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Biogas

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. Gasudbyttet stiger i forhold til ubehandlet halm, indholdet af
svovl reduceres markant, og der er ingen risiko for
flydelag, viser nye forsøg på Aarhus Universitet.
bliver lettere tilgængelige for bakterierne i biogasprocessen. Ekstrudering er mest velegnet til våd biomasse, mens brikettering kræver et
forholdsvist tørt materiale.
Ved forbehandling er det muligt
at håndtere langt større mængder
halm i biogasanlægget, end det ellers ville være muligt. Uden forbehandling kan der kun tilsættes små
mængder halm til et biogasanlæg,
da halmen fylder meget, er vanskeligt at røre op i gylle og skaber flydelag i reaktoren.
Briketteringen giver således mulighed for at tilsætte store mængder
halm, samtidigt med at biogasud-

Af Henrik B. Møller og
Mogens Møller Hansen
Ved Forskningscenter Foulum behandles 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 ensilage ekstruderes.
Ved såvel brikettering som ekstrudering udsættes biomassen for et
højt tryk og en høj temperatur. Derved bliver planternes fibre og cellevægge brudt op, så sukkerstofferne

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 teknologien 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 briketpressere.

Brikettering giver mere gas
I det seneste år er der tilført store
mængder fast materiale til Aarhus
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Figur 1. Tilførsel af fast biomasse og den tilhørende gasproduktion på anlægget ved forskningscenter Foulum.
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Biogas

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.



Universitets biogasanlæg i Foulum.
Om sommeren bliver produktionen
dog neddroslet, da Aarhus Universitet 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 faste 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 briketteret halm/tørt græs om dagen.
Enhed

Opholdstiden er meget kort på anlægget; 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 efterlagret 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
Halmreaktor

Gyllereaktor

3

20,4

20,4

2,5

m CH4/tons halm

3

235

12,3

2,0

Tørstof i input

procent

14,1

7,6

1,5

Gaskvalitet

procent

52

61

1,0

Svovlbrinteindhold ppm

365

1.900

Metan (halm)

liter gas/kg VS

277

–

Metan (gylle)

liter gas/kg VS

–

199

Opholdstid

dage

m /tons gylle

Gasmængde

24,25

24,70

Tabel 1. Nøgletal for forsøgene med halmtilsætning
til kvæggylle.
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forløbet stabilt, og gasproduktionen er vist i figur 2. De betydelige
variationer i gasproduktionen på
døgnniveau skyldes, at der i weekenden kun tilføres gylle til halmreaktoren.
Nøgletallene for forsøget er vist i
tabel 1. Det fremgår heraf, at det
har været muligt at håndtere biomasse 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 særdeles 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.

Biogas

Briketpresse ved Forskningscenter
Foulums biogasanlæg.

Foto: BioFuel Technology A/S

den kommer ind i selve briketteringsenheden. 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 tilsætning af 1 procent kaliumlud, mens
eddikesyre havde en mindre effekt.

Til store mængder halm
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 været målt til cirka 90 kWh/tons ved
den kapacitet, der har været anvendt i Foulum. Ifølge producenten
af anlægget kan elforbruget imidlertid 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 forventes det imidlertid at blive reduceret markant ved anvendelse af en
mindre energiforbrugende teknologi.

Effekten på gasudbyttet
Effekten af brikettering på gasudbyttet er blevet undersøgt i småskalaforsøg. Der er blandt andet blevet
udført forsøg med forskellige typer
dyser, tilsætning af additiver i form
af eddikesyre samt tilsætning af base i form af kaliumlud.
Nogle af resultaterne er vist i figur 3 og 4. Effekten af brikettering
er højest ved korte opholdstider. Ved
15 dage er der således et merudbytte på 35 procent. Jo længere
opholdstid, jo mindre forskel på behandlet og ubehandlet biomasse, og
efter 60 dage er der kun en begrænset effekt ved brikettering.
En del af effekten ved brikettering
skyldes den behandling, biomassen
udsættes for i hammermøllen inden

Liter CH4/kg VS
350

Liter CH4/kg VS
350
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300

Udover at have en gunstig indvirkning på gaspotentialet giver briketteringen 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 mekaniske løsninger, der alene neddeler
halmen, giver ikke de samme fordele 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 driftsleder ved Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, e-mail
mogensm.hansen@eng.au.dk.
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Græsplænen skal i biogasanlægget
Der er stor mangel på fordærvede fødevarer og slagteriaffald,
som kan booste den energifattige gylle i biogasanlæg. Forskere har nu fundet et alternativ: Nyslået græs fra haven.
Villahaverne ligger inde med store
uudnyttede ressourcer. Forskere
på Syddansk Universitet har undersøgt forskellige biomasser og fundet frem til, at havegræs er en fortræffelig energikilde til fremstilling
af biogas.
– Havegræs har samme energipotentiale som majsensilage. Og
vores undersøgelser har vist, at have- 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 Universitet i en pressemeddelelse.
– Vi står altså med et stort uudnyttet potentiale. Der er for eksempel 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
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gas tilsætter biogasanlæggene slagteriaffald, mejeriaffald og fordærvede, fedtholdige fødevarer. Det giver
et ordentligt skud energi, men i takt
med at der bygges flere og flere biogasanlæg, er der blevet mangel på
fedtholdigt affald. Forskerne har derfor travlt med at finde nye former for

Med en køkkenkværn
bliver affald til biogas
Med en nyudviklet køkkenkværn 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 almindelig opvaskemaskine. Herfra ledes madaffaldet i plastrør til en
lukket tank, som tømmes otte til
ti gange om året. Indholdet køres
derefter til et nærliggende biogasanlæg, hvor det omdannes til
biogas.
Læs mere på
www.biotrans-nordic.com

affald, som kan give gyllen det nødvendige energiboost.
– Biogas er den eneste effektive
metode til at reducere udslippet af
kuldioxid fra vores gylle. Men vi er
nødt til at finde alternative biomasser, 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 traileren 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 finde ud af at opsamle græsset fra villahaverne. 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 biogasanlæg. 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 skovarealet, som i øjeblikket udgør 13 procent. Derfor skal vi udnytte det store
potentiale, der ligger i vores haver
og parker, pointerer Jin Mi Triolo.
Kilde: www.sdu.dk

Biogas

Jernklorid kan redde
en “syg” biogasreaktor

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.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

På www.biopress.dk/projekter findes endvidere en oversigt over afsluttede projekter inden for bioenergi, brint og brændselsceller
fra 2008 og frem til i dag. Projekterne kan inddeles efter emne,
kronologi, alfabet eller forskningspulje.

Svenske forskere foreslår, at
man bruger jernklorid til at genoprette processen i en biogasreaktor, der er blevet hæmmet
af for meget kvælstof.
De fleste biogasanlæg er til stadighed på jagt efter biomasse med et
højt gaspotentiale, men det er ikke
tilstrækkeligt kun at se på energiindholdet. Hvis biomassen eksempelvis indeholder for meget kvælstof, kan det hæmme processen
så meget, at man slet ikke får udnyttet gaspotentialet. Kyllingemøg er
eksempelvis kendt for at have et
højt gaspotentiale, men det indeholder også store mængder kvælstof,
som kan være problematisk, hvis
det kommer til at udgøre en stor
andel af den samlede mængde biomasse i reaktoren.
Forskere på Svensk Institut for
Jordbrug- og Miljøteknik, JTI, har
imidlertid fundet frem til, at problemet med for høje koncentrationer af
kvælstof kan løses ved at tilsætte
jernklorid til reaktoren.
Forskerne testede tre forskellige
metoder til at forbedre biogasproduktionen i tre reaktorer med en blanding af kvæggylle og kyllingemøg. I
alle reaktorer var niveauet for kvælstof meget højt, og gasproduktionen
var faldet med 20-45 procent i forhold til, hvad der kunne forventes,

hvis processen ikke var blevet hæmmet 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 effektive metode til at sikre en stabil
proces. Når der blev tilsat jernklorid,
kunne op til 70 procent af biomassen bestå af kyllingemøg, og det gav
mulighed for at øge produktionen af
biogas med 30 procent.
– Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor jernklorid stimulerer biogasprocessen. Det kan skyldes, at jernklorid øger tilgængeligheden af de
sporstoffer, der findes i biomassen
og som er nødvendige for, at metanbakterierne trives, forklarer Mats
Edström, forsker ved JTI, i en pressemeddelelse.
Han anbefaler at tilsætte jernklorid, 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 håndteres med største omhu.
TS
Kilde: www.jti.se

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 støtte til et forskningsprojekt, eller
mangler du viden om en bestemt problemstilling inden for
biogas, kan det være en god idé
at søge i Svensk Gasteknisk
Centers database på adressen biogas-reports.com. Den indeholder rapporter fra over 1.000 afsluttede biogasprojekter i Norden.
Projekter under udarbejdelse er
ikke med i databasen, ligesom
den heller ikke indeholder videnskabelige artikler.
Sverige har endvidere et særligt
forskningscenter inden for biogas.
Det finansieres af Energistyrelsen, Linköping Universitet og en
række forskellige organisationer.
Centeret, der hører hjemme på
Linköping Universitet, gennemfører for tiden otte forskningsprojekter om biogas. Læs mere på
www.liu.se/forskning/brc?l=en.
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Energilagring

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.

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 energiforskningsprogrammer, 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 perspektiver – ikke mindst for transportsektoren.
Det handler blandt andet om,
hvordan man kan bruge el til at
spalte vand til brint og ilt ved elektrolyse. Derved omsættes den
elektriske energi til kemisk energi
i brintmolekylerne. Brinten kan efterfølgende 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 brændselscellerne erstatter batterier.
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Ulempen ved brint er, at det fylder 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 lagres i naturgasnettet, der kan rumme
tilstrækkeligt med gas til at dække
Danmarks energiforbrug i flere måneder.
Endelig kan vindenergien via forskellige omveje omdannes til flydende 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 teknologierne endnu er relativt kostbare og
flere af dem har en forholdsvis ringe
effektivitet.

Hovedvægt på kemisk lagring
– Vi har lagt hovedvægten på kemisk lagring, men vi er endnu ikke
der, hvor vi kan udpege en teknologi
som “the silver bullet”. Det er markedskræfterne, der kommer til at afgøre, hvad der bliver fremtidens teknologi, forklarer sektionsleder Allan

Schrøder Pedersen fra DTU Energikonvertering, der har været pennefører på rapporten om energilagring.
– Der er ingen tvivl om, at effektiviteten af de kemiske energilagre
er ringe. Men det er ikke altid effektiviteten, 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 give os nogle serviceydelser, som vi
sætter pris på og derfor er villige til
at betale mere for end for eksempel 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 beslag på en tredjedel af vores energiforbrug. 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

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

den for at få brint (H2) til at reagere
med kuldioxid (CO2), så slutproduktet bliver metangas (CH4).
Perspektiverne i teknologien er
enorme, for i princippet vil alle former for CO2 kunne omdannes til
metan, blot man har brint til rådighed. 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 nærliggende at starte med de 35 procent af biogassen, som består af
CO2. På den måde kan man både få
skabt et lager for vindmølleel, få opgraderet biogassen til naturgaskvalitet og øge mængden af metangas
med over 50 procent.
Et af de seneste projekter inden
for området er “Power-to-Gas BioCat2”, der for nylig modtog en bevilling 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 systemet skal nu afprøves i større

skala på et anlæg hos Renseanlæg
Avedøre.
Et andet projekt, hvor man ligeledes 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 Forskningsråd på knapt 13 millioner kroner til at arbejde videre med konceptet.

Katalystisk omsætning
Hos Haldor Topsøe har man ligeledes forsket i, hvordan brint kan lagres i naturgasnettet, og da virksomheden besidder en betydelig ekspertise inden for katalysatorer, har det
været naturligt at gå den vej.
Senest har Haldor Topsøe modtaget 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 projekter har indikeret, at effektiviteten
fra el til metangas kan komme op
på 74-76 procent. Derudover kan
omkring 14 procent af energien udnyttes i et fjernvarmenet, så man
opnår en samlet virkningsgrad på
næsten 90 procent.
De høje virkningsgrader skyldes
ikke mindst, at Haldor Topsøe anvender såkaldte SOEC-celler til
fremstilling af brint, og at man er i
stand til at udnytte overskudsvarmen fra metaniseringsenheden.
Et andet projekt, der har flere lighedspunkter med Haldor Topsøes
teknologi, er MeGa-stoRE-projektet,
som Aarhus Universitet står bag.
Her skal metaniseringen foregå i en
forenklet udgave af en såkaldt Sabatier-reaktor, der har været kendt
siden 1900-tallet. Projektet har
modtaget knapt 5 millioner kroner i
støtte fra ForskEl-programmet.
DTU-rapporten “Energy storage options for future sustainable energy
systems” kan downloades fra www.
natlab.dtu.dk/energipublikationer.
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Høst og lagring af energipil
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.
Af Erik Fløjgaard Kristensen, Poul
Erik Lærke og Uffe Jørgensen

På Forskningscenter Foulum har vi
den forløbne sæson udført forsøg
med pil lagret som helskud og sammenlignet med pil lagret som flis.
For at se om der var væsentlige forskelle på lagring af de enkelte sorter, 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 traktordrevet 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

Foto: Aarhus Universitet

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 starten 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 leveres direkte til varmeværket. I praksis vil der dog næsten altid være behov for en kortere eller længere lagringsperiode. Dels er vejrforholdene
afgørende for, hvornår der kan høstes, dels har varmeværket behov for
brændsel hele året.
Lagringen kan imidlertid give anledning til tab af tørstof og give grobund
for vækst af sundhedsskadelig mug
og svampe, men lagringen kan også
medføre et lavere vandindhold og dermed en højere afregningspris.

Forsøg med helskud og flis

Forsøg med marklagring af pil i helskud og flis.
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stakken blev ligeledes indlagt en
række sensorer til måling af temperatur 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 forholdsvis lukket, og da vandindholdet
i nyhøstet pil er på omkring 55 procent, sker der en mikrobiel nedbrydning 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 materialet tab af tørstof, øget askeprocent og dannelse af sundhedsskadelige svampetoksiner.
Den første måned af forsøgsperioden var kold med dagtemperaturer

Foto: Aarhus Universitet

Foto: Aarhus Universitet

Foto: Aarhus Universitet
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Efter 10 måneders lagring af pileflis
er der yderst et tykt lag af fugtigt materiale med kraftig vækst af svampe.

Sensorbolde fra firmaet Webs Tech
til måling af temperatur og fugtighed i flisstakken

Netposer med prøver af de tre sorter til bestemmelse af tørstof og
fugtindhold.

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 begyndelsen af august var den kun lidt højere end udelufttemperaturen.

om pilen lagres som helskud eller
som flis. Ved lagring som flis var der
allerede ved den første prøveudtagning i begyndelsen af juni over 10
procent tab af tørstof. Tabet var herefter jævnt stigende gennem den
resterende lagringsperiode. Ved lagring 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.

udtagne prøver er vist som et gennemsnit 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 imidlertid igen i løbet af det sene efterår
og vinteren på grund af fugtige vejrforhold.
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 vandindhold på under 40 procent.

Lagringstab
I løbet af lagringsperioden fra marts
2013 frem til januar 2014 blev der
fem gange udtaget prøver til bestemmelse 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 mellem de undersøgte sorter, så derfor
er der i figur 1 kun vist en gennemsnitskurve for de tre sorter.
Resultaterne viser, at der er stor
forskel på tørstoftab afhængigt af

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

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

Tørstoftab i procent

Vandindhold i procent
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Figur 1. Gennemsnitligt tab af tørstof i helskud og flis
i perioden marts 2013 til januar 2014.
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Figur 2. Gennemsnitligt vandindhold i helskud og flis i
perioden marts 2013 til januar 2014.
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male metode til håndtering af energipil. 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 helskudshøst mulighed for stor fleksibilitet,
da høsten ikke hænger direkte sammen med den efterfølgende snitning
og transport til varmeværk.
Det kan være meget relevant også at inddrage lagringen i betragtningerne. Er der kun behov for kortidslagring, eller skal materialet lagres 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. Systemet er rationelt, har stor kapacitet,
og få ugers lagring giver ikke de
store lagringstab.
Skal pilen derimod først anvendes efter lagring hen over sommeren, kan systemet med helskud have væsentlige fordele. Tabet af tørstof er relativt lavt, og fugtindholdet
falder markant.
En god løsning kunne være at
kombinere de to systemer: Vinter og
forår anvendes snitterhøst og direkte levering til værk. Ved senere leveringer, og hvor der kan opnås ekstra betaling for tørt brændsel, høstes og opbevares pilen som helskud.
Forsøgene er gennemført med
støttet fra Det Strategiske Forskningsråd via projektet “GREEN” samt
med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen via Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM).

Membran i biogasreaktor
skal forbedre processen
En nyudviklet membran skal sørge for, at metanbakterierne ikke
bliver skyllet ud af reaktoren
sammen med den afgassede biomasse. 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 inden 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 portionsanlæggene, da det var en enkel og robust teknologi: Løb processen sur i én reaktor, var tabet til at
overse, så det var forholdsvist risikofrit at eksperimentere med forskellige typer biomasse og forskellige
driftsforhold.
Men i dag er praktisk taget alle
biogasanlæg udformet som kontinuerte anlæg. Det skyldes ikke
mindst, at i forhold til reaktorvolumen giver et kontinuert anlæg en
langt højere og mere jævn gasproduktion end et portionsanlæg. Til
gengæld kan det gå virkelig galt,
hvis processen først bliver hæm-

met. Det kan mange driftsledere
tale med om.
Ulempen ved et kontinuert anlæg 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 Hamidreza Barghi og professor Mohammad
Taherzadeh fra Borås Universitet til
at udvikle en særlig membran, som
monteres i udløbet fra reaktortanken. Den skal være med til at holde de bakterier tilbage i tanken,
som har en positiv indflydelse på
biogasprocessen, og omvendt slippe de partikler igennem, som er afgasset.
Membranen minder mest af alt
om en stor tepose med form som
en tallerken. Ifølge Hamidreza Barghi har udfordringen blandt andet bestået 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 “gavnlige” bakterier bliver holdt tilbage.
Kilde: www.forskning.se

Erik Fløjgaard Kristensen er akademisk medarbejder på Aarhus Universitet, 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 Agroøkologi, e-mail uffe.jorgensen@
agrsci.dk.
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En nyudviklet membram skal være med til at sikre, at det kun er den afgassede biomasse fra et biogasanlæg, der kommer ud i gylletankene.

Forbrænding

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Testcenter for Bioenergi indviet

I samarbejde med FORCE Technology kunne Halsnæs Forsyning torsdag den 20. januar slå
dørene op til et nyt testcenter
for bioenergi i Frederiksværk.
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 energiproduktion baseret på biomasse.
– Med indvielsen af det nye testcenter kan vi i Halsnæs sætte aftryk
på udviklingen af nye teknologier og
dermed være med til at øge energiudnyttelsen i vores biobrændsler
og effektivisere varmeproduktionen.
Min forhåbning er også, at centret
kan være med til at styrke det lokale samarbejde om udvikling af nye
teknologier med henblik på lokal
jobskabelse”, sagde Steen Hasselriis i sin tale.
Sammenlignet med andre testcentre er Dansk Testcenter for Bioenergi unikt, da det foregår i en

realistisk skala. På Halsnæs Forsyning 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 offentligprivat-partnerskab. Netop indgåelse

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.

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 læner os tilbage og venter på, at det
store onde i form af den økonomiske krise forsvinder. Vi er en kommune, der selv opsøger vækstmuligheder, og det gør vi blandt andet
ved at indgå i samarbejder både lokalt og regionalt, sagde Steen Hasselriis.
Dansk Testcenter for Bioenergi
tilbyder test og afprøvning af materialer, brændsel og teknologi til bioenergi i en skala på op til 10 MW
indfyret effekt. Testfaciliteterne er
placeret på Halsnæs Forsynings varmeværk 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
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Fjernvarmesektoren har
brug for ny teknologi
Nye, skrappe miljøkrav er en kæmpe udfordring for de små fjernvarmeværker. 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

Hun vurderer, at der er en reel risiko for, at mange af de små anlæg
må dreje nøglen om, med mindre
der udvikles en mere rentabel og effektiv teknologi til de små anlæg.
Som det er i dag, får de svært ved
at konkurrere med individuel opvarmning, og de kan vanskeligt matche 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,

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Før 1985 var det danske energisystem præget af store centrale kraftværker, men siden da er energiforsyningen blevet decentraliseret
med masser af vindmøller og flere
hundrede naturgasfyrede kraftvarmeværker.
Nærheden til forbrugerne er med
til at reducere varmetabet i fjernvarmenettet, men de små værker er
også med til at skabe den fleksibilitet, der er hårdt brug for, i takt med
at andelen af vindmølleel stiger.

Nye skærpede miljøkrav kan imidlertid gøre det vanskeligt for de små
værker at overleve. Det fortalte teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme
Kate Wieck-Hansen om på et biomasseseminar, arrangeret af FORCE
Technology i anledning af åbningen
af Dansk Testcenter for Bioenergi.
– Kravene til udslip af skadelige
stoffer fra fjernvarmesektoren skærpes 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.

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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Figur 1. Installeret vindkraftkapacitet samt installeret eleffekt og fuldlasttimer for decentrale kraftvarmeværker.

svovl og kvælstofoxider fra biomassefyrede varmeværker, lød det fra
konsulenten.

Fleksibilitet er nøgleordet
Men det er ikke kun skærpede miljøkrav, der lægger pres på de mindre fjernvarmeværker. De værker,
der producerer både el og varme,
har i de senere år reduceret elproduktionen 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 produktionskapacitet, 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 ikke tilstrækkeligt at satse på biomasBrændsel
Fast biomasse

Enhed
3

SO2

se alene. Biomassen skal kombineres med andre energiteknologier
som varmepumper, elpatroner, solvarmeanlæg og geotermisk varme,
forklarede Kate Wieck-Hansen.
Energilagring er en anden af de
teknologier, som kan få stor betydning for fjernvarmeværkernes konkurrenceevne. Jo bedre værkerne er
til at lagre energien, jo bedre er de
rustet til at klare sig på et liberaliseret marked.

De små værker er miljøvenlige
Kate Wieck-Hansen var naturligvis
en varm fortaler for fjernvarmesystemer i almindelighed, men fremhævede derudover en særlig egenskab
ved de små værker.
– De små værker aftager primært
biomasse fra lokalområdet – det er
bæredygtigt, sagde Kate WieckHansen med henvisning til den tilNOx

Partikler

SO2

NOx

Partikler

200

300

20

0

409

55

Andre faste brændsler mg/Nm3 400

300

20

–

273

34

mg/Nm

Flydende brændsler

mg/Nm

3

170

200

20

–

150

41

Tung fuelolie

mg/Nm

3

350

300

20

–

409

136

Naturgas

mg/Nm

3

–

100

–

–

89

0

Andet gas

mg/Nm

3

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.

bagevendende debat om import af
biomasse fra fjerne egne til centrale
kraftvarmeværker i Danmark.
Til gengæld kan det være vanskeligt for de små værker at få økonomi
i kombineret el- og varmeproduktion. Trods årtiers forskning i blandt
andet forgasningsanlæg mangler
der fortsat konkurrencedygtige teknologier til kraftvarmeproduktion i
mindre skala.
Kate Wieck-Hansen mente til
gengæld godt, at kraftvarmeproduktion baseret på termisk forgasning
af biomasse kunne blive interessant
for de mellemstore værker, men
som hun pointerede:
– Det handler ikke kun om teknologi – det hele styres af afgifter og
tilskud, og sådan vil det formentlig
være mange år fremover.

De store værker
Efter indlægget fra Dansk Fjernvarme fortalte Peter Markussen fra
DONG Energy om de udfordringer,
de store værker står over for.
Han pegede ligesom Kate WieckHansen på, at én af de helt store
udfordringer bliver at få skabt en tilstrækkelig fleksibilitet i energisystemet. Når elprisen er lav, skal man
hurtigt kunne skrue ned for elproduktionen og omvendt skrue op, når
prisen er høj.
– Vi har kigget en del på forgasningsteknologier og følger udviklingen nøje, dels på vores eget 5 MWdemonstrationsanlæg i Kalundborg,
dels på et stort 100 MW-anlæg i Finland. Teknologien har flere fordele,
men vi er ikke helt sikre på, at anlæggene er så fleksible, som vi kunne ønske, sagde Peter Markussen.
DONG Energy er i fuld gang med
at udfase kullene til fordel for træpiller. På Studstrupværket betyder
det, at man stopper med at fyre
med halm, da halm bruges som tilsatsfyring til kul, men halm vil fortsat 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 problemer med tæringer. Tilsatsfyring
med halm kan kun fungere på kulfyrede kedelanlæg, forklarede Peter
n
Markussen.
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Brintby på Lolland lukker
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.
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 demonstreret i ikke mindre end 65 boliger i Varde, Sønderborg og landsbyen
Vestenskov på Lolland. I Vestenskov
er boligerne blevet forsynet med brint
fra et centralt placeret elektrolyseanlæg, mens anlæggene i Varde og
Sønderborg har været koblet til naturgasnettet og udstyret med en reformer, der konverterer naturgas til brint.
– De to teknologier supplerer hinanden godt. Der er fordele og ulemper ved begge systemer. Bor man i
et naturgasområde, er det oplagt at
bruge naturgas, men bor man i et
område uden naturgas og fjernvarme, 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 teknologien, 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 vindmølleel 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 fjernvarmeanlæg, så alt i alt giver det en
pæn reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til konventionel
el- og varmeproduktion.
Hos Dansk Mikrokraftvarme har
man primært anvendt LT-PEM
brændselsceller, men til påske bliver 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 udfordringer med teknologien, forklarer Kristina Fløche Juelsgaard.
Ud over de to anlæg der bliver installeret i almindelige boliger, bliver
et enkelt anlæg langtidstestet hos
Dantherm Power i Hobro. Til december bliver anlæggene pillet ned og
skilt ad, så producenterne kan få et
billede af, hvor godt anlæggene har
klaret testperioden.

Dyrt at producere brint

Foto: Torben Skøtt/BioPress

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

Elektrolyseanlægget i Vestenskov,
der siden 2008 har forsynet en
række mikrokraftvarmeanlæg i
landsbyen med brint.
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Mikrokraftvarmeanlæg fra Dantherm
Power. Anlægget kan kobles til naturgasnettet, da det er udstyret med
en reformer, som konverterer naturgas til brint.

– 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.

Foto: Dantherm Power

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 mange besøgende, der har villet se brintbyen 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 anlæggene ad, når testperioden var slut.
– I projektet har der ikke været
fokus på, hvad det koster at fremstille 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 muligheder for at optimere brintproduktionen, og at det er her, der skal
sættes ind, for at teknologien kan
få et kommercielt gennembrud.
– Prisen på anlæggene er reduceret markant i løbet af projektperioden, og driftssikkerheden er
ok, så det er især brintproduktionen, der er et ømt punkt, lyder det
fra projektlederen.
IRD Fuel Cell har for nylig søgt
EUDP om et projekt, der skal forberede en større udrulning af brint-

1.000 nye anlæg
baserede mikrokraftvarmeanlæg i
Danmark. Målet er, at det kan bane
vejen for et internationalt gennembrud for Dansk Mikrokraftvarme.

60.000 kroner for et anlæg
Hos Dantherm Power, der har leveret de naturgasbaserede anlæg, bekræfter direktør for forretningsudvikling Per Balslev, at prisen for et mikrokraftvarmeanlæg er faldet markant gennem de senere år.
– De anlæg, vi installerede i Varde, kostede omkring 400.000 kroner 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:

Gennem de næste fire år skal mikrokraftvarmeanlæg bevise deres
værd i et stort EU-projekt, der kommer til at omfatte 1.000 europæiske boliger.
Foreløbig har 10 familier i Tyskland og England fået et anlæg installeret, og i løbet af de næste par
år er det planen, at der skal installeres anlæg i knapt 100 danske
boliger.
Ene.Field-projektet, som det kaldes, er støttet af EU, og har et budget på ikke mindre end 400 millioner kroner. Det har 26 partnere fra
12 forskellige lande. Fra Danmark
deltager Dantherm Power, DONG
Energy samt DTU Energikonvertering, der er ansvarlig for analyserne
af de mange data, der indsamles i
n
projektperioden.

Nyt center for brintbusser

Centeret skal være knudepunkt for
vidensindsamling og vidensdeling
omkring driften af brintbusser. Det
skal fungere som en platform for
projektets kontakt med eksisterende
brintbusprojekter, transportmyndigheder, busselskaber og befolkningen. Grundlaget for erfaringerne bliver 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

Foto: www.railforums.co.uk

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

skal bane vejen for en bredere markedsintroduktion af brintbusser. Projektet involverer en række europæiske regioner og er delvist finansieret

af The Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking (FCH JU).
Kilde: www.hydrogennet.dk

FiB nr. 47 • marts 2014 17

Biobrændstoffer

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.
Af Knud Tybirk

6,5 tons halm = 1 ton alkohol
Danske Novozymes er partner i anlægget og leverandør af enzymer.
Anlæggets opbygning minder i princippet om INBICONs demonstrationsanlæg i Kalundborg og dermed
om det planlagte Måbjerg Energy
Concept ved Holstebro.

I princippet føres halm ind i anlægget, findeles i stykker på 5-7
cm, koges i to omgange under tryk
og tilsættes enzymer. Efter den behandling er halmens lignin brækket i
stykker, så enzymerne kan frigøre og
omdanne cellulose og hemi- cellullose til sukkerstoffer. Hele den proces
er anlæggets “hemmelighed”, som
man nødigt vil vise frem for de besøgende.
Derfra er resten næsten som traditionel ølbrygning og spritfremstilling. 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 lagres i “ølbrønden” med alkohol, lignin
og vand.
– Efter to destilleringer og en filtrering har man 99 procent alkohol,
fortalte Alberto Cova, som er driftsleder 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 producerer i dag måske det halve. Det er

Foto: Knud Tybirk

Foto: Knud Tybirk

Piemontes sneklædte bjerge var baggrundstæppet i den skarpe forårssol
uden for Crescentino, da en gruppe
danske virksomheder for nylig besøgte Beta Renewables 2G bioethanolanlæg. Anlægget skinnede funklende og udstødte nu og da en dampsky. “No photos” signalet ved porten 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 konkurrencen om halm er relativt stor, giver visse udfordringer. Halmlogistik
var en fælles hovedinteresse for den
gruppe af danske virksomheder – og
en kinesisk investor – der efter fotosessionen blev inviteret indenfor i
konferencerummet.
Fysiske rundvisninger på anlægget er forbeholdt leverandører og investorer, så delegationen blev i første 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 særdeles spændende dialog, der peger
fremad mod nye samarbejder.
Delegationen havde repræsentanter for ProcessBio, Biofuel Technology inklusive en mulig kinesisk investor, 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 Renewables i Danmark for at lære om
halmlogistik og snakke halmbrikettering med C. F. Nielsen. Så interessen er gensidig.

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

Foto: Knud Tybirk
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Driftsleder Alberto Cova og en potentiel kinesisk investor foran ethanolanlægget i Crescentino.
stort, sammenlignet med INBICONanlægget 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 forskellige muligheder og variationer –
blandt andet fordi det er relativt
svært at skaffe biomasse i området.

Ris, hvede og kæmpetagrør
Crescentino er et vigtigt risproducerende område, så 25 procent af inputtet er rishalm leveret i traditionelle rundballer. Langt det meste af
biomassen er dog hvedehalm, og så
bruger man fem procent energiafgrøder – Arundo donax eller kæmpetagrør, som den også kaldes. Det
er en hjemmehørende subtropisk afgrøde, 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 biomasse i efteråret.
Det var tydeligt, at placeringen af
anlægget ikke var optimal i forhold
til forsyninger af biomasse og dermed for driftsøkonomien. Der var
andre økonomiske og planlægningsmæssige 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 Cavigliasso, men tilføjede:
– Desværre er den politiske opbakning 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 frasepareret med en centrifuge, hvorefter det
anvendes som brændsel til opvarmning af halmen.
Beta Renewables forsker imidlertid 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 kryptiske svar med et smil fra Piero Cavigliasso.
– Det afhænger af en række forhold 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 være med licenser og nøgleteknologier
som forbehandling og separation af
lignin. Det konkrete anlæg kommer
næppe – ud fra udregninger på bagsiden af en kuvert – til at give overskud. Det er en investering i fremtiden.

Horisonten mod 2020
Fremtiden kan godt byde på partnerskaber med Beta Renewables på
såvel det forretningsmæssige som
på det forskningsmæssige område.
Det er tydeligt, at Danmark og Italien kan have gavn af en tættere dialog på området for 2G biobrændstoffer.
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 Innovationsnetværket for biomasse,
INBIOM, e-mail kt@agropark.dk
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

2G bioethanol for alle

Dansk/irakisk forskerhold præsenterer en ny teknik, der udelader 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 konkurrerer med fødevarer.
Den nye teknik, der er baseret på
syre i stedet for enzymer, kan reducere prisen på 2G bioethanol, skriver Syddansk Universitet på sin
hjemmeside.
– De patenterede enzymer er dyre i indkøb. Vi præsenterer nu en
helt enzymfri teknik, der ikke er patenteret, og som heller ikke er kostbar. Teknikken kan frit benyttes af
alle, forklarer Per Morgen, der er
lektor, dr. scient. ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Syddansk
Universitet.
Han har sammen med kolleger
fra University of Baghdad og Al-Muthanna University i Irak været med til
at udvikle den nye teknik, som forskerne venter sig meget af.

Behov for flydende brændstof
Transportsektorerne har hårdt brug
for at gøre sig fri af fossile brændstoffer. Bioethanol er en oplagt mulighed, 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
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plantedele er derfor ikke interessante som fødevarer. Cellulose findes
overalt i naturen i rige mængder, for
eksempel i majsplantens stængler.
Hvis vi kan lave bioethanol af majsstænglerne og bruge kolberne som
fødevare, er vi nået langt, forklarer
Per Morgen.
Cellulose sidder som lange kæder
i planternes cellevægge. De kan nedbrydes ved hjælp af enzymer, men
de er forholdsvis kostbare, så det
har været svært at skabe et kom-

Opskrift på RHSO3H
Forskerne skabte RHSO3H ved at
blande 3 gram aske fra afbrændte risskaller med 100 ml kaustisk
soda (NAoH) i en plastikbeholder.
Herefter blev opløsningen omrørt
i 30 minutter ved stuetemperatur, hvorved askens indhold af silikat blev omdannet til natriumsilikat. Opløsningen blev derefter
tilsat salpetersyre for at kontrollere dens koncentration, og endelig blev der tilsat chlorsulfonsyre.
Da ph-værdien nærmede sig 10,
begyndte en hvid gel at dannes.
Tilsætningen af salpetersyre fortsatte, 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.

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 University i Irak har Per Morgen fundet en
syre, der kan nedbryde cellulose.
Den hedder RHSO3H, og den er lavet med udgangspunkt i risskaller.
Syren tilsættes cellulosen i stedet
for enzymer, og slutproduktet bliver
sukker.
– Mine irakiske kolleger har lavet
syren af behandlede risskaller. Risskaller og slutproduktet efter forbrænding 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. Forskerne parrede silikatpartiklerne med
chlorsulfonsyre og fik syremolekylerne til at sætte sig fast på silikatforbindelserne.
– Resultatet blev et helt nyt molekyle (RHSO3H), som kan erstatte
enzymerne i arbejdet med at nedbryde 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 allerede tilgængelige planterester;
den kan genbruges mange gange;
opskriften kan ikke patenteres, og
der produceres bioethanol fra celluloseholdige plantedele, som ellers
ikke kan bruges til noget.
TS
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DONG Energy og Neste Oil vil
udvikle fremtidens brændstof
anvendelsesmuligheder, og vi ser
Neste Oil som en oplagt samarbejdspartner til udvikling af en teknologi, hvor cellulosesukkeret kan
anvendes til fremstilling af bæredygtige brændsler, siger Henrik
Maimann, Vice President i DONG
Energy.

Verdens største producent af bioolie, 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 palmeolie – en produktion der ofte sker på
bekostning af regnskoven, klimaet
og den oprindelige befolkning. Virksomheden fik således Public Eye
prisen som verdens værste virksomhed 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

Flere råvarer

Fælles teknologiudvikling

Samarbejdet med DONG Energy betyder, at Neste Oil kan udvide paletten af mulige råvarer yderligere.
– Øget brug af affalds- og restprodukter er et af vores vigtigste
mål, og halm er et af de råmaterialer, der potentielt kan anvendes i
fremtiden, fortæller Lars Peter Lindfors, Neste Oils Senior Vice President, i en pressemeddelelse.
DONG Energy's Inbicon-teknologi
vil blive anvendt i den første del af
processen til at forbehandle biomasse og fremstille cellulosesukker. Neste Oil overtager herefter sukkeret
og forarbejder det videre til råolie i
en mikrobiel proces, hvorefter olien
raffineres til biodiesel og flybrændstof.
– Vi udvikler løbende vores Inbiconteknologi med henblik på at udvide
brugen af restprodukter fra landbruget. Vi kan nu fremstille cellulosesukker af høj kvalitet, der har flere

Neste Oil og DONG Energy har allerede afsluttet laboratorie- og pilotfasen, og teknologierne skal nu optimeres og afprøves i større skala.
DONG Energy vil anvende Inbicons
demonstrationsanlæg i Kalundborg
til at optimere resultatet af forbehandlingen af biomassen, så der
opnås perfekt overensstemmelse
med Neste Oils mikrobielle olieproces. Neste Oil har drevet et pilotanlæg til mikrobiel olie i Porvoo, Finland siden 2012.
– DONG Energy's teknologi er lovende, og vi mener, at fælles teknologiudvikling er den bedste måde at
finde en omkostningseffektiv metode til at fremstille brændsler på
grundlag af restprodukter fra landbruget, fortæller Lars Peter Lindfors.
Begge parter vil modtage støtte
fra ERA-Net Plus BESTF-programmet i forbindelse med samarbejdet.
TS

Foto: Neste Oil

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

Foto: Neste Oil

DONG Energy og Neste Oil har
indgået et samarbejde om udvikling af ny teknologi til fremstilling af diesel- og flybrændstof, 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 forskellige typer råvarer. Samarbejdet med DONG Energy betyder, at man nu også kan inddrage halm i produktionen.

FiB nr. 47 • marts 2014 21

Innovation

Danmark er næst bedst til innovation i Europa
Danmark har overhalet Tyskland og indtager nu en andenplads i Europa-Kommissionens
årlige opgørelse over de mest
innovative medlemslande.
Danmark er blandt de europæiske
lande, der er bedst til innovation.
Det viser Innovation Union Scoreboard 2014, som er EU-Kommissionens årlige rangliste over innovationsevnen i 28 medlemslande målt
på 25 indikatorer.
Danmark har igen indtaget andenpladsen foran Tyskland. Det er
en oprykning fra 2013, hvor Danmark var placeret på tredjepladsen.
Sverige har fortsat førstepladsen.
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen pointerer,
at placeringen vidner om et stærkt
dansk innovationssystem.
– Det er glædeligt med en førende position, som viser, at den danske innovationsevne er blandt Europas 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 Innovationsfond per 1. april, som styrker rammerne for innovation i Danmark, siger Sofie Carsten Nielsen i
en pressemeddelelse.
Danmarks innovationsevne har
de sidste otte år haft en gennem-

Danmarks Innovationsfond
Danmarks Innovationsfond er stiftet ved en politisk aftale i Folketinget i oktober 2013. Fonden
etableres ved at samle Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi
og Innovation i én samlet fond.
Danmarks Innovationsfond forventes at få et samlet budget på
cirka 1,5 milliarder kroner, og de
første udbud forventes offentliggjort i 2014.
Læs mere på www.innovayt.eu/dk

snitlig årlig vækst på knap én procent, selv om Danmark i den pågældende periode har haft år med
negativ vækst på grund af den økonomiske krise.
Topplaceringen skyldes blandt
andet styrker inden for international
videnskabelig sampublicering, offentlig-privat videnskabelig sampublicering og erhvervslivets investeringer 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, virksomhedernes innovationsudgifter samt
eksport af mellem- og højteknologiske produkter.
Sverige er fortsat placeret på førstepladsen, men forspringet til Danmark mindskes, da Sverige i samme
periode kun har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst i innovationsevnen
på 0,3 procent. Væksten i Danmark
og Sverige ligger begge under EUgennemsnittet på 1,7 procent.
TS
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Landenes gennemsnitlige innovationsevne måles ud fra 25 indikatorer, hvor lavest mulige performance giver værdien 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.
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Biobrændstoffer • Brint

Brint vinder frem i USA

Enzymer eller syre

Enzymgiganterne Novozymes og
Dupont har i dag den bedste teknologi til at nedbryde cellulose,
så det kan bruges til fremstilling
af brændstof, men virksomhederne kan ikke forvente at bevare
markedet for sig selv, skriver Berlingske 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 anvendelse af syre, opløsningsmidler, pyrolyse, forgasning m.v.
Det sker ikke uden grund. Markedet for biobrændstoffer og biokemi ventes at nå astronomiske
højder. Et af de vildeste bud kommer 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 cellulose til sukker, udgør et stort risikomoment for Novozymes' forretning, fordi teknologierne kan gøre
Novozymes' enzymer overflødige,
siger Morten Imsgaard, aktieanalytiker i Sydbank til Berlingske
Business.
Hos Novozymes bekymrer de
mange forsøg på at udvikle enzymfri metoder til at omdanne
planteaffald til sukker ikke selskabets koncerndirektør med ansvar
for forskning og udvikling, Per
Falholt.
– Jeg har endnu ikke set nogen alternative processer, der reelt kan konkurrere med enzymer.
Det er meget kompleks at opskalere fra laboratorier til en proces,
der fungerer i kommerciel skala,
og det bliver som regel altid dyrere, end man havde regnet med,
siger direktøren til Berlingske Business.
TS

Foto: www.sunline.org

Forskere og virksomheder verden over arbejder på højtryk
for at udvikle nye teknikker,
der kan omdanne biomasse til
biobrændstoffer.

Amerikansk bus med brændsceller til brint. Bussen, der har været i drift siden 2012, har en rækkevidde på 500-600 kilometer.
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 brændselsceller i Nordamerika og en samlet installeret effekt på 170 MW.
Det går godt for den nordamerikanske brint- og brændselscellebranche. Det skriver Fuel Cell 2000, der
er en non-profit organisation, som
har til formål at fremme kommercialisering af brændselsceller og brint.
En øget efterspørgsel og anvendelse af brændselsceller på internationale markeder er nemlig, hvad
brændselscelleproducenter oplever i
dag. Og så er der sket en stigning i
antallet af amerikanske virksomheder, der samarbejder og danner
partnerskaber med internationale
firmaer.
Men også internt har den nordamerikanske brændselscelleindustri
mærket en øget efterspørgsel på sine produkter. Gennem det seneste
år har Fuel Cell 2000 registreret en
forøgelse af stationære brændselscelleanlæg på 88 MW og en forøgelse af brændselscelledrevne arbejdskøretøjer på over 700 stk.
Fuel Cell 2000 vurderer således,
at der samlet set er 170 MW
brændselsceller installeret i Nordamerika og op imod 5.000 brændselscelledrevne arbejdskøretøjer i
brug. Det fremgår af Fuel Cell

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

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

• primær elproduktion for arbejdskøretøjer

• primær elproduktion til store datacentre

• elproduktion til hovedkvarterer
• nødstrøm til vigtige computere,
servere og kommunikationsnetværk
• nødstrøm til forretninger
• primær elproduktion i megawatt-skala direkte til elnettet.
Store firmaer som Apple, eBay og
Microsoft har etableret egne brændselscelleanlæg, primært til at dække egetforbruget af el, men der leveres også el ud på nettet.
Enkelte elselskaber (NRG Energy,
Delmarva Power og Dominion)
supplerer strømproduktionen til deres elnet med brændselscellekraftværker i megawattskala, der kan levere en stabil forsyning af energi.
Kilde: www.hydrogennet.dk
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Forskning • Biogas

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 opbevares på fast form.

Foto: Aargus Universitet

To unge forskere fra Aarhus Universitet blev årets modtagere af Det
Strategiske Forskningsråds priser for
fremragende strategisk forskning.
Priserne blev overrakt af uddannelses- og forskningsminister Sofie
Carsten Nielsen ved Det Strategiske
Forskningsråds årsdag den 10.
marts.
Den ene pris gik til Dorthe Bomholdt Ravnsbæk for fremragende
strategisk forskning, der er fundet
sted i et bredt internationalt samarbejde, hedder det i en pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med prisoverrækkelsen.

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk.

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk har
forsket i, hvordan brint kan opbevares på fast form i såkaldte metalborhydrider. 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 brændstoffer, klimaforandringer og vedvarende energi. Samtidig er der ingen 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 formål – det er meget motiverende, siger Dorthe Bomholdt Ravnsbæk i en
pressemeddelelse.
Den anden pris gik til Dang Quang
Svend Le, der forsker i brugen af patienters stamceller til behandling af
eksempelvis knogleskader. Med priserne følger 75.000 kroner.
TS

Elektrolyse direkte
i biogasanlægget

Kommende ansøgningsfrister

Tyske MicrobEnergy har udviklet en teknologi, hvor man producerer brint direkte i reaktortanken på et biogasanlæg.

23. april

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

Brint indgår som del af den biologiske proces i et biogasanlæg,
men brint kan også være med til
at hæmme processen, hvis anlægget er hårdt belastet, og der
tilføres for store mængder brint.
På DTU Miljø har man imidlertid haft succes med at øge metanproduktionen markant ved at
pumpe brint ind i en biogasreaktor, og i Tyskland er man nu gået
et skridt videre. Her har MicrobEnergy GmbH udviklet en teknologi, hvor man producerer brint
direkte i reaktortanken på et biogasanlæg, hvorved metanprocenten stiger fra godt 60 procent til
omkring 95 procent.
Teknologien rummer store perspektiver, fordi det er en enkel og
effektiv metode til at få lagret
overskydende vindmøllestrøm
som metangas i naturgasnettet.

28. april

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.

19. august

Ny ansøgningsrunde til Markedsmodningsfonden. Fonden
får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og
gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Læs mere på www.markedsmodningsfonden.dk.

Kilde: www.fnr.de
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4. september 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.
4. september Ansøgningsfrist til ForskVE-programmet, der administreres af
Energinet.dk. Programmet er rettet mod projekter til udbredelse af solceller, bølgekraft og biomasseforgasning. Læs
mere på www.energinet.dk.
4. september Ansøgningsfrist til EUDP. Programmet har til formål at fremmer ny klimavenlig energiteknologi, der øger forsyningssikkerheden og realiserer Danmarks erhvervspotentialer på
energiområdet. Læs mere på www.ens.dk.

Afsluttede projekter • 4-2013

Produktion af brændselsceller hos Dantherm Power

Flere nye opfindelser
på universiteterne

Med teknologi fra canadiske Ballard Power Systems og nye faciliteter hos Cemtec har Dantherm
Power fået mulighed for både at samle og teste
brændselscellestakke i Hobro.

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.

Projektet iPEMStack står for Intergrated Proton Exchange Membrane Stack. Det har haft til formål at udvikle et
mikrokraftvarmeanlæg, hvor brændselsceller er sammenbygget med de mest basale kontrolkomponenter.

Efter nogle år med tendens til stagnering går det stabilt fremad, når det gælder antallet af opfindelser og
patentansøgninger i Danmark. 2012 udgør et foreløbigt højdepunkt, viser den årlige kommercialiseringsstatistik fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

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 brændselscellestakkene i Hobro.

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 kommercialisering. Samtidig er antallet af spin-out virksomheder steget markant i forhold til 2011. Noget af stigningen skyldes dog en ændring i opgørelsesmetoden i forhold til
2011.

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

Den årlige kommercialiseringsstatistik sætter tal på de
offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater
med teknologioverførsel. Statistikken er baseret på
data fra 14 offentlige forskningsinstitutioner, som omfatter 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
TS
sundhedsvidenskab.

Læs mere på: www.fivu.dk
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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
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Afsluttede projekter • 4-2013

Ny teknologi til rensning af biomassegas
Ny teknologi kan fjerne tjære og andre urenheder
fra forgasningsgas i en katalytisk reaktor. Det er
første skridt mod en økonomisk bæredygtig produktion af biobrændstoffer. Et resultat som på
sigt kan skabe et nyt forretningsområde i Haldor
Topsøe.
Indtil nu har forgasning af biomasse haft begrænset succes på grund af kvaliteten af den ubehandlede gas. Biomasseforgasning 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.

Foto: Poul Hansen Fotografi

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

kets forgasningsanlæg. Den store forskel mellem den
nuværende Haldor Topsøe teknologi, som Skive Fjernvarme 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 ønskede temperatur og flowhastighed. Herefter blev der
gennemført et omfattende parameterstudie af katalysatorens ydelse ved at variere flowhastighed, reaktortemperatur, øget tilsætning af hydrogensulfid og vand, samt
øget tilsætning af syntetiske tjærekomponenter. Forgasningsgassen før- og efter den katalytiske reformer blev
analyseret ved hjælp af en specialdesignet gaskromatograf, som kan kvantificere tjærestoffer.
Studiet er blevet gennemført og senere efterfulgt af langtidstest af katalysatorens ydelse. Sammenlagt er katalysatoren blevet testet i en periode på over 1500 timer.
Resultaterne fra forsøgene er værdifulde for Haldor Topsøe i forbindelse med opførelsen af gasrensningsanlæg
på større forgasningsanlæg, og det er første skridt mod
en økonomisk bæredygtig produktion af flydende brændstoffer, baseret på forgasning af biomasse.
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

Katalytisk reaktor til rensning af forgasningsgas hos Skive Fjernvarme. Reaktoren er i stand til at nedbryde
tjærestoffer, så gasssen kan bruges som brændstof til
gasmotorer og gasturbiner.
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Afsluttede projekter • 4-2013

Fra alkohol til brint og kulilte Markant prisfald på
Omdannelse af alkohol til brint og kulilte kan sam- 2G bioethanol
men med andre nye teknologier vise sig at blive
en effektiv metode til fremstilling af brændstoffer
på basis af biomasse.

Med støtte fra EUDP er det lykkedes for INBICON
at reducere anlægsomkostningerne for et 2G bioethanolanlæg med 21 procent, samtidig med at
elforbruget er reduceret med en tredjedel.

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 såkaldt 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.

Foto: Inbicon

Projektet er del af et internationalt projekt, hvor målet er
at udvikle nye processer til fremstilling af biobrændstoffer. I den danske del af projektet vil katalysatorer fra platinmetaller blive anvendt til at spalte alkoholer og polyalkoholer til brint og kulilte.

Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg.
Resultaterne fra projektet har dannet grundlag for ombygningen af Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg til den forbedrede Version 2.
Der er i projektet arbejdet med optimering og videreudvikling af delprocesser, herunder forbehandlingssystem,
recirkulation af enzymer, spildevandsrensning, reduktion
af vandforbrug og af CO2-emission.
Projektet har resulteret i, at anlægs- og driftsomkostningerne for kommende fuldskalaanlæg vil være reduceret
betydeligt. Der er påvist en reduktion af anlægsomkostningerne på 21 procent og en besparelse på driftsomkostningerne i form af 33 procent lavere elektricitetsforbrug 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 anlægget producerer. Hermed er de kommercielle muligheder for salg af anlæg blevet væsentligt forbedrede.

Foto: DTU Kemi

Resultaterne indgår også i designet af det påtænkte første fuldskalaanlæg i Maabjerg ved Holstebro. Forberedelsen af dette anlæg er støttet gennem EUDP-projektet
Maabjerg Energikoncept.

Til venstre ses iridiumkomplekset og til højre en alkohol,
der er blevet anvendt til at optimere katalysatoren.

Kommercielt har Inbicon blandt andet indgået licens- og
samarbejdsaftaler i Nordamerika, Sydamerika og Asien.
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Onsdag den 12. marts blev Sveriges største forgasningsanlæg
GoBiGas indviet i Gøteborg. Anlægget 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 muligheder for at øge produktionen af bæredygtige biobrændstoffer. Og vi har
en voksende grøn industri, som kan
skabe vækst og beskæftigelse, sagde IT- og energiminister Anna-Karin
Hatt ved indvielsen af det 1,4 milliarder 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 metangas, der kan distribueres gennem
naturgasnettet på samme måde
som opgraderet biogas, men råvarerne er restprodukter fra skovbruget, der ikke umiddelbart kan omsættes til gas via en biologisk proces. I stedet bliver træet omsat til

syntesegas i et termisk forgasningsanlæg, hvorefter gassen metaniseres, 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 biomasseressourcer, 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 naturgasnet.
Den svenske stat har skudt 222
millioner kroner i GoBiGas, der trods
størrelsen betegnes som et demonstrationsanlæg. 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

