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Af Henrik B. Møller og

Mogens Møller Hansen

Ved Forskningscenter Foulum be-
handles store mængder halm, tørt
græs og anden fast biomasse. Før
biomassen tilføres reaktoren, sker
der en forbehandling, hvor den tørre
del af biomassen som halm og hø
presses til briketter, mens den mere
våde del som dybstrøelse og ensila-
ge ekstruderes.

Ved såvel brikettering som eks-
trudering udsættes biomassen for et
højt tryk og en høj temperatur. Der-
ved bliver planternes fibre og celle-
vægge brudt op, så sukkerstofferne

bliver lettere tilgængelige for bak-
terierne i biogasprocessen. Ekstru-
dering er mest velegnet til våd bio-
masse, mens brikettering kræver et
forholdsvist tørt materiale.

Ved forbehandling er det muligt
at håndtere langt større mængder
halm i biogasanlægget, end det el-
lers ville være muligt. Uden forbe-
handling kan der kun tilsættes små
mængder halm til et biogasanlæg,
da halmen fylder meget, er vanske-
ligt at røre op i gylle og skaber flyde-
lag i reaktoren.

Briketteringen giver således mu-
lighed for at tilsætte store mængder
halm, samtidigt med at biogasud-

byttet øges. I princippet betyder det,
at biogasproduktionen kan fordobles
i de anlæg, der i dag er baseret på
husdyrgødning.

I et EUDP-finansieret projekt er
Aarhus Universitet i fuld gang med
at dokumentere og optimere tekno-
logien med brikettering af halm til
biogasanlæg. Det sker i samarbejde
med BioFuelTechnology ApS og
C. F. Nielsen, der er en af verdens
førende producenter af briketpres-
sere.

Brikettering giver mere gas
I det seneste år er der tilført store
mængder fast materiale til Aarhus

Briketter af halm og tørt græs

kan fordoble gasproduktionen

Der er store fordele ved at presse halm til briketter, hvis halmen

skal bruges til at booste gasproduktionen i biogasanlæg. Gas-

udbyttet stiger i forhold til ubehandlet halm, indholdet af

svovl reduceres markant, og der er ingen risiko for

flydelag, viser nye forsøg på Aarhus Universitet.
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Figur 1. Tilførsel af fast biomasse og den tilhørende gasproduktion på anlægget ved forskningscenter Foulum.
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Universitets biogasanlæg i Foulum.
Om sommeren bliver produktionen
dog neddroslet, da Aarhus Univer-
sitet har besluttet, at det ikke er
miljømæssigt forsvarligt at bortkøle
overskudsvarme i sommerhalvåret.

Mængden af fast materiale, der
er tilført dagligt i sidste halvdel af
2013 sammen med cirka 65 tons
gylle, er illustreret i figur 1. Den fas-
te biomasse består af en blanding
af majs, halm, græs og dybstrøelse.

Fast biomasse og gylle tilføres
reaktoren hver for sig, så den faste
biomasse bliver først rørt op i selve
biogasprocessen.

Der tilføres op mod fire tons bri-
ketteret halm/tørt græs om dagen.

Opholdstiden er meget kort på an-
lægget; i sidste halvdel af året har
den været nede på cirka 12 dage.
Det betyder, at op mod 37 procent
af gaspotentialet ikke når at blive
produceret i selve reaktoren. Det
bliver til gengæld udnyttet i efterlag-
ret bortset fra de koldeste måneder,
hvor temperaturen i lageret falder til
under 25 °C.

Brikettering giver mindre svovl
Over en periode på fire måneder
er der blevet udført kontrollerede
forsøg i to pilotskalareaktorer – en
referencereaktor med kvæggylle og
en reaktor med kvæggylle og 8,5
procent hvedehalm. Forsøget er

forløbet stabilt, og gasproduktio-
nen er vist i figur 2. De betydelige
variationer i gasproduktionen på
døgnniveau skyldes, at der i week-
enden kun tilføres gylle til halm-
reaktoren.

Nøgletallene for forsøget er vist i
tabel 1. Det fremgår heraf, at det
har været muligt at håndtere bio-
masse med et tørstofindhold på 14
procent uden tekniske problemer
med omrøring af biomassen. Der
har således ikke været tendens til
ophobning af flydelag.

Halmen har desuden haft en sær-
deles positiv effekt på svovlindholdet
i gassen, der er reduceret fra 1.900
ppm til 365 ppm. Metanudbyttet fra
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Figur 2. Gasproduktion i reaktor med gylle og reaktor

med gylle og 8,5 procent halmtilsætning.

Enhed Halm-
reaktor

Gylle-
reaktor

Gasmængde m3/tons gylle 20,4 20,4

Gasmængde m3 CH4/tons halm 235 12,3

Tørstof i input procent 14,1 7,6

Gaskvalitet procent 52 61

Svovlbrinteindhold ppm 365 1.900

Metan (halm) liter gas/kg VS 277 –

Metan (gylle) liter gas/kg VS – 199

Opholdstid dage 24,25 24,70

Tabel 1. Nøgletal for forsøgene med halmtilsætning

til kvæggylle.

Biogasanlægget i Foulum får dagligt tilført op mod fire tons briketteret halm/tørt græs. Briketteringen medfører et

øget gasudbytte på omkring 35 procent i forhold til ubehandlet biomasse.
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halmen er på 277 liter CH4/kg VS
eller cirka 235 Nm3 CH4/tons.

Energiforbruget kan halveres
Energiforbruget ved anvendelsen af
brikettering har over en periode væ-
ret målt til cirka 90 kWh/tons ved
den kapacitet, der har været an-
vendt i Foulum. Ifølge producenten
af anlægget kan elforbruget imidler-
tid halveres, hvis anlæggets fulde
kapacitet udnyttes.

Ud over forbruget til brikettering
er der et forbrug til oprivning og
neddeling. På anlægget i Foulum
vurderes det at være på cirka 40
kWh/ton. Ved kommende anlæg for-
ventes det imidlertid at blive redu-
ceret markant ved anvendelse af en
mindre energiforbrugende teknologi.

Effekten på gasudbyttet
Effekten af brikettering på gasudbyt-
tet er blevet undersøgt i småskala-
forsøg. Der er blandt andet blevet
udført forsøg med forskellige typer
dyser, tilsætning af additiver i form
af eddikesyre samt tilsætning af ba-
se i form af kaliumlud.

Nogle af resultaterne er vist i fi-
gur 3 og 4. Effekten af brikettering
er højest ved korte opholdstider. Ved
15 dage er der således et merud-
bytte på 35 procent. Jo længere
opholdstid, jo mindre forskel på be-
handlet og ubehandlet biomasse, og
efter 60 dage er der kun en begræn-
set effekt ved brikettering.

En del af effekten ved brikettering
skyldes den behandling, biomassen
udsættes for i hammermøllen inden
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Figur 4. Effekt ved tilsætning af forskellige typer addi-

tiver.
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Figur 3. Gasproduktion fra halm og græs med for-

skellige typer forbehandling.

den kommer ind i selve brikette-
ringsenheden. Ved brikettering af
græs er der således ikke fundet en
effekt af brikettering i forhold til,
hvis der alene bliver anvendt en
hammermølle.

Kombinationen af additiver og
brikettering har en meget gunstig
indvirkning på gasudbyttet. Den
største effekt blev fundet ved tilsæt-
ning af 1 procent kaliumlud, mens
eddikesyre havde en mindre effekt.

Til store mængder halm
Udover at have en gunstig indvirk-
ning på gaspotentialet giver briket-
teringen mulighed for at håndtere
store mængder halm sammen med
gylle. I dag findes der ikke andre
veldokumenterede metoder til at
håndtere halm i større mængder
sammen med gylle. Rene mekanis-
ke løsninger, der alene neddeler
halmen, giver ikke de samme forde-
le i forhold til opløselighed og evnen
til at kunne opblandes i gylle.

Henrik B. Møller er seniorforsker

ved Aarhus Universitet, Institut

for Ingeniørvidenskab, e-mail

henrikb.moller@eng.au.dk

Mogens Møller Hansen er drifts-

leder ved Aarhus Universitet, Insti-

tut for Ingeniørvidenskab, e-mail

mogensm.hansen@eng.au.dk.

Briketpresse ved Forskningscenter

Foulums biogasanlæg.
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Villahaverne ligger inde med store
uudnyttede ressourcer. Forskere
på Syddansk Universitet har under-
søgt forskellige biomasser og fun-
det frem til, at havegræs er en for-
træffelig energikilde til fremstilling
af biogas.

– Havegræs har samme energi-
potentiale som majsensilage. Og
vores undersøgelser har vist, at ha-
ve- eller parkgræs er mest effektivt,
fordi det bliver slået jævnligt, og nyt
græs har altid let ved at blive omsat
i et biogasanlæg, forklarer postdoc
Jin Mi Triolo fra Syddansk Universi-
tet i en pressemeddelelse.

– Vi står altså med et stort uud-
nyttet potentiale. Der er for eksem-
pel mange offentlige parker, hvor
der er mulighed for at indsamle
store mængder græs til de lokale
biogasanlæg, vurderer forskeren.

Mangel på affald
Problemet er, at der ikke kan vrides
meget energi ud af ren gylle, som
består af omkring 95 procent vand.
For at sætte skub i produktionen af

Græsplænen skal i biogasanlæggetGræsplænen skal i biogasanlægget

gas tilsætter biogasanlæggene slag-
teriaffald, mejeriaffald og fordærve-
de, fedtholdige fødevarer. Det giver
et ordentligt skud energi, men i takt
med at der bygges flere og flere bio-
gasanlæg, er der blevet mangel på
fedtholdigt affald. Forskerne har der-
for travlt med at finde nye former for

affald, som kan give gyllen det nød-
vendige energiboost.

– Biogas er den eneste effektive
metode til at reducere udslippet af
kuldioxid fra vores gylle. Men vi er
nødt til at finde alternative biomas-
ser, som kan øge produktionen af
biogassen – ellers er det for dyrt at
producere biogas. Og havegræs er
meget effektivt, siger Jin Mi Triolo.

Start med parkerne
Hun forestiller sig dog ikke, at den
enkelte haveejer skal spænde trai-
leren på bilen og køre græsset til
det nærmeste biogasanlæg.

– Vi kan begynde med at samle
græsset sammen fra de offentlige
parker, men på sigt må vi kunne fin-
de ud af at opsamle græsset fra vil-
lahaverne. Det må være muligt at
finde metode, hvor det bliver samlet
op ligesom andet affald, siger Jin Mi
Triolo og fortsætter:

– I Tyskland har man udlagt store
arealer til græs, som ender i biogas-
anlæg. Men vi har ikke arealet til
det i Danmark, hvor 65 procent af
landet er opdyrket, og hvor vi har en
ambition om at fordoble skovarea-
let, som i øjeblikket udgør 13 pro-
cent. Derfor skal vi udnytte det store
potentiale, der ligger i vores haver
og parker, pointerer Jin Mi Triolo.

Kilde: www.sdu.dk

Der er stor mangel på fordær-

vede fødevarer og slagteriaffald,

som kan booste den energi-

fattige gylle i biogasanlæg. For-

skere har nu fundet et alterna-

tiv: Nyslået græs fra haven.
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Med en køkkenkværn
bliver affald til biogas
Med en nyudviklet køkken-
kværn kan affald fra hospitaler
og storkøkkener blive omsat til
biogas.

Sidst i februar startede installation
af systemet på Holbæk Sygehus,
og på Slagelse Sygehus har de
kørt med et tilsvarende system i
mere end et år, skriver Ingeniøren.

Systemet, der er udviklet af
Biotrans Nordic, går ud på, at
madaffaldet kværnes i en særlig
kværn på størrelse med en almin-
delig opvaskemaskine. Herfra le-
des madaffaldet i plastrør til en
lukket tank, som tømmes otte til
ti gange om året. Indholdet køres
derefter til et nærliggende biogas-
anlæg, hvor det omdannes til
biogas.

Læs mere på

www.biotrans-nordic.com

http://www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/Graesplaenen+skal+i+biogasanlaegget
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Svenske forskere foreslår, at
man bruger jernklorid til at gen-
oprette processen i en biogas-
reaktor, der er blevet hæmmet
af for meget kvælstof.

De fleste biogasanlæg er til stadig-
hed på jagt efter biomasse med et
højt gaspotentiale, men det er ikke
tilstrækkeligt kun at se på energi-
indholdet. Hvis biomassen eksem-
pelvis indeholder for meget kvæl-
stof, kan det hæmme processen
så meget, at man slet ikke får ud-
nyttet gaspotentialet. Kyllingemøg er
eksempelvis kendt for at have et
højt gaspotentiale, men det indehol-
der også store mængder kvælstof,
som kan være problematisk, hvis
det kommer til at udgøre en stor
andel af den samlede mængde bio-
masse i reaktoren.

Forskere på Svensk Institut for
Jordbrug- og Miljøteknik, JTI, har
imidlertid fundet frem til, at proble-
met med for høje koncentrationer af
kvælstof kan løses ved at tilsætte
jernklorid til reaktoren.

Forskerne testede tre forskellige
metoder til at forbedre biogasproduk-
tionen i tre reaktorer med en blan-
ding af kvæggylle og kyllingemøg. I
alle reaktorer var niveauet for kvæl-
stof meget højt, og gasproduktionen
var faldet med 20-45 procent i for-
hold til, hvad der kunne forventes,

hvis processen ikke var blevet hæm-
met af for meget kvælstof.

I én af reaktorerne blev der tilsat
jernklorid, i en anden blev der tilsat
spormetaller, og i den tredje reaktor
blev biomasse varmebehandlet ved
65 grader i en time.

Resultaterne viste, at tilsætning
af jernklorid var langt den mest ef-
fektive metode til at sikre en stabil
proces. Når der blev tilsat jernklorid,
kunne op til 70 procent af biomas-
sen bestå af kyllingemøg, og det gav
mulighed for at øge produktionen af
biogas med 30 procent.

– Vi ved ikke med sikkerhed, hvor-
for jernklorid stimulerer biogaspro-
cessen. Det kan skyldes, at jern-
klorid øger tilgængeligheden af de
sporstoffer, der findes i biomassen
og som er nødvendige for, at me-
tanbakterierne trives, forklarer Mats
Edström, forsker ved JTI, i en pres-
semeddelelse.

Han anbefaler at tilsætte jern-
klorid, hvis man har mistanke om,
at processen er blevet hæmmet af
for store mængder kvælstof, og at
man udfaser brugen af jernklorid,
når processen atter er stabil.

Jernklorid er et stærkt ætsende
stof, der ikke bør komme i direkte
kontakt med stål, og som skal hånd-
teres med største omhu. TS

Kilde: www.jti.se

Jernklorid kan redde

en “syg” biogasreaktor
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Vidste du?
– at du på www.biopress.dk/
artikler kan finde en komplet
oversigt over artikler i FiB fra
2006 og frem til i dag. Artiklerne
er inddelt efter emne, og under
hvert emne kan der udskrives en
kronologisk og alfabetisk liste
over artikler.

På www.biopress.dk/projekter fin-
des endvidere en oversigt over af-
sluttede projekter inden for bio-
energi, brint og brændselsceller
fra 2008 og frem til i dag. Projek-
terne kan inddeles efter emne,
kronologi, alfabet eller forsknings-
pulje.

Du kan naturligvis også tegne
abonnement på henholdsvis den
trykte og elektroniske udgave af
bladet. Det er på adressen
www.biopress.dk/abonnement.

Videncenter og
database om biogas
Svensk database indeholder i
dag over 1.000 rapporter om
afsluttede biogasprojekter i
Norden.

Har du planer om at søge støt-
te til et forskningsprojekt, eller
mangler du viden om en be-
stemt problemstilling inden for
biogas, kan det være en god idé
at søge i Svensk Gasteknisk
Centers database på adressen -
biogas-reports.com. Den indehol-
der rapporter fra over 1.000 af-
sluttede biogasprojekter i Norden.
Projekter under udarbejdelse er
ikke med i databasen, ligesom
den heller ikke indeholder viden-
skabelige artikler.

Sverige har endvidere et særligt
forskningscenter inden for biogas.
Det finansieres af Energistyrel-
sen, Linköping Universitet og en
række forskellige organisationer.
Centeret, der hører hjemme på
Linköping Universitet, gennem-
fører for tiden otte forskningspro-
jekter om biogas. Læs mere på
www.liu.se/forskning/brc?l=en.

http://www.biopress.dk/artikler
http://www.biopress.dk/artikler
http://www.biopress.dk/projekter
http://www.biopress.dk/abonnement
http://www.biogasreports.com/
http://www.liu.se/forskning/brc?l=en
http://www.jti.se/index.php?mact=News2,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=296&cntnt01detailtemplate=PS_News_Content&cntnt01dateformat=%25Y-%25m-%25d&cntnt01lang=sv_SE&cntnt01returnid=53
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Nu skal der fokus på

ENERGILAGRING
Af Torben Skøtt

Når vindkraften i 2020 skal dække
halvdelen af Danmarks elforbrug,
bliver der brug for at kunne lagre en
del af energien til vindstille perioder.
En ny rapport, udarbejdet for de
danske energiforskningsprogram-
mer, peger især på tre områder,
som det er værd at satse på, hvis
målet om 50 procent vindel skal
nås i 2020: Det er batterier, varmt
vand og kemiske forbindelser.

Sidstnævnte dækker over en
lang række teknologier, som endnu
ikke er kommercielle, men som
kan vise sig at få store perspek-
tiver – ikke mindst for transport-
sektoren.

Det handler blandt andet om,
hvordan man kan bruge el til at
spalte vand til brint og ilt ved elek-
trolyse. Derved omsættes den
elektriske energi til kemisk energi
i brintmolekylerne. Brinten kan ef-
terfølgende lagres og på et senere
tidspunkt omdannes til elektricitet
i en brændselscelle. Det kan ske i
små mikrokraftvarmeanlæg, større
anlæg der producerer el til nettet
eller i elbiler, hvor brændselsceller-
ne erstatter batterier.

Ulempen ved brint er, at det fyl-
der meget, så i mange tilfælde vil
det være en fordel at konvertere
brint til metangas, der fylder tre
gange så lidt som brint. Metangas
kan også bruges til fremstilling af el,
varme og til transportformål. Og så
kan metangas distribueres og lag-
res i naturgasnettet, der kan rumme
tilstrækkeligt med gas til at dække
Danmarks energiforbrug i flere må-
neder.

Endelig kan vindenergien via for-
skellige omveje omdannes til flyden-
de brændstoffer som metanol og
syntetisk benzin. I teorien er der
næsten uanede muligheder for at
flytte rundt på molekylerne og få det
brændsel, der er mest efterspørgsel
på. Problemet er blot, at teknologi-
erne endnu er relativt kostbare og
flere af dem har en forholdsvis ringe
effektivitet.

Hovedvægt på kemisk lagring
– Vi har lagt hovedvægten på ke-
misk lagring, men vi er endnu ikke
der, hvor vi kan udpege en teknologi
som “the silver bullet”. Det er mar-
kedskræfterne, der kommer til at af-
gøre, hvad der bliver fremtidens tek-
nologi, forklarer sektionsleder Allan

Schrøder Pedersen fra DTU Energi-
konvertering, der har været penne-
fører på rapporten om energilagring.

– Der er ingen tvivl om, at effek-
tiviteten af de kemiske energilagre
er ringe. Men det er ikke altid ef-
fektiviteten, der afgør, hvad vi rent
faktisk gør. Vores biler er alt andet
end effektive, men alligevel bruger
vi dem i stor udstrækning. Vi tror
på, at kemisk energilagring kan gi-
ve os nogle serviceydelser, som vi
sætter pris på og derfor er villige til
at betale mere for end for eksem-
pel batteribiler, der ikke altid kan
opfylde vores behov, lyder det fra
sektionslederen.

Han er overbevist om, at det ikke
er tilstrækkeligt med stærke elkabler
til vore nabolande, hvis vi skal have
balance i et fremtidigt energisystem,
baseret på vedvarende energi.

– Alene transporten lægger be-
slag på en tredjedel af vores energi-
forbrug. Batterier kan løse nogle af
problemerne, men langt alle – tænk
bare på den tunge trafik, pointerer
Allan Schrøder Pedersen.

Biologisk omsætning
Et af de områder, der især har fået
forskernes bevågenhed, er mulighe-

Energilagring bliver en afgørende forudsætning for fremtidens

bæredygtige energisystem. Vi skal ikke mindst satse på

kemisk lagring, hvor vindmølleel omsættes til brint,

metangas og flydende brændstoffer.

Energilagring
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den for at få brint (H2) til at reagere
med kuldioxid (CO2), så slutproduk-
tet bliver metangas (CH4).

Perspektiverne i teknologien er
enorme, for i princippet vil alle for-
mer for CO2 kunne omdannes til
metan, blot man har brint til rådig-
hed. Og da brint kan fremstilles ud
fra sol og vind, vil man ikke længere
være afhængig af de begrænsede
biomasseressourcer.

I første omgang vil det være nær-
liggende at starte med de 35 pro-
cent af biogassen, som består af
CO2. På den måde kan man både få
skabt et lager for vindmølleel, få op-
graderet biogassen til naturgaskvali-
tet og øge mængden af metangas
med over 50 procent.

Et af de seneste projekter inden
for området er “Power-to-Gas Bio-
Cat2”, der for nylig modtog en bevil-
ling på knap 28 millioner kroner fra
ForskEL-programmet. Projektet, der
ledes af amerikanske Electrochaea,
er baseret på en biologisk proces,
hvor bakterier omdanner brint og
CO2-indholdet fra biogas til metan.
Et pilotanlæg hos AU-Foulum har
vist gode resultater, ikke mindst
hvad angår virkningsgrader, og sy-
stemet skal nu afprøves i større

skala på et anlæg hos Renseanlæg
Avedøre.

Et andet projekt, hvor man ligele-
des satser på en biologisk tilgang til
problemet, stammer fra DTU Miljø.
Her har professor Irini Angelidaki
sammen med Vestforsyning udviklet
en teknologi, hvor man pumper brint
direkte ind i en reaktortank for på
den måde at få omsat en del af
CO2-indholdet til metan. DTU og
Vestforsyning har fået patent på
teknologien, der også er testet i en
version, hvor processen foregår i en
særskilt reaktor.

DTU har for nylig modtaget en
bevilling fra Det Strategiske Forsk-
ningsråd på knapt 13 millioner kro-
ner til at arbejde videre med kon-
ceptet.

Katalystisk omsætning
Hos Haldor Topsøe har man ligele-
des forsket i, hvordan brint kan lag-
res i naturgasnettet, og da virksom-
heden besidder en betydelig eksper-
tise inden for katalysatorer, har det
været naturligt at gå den vej.

Senest har Haldor Topsøe modta-
get en bevilling fra EUDP på knapt
26 millioner kroner til at etablere og
drive et metaniseringsanlæg, hvor

brint og CO2-indholdet fra biogas
omdannes til metangas.

Et af de interessante aspekter
ved teknologien er, at tidligere pro-
jekter har indikeret, at effektiviteten
fra el til metangas kan komme op
på 74-76 procent. Derudover kan
omkring 14 procent af energien ud-
nyttes i et fjernvarmenet, så man
opnår en samlet virkningsgrad på
næsten 90 procent.

De høje virkningsgrader skyldes
ikke mindst, at Haldor Topsøe an-
vender såkaldte SOEC-celler til
fremstilling af brint, og at man er i
stand til at udnytte overskudsvar-
men fra metaniseringsenheden.

Et andet projekt, der har flere lig-
hedspunkter med Haldor Topsøes
teknologi, er MeGa-stoRE-projektet,
som Aarhus Universitet står bag.
Her skal metaniseringen foregå i en
forenklet udgave af en såkaldt Sa-
batier-reaktor, der har været kendt
siden 1900-tallet. Projektet har
modtaget knapt 5 millioner kroner i
støtte fra ForskEl-programmet.

DTU-rapporten “Energy storage op-

tions for future sustainable energy

systems” kan downloades fra www.

natlab.dtu.dk/energipublikationer.

Vestforsyning, der er hovedaktionær i

Maabjerg BioEnergy, har sammen med

DTU fået patent på en procent, hvor

vindmølleel via brint og et biogasanlæg

kan omdannes til metangas.

Foto: Maabjerg BioEnergy

Energilagring

http://www.natlab.dtu.dk/Energipublikationer/2013_Presentations
http://www.natlab.dtu.dk/Energipublikationer/2013_Presentations
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Af Erik Fløjgaard Kristensen, Poul

Erik Lærke og Uffe Jørgensen

Skal pil anvendes som brændsel, er
det vigtigt at få den høstet med så
lavt vandindhold som muligt. Høst
foretages traditionelt i vinterperioden
fra sidste halvdel af november til star-
ten af marts. Her er planten i dvale,
og den står uden blade.

Den mest rationelle metode vil
være at høste og hugge pilen til flis
i én arbejdsgang, hvorefter den le-
veres direkte til varmeværket. I prak-
sis vil der dog næsten altid være be-
hov for en kortere eller længere lag-
ringsperiode. Dels er vejrforholdene
afgørende for, hvornår der kan høs-
tes, dels har varmeværket behov for
brændsel hele året.

Lagringen kan imidlertid give anled-
ning til tab af tørstof og give grobund
for vækst af sundhedsskadelig mug
og svampe, men lagringen kan også
medføre et lavere vandindhold og der-
med en højere afregningspris.

Høst og lagring af energipil

Forsøg med helskud og flis
På Forskningscenter Foulum har vi
den forløbne sæson udført forsøg
med pil lagret som helskud og sam-
menlignet med pil lagret som flis.
For at se om der var væsentlige for-
skelle på lagring af de enkelte sor-
ter, indgik der tre sorter i forsøget:
Inger, Terra Nova og Tora.

Pilen blev høstet efter tre års
vækst den 12. februar og 5. marts
2013 til lagring som henholdsvis
helskud og flis. Al pilen blev høstet
som helskud. Derefter blev der lavet
bundter af helskud af de forskellige
sorter, mens pilen til flislagring blev
snittet til “fin” flis med en traktor-
drevet flishugger.

Bundterne blev lagt i en samlet
markstak svarende til traditionel
marklagring, når pilen høstes som
helskud. Pileflisen blev ligeledes lagt
op i en markstak, men her blev der
indlagt poser med prøver af de tre
sorter for løbende at kunne følge
udviklingen af de enkelte sorter. I

stakken blev ligeledes indlagt en
række sensorer til måling af tem-
peratur og fugtighed i stakken.

Temperaturmålinger
En stak med helskud er meget åben
med fri luftgennemstrømning, så her
sker der ikke nogen nævneværdig
varmeudvikling.

En stak med flis er derimod for-
holdsvis lukket, og da vandindholdet
i nyhøstet pil er på omkring 55 pro-
cent, sker der en mikrobiel nedbryd-
ning af materialet. Derved udvikles
der varme, samtidig med at der sker
en betydelig vækst af mug og svampe.

Processen kan i princippet have
både fordele og ulemper. På den
ene side kan opvarmningen hjælpe
til med at tørre flisen, på den anden
side medfører nedbrydningen af ma-
terialet tab af tørstof, øget askepro-
cent og dannelse af sundhedsska-
delige svampetoksiner.

Den første måned af forsøgsperio-
den var kold med dagtemperaturer

Forsøg med marklagring af pil i helskud og flis.

Den optimale metode til håndtering og lagring af energipil afhænger af,

hvornår pilen skal anvendes. Kan varmeværket bruge pilen med det

samme er høst og flisning i én arbejdsgang velegnet. Skal den

derimod opbevares over flere måneder, kan det være en

fordel at opbevare pilen som helskud.
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fra -5 til +2 °C, men alligevel kunne
vi registrere temperaturstigninger på
op til godt 60 °C i stakken med flis.
Temperaturen blev på dette niveau i
cirka fem uger, hvorefter den faldt
hen over sommeren, og i begyndel-
sen af august var den kun lidt hø-
jere end udelufttemperaturen.

Lagringstab
I løbet af lagringsperioden fra marts
2013 frem til januar 2014 blev der
fem gange udtaget prøver til bestem-
melse af tørstoftab og vandprocent.
For at opnå sikre resultater blev der
hver gang udtaget fire gentagelser af
hver sort for både helskud og flis.

Der var kun mindre forskelle mel-
lem de undersøgte sorter, så derfor
er der i figur 1 kun vist en gennem-
snitskurve for de tre sorter.

Resultaterne viser, at der er stor
forskel på tørstoftab afhængigt af

om pilen lagres som helskud eller
som flis. Ved lagring som flis var der
allerede ved den første prøveudtag-
ning i begyndelsen af juni over 10
procent tab af tørstof. Tabet var her-
efter jævnt stigende gennem den
resterende lagringsperiode. Ved lag-
ring af helskud er der et moderat
tab på cirka fem procent helt frem
til oktober, hvorefter der ses en stor
stigning i tabet, sandsynligvis på
grund af fugtige vejrforhold i løbet af
vinterperioden. Lagres pilen helt
frem til midt januar var tabet 17,0
procent ved lagring af helskud og
21,4 procent ved lagring som flis.

Ændring af vandindhold
Ved levering til varmeværker afregnes
brændslet i forhold til vandindhold,
fordi den effektive brændværdi er
størst ved lav vandprocent. Resulta-
ter fra målingerne af vandprocent i de

udtagne prøver er vist som et gen-
nemsnit for de tre sorter i figur 2.

Specielt ved lagring af helskud
skete der et fald i vandindholdet i
løbet af foråret og sommeren, hvor
vandprocenten faldt til cirka 25
procent. Vandindholdet steg imidler-
tid igen i løbet af det sene efterår
og vinteren på grund af fugtige vejr-
forhold.

Ved lagring af flis sker der også
et fald i vandindholdet, primært på
grund af varmeudviklingen i stakken.
Tørringen er dog væsentlig mindre
end for helskud. I flisstakken blev
der således ikke målt et vandind-
hold på under 40 procent.

Forsyningskæder for energipil
Flere studier har vist, at høst og flis-
ning af pil i én arbejdsgang med
direkte levering til varmeværk er den
mest rationelle og økonomisk opti-

Netposer med prøver af de tre sor-

ter til bestemmelse af tørstof og

fugtindhold.

Sensorbolde fra firmaet Webs Tech

til måling af temperatur og fugtig-

hed i flisstakken

Efter 10 måneders lagring af pileflis

er der yderst et tykt lag af fugtigt ma-

teriale med kraftig vækst af svampe.
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Figur 2. Gennemsnitligt vandindhold i helskud og flis i

perioden marts 2013 til januar 2014.

Figur 1. Gennemsnitligt tab af tørstof i helskud og flis

i perioden marts 2013 til januar 2014.
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male metode til håndtering af ener-male metode til håndtering af ener-
gipil. Høst i helskud kræver ekstra
arbejde med snitning af stakkene
med helskud. Ved disse studier er
der imidlertid ikke taget højde for
lagringstab og ændring af kvaliteten
ved lagring. Endvidere giver helskuds-
høst mulighed for stor fleksibilitet,
da høsten ikke hænger direkte sam-
men med den efterfølgende snitning
og transport til varmeværk.

Det kan være meget relevant og-
så at inddrage lagringen i betragt-
ningerne. Er der kun behov for kor-
tidslagring, eller skal materialet lag-
res over en længere periode, og er
det vigtigt for varmeværket at få et
tørt brændsel?

Skal pilen kun lagres nogle få
uger, vil samtidig høst og flisning
være den optimale løsning. Syste-
met er rationelt, har stor kapacitet,
og få ugers lagring giver ikke de
store lagringstab.

Skal pilen derimod først anven-
des efter lagring hen over somme-
ren, kan systemet med helskud ha-
ve væsentlige fordele. Tabet af tør-
stof er relativt lavt, og fugtindholdet
falder markant.

En god løsning kunne være at
kombinere de to systemer: Vinter og
forår anvendes snitterhøst og direk-
te levering til værk. Ved senere le-
veringer, og hvor der kan opnås eks-
tra betaling for tørt brændsel, høs-
tes og opbevares pilen som hel-
skud.

Forsøgene er gennemført med
støttet fra Det Strategiske Forsk-
ningsråd via projektet “GREEN” samt
med støtte fra Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen via Innovations-
netværket for Biomasse (INBIOM).

Erik Fløjgaard Kristensen er akade-

misk medarbejder på Aarhus Univer-

sitet, Institut for Ingeniørvidenskab,

e-mail erikf.kristensen@eng.au.dk.

Poul Erik Lærke er seniorforsker

på Aarhus Universitet, Institut for

Agroøkologi, e-mail poule.laerke@

agrsci.dk.

Uffe Jørgensen er seniorforsker på

Aarhus Universitet, Institut for Agro-

økologi, e-mail uffe.jorgensen@

agrsci.dk.
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En nyudviklet membran skal sør-
ge for, at metanbakterierne ikke
bliver skyllet ud af reaktoren
sammen med den afgassede bio-
masse. Ifølge en svensk Ph.d.-
afhandling giver det en bedre og
mere stabil biogasproces.

Sidst i 70'erne, hvor biogassen så
småt begyndte at vinde indpas in-
den for landbruget, var det helt
store spørgsmål, om anlæggene
skulle udformes som kontinuerte
anlæg eller som portionsanlæg. Det
vil sige med flere reaktorer, der blev
fyldt og tømt på skift?

Dengang hældede mange til por-
tionsanlæggene, da det var en en-
kel og robust teknologi: Løb proces-
sen sur i én reaktor, var tabet til at
overse, så det var forholdsvist risiko-
frit at eksperimentere med forskelli-
ge typer biomasse og forskellige
driftsforhold.

Men i dag er praktisk taget alle
biogasanlæg udformet som konti-
nuerte anlæg. Det skyldes ikke
mindst, at i forhold til reaktorvolu-
men giver et kontinuert anlæg en
langt højere og mere jævn gaspro-
duktion end et portionsanlæg. Til
gengæld kan det gå virkelig galt,
hvis processen først bliver hæm-

Membran i biogasreaktor

skal forbedre processen
met. Det kan mange driftsledere
tale med om.

Ulempen ved et kontinuert an-
læg er, at en del af de “gavnlige”
bakterier bliver skyllet med ud, når
man tapper biomasse af anlægget
og pumper en tilsvarende mængde
frisk biomasse ind i tanken. Det
har fået Ph.d.-studerende Hamidre-
za Barghi og professor Mohammad
Taherzadeh fra Borås Universitet til
at udvikle en særlig membran, som
monteres i udløbet fra reaktortan-
ken. Den skal være med til at hol-
de de bakterier tilbage i tanken,
som har en positiv indflydelse på
biogasprocessen, og omvendt slip-
pe de partikler igennem, som er af-
gasset.

Membranen minder mest af alt
om en stor tepose med form som
en tallerken. Ifølge Hamidreza Barg-
hi har udfordringen blandt andet be-
stået i at konstruere en membran,
der kan holde til det barske miljø i
en reaktortank. Derudover har det
været lidt af en udfordring at finde
et materiale, der er så “grovkornet”,
at den afgassede biomasse slipper
igennem, samtidig med at de “gavn-
lige” bakterier bliver holdt tilbage.

Kilde: www.forskning.se

En nyudviklet membram skal være med til at sikre, at det kun er den afgas-

sede biomasse fra et biogasanlæg, der kommer ud i gylletankene.
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Testcenter for Bioenergi indviet

Åbningstalerne blev holdt af Steen
Hasselriis, borgmester i Halsnæs
kommune, og Ernst Tiedemann,
administrerende direktør for FORCE
Technology. De pointerede begge
den unikke mulighed, der nu er for,
at virksomheder og forskere kan
lave storskalatests og demonstrere
ny grøn teknologi inden for energi-
produktion baseret på biomasse.

– Med indvielsen af det nye test-
center kan vi i Halsnæs sætte aftryk
på udviklingen af nye teknologier og
dermed være med til at øge ener-
giudnyttelsen i vores biobrændsler
og effektivisere varmeproduktionen.
Min forhåbning er også, at centret
kan være med til at styrke det loka-
le samarbejde om udvikling af nye
teknologier med henblik på lokal
jobskabelse”, sagde Steen Hassel-
riis i sin tale.

Sammenlignet med andre test-
centre er Dansk Testcenter for Bio-
energi unikt, da det foregår i en

realistisk skala. På Halsnæs Forsy-
ning kan testene udføres på et 10
MW-anlæg mod andre testcentre i
Danmark, der kun kan tilbyde test
på 1 MW-anlæg.

Samarbejdet mellem Halsnæs
Forsyning og FORCE Technology
trådte i kraft i juli sidste år og er
organiseret i et såkaldt offentlig-
privat-partnerskab. Netop indgåelse

af samarbejder med henblik på at
skabe vækst i Halsnæs såvel som i
hele Nordsjælland er vigtigt for den
nye borgmester.

– Vi er ikke en kommune, der læ-
ner os tilbage og venter på, at det
store onde i form af den økonomi-
ske krise forsvinder. Vi er en kom-
mune, der selv opsøger vækstmulig-
heder, og det gør vi blandt andet
ved at indgå i samarbejder både lo-
kalt og regionalt, sagde Steen Has-
selriis.

Dansk Testcenter for Bioenergi
tilbyder test og afprøvning af materi-
aler, brændsel og teknologi til bio-
energi i en skala på op til 10 MW
indfyret effekt. Testfaciliteterne er
placeret på Halsnæs Forsynings var-
meværk i Frederiksværk. Værket har
fået installeret en ny kedel, der er
udstyret med faciliteter, som giver
mulighed for en lang række tests af
hele processen fra brændsel til
fjernvarme. TS

I samarbejde med FORCE Tech-

nology kunne Halsnæs Forsy-

ning torsdag den 20. januar slå

dørene op til et nyt testcenter

for bioenergi i Frederiksværk.

Eksempel på tests

På Dansk Testcenter for Bioener-
gi vil der blandt andet være mu-
lighed for at teste:

– håndteringssystemer som
kran, snegle og indfødere

– forbrændingstekniske egenska-
ber af et bestemt brændsel

– systemer til styring, regulering
og overvågning

– behandlingssystemer til røggas
– fjernvarmemålere.
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Fjernvarmesektoren har

brug for ny teknologi

Nye, skrappe miljøkrav er en kæmpe udfordring for de små fjernvarme-

værker. Det koster stort set det samme at etablere miljøanlæg på et

lille som på et stort anlæg, og det kan betyde større men færre

anlæg. Derved kan noget af den fleksibilitet, som vi har hårdt

brug for i et fremtidigt energisystem, gå tabt.

Af Torben Skøtt

Før 1985 var det danske energisy-
stem præget af store centrale kraft-
værker, men siden da er energi-
forsyningen blevet decentraliseret
med masser af vindmøller og flere
hundrede naturgasfyrede kraftvarme-
værker.

Nærheden til forbrugerne er med
til at reducere varmetabet i fjernvar-
menettet, men de små værker er
også med til at skabe den fleksibili-
tet, der er hårdt brug for, i takt med
at andelen af vindmølleel stiger.

Nye skærpede miljøkrav kan imid-
lertid gøre det vanskeligt for de små
værker at overleve. Det fortalte tek-
nisk konsulent i Dansk Fjernvarme
Kate Wieck-Hansen om på et bio-
masseseminar, arrangeret af FORCE
Technology i anledning af åbningen
af Dansk Testcenter for Bioenergi.

– Kravene til udslip af skadelige
stoffer fra fjernvarmesektoren skær-
pes med jævne mellemrum, og i
dag koster det stort set det samme
at etablere nye miljøanlæg på et 1
MW-anlæg som på et 5 MW-anlæg,
sagde Kate Wieck-Hansen.

Hun vurderer, at der er en reel ri-
siko for, at mange af de små anlæg
må dreje nøglen om, med mindre
der udvikles en mere rentabel og ef-
fektiv teknologi til de små anlæg.
Som det er i dag, får de svært ved
at konkurrere med individuel op-
varmning, og de kan vanskeligt mat-
che de varmepriser, som de store
værker kan tilbyde.

– Der er brug for ny teknologi,
hvis de små værker skal have en
fremtid. Vi har brug for effektive og
konkurrencedygtige teknologier, der
kan reducere udslippet af partikler,

Fremover skal de halmfyrede fremværker formentligt udstyres med både posefilter og anlæg til røggaskondensering.

Spildevandet fra røggaskondensering skal renses, og det kan blive dyrt for de små fjernvarmeværker.
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svovl og kvælstofoxider fra biomas-
sefyrede varmeværker, lød det fra
konsulenten.

Fleksibilitet er nøgleordet
Men det er ikke kun skærpede mil-
jøkrav, der lægger pres på de min-
dre fjernvarmeværker. De værker,
der producerer både el og varme,
har i de senere år reduceret elpro-
duktionen markant. Med stigende
mængder vindmølleel på markedet
er prisen ofte så lav, at det ikke kan
svare sig at producere el. Værkerne
har således investeret i en produk-
tionskapacitet, som de ikke kan
udnytte i nær samme omfang som
tidligere (se figur 1).

– Fremtidens fjernvarmeværker
skal være fleksible. De skal have
mange strenge at spille på for at
være konkurrencedygtige. Det er ik-
ke tilstrækkeligt at satse på biomas-

se alene. Biomassen skal kombine-
res med andre energiteknologier
som varmepumper, elpatroner, sol-
varmeanlæg og geotermisk varme,
forklarede Kate Wieck-Hansen.

Energilagring er en anden af de
teknologier, som kan få stor betyd-
ning for fjernvarmeværkernes kon-
kurrenceevne. Jo bedre værkerne er
til at lagre energien, jo bedre er de
rustet til at klare sig på et liberalise-
ret marked.

De små værker er miljøvenlige
Kate Wieck-Hansen var naturligvis
en varm fortaler for fjernvarmesyste-
mer i almindelighed, men fremhæ-
vede derudover en særlig egenskab
ved de små værker.

– De små værker aftager primært
biomasse fra lokalområdet – det er
bæredygtigt, sagde Kate Wieck-
Hansen med henvisning til den til-

bagevendende debat om import af
biomasse fra fjerne egne til centrale
kraftvarmeværker i Danmark.

Til gengæld kan det være vanske-
ligt for de små værker at få økonomi
i kombineret el- og varmeproduk-
tion. Trods årtiers forskning i blandt
andet forgasningsanlæg mangler
der fortsat konkurrencedygtige tek-
nologier til kraftvarmeproduktion i
mindre skala.

Kate Wieck-Hansen mente til
gengæld godt, at kraftvarmeproduk-
tion baseret på termisk forgasning
af biomasse kunne blive interessant
for de mellemstore værker, men
som hun pointerede:

– Det handler ikke kun om tekno-
logi – det hele styres af afgifter og
tilskud, og sådan vil det formentlig
være mange år fremover.

De store værker
Efter indlægget fra Dansk Fjernvar-
me fortalte Peter Markussen fra
DONG Energy om de udfordringer,
de store værker står over for.

Han pegede ligesom Kate Wieck-
Hansen på, at én af de helt store
udfordringer bliver at få skabt en til-
strækkelig fleksibilitet i energisyste-
met. Når elprisen er lav, skal man
hurtigt kunne skrue ned for elpro-
duktionen og omvendt skrue op, når
prisen er høj.

– Vi har kigget en del på forgas-
ningsteknologier og følger udviklin-
gen nøje, dels på vores eget 5 MW-
demonstrationsanlæg i Kalundborg,
dels på et stort 100 MW-anlæg i Fin-
land. Teknologien har flere fordele,
men vi er ikke helt sikre på, at an-
læggene er så fleksible, som vi kun-
ne ønske, sagde Peter Markussen.

DONG Energy er i fuld gang med
at udfase kullene til fordel for træ-
piller. På Studstrupværket betyder
det, at man stopper med at fyre
med halm, da halm bruges som til-
satsfyring til kul, men halm vil fort-
sat blive anvendt som brændsel på
en separat halmkedel på Avedøre.

– Vi kan ikke fyre halm ind i en
kedel, hvor det primære brændsel
er træpiller. Det vil give store pro-
blemer med tæringer. Tilsatsfyring
med halm kan kun fungere på kul-
fyrede kedelanlæg, forklarede Peter
Markussen. �
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Figur 1. Installeret vindkraftkapacitet samt installeret eleffekt og fuldlast-

timer for decentrale kraftvarmeværker.

Brændsel Enhed SO2 NOx Par-
tikler

SO2 NOx Par-
tikler

Fast biomasse mg/Nm3 200 300 20 0 409 55

Andre faste brændsler mg/Nm3 400 300 20 – 273 34

Flydende brændsler mg/Nm3 170 200 20 – 150 41

Tung fuelolie mg/Nm3 350 300 20 – 409 136

Naturgas mg/Nm3 – 100 – – 89 0

Andet gas mg/Nm3 35 200 – – 191 0

Tabel 1. Udkast til nye emissionskrav i EU-direktiv for anlæg på 1 – 50 MW.

De skraverede områder er eksisterende krav.

Fjernvarme
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Af Torben Skøtt

Brintbyen på Lolland er en del af
projekt Dansk Mikrokraftvarme, som
EUDP har støttet med 50 millioner
kroner. I projektet er teknologien med
mikrokraftvarme blevet udviklet og de-
monstreret i ikke mindre end 65 boli-
ger i Varde, Sønderborg og landsbyen
Vestenskov på Lolland. I Vestenskov
er boligerne blevet forsynet med brint
fra et centralt placeret elektrolyse-
anlæg, mens anlæggene i Varde og
Sønderborg har været koblet til natur-
gasnettet og udstyret med en refor-
mer, der konverterer naturgas til brint.

– De to teknologier supplerer hin-
anden godt. Der er fordele og ulem-
per ved begge systemer. Bor man i
et naturgasområde, er det oplagt at
bruge naturgas, men bor man i et
område uden naturgas og fjernvar-
me, kan central brintproduktion og
et særskilt brintnet være en god idé.
Det fortæller udviklingschef Kristina
Fløche Juelsgaard fra SEAS-NVE,

der står for projektledelsen hos
Dansk Mikrokraftvarme. Hun peger
på flere områder, hvor der er sket
markante forbedringer af teknologi-
en, men lægger på den anden side
ikke skjul på, at der er behov for
yderligere forskning og udvikling,
hvis anlæggene skal kunne klare
sig uden tilskud.

– Der er sket store forbedringer,
hvad angår driftssikkerhed, levetid og
rentabilitet, og som forsyningsselskab
har vi fået testet, at det rent faktisk
kan lade sig gøre at lagre vindmølle-
el som brint. Det er helt sikkert en
teknologi, som kan være med til at
skabe balance i energisystemet,
men økonomien er endnu ikke så
god, at det kan hænge sammen
uden tilskud, siger projektlederen.

LT-PEM og SOFC celler
Hjertet i et mikrokraftvarmeanlæg er
en brændselscelle, der er i stand til
at producere el- og varme med en
høj virkningsgrad. Da energiproduk-

tionen foregår decentralt, er der ikke
noget ledningstab som ved fjernvar-
meanlæg, så alt i alt giver det en
pæn reduktion i udledningen af driv-
husgasser i forhold til konventionel
el- og varmeproduktion.

Hos Dansk Mikrokraftvarme har
man primært anvendt LT-PEM
brændselsceller, men til påske bli-
ver der installeret to anlæg med
SOFC-celler i Sønderborg. De kræver
en arbejdstemperatur på omkring
700 �C i modsætning til LT-PEM,
der kan fungere ved temperaturer
på under 100 �C.

– Oprindeligt havde vi planer om
at teste 20 anlæg med SOFC-celler,
men der har været en del udfordrin-
ger med teknologien, forklarer Kristi-
na Fløche Juelsgaard.

Ud over de to anlæg der bliver in-
stalleret i almindelige boliger, bliver
et enkelt anlæg langtidstestet hos
Dantherm Power i Hobro. Til decem-
ber bliver anlæggene pillet ned og
skilt ad, så producenterne kan få et
billede af, hvor godt anlæggene har
klaret testperioden.

Dyrt at producere brint
De naturgasbaserede anlæg i Varde
blev pillet ned sidste år, og til maj
kommer turen til Vestenskov på Lol-
land, hvor 32 anlæg fra IRD Fuel
Cell er blevet testet gennem en år-
række. Beboerne skal derefter klare
sig med deres gamle oliefyr, og det

Den seks år lange testperiode for mikrokraftvarmeanlæg på Lolland

slutter til maj. Gennem de næste fire år skal mikrokraftvarmeanlæg

bevise deres værd i et stort EU-projekt, der kommer til at

omfatte 1.000 europæiske boliger.

Elektrolyseanlægget i Vestenskov,

der siden 2008 har forsynet en

række mikrokraftvarmeanlæg i

landsbyen med brint.
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er de ikke just begejstrede for. Der
har generelt været stor tilfredshed
med anlæggene – især i de senere
år, hvor teknikerne havde fået styr
på børnesygdommene – og byen har
i det hele taget nydt godt af de man-
ge besøgende, der har villet se brint-
byen og høre om erfaringerne med
de miljøvenlige anlæg.

Når anlæggene skal demonteres
skyldes det primært, at det er for
dyrt at forsyne dem med brint, men
dertil kommer, at det fra starten har
været aftalt, at producenterne skulle
have mulighed for at skille anlægge-
ne ad, når testperioden var slut.

– I projektet har der ikke været
fokus på, hvad det koster at frem-
stille brint. Vi har koncentreret os
om driftssikkerheden, så vi kunne få
så mange driftstimer som muligt,
forklarer Kristina Fløche Juelsgaard.
Hun vurderer, at der er gode mulig-
heder for at optimere brintproduk-
tionen, og at det er her, der skal
sættes ind, for at teknologien kan
få et kommercielt gennembrud.

– Prisen på anlæggene er redu-
ceret markant i løbet af projekt-
perioden, og driftssikkerheden er
ok, så det er især brintproduktio-
nen, der er et ømt punkt, lyder det
fra projektlederen.

IRD Fuel Cell har for nylig søgt
EUDP om et projekt, der skal for-
berede en større udrulning af brint-

baserede mikrokraftvarmeanlæg i
Danmark. Målet er, at det kan bane
vejen for et internationalt gennem-
brud for Dansk Mikrokraftvarme.

60.000 kroner for et anlæg
Hos Dantherm Power, der har leve-
ret de naturgasbaserede anlæg, be-
kræfter direktør for forretningsudvik-
ling Per Balslev, at prisen for et mi-
krokraftvarmeanlæg er faldet mar-
kant gennem de senere år.

– De anlæg, vi installerede i Var-
de, kostede omkring 400.000 kro-
ner stykket. I dag er prisen halveret,
og vi satser på at kunne producere
anlæg, der kun koster omkring
60.000 kroner, siger Per Balslev og
uddyber:

– Det er realistisk, at vi kan nå
det mål inden for en tidshorisont på
3-5 år. Forudsætningen er, at vi kan
afsætte mindst 10.000 anlæg om
året, og vi kan garantere en levetid
for anlæggene på omkring ti år.

1.000 nye anlæg
Gennem de næste fire år skal mi-
krokraftvarmeanlæg bevise deres
værd i et stort EU-projekt, der kom-
mer til at omfatte 1.000 europæi-
ske boliger.

Foreløbig har 10 familier i Tysk-
land og England fået et anlæg in-
stalleret, og i løbet af de næste par
år er det planen, at der skal instal-
leres anlæg i knapt 100 danske
boliger.

Ene.Field-projektet, som det kal-
des, er støttet af EU, og har et bud-
get på ikke mindre end 400 millio-
ner kroner. Det har 26 partnere fra
12 forskellige lande. Fra Danmark
deltager Dantherm Power, DONG
Energy samt DTU Energikonverte-
ring, der er ansvarlig for analyserne
af de mange data, der indsamles i
projektperioden. �

Mikrokraftvarmeanlæg fra Dantherm

Power. Anlægget kan kobles til na-

turgasnettet, da det er udstyret med

en reformer, som konverterer natur-

gas til brint.
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EU har taget det næste skridt
frem mod brintsamfundet ved at
oprette et center, der skal frem-
me anvendelsen af brintbusser i
de enkelte medlemslande.

Centeret skal være knudepunkt for
vidensindsamling og vidensdeling
omkring driften af brintbusser. Det
skal fungere som en platform for
projektets kontakt med eksisterende
brintbusprojekter, transportmyndig-
heder, busselskaber og befolknin-
gen. Grundlaget for erfaringerne bli-
ver 14 brintbusser, der skal tages i
brug i Antwerpen, Aberdeen og San
Remo.

Etableringen af centeret er en del
af projektet “High V.LO-City”, der

Nyt center for brintbusser

skal bane vejen for en bredere mar-
kedsintroduktion af brintbusser. Pro-
jektet involverer en række europæi-
ske regioner og er delvist finansieret

af The Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking (FCH JU).

Kilde: www.hydrogennet.dk
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Biobrændstoffer

Af Knud Tybirk

Piemontes sneklædte bjerge var bag-
grundstæppet i den skarpe forårssol
uden for Crescentino, da en gruppe
danske virksomheder for nylig besøg-
te Beta Renewables 2G bioethano-
lanlæg. Anlægget skinnede funklen-
de og udstødte nu og da en damp-
sky. “No photos” signalet ved por-
ten udviklede sig til en fotosession
foran anlægget, så vi kan vise, vi
har været der.

Halmlogistik er en stor udfordring
for anlægget i Piemonte. 200.000
tons halm i en region, hvor konkur-
rencen om halm er relativt stor, gi-
ver visse udfordringer. Halmlogistik
var en fælles hovedinteresse for den
gruppe af danske virksomheder – og
en kinesisk investor – der efter foto-
sessionen blev inviteret indenfor i
konferencerummet.

Fysiske rundvisninger på anlæg-
get er forbeholdt leverandører og in-
vestorer, så delegationen blev i før-
ste omgang skuffet. Men heldigvis
viste værterne sig mere åbne end
først antaget og fortalte beredvilligt
om anlæggets opbygning, udfordrin-

ger og visioner for fremtiden. Så der
blev udvekslet erfaringer i en særde-
les spændende dialog, der peger
fremad mod nye samarbejder.

Delegationen havde repræsentan-
ter for ProcessBio, Biofuel Technolo-
gy inklusive en mulig kinesisk inves-
tor, DSE test solutions, Videncentret
for Landbrug, Århus Universitet og
Agro Business Park/INBIOM. Turen
var støttet af Region Midtjylland og
organiseret som led i et projekt om
halm til Måbjerg Energy Concept i
samarbejde med Enterprise Europe
Network, Biovalue SPIR og INBIOM.

Pudsigt nok var der samtidig en
delegation på besøg fra Beta Rene-
wables i Danmark for at lære om
halmlogistik og snakke halmbriket-
tering med C. F. Nielsen. Så inter-
essen er gensidig.

6,5 tons halm = 1 ton alkohol
Danske Novozymes er partner i an-
lægget og leverandør af enzymer.
Anlæggets opbygning minder i prin-
cippet om INBICONs demonstra-
tionsanlæg i Kalundborg og dermed
om det planlagte Måbjerg Energy
Concept ved Holstebro.

I princippet føres halm ind i an-
lægget, findeles i stykker på 5-7
cm, koges i to omgange under tryk
og tilsættes enzymer. Efter den be-
handling er halmens lignin brækket i
stykker, så enzymerne kan frigøre og
omdanne cellulose og hemi- cellullo-
se til sukkerstoffer. Hele den proces
er anlæggets “hemmelighed”, som
man nødigt vil vise frem for de be-
søgende.

Derfra er resten næsten som tra-
ditionel ølbrygning og spritfremstil-
ling. Mæsken er bare dannet af
halm i stedet for korn. Alkoholen
dannes ved forgæring af mæsken i
tanke i 40-50 timer og når op på
cirka 2,5 procent alkohol, som lag-
res i “ølbrønden” med alkohol, lignin
og vand.

– Efter to destilleringer og en fil-
trering har man 99 procent alkohol,
fortalte Alberto Cova, som er drifts-
leder på anlægget.

6,5 tons halm giver 1 ton alkohol.
Målet er at komme ned på 5 tons
halm til 1 ton alkohol. Anlægget er
dimensioneret til at producere godt
30.000 tons alkohol, men produ-
cerer i dag måske det halve. Det er

Halm til sprit i Norditalien

Europas første fuldskalaanlæg til fremstilling af 2G bioethanol i Norditalien

bliver næppe nogen god forretning, men italienerne investerer i

fremtiden og vil gerne indgå i nye partnerskaber. Et besøg på

anlægget viser, at Danmark og Italien kan have gavn af en

tættere dialog på området for 2G biobrændstoffer.

Anlægget ligger på flad mark i Po-dalen
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– få kilometer fra sneklædte alper i Piemonte.
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Biobrændstoffer

stort, sammenlignet med INBICON-
anlægget i Kalundborg, men bare en
dråbe i havet i forhold til europæisk
behov for biobaserede brændstoffer.
Det er i virkeligheden stadig et stort
demoanlæg, hvor man afprøver for-
skellige muligheder og variationer –
blandt andet fordi det er relativt
svært at skaffe biomasse i området.

Ris, hvede og kæmpetagrør
Crescentino er et vigtigt risproduce-
rende område, så 25 procent af in-
puttet er rishalm leveret i traditionel-
le rundballer. Langt det meste af
biomassen er dog hvedehalm, og så
bruger man fem procent energiaf-
grøder – Arundo donax eller kæm-
petagrør, som den også kaldes. Det
er en hjemmehørende subtropisk af-
grøde, der kan producere op til 45
tons tørstof/hektar, og som køres til
anlægget, mens den endnu er grøn.
Man kan altså omstille anlægget fra
tør halm til mere fugtig grøn bio-
masse i efteråret.

Det var tydeligt, at placeringen af
anlægget ikke var optimal i forhold
til forsyninger af biomasse og der-
med for driftsøkonomien. Der var
andre økonomiske og planlægnings-
mæssige forhold, der havde været
afgørende for den beslutning.

– Der er rigelige restbiomasser fra
landbruget at tage af til fremstilling

af bioethanol, sagde direktøren for
internationale relationer, Piero Ca-
vigliasso, men tilføjede:

– Desværre er den politiske op-
bakning svingende, og vi har brug
for mere stabile politiske meldinger
fra EU.

Er det en god forretning?
Under besøget blev det blandt andet
drøftet, hvordan man bedst udnytter
restprodukterne fra anlægget. I dag
bliver for eksempel lignin frasepare-
ret med en centrifuge, hvorefter det
anvendes som brændsel til opvarm-
ning af halmen.

Beta Renewables forsker imidler-
tid i andre interessante muligheder
for at raffinere ligninen til fenoler
eller polymerer og var meget åbne
over for partnerskaber inden for
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

– Er det en god forretning? blev
der spurgt.

– Det vil vise sig, lød det lidt kryp-
tiske svar med et smil fra Piero Ca-
vigliasso.

– Det afhænger af en række for-
hold og politisk vilje til at sætte
rammerne, men målet for os er ikke
at sælge ethanol. Målet er at blive
teknologileverandør og eventuelt
sælge licenser samt fortsætte med
at forske og optimere teknologien,
sagde direktøren og fortsatte:

Et Turnkey-anlæg til 80.000 liter
alkohol koster måske 1,5 milliarder
danske kroner, men der kan laves
forskellige forretninger. Det kan væ-
re med licenser og nøgleteknologier
som forbehandling og separation af
lignin. Det konkrete anlæg kommer
næppe – ud fra udregninger på bag-
siden af en kuvert – til at give over-
skud. Det er en investering i fremti-
den.

Horisonten mod 2020
Fremtiden kan godt byde på part-
nerskaber med Beta Renewables på
såvel det forretningsmæssige som
på det forskningsmæssige område.
Det er tydeligt, at Danmark og Itali-
en kan have gavn af en tættere dia-
log på området for 2G biobrænd-
stoffer.

Alpernes sne i det fjerne får én til
at tænke på nordisk vinter – set fra
et italiensk risområde i 15 grader og
sol. Det kølige nord og det varme
Italien kan inspirere hinanden. Vi
aner det biobaserede samfund og
kigger mod nye horisonter. Frø er
sået, ideer og kontakter er udvekslet
– lad samarbejder udvikle sig mod
fremtidens job i bioøkonomien.

Knud Tybirk er biomassechef i Inno-

vationsnetværket for biomasse,

INBIOM, e-mail kt@agropark.dk

Driftsleder Alberto Cova og en potentiel kinesisk investor foran ethanolanlægget i Crescentino.
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Biobrændstoffer

Den nye teknik, der er baseret på
syre i stedet for enzymer, kan redu-
cere prisen på 2G bioethanol, skri-
ver Syddansk Universitet på sin
hjemmeside.

– De patenterede enzymer er dy-
re i indkøb. Vi præsenterer nu en
helt enzymfri teknik, der ikke er pa-
tenteret, og som heller ikke er kost-
bar. Teknikken kan frit benyttes af
alle, forklarer Per Morgen, der er
lektor, dr. scient. ved Institut for Fy-
sik, Kemi og Farmaci på Syddansk
Universitet.

Han har sammen med kolleger
fra University of Baghdad og Al-Mut-
hanna University i Irak været med til
at udvikle den nye teknik, som for-
skerne venter sig meget af.

Behov for flydende brændstof
Transportsektorerne har hårdt brug
for at gøre sig fri af fossile brænd-
stoffer. Bioethanol er en oplagt mu-
lighed, men i dag er stort set hele
produktionen baseret på råvarer, der
konkurrerer med fødevarer.

– Målet er at kunne producere
bioethanol fra de plantedele, der
indeholder cellulose. Cellulose er
vanskeligt at nedbryde, og disse

plantedele er derfor ikke interessan-
te som fødevarer. Cellulose findes
overalt i naturen i rige mængder, for
eksempel i majsplantens stængler.
Hvis vi kan lave bioethanol af majs-
stænglerne og bruge kolberne som
fødevare, er vi nået langt, forklarer
Per Morgen.

Cellulose sidder som lange kæder
i planternes cellevægge. De kan ned-
brydes ved hjælp af enzymer, men
de er forholdsvis kostbare, så det
har været svært at skabe et kom-

mercielt gennembrud for bioethanol
fremstillet på basis af cellulose.

Det er syren, der gør det
Sammen med kolleger fra University
of Baghdad og Al-Muthanna Univer-
sity i Irak har Per Morgen fundet en
syre, der kan nedbryde cellulose.
Den hedder RHSO3H, og den er la-
vet med udgangspunkt i risskaller.
Syren tilsættes cellulosen i stedet
for enzymer, og slutproduktet bliver
sukker.

– Mine irakiske kolleger har lavet
syren af behandlede risskaller. Ris-
skaller og slutproduktet efter for-
brænding af skallerne er et kæmpe
restprodukt over hele verden, så de
er hverken svære eller dyre at få fat
på, fortæller Per Morgen.

Asken fra afbrændte risskaller har
et højt indhold af silikat, og det er
netop silikat, der spiller hovedrollen
i produktionen af den nye syre. For-
skerne parrede silikatpartiklerne med
chlorsulfonsyre og fik syremolekyler-
ne til at sætte sig fast på silikatfor-
bindelserne.

– Resultatet blev et helt nyt mo-
lekyle (RHSO3H), som kan erstatte
enzymerne i arbejdet med at ned-
bryde cellulose til sukker, forklarer
Per Morgen.

Han er særligt stolt af, at alle led
i den måde at producere bioethanol
på er miljøvenlige og tilgængelige
for alle: Katalysatorsyren laves af al-
lerede tilgængelige planterester;
den kan genbruges mange gange;
opskriften kan ikke patenteres, og
der produceres bioethanol fra cellu-
loseholdige plantedele, som ellers
ikke kan bruges til noget. TS

Dansk/irakisk forskerhold præ-

senterer en ny teknik, der ude-

lader de dyre enzymer ved

fremstilling af bioethanol ud fra

cellulose. Dermed bliver det

muligt for langt flere aktører at

producere bioethanol på basis

af biomasse, der ikke konkur-

rerer med fødevarer.

2G bioethanol for alle

Opskrift på RHSO
3
H

Forskerne skabte RHSO3H ved at
blande 3 gram aske fra afbrænd-
te risskaller med 100 ml kaustisk
soda (NAoH) i en plastikbeholder.
Herefter blev opløsningen omrørt
i 30 minutter ved stuetempera-
tur, hvorved askens indhold af si-
likat blev omdannet til natriumsi-
likat. Opløsningen blev derefter
tilsat salpetersyre for at kontrol-
lere dens koncentration, og ende-
lig blev der tilsat chlorsulfonsyre.

Da ph-værdien nærmede sig 10,
begyndte en hvid gel at dannes.
Tilsætningen af salpetersyre fort-
satte, indtil ph-værdien nåede 3,
hvorefter gelen hvilede i 24 timer
ved stuetemperatur. Derefter blev
den centrifugeret 6 gange med
destilleret vand, og til sidst blev
produktet renset med acetone.
Produktet blev nu tørret ved 110
grader i 24 timer. Til sidst blev
det stødt til et fint pulver med en
vægt på 6,4 gram, og dermed var
den nye syre skabt.
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Biobrændstoffer

Verdens største producent af bio-
olie, Neste Oil, er gået sammen
med DONG Energy om at udvikle en
integreret proces til fremstilling af
diesel og flybrændstof, baseret på
restprodukter fra landbruget.

Neste oil har flere gange været
kritiseret for, at deres produktion i
alt for høj grad er baseret på palme-
olie – en produktion der ofte sker på
bekostning af regnskoven, klimaet
og den oprindelige befolkning. Virk-
somheden fik således Public Eye
prisen som verdens værste virksom-
hed i 2011, skarpt forfulgt af BP og
Philip Morris. Public Eye prisen er
stiftet af en række ngo'er fra hele
verden, herunder Greenpeace.

Noget tyder på, at Neste oil har
taget kritikken til sig, for i dag gør
de meget ud af at markedsføre sig
som en grøn virksomhed, og ifølge
firmaets hjemmeside bruger man i
stigende grad affald til fremstilling
af brændstof. I 2011 brugte man

330.000 tons affald. I 2012 steg
det til 740.000 tons og i 2013 nåe-
de man op på 1,2 millioner tons.
Det svarer til, at 52 procent af Nes-
te Oils produktion i 2013 var ba-
seret på affald og restprodukter,
mens de resterende 48 procent var
fremstillet ud fra palmeolie.

Flere råvarer
Samarbejdet med DONG Energy be-
tyder, at Neste Oil kan udvide palet-
ten af mulige råvarer yderligere.

– Øget brug af affalds- og rest-
produkter er et af vores vigtigste
mål, og halm er et af de råmateria-
ler, der potentielt kan anvendes i
fremtiden, fortæller Lars Peter Lind-
fors, Neste Oils Senior Vice Presi-
dent, i en pressemeddelelse.

DONG Energy's Inbicon-teknologi
vil blive anvendt i den første del af
processen til at forbehandle biomas-
se og fremstille cellulosesukker. Ne-
ste Oil overtager herefter sukkeret
og forarbejder det videre til råolie i
en mikrobiel proces, hvorefter olien
raffineres til biodiesel og flybrænd-
stof.

– Vi udvikler løbende vores Inbicon-
teknologi med henblik på at udvide
brugen af restprodukter fra landbru-
get. Vi kan nu fremstille cellulose-
sukker af høj kvalitet, der har flere

anvendelsesmuligheder, og vi ser
Neste Oil som en oplagt samar-
bejdspartner til udvikling af en tek-
nologi, hvor cellulosesukkeret kan
anvendes til fremstilling af bære-
dygtige brændsler, siger Henrik
Maimann, Vice President i DONG
Energy.

Fælles teknologiudvikling
Neste Oil og DONG Energy har al-
lerede afsluttet laboratorie- og pilot-
fasen, og teknologierne skal nu op-
timeres og afprøves i større skala.
DONG Energy vil anvende Inbicons
demonstrationsanlæg i Kalundborg
til at optimere resultatet af forbe-
handlingen af biomassen, så der
opnås perfekt overensstemmelse
med Neste Oils mikrobielle oliepro-
ces. Neste Oil har drevet et pilotan-
læg til mikrobiel olie i Porvoo, Fin-
land siden 2012.

– DONG Energy's teknologi er lo-
vende, og vi mener, at fælles tekno-
logiudvikling er den bedste måde at
finde en omkostningseffektiv meto-
de til at fremstille brændsler på
grundlag af restprodukter fra land-
bruget, fortæller Lars Peter Lindfors.

Begge parter vil modtage støtte
fra ERA-Net Plus BESTF-program-
met i forbindelse med samarbejdet.

TS

DONG Energy og Neste Oil vil

udvikle fremtidens brændstof
DONG Energy og Neste Oil har

indgået et samarbejde om ud-

vikling af ny teknologi til frem-

stilling af diesel- og flybrænd-

stof, baseret på restprodukter

fra landbruget.

Olie fra palmeolieplantage i Malesia klar til udskibning. I

2013 var 48 procent af Neste Oils produktion baseret

på palmeolie.

Neste Oil fremstiller i dag bioolie fra mere end ti forskel-

lige typer råvarer. Samarbejdet med DONG Energy bety-

der, at man nu også kan inddrage halm i produktionen.
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Innovation

Danmark er blandt de europæiske
lande, der er bedst til innovation.
Det viser Innovation Union Score-
board 2014, som er EU-Kommissio-
nens årlige rangliste over innova-
tionsevnen i 28 medlemslande målt
på 25 indikatorer.

Danmark har igen indtaget an-
denpladsen foran Tyskland. Det er
en oprykning fra 2013, hvor Dan-
mark var placeret på tredjepladsen.
Sverige har fortsat førstepladsen.

Uddannelses- og forskningsmini-
ster Sofie Carsten Nielsen pointerer,
at placeringen vidner om et stærkt
dansk innovationssystem.

– Det er glædeligt med en føren-
de position, som viser, at den dan-
ske innovationsevne er blandt Euro-
pas bedste, men det er samtidig
vigtigt at fortsætte vore høje ambi-

tioner og forbedre indsatsen. Med
den nationale innovationsstrategi
har regeringen opstillet klare mål og
indsatser. Det sker blandt andet
med oprettelsen af Danmarks Inno-
vationsfond per 1. april, som styr-
ker rammerne for innovation i Dan-
mark, siger Sofie Carsten Nielsen i
en pressemeddelelse.

Danmarks innovationsevne har
de sidste otte år haft en gennem-

snitlig årlig vækst på knap én pro-
cent, selv om Danmark i den på-
gældende periode har haft år med
negativ vækst på grund af den øko-
nomiske krise.

Topplaceringen skyldes blandt
andet styrker inden for international
videnskabelig sampublicering, of-
fentlig-privat videnskabelig sam-
publicering og erhvervslivets inve-
steringer i forskning og udvikling.

Danmark ligger til gengæld under
EU-gennemsnittet, når der måles på
antal ph.d.-studerende fra lande
uden for EU, andelen af unge med
en gymnasial uddannelse, virksom-
hedernes innovationsudgifter samt
eksport af mellem- og højteknolo-
giske produkter.

Sverige er fortsat placeret på før-
stepladsen, men forspringet til Dan-
mark mindskes, da Sverige i samme
periode kun har oplevet en gennem-
snitlig årlig vækst i innovationsevnen
på 0,3 procent. Væksten i Danmark
og Sverige ligger begge under EU-
gennemsnittet på 1,7 procent.

TS

Danmark er næst bedst til innovation i Europa
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Landenes gennemsnitlige innovationsevne måles ud fra 25 indikatorer, hvor lavest mulige performance giver værdi-

en 0 og højest mulige performance giver værdien. Innovation Union Score-board benytter de nyeste, tilgængelige

statistikker fra Eurostat, OECD og andre internationale kilder. På grund af forsinkelser i de statistiske opgørelser

stammer data hovedsagligt fra 2011 og 2012, mens enkelte indikatorer bygger på data fra 2009 og 2010.

Danmark har overhalet Tysk-

land og indtager nu en anden-

plads i Europa-Kommissionens

årlige opgørelse over de mest

innovative medlemslande.

Danmarks Innovationsfond
Danmarks Innovationsfond er stif-
tet ved en politisk aftale i Folke-
tinget i oktober 2013. Fonden
etableres ved at samle Det Stra-
tegiske Forskningsråd, Højtekno-
logifonden og Rådet for Teknologi
og Innovation i én samlet fond.

Danmarks Innovationsfond for-
ventes at få et samlet budget på
cirka 1,5 milliarder kroner, og de
første udbud forventes offentlig-
gjort i 2014.

Læs mere på www.innovayt.eu/dk

http://www.innovayt.eu/dk/s%C3%B8g-st%C3%B8tte/danmarks-innovationsfond
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Enzymer eller syre
Forskere og virksomheder ver-
den over arbejder på højtryk
for at udvikle nye teknikker,
der kan omdanne biomasse til
biobrændstoffer.

Enzymgiganterne Novozymes og
Dupont har i dag den bedste tek-
nologi til at nedbryde cellulose,
så det kan bruges til fremstilling
af brændstof, men virksomheder-
ne kan ikke forvente at bevare
markedet for sig selv, skriver Ber-
lingske Business.

Overalt i verden er forskere og
virksomheder i fuld gang med at
udvikle teknikker til at nedbryde
organisk materiale uden brug af
dyre enzymer. Det kan være an-
vendelse af syre, opløsningsmid-
ler, pyrolyse, forgasning m.v.

Det sker ikke uden grund. Mar-
kedet for biobrændstoffer og bio-
kemi ventes at nå astronomiske
højder. Et af de vildeste bud kom-
mer fra investeringsbanken Silicon
Valley, der har analyseret sig frem
til, at markedet kan nå op på over
én billiard dollar i 2015.

– Der er ingen tvivl om, at de
mange nye teknologier, som især
retter sig mod at omdanne cellu-
lose til sukker, udgør et stort risi-
komoment for Novozymes' forret-
ning, fordi teknologierne kan gøre
Novozymes' enzymer overflødige,
siger Morten Imsgaard, aktieana-
lytiker i Sydbank til Berlingske
Business.

Hos Novozymes bekymrer de
mange forsøg på at udvikle en-
zymfri metoder til at omdanne
planteaffald til sukker ikke selska-
bets koncerndirektør med ansvar
for forskning og udvikling, Per
Falholt.

– Jeg har endnu ikke set no-
gen alternative processer, der re-
elt kan konkurrere med enzymer.
Det er meget kompleks at opska-
lere fra laboratorier til en proces,
der fungerer i kommerciel skala,
og det bliver som regel altid dy-
rere, end man havde regnet med,
siger direktøren til Berlingske Bu-
siness.

TS

Brint vinder frem i USA

Brint og brændselsceller hører til
de teknologier, der støt og roligt
vinder indpas i den amerikanske
energiforsyning. I dag er der 5.000
arbejdskøretøjer med brændsels-
celler i Nordamerika og en sam-
let installeret effekt på 170 MW.

Det går godt for den nordamerikan-
ske brint- og brændselscellebran-
che. Det skriver Fuel Cell 2000, der
er en non-profit organisation, som
har til formål at fremme kommercia-
lisering af brændselsceller og brint.

En øget efterspørgsel og anven-
delse af brændselsceller på interna-
tionale markeder er nemlig, hvad
brændselscelleproducenter oplever i
dag. Og så er der sket en stigning i
antallet af amerikanske virksomhe-
der, der samarbejder og danner
partnerskaber med internationale
firmaer.

Men også internt har den nord-
amerikanske brændselscelleindustri
mærket en øget efterspørgsel på si-
ne produkter. Gennem det seneste
år har Fuel Cell 2000 registreret en
forøgelse af stationære brændsels-
celleanlæg på 88 MW og en for-
øgelse af brændselscelledrevne ar-
bejdskøretøjer på over 700 stk.

Fuel Cell 2000 vurderer således,
at der samlet set er 170 MW
brændselsceller installeret i Nord-
amerika og op imod 5.000 brænd-
selscelledrevne arbejdskøretøjer i
brug. Det fremgår af Fuel Cell

2000’s seneste rapport “The Busi-
ness Case for Fuel Cells 2013 –
Reliability, Resiliency & Savings”.

Forskellige anlægstyper
Udover at levere tal for brændsels-
cellesalget i Nordamerika beskriver
rapporten de forskellige markeds-
sektorers brug af brændselsceller.
På den måde kan man få et over-
blik over, hvad virksomheder bruger
brændselscellerne til. Det drejer sig
blandt andet om:

• primær elproduktion for arbejds-
køretøjer

• primær elproduktion til store data-
centre

• elproduktion til hovedkvarterer
• nødstrøm til vigtige computere,

servere og kommunikations-
netværk

• nødstrøm til forretninger
• primær elproduktion i mega-

watt-skala direkte til elnettet.

Store firmaer som Apple, eBay og
Microsoft har etableret egne brænd-
selscelleanlæg, primært til at dæk-
ke egetforbruget af el, men der le-
veres også el ud på nettet.

Enkelte elselskaber (NRG Energy,
Delmarva Power og Dominion)
supplerer strømproduktionen til de-
res elnet med brændselscellekraft-
værker i megawattskala, der kan le-
vere en stabil forsyning af energi.

Kilde: www.hydrogennet.dk

Amerikansk bus med brændsceller til brint. Bussen, der har været i drift si-

den 2012, har en rækkevidde på 500-600 kilometer.
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http://www.hydrogennet.dk/no_cache/nyhed/article/96943/87/
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Kommende ansøgningsfrister
23. april

28. april

19. august

4. september

4. september

4. september

Ny ansøgningsrunde til Grøn omstillingsfond 2014. Der kan
blandt andet søges om støtte til biobaserede produkter
baseret på nonfood biomasse. Læs mere på www.groen-
omstilling.erhvervsstyrelsen.dk.

Fase-1-ansøgninger til Det Strategiske Forskningsråd for
Bæredygtig Energi og Miljø. I 2014 uddeler Rådet midler til
fremtidens energiteknologier og miljøteknologier. Læs mere
på www.fivu.dk/forskning-og-innovation.

Ny ansøgningsrunde til Markedsmodningsfonden. Fonden
får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og
gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge inno-
vative løsninger. Læs mere på www.markedsmodningsfon-
den.dk.

Ansøgningsfrist til ForskEL-programmet, der administreres af
Energinet.dk. Der kan søges om støtte til projekter, der
fremmer udbredelsen af vedvarende energi. Læs mere på
www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist til ForskVE-programmet, der administreres af
Energinet.dk. Programmet er rettet mod projekter til udbre-
delse af solceller, bølgekraft og biomasseforgasning. Læs
mere på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist til EUDP. Programmet har til formål at frem-
mer ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssik-
kerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på
energiområdet. Læs mere på www.ens.dk.

Ung forsker får pris for forskning i brintlagring

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk fra
Aarhus Universitet har modtaget
Strategic Research Awards for
forskning i, hvordan brint kan op-
bevares på fast form.

To unge forskere fra Aarhus Univer-
sitet blev årets modtagere af Det
Strategiske Forskningsråds priser for
fremragende strategisk forskning.
Priserne blev overrakt af uddannel-
ses- og forskningsminister Sofie
Carsten Nielsen ved Det Strategiske
Forskningsråds årsdag den 10.
marts.

Den ene pris gik til Dorthe Bom-
holdt Ravnsbæk for fremragende
strategisk forskning, der er fundet
sted i et bredt internationalt samar-
bejde, hedder det i en pressemed-
delelse, der blev udsendt i forbindel-
se med prisoverrækkelsen.

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk har
forsket i, hvordan brint kan opbe-
vares på fast form i såkaldte metal-
borhydrider. Det har den store for-

del, at det fylder langt mindre, end
når brint opbevares under tryk, som
det sker i dag.

– Alle har hørt om fossile brænd-
stoffer, klimaforandringer og ved-
varende energi. Samtidig er der in-
gen tvivl om, at problemstillingerne
inden for energiområdet er nogle af
de største og vigtigste udfordringer,
vi som forskere står overfor i dag.
Det giver min forskning et klart for-
mål – det er meget motiverende, si-
ger Dorthe Bomholdt Ravnsbæk i en
pressemeddelelse.

Den anden pris gik til Dang Quang
Svend Le, der forsker i brugen af pa-
tienters stamceller til behandling af
eksempelvis knogleskader. Med pri-
serne følger 75.000 kroner. TS

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk.
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Elektrolyse direkte
i biogasanlægget
Tyske MicrobEnergy har udvik-
let en teknologi, hvor man pro-
ducerer brint direkte i reaktor-
tanken på et biogasanlæg.

Brint indgår som del af den biolo-
giske proces i et biogasanlæg,
men brint kan også være med til
at hæmme processen, hvis an-
lægget er hårdt belastet, og der
tilføres for store mængder brint.

På DTU Miljø har man imidler-
tid haft succes med at øge me-
tanproduktionen markant ved at
pumpe brint ind i en biogasreak-
tor, og i Tyskland er man nu gået
et skridt videre. Her har Microb-
Energy GmbH udviklet en tekno-
logi, hvor man producerer brint
direkte i reaktortanken på et bio-
gasanlæg, hvorved metanprocen-
ten stiger fra godt 60 procent til
omkring 95 procent.

Teknologien rummer store per-
spektiver, fordi det er en enkel og
effektiv metode til at få lagret
overskydende vindmøllestrøm
som metangas i naturgasnettet.

Kilde: www.fnr.de

http://www.fnr.de/presse/pressemitteilungen/aktuelle-mitteilungen/aktuelle-nachricht/archive/2013/september/article/neues-power-to-gas-verfahren%3A-elektrolyse-direkt-in-der-biogasanlage/?tx_ttnews%5Bday%5D=19&cHash=f9ee3d7b8adcb83d96ca6a765c692058
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/forside/0/2
http://groenomstilling.erhvervsstyrelsen.dk/forside/0/2
http://fivu.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/det-strategiske-forskningsrad/for-ansogere/opslag/aktuelle-opslag-fra-det-strategiske-forskningsrad/strategiske-forskningsmidler-201405f3b46e9ee74a75b284f49f1df2b15a
http://markedsmodningsfonden.dk/
http://markedsmodningsfonden.dk/
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/ForskEL-programmet/Sider/default.aspx
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/ForskVE-programmet/Sider/ForskVE-programmet.aspx
http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
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Produktion af brændsels-
celler hos Dantherm Power
Med teknologi fra canadiske Ballard Power Sy-
stems og nye faciliteter hos Cemtec har Dantherm
Power fået mulighed for både at samle og teste
brændselscellestakke i Hobro.

Projektet iPEMStack står for Intergrated Proton Exchan-
ge Membrane Stack. Det har haft til formål at udvikle et
mikrokraftvarmeanlæg, hvor brændselsceller er sam-
menbygget med de mest basale kontrolkomponenter.

Projektet er udført i et samarbejde mellem CEMTEC,
Dantherm Power og canadiske Ballard Power Systems.
Teknologier fra Ballard er overført til Danmark i form af
en produktionslinje, der er etableret i nye lokaler hos
CEMTEC i Hobro. I tilknytning til produktionen er der
etableret testfaciliteter med adgang til mange aktive og
inaktive gastyper. Med de nye faciliteter har Dantherm
Power fået mulighed for både at samle og teste brænd-
selscellestakkene i Hobro.

Ved fremstilling af brændselscellestakke anvendes der
eksplosive og meget brandfarlige stoffer, så det er vigtigt
med en grundig test, inden stakkene monteres i anlæg-
gene, ligesom det er nødvendigt at foretage en omfatten-
de test, inden anlæggene forlader fabrikken i Hobro.

Titel: CanDan III, iPEMStack

Kontakt: Dantherm Power A/S, Per Balslev
� 4013 1898, � peb@dantherm.com

Sagsnr.: ENS 64010-0093

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 2.794.000 kroner

Fremstilling af brændselscellestakke hos Dantherm

Power i Hobro.
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Flere nye opfindelser
på universiteterne
Projekter i danske forskningsinstitutioner har
ført til det højeste niveau af nye opfindelser
og patentansøgninger de seneste 12 år. Det
viser den årlige kommercialiseringsstatistik
fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Efter nogle år med tendens til stagnering går det sta-
bilt fremad, når det gælder antallet af opfindelser og
patentansøgninger i Danmark. 2012 udgør et forelø-
bigt højdepunkt, viser den årlige kommercialiserings-
statistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

I 2012 er antallet af opfindelser og patentansøgninger
på det højeste niveau i de 12 år, hvor der er sat tal på
de offentlige forskningsinstitutioners kommercialise-
ring. Samtidig er antallet af spin-out virksomheder ste-
get markant i forhold til 2011. Noget af stigningen skyl-
des dog en ændring i opgørelsesmetoden i forhold til
2011.

Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de
offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater
med teknologioverførsel. Statistikken er baseret på
data fra 14 offentlige forskningsinstitutioner, som om-
fatter otte universiteter, to sektorforskningsinstitutioner
og fire sygehusforvaltninger i Danmark. Det samlede
billede på landsplan dækker over betydelige forskelle i
udviklingen fra institution til institution. Langt de fleste
opfindelser gøres inden for naturvidenskab, teknik og
sundhedsvidenskab. TS

Læs mere på: www.fivu.dk
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http://fivu.dk/publikationer/2013/filer-2013/kommercialisering-af-forskningsresultater-statistik-2012.pdf
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Ny teknologi kan fjerne tjære og andre urenheder
fra forgasningsgas i en katalytisk reaktor. Det er
første skridt mod en økonomisk bæredygtig pro-
duktion af biobrændstoffer. Et resultat som på
sigt kan skabe et nyt forretningsområde i Haldor
Topsøe.

Indtil nu har forgasning af biomasse haft begrænset suc-
ces på grund af kvaliteten af den ubehandlede gas. Bio-
masseforgasning udvikler en betydelig mængde tjære,
som skal fjernes, inden gassen kan bruges til fremstilling
af flydende brændsler eller som brændstof til gasmotorer
og gasturbiner.

I et treårigt EUDP-projekt med deltagelse af Teknologisk
Institut, Haldor Topsøe og ChimneyLab Europe har man
arbejdet på at rense forgasset biomasse. I projektet er
der bygget en katalytisk reaktor, som er blevet anvendt til
at teste nedbrydningen af tjærekomponenter, dannet ved
termisk forgasning af træ. Nedbrydningen af tjære er
først testet i en laboratorieopstilling, hvor der er lavet en
syntetisk gasblanding indeholdende tjærestoffer i form af
blandt andet toluenen og naftalen.

Herefter er reaktoren blevet flyttet til Skive Fjernvarme,
hvor den har behandlet en delstrøm af gassen fra vær-

Titel: Katalytisk nedbrydning af tjære fra
biomasseforgassere

Kontakt: Teknologisk Institut, Jens Kromann Nielsen
� 7220 2506, � jknn@teknologisk.dk

Sagsnr.: ENS 64010-0082

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 9.000.000 kroner

kets forgasningsanlæg. Den store forskel mellem den
nuværende Haldor Topsøe teknologi, som Skive Fjern-
varme har benyttet siden år 2010, og den nye teknologi
er, at den nye teknologi er baseret på katalysatorpiller i
stedet for monolitter.

De indledende forsøg viste, at den nye pillekatalysator
kunne nedbryde tjæren i forgasningsgassen ved den øn-
skede temperatur og flowhastighed. Herefter blev der
gennemført et omfattende parameterstudie af katalysa-
torens ydelse ved at variere flowhastighed, reaktortem-
peratur, øget tilsætning af hydrogensulfid og vand, samt
øget tilsætning af syntetiske tjærekomponenter. Forgas-
ningsgassen før- og efter den katalytiske reformer blev
analyseret ved hjælp af en specialdesignet gaskromato-
graf, som kan kvantificere tjærestoffer.

Studiet er blevet gennemført og senere efterfulgt af lang-
tidstest af katalysatorens ydelse. Sammenlagt er kataly-
satoren blevet testet i en periode på over 1500 timer.

Resultaterne fra forsøgene er værdifulde for Haldor Top-
søe i forbindelse med opførelsen af gasrensningsanlæg
på større forgasningsanlæg, og det er første skridt mod
en økonomisk bæredygtig produktion af flydende brænd-
stoffer, baseret på forgasning af biomasse.

Ny teknologi til rensning af biomassegas

Katalytisk reaktor til rensning af forgasningsgas hos Ski-

ve Fjernvarme. Reaktoren er i stand til at nedbryde

tjærestoffer, så gasssen kan bruges som brændstof til

gasmotorer og gasturbiner.
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Fra alkohol til brint og kulilte
Omdannelse af alkohol til brint og kulilte kan sam-
men med andre nye teknologier vise sig at blive
en effektiv metode til fremstilling af brændstoffer
på basis af biomasse.

Projektet er del af et internationalt projekt, hvor målet er
at udvikle nye processer til fremstilling af biobrændstof-
fer. I den danske del af projektet vil katalysatorer fra pla-
tinmetaller blive anvendt til at spalte alkoholer og polyal-
koholer til brint og kulilte.

Alkohol indeholder ilt, brint og kulstof og er den hyppigst
forekommende kemiske gruppe i naturen. Nye metoder
til nedbrydning af alkoholer er særlig relevante til brug i
forarbejdningen af biomasse. Det er dog nødvendigt først
at udvikle og forstå kemien på laboratorieniveau, før en
eventuel opskalering kan finde sted.

På DTU Kemi er en række forskellige metalkomplekser
blevet undersøgt med henblik på at spalte brint og kulilte
fra en alkohol. De bedste resultater er opnået med et så-
kaldt iridiumkompleks, der gennemfører reaktionen ved
160 °C.

En nærmere undersøgelse af katalysatoren viste, at
transformationen faktisk foregår i to trin: Først frigives
brint fra alkoholen og danner en såkaldt karbonylgruppe.
Den samme katalysator er derefter i stand til at kløve
selve karbonylgruppen fra resten af molekylet og frigive
kulilte som gas. På den måde bliver de to gasser brint og
kulilte spaltet fra en alkoholgruppe i den samme reaktion.

Titel: Effektiv produktion af brændstoffer fra
biomasse

Kontakt: DTU Kemi, Robert Madsen, ,
� 4525 2151, � rm@kemi.dtu.dk

Sagsnr.: ENMI 09-073434

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 1.790.000 kroner

Til venstre ses iridiumkomplekset og til højre en alkohol,

der er blevet anvendt til at optimere katalysatoren.
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Titel: Udvikling af forbedret 2G bioethanol tekno-
logi til forberedelse af kommercialisering

Kontakt: Inbicon A/S, Anders Handlos Grauslund,
� 9955 7084, � andgh@dongenergy.dk

Sagsnr.: ENS 64009-0015

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 7.440.000 kroner

Markant prisfald på
2G bioethanol
Med støtte fra EUDP er det lykkedes for INBICON
at reducere anlægsomkostningerne for et 2G bio-
ethanolanlæg med 21 procent, samtidig med at
elforbruget er reduceret med en tredjedel.

Resultaterne fra projektet har dannet grundlag for om-
bygningen af Inbicons demonstrationsanlæg i Kalund-
borg til den forbedrede Version 2.

Der er i projektet arbejdet med optimering og videreud-
vikling af delprocesser, herunder forbehandlingssystem,
recirkulation af enzymer, spildevandsrensning, reduktion
af vandforbrug og af CO2-emission.

Projektet har resulteret i, at anlægs- og driftsomkostnin-
gerne for kommende fuldskalaanlæg vil være reduceret
betydeligt. Der er påvist en reduktion af anlægsomkost-
ningerne på 21 procent og en besparelse på driftsom-
kostningerne i form af 33 procent lavere elektricitetsfor-
brug og 20 procent lavere dampforbrug. Der vil også
kunne tilbydes mere fleksible anlægsløsninger tilpasset
kundens behov. Det gælder både på råvaresiden, og
hvad angår det miks af produkter/sideprodukter, som an-
lægget producerer. Hermed er de kommercielle mulighe-
der for salg af anlæg blevet væsentligt forbedrede.

Resultaterne indgår også i designet af det påtænkte før-
ste fuldskalaanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Forberedel-
sen af dette anlæg er støttet gennem EUDP-projektet
Maabjerg Energikoncept.

Kommercielt har Inbicon blandt andet indgået licens- og
samarbejdsaftaler i Nordamerika, Sydamerika og Asien.
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Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg.
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Magasinpost SMP

Onsdag den 12. marts blev Sveri-
ges største forgasningsanlæg
GoBiGas indviet i Gøteborg. An-
lægget kan forsyne 15.000 biler
eller 400 busser med miljøvenligt
brændstof.

– Hvis vi skal have en klimaneutral
energiforsyning, må vi droppe de
fossile brændstoffer. I Sverige har vi
et stort potentiale og gode mulighe-
der for at øge produktionen af bæ-
redygtige biobrændstoffer. Og vi har
en voksende grøn industri, som kan
skabe vækst og beskæftigelse, sag-
de IT- og energiminister Anna-Karin
Hatt ved indvielsen af det 1,4 mil-
liarder kroner dyre anlæg.

I Sverige bliver GoBiGas betegnet
som et biogasanlæg, men det har
ikke mange lighedspunkter med de
biogasanlæg, vi kender i Danmark.
Slutproduktet er ganske vist metan-
gas, der kan distribueres gennem
naturgasnettet på samme måde
som opgraderet biogas, men råva-
rerne er restprodukter fra skovbru-
get, der ikke umiddelbart kan om-
sættes til gas via en biologisk pro-
ces. I stedet bliver træet omsat til
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Her bliver træ til biogas

syntesegas i et termisk forgasnings-
anlæg, hvorefter gassen metanise-
res, så den får samme egenskaber
som naturgas.

Umiddelbart kan det lyde som en
lidt omstændelig proces, men det
skyldes dels, at de svenske skove
rummer enorme biomasseressour-
cer, dels at der kan være fordele
ved at vælge en termisk løsning, når
der er tale om meget store anlæg.
Dertil kommer, at syntesegas ud
over metangas kan omsættes til
metanol og DME, der kan bruges
som erstatning for diesel. Det kan
blive aktuelt, når man skal bygge
forgasningsanlæg i Mellem- og
Nordsverige, hvor der ikke er et na-
turgasnet.

Den svenske stat har skudt 222
millioner kroner i GoBiGas, der trods
størrelsen betegnes som et demon-
strationsanlæg. Planen er, at der i
2016 skal etableres en fase II, hvor
effekten øges fra de nuværende 20
MW til mellem 80 og 100 MW. Det
vil ud over fjernvarme kunne forsyne
mellem 80.000 og 100.000 biler
med metangas.

TS

http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx



