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Skive Fjernvarme
kan lave benzin
til hele byen

Hvis alt går vel, kan Skive Fjernvarme om få
år have Danmarks mest fleksible energianlæg, der
kan levere grøn el, varme og benzin til byens borgere.
Af Torben Skøtt
Da Skive Fjernvarme i 2005 besluttede at investere et trecifret millionbeløb i et termisk forgasningsanlæg,
der skulle omsætte træpiller til el og
varme, var der mange, der rystede
på hovedet. Der blev også rystet på
hovedet, da Skive i 2009 installerede solceller for 44 millioner kroner
på kommunens bygninger, og der
var en del skeptiske miner, da byen
for år tilbage besluttede, at man
ville have grøn gas ind i transportsektoren.
I dag tyder alt dog på, at kommunen valgte rigtigt ved at være “first
mover”. Fjernvarmeværket producerer nu masser af gas og har kunnet sænke varmeprisen støt over de
seneste tre år, tusindvis af danskere
har fået øjnene op for, at solceller
er fremtiden, og det samme kommer formentlig til at ske med gasbiler efterhånden, som der kommer
flere tankstationer.
– Men det har ikke været nogen
nem opgave. Der har været mange
sten på vejen, fortalte Skive Fjernvarmes direktør, Tage Meltofte, da
kommunen afholdt biogasdage på

Kulturcenter Limfjord den 11. – 13.
juni.
Udfordringerne har især bestået i,
at anlægget stoppede til, så man
måtte lukke det ned hver anden eller tredje uge for at få det renset.
Derudover har der været problemer
med at få gasrensningen til at fungere optimalt, og uden ren gas kan
man ikke producere el, men må nøjes med at brænde gassen af i kedelanlægget, der i princippet lige så
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godt kunne have brændt træpillerne
af direkte.
I 2011 fik Tage Meltofte samlet
en task force for at få styr på de
problemer, der i årevis havde plaget
anlægget, og siden da er det gået
støt og roligt fremad. I fyringssæsonen 2010/2011 producerede anlægget knap 10.000 MWh el. Året
efter nåede produktionen op på
knap 18.000 MWh, og i den seneste fyringssæson rundede elproduktionen 26.000 MWh.

2010 2011 2012 2013
2011 2012 2013 2014

Figur 1. Elproduktionen fra Skive
Fjernvarmes forgasningsanlæg i
perioden 2010 – 2014.

Forgasningsanlægget hos Skive
Fjernvarme er en såkaldt fluid bed
forgasser. Den består af en reaktor,
der indeholder betydelige mængder
porøst materiale, som “svæver”
rundt i anlægget ved en temperatur
på 870 grader. Ideen med den konstruktion er, at brændslet hurtigt opnår den rette temperatur og afgasses, hvorefter gassen samles i toppen af reaktoren, mens de tunge
partikler falder ned i bunden og får
en “tur” til op gennem reaktoren.
Oprindelig brugte man dolimit
som “svævestøv”, da det letter gasrensningen, men det gav så alvorli-
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Forgasning



ge problemer med tilstopninger, at
man i 2009 gik over til kaolin og olivin, samtidig med at man fik installeret et nyt gasrensningssystem fra
Haldor Topsøe. Dolimit, kaolin og
olivin er alle mineraler med forskellig kemisk sammensætning.
Gasrensningen består af en såkaldt tjærereformer, der er i stand
til at omdanne tjæreindholdet i gassen til primært brint og kulilte. Reformeren er for tiden ved at blive
forbedret gennem et EUDP-projekt,
der løber frem til oktober 2015.
Tage Meltofte forventer, at den
nye reformer vil kunne øge driftstiden for anlægget med omkring 20
procent. Samtidig skal det nye anlæg bane vejen for, at gassen fremover kan bruges både til kraftvarme
og til fremstilling af benzin.

Benzin til 6.000 husstande
Haldor Topsøe har i mange år produceret katalysatorer, der kan omdanne gas fra kul til blandt andet
ammoniak, metanol, DME og benzin, og man satser nu på at videreudvikle teknologien, så man i stedet
for kul kan bruge biomasse til fremstilling af flydende brændsler.
Andre firmaer har lignende teknologier, men det specielle ved Haldor

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.
Topsøes proces er, at man opnår en
høj virkningsgrad, fordi man først
omsætter gassen til en blanding af
metanol og DME, som derefter konverteres til benzin i en katalysator.
Processen, der kaldes for Tigas, har
endvidere den fordel, at benzinen
kan bruges direkte i transportsektoren uden yderligere raffinering.
– Vi har været med i pilotprojekt i
Chicago, hvor vi producerede benzin
på basis af træpiller, men her var
der tale om en tryksat forgasser
med tilsætning af ilt, fortalte Winnie
Eriksen fra Haldor Topsøe i et indlæg om benzinfremstilling på biogasdagene i Skive.
I Skive tilsættes der luft i stedet
for ilt, og forgasseren er ikke tryksat,
men bortset fra det minder de to
anlæg om hinanden. Testperioden i

Chicago er i øvrigt slut, og derfor er
Haldor Topsøe gået i gang med at
undersøge, om man kan flytte anlægget til Skive eller om det vil være
bedre, at bygge et helt nyt anlæg.
Det er én af de ting, der skal afklares i det projekt om tjærerensning, som EUDP har støttet med 12
millioner kroner.
Ifølge Winnie Eriksen har man i
Chicago været i stand til at omdanne 80 procent af energiindholdet i
gassen til benzin, men hun forventer
ikke, at man kan komme helt så
højt op i Skive, fordi der bruges luft
og dermed kvælstof til forgasningen.
Ikke desto mindre forventer hun, at
anlægget vil kunne dække benzinforbruget i de 6.000 husstande, der
er i Skive, og derudover vil der være
7 MW i overskud, som kan anvendes til fremstilling af el og varme.
Målet er at få et langt mere fleksibelt anlæg, så man kan skrue
ned for elproduktionen, når der er
meget vindmøllestrøm på markedet
og i stedet skrue op for produktionen af benzin. Teknologien vil næppe være rentabel i dag, men ligesom med forgasningsanlægget, solcellerne og de gasdrevne biler, kan
det vise sig at blive en rigtig god
n
løsning på sigt.

Sådan laver de gas hos Skive Fjernvarme
Reaktor Cyklon
Træpiller
20 MW

Tjærereformer

900 °C

Gaskøler

Gasfilter

Gasskrubber

2 gaskedler
Gasbuffertank

12 MW
fjernvarme

200 °C
3 gasmotorer
Flyveaske

Temperatur: 850 °C
Tryk: 2 bar
Bed-materiale: kaolin og olivin
Luft og damp

Aske
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Vand
30 °C

40 °C

6 MW el

Forgasseren indeholder betydelige mængder porøst materiale, som
“svæver” rundt i anlægget ved en temperatur på 870 °C. På den måde
får brændslet hurtigt den rette temperatur og afgasses, hvorefter gassen samles i toppen af reaktoren. De tunge partikler falder ned i bunden af reaktoren, mens de lette partikler “fanges” i cyklonen, hvorfra de
føres tilbage til bunden og får en “tur” til op gennem reaktoren.
Tjærereformeren omsætter de langkædede tjæreholdige produkter til
primært brint og kulilte. I gaskøleren reduceres temperaturen til 180200 °C, og i gasfilteret tilbageholdes støv, hvoraf hovedparten er kulstøv, der brændes af i en kedel.
Inden gassen kan bruges i motorerne, skal den vaskes i en skrubber,
hvor temperaturen reduceres til cirka 40 grader.

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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Nu tager det kun et minut
at få gas ud af husdyrgødning
En af Danmarks ældste industrivirksomheder Frichs A/S vil nu
demonstrere, hvordan biomasse og affald kan omdannes til
gas og biokul på få minutter.
Teknologien er for tiden ved at
blive testet hos en landmand i
Østjylland.
– Det her er noget helt andet end et
biogasanlæg. Vi kan skrue op og
ned for gasproduktionen på samme
måde, som man skruer op og ned
for en lysdæmper, og vi kan behandle stort set alle typer biomasse
og affald – blot det indeholder brint
og kulstof, fortalte udviklingschef i
Frichs, Ove Munch, på biogasdagene
i Skive, da han skulle beskrive fordelene ved firmaets nye energianlæg.
Teknikken, der kaldes for flash
pyrolyse, har flere lighedspunkter
med termiske forgasningsanlæg,
men processen foregår i et iltfrit miljø, og slutproduktet er ikke kun gas
men også biokul. Det er et fremragende jordforbedringsmiddel, da det
indeholder en række vigtige næringsstoffer som fosfor og kali, og
derudover er det med til at opbygge
jordens kulstofpulje, hvilket giver et
stort plus i klimaregnskabet.

– Vi mener, at planterne kan optage omkring 98 procent af de næringsstoffer, der er i biokul, men vi
kører i øjeblikket en række forsøg
sammen med AgroTech, så vi får
dokumentation for, hvor meget det
betyder for jordens frugtbarhed, siger Ove Munch, og understreger, at
det i øvrigt ikke er noget, Frichs har
fundet på. Inkaerne har brugt biokul
for tusinder af år tilbage, så det er
en kendt proces.

Patent på gylleseparering
Frichs har erfaringer med at afgasse
blandt andet halm og fiberfraktionen
fra husdyrgødning, hvor man samarbejder med firmaet Purfil, der har fået patent på et helt nyt separationsmodul, som kan reducere vandindholdet i svinegylle fra 95 til 60 procent. Umiddelbart lyder det måske
ikke af meget, men ifølge Ove Munch
betyder det, at gyllens volumen bliver
reduceret med 90 procent, uden at
der sker nogen væsentlig reduktion
af energiindholdet.
Inden biomassen føres ind i forgasningsanlægget, som Frichs kalder en sublimator, bliver biomassen
findelt og kørt igennem et varmekammer, hvor al luften presses ud.
Derefter sørger en snegl for at trække biomassen igennem sublima-

toren, hvor der er en temperatur på
750-800 ºC. Efter cirka et minuts
tid er biomassen omsat til gas og
biokul.
Gassen består 14-15 procent
metan, kulilte, kuldioxid og brint.
Derudover indeholder den olieprodukter og vand, som skal frasepareres, inden gassen kan anvendes i et kraftvarmeværk.
Gassen har en brændværdi på
19-20 MJ/m3, hvilket er en anelse
lavere end brændværdien for biogas. Frichs forventer en elvirkningsgrad på omkring 40 procent.

Testanlæg i Østjylland
Udvikling af teknologien foregår i
dag i et konsortium kaldet Nima
Char. Partnerne består ud over
Frichs og Purfil af Agro Business
Park og Radijet, der udvikler små
gasturbiner. Nima Char har i dag et
testanlæg i drift hos svineproducent
Niels Åge Nørager ved Havndal i
Østjylland, og det er her, hovedparten af udviklingsarbejdet foregår.
Region Midt og Miljøstyrelsen
støtter udviklingen af forgasningsteknologien, og EUDP har for nylig
støttet Purfil med en bevilling på
3,85 millioner til udvikling af separationsteknologien og indfødning
af biomassen i sublimatoren. TS
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Håndtering af biomasse
– fra marken til værket
Har vi biomasse nok til det biobaserede samfund? Hvordan påvirker udbud
og efterspørgsel nye markeder og konkurrenceforhold? Et nyt værktøj
kan nu hjælpe beslutningstagere på vej, så fejlinvesteringer undgås.
fokus på, hvordan vi håndterer og
udnytter restprodukterne til blandt
andet energiformål og kemikalier.

Måbjerg effekten

“Marken er mejet og høet er høstet
…. og nu går det hjemad med det
allersidste læs”.
Det har vi kunnet få til at fungere i
århundreder på de små gårde, men
det velkendte system er ikke længere
tilstrækkeligt til at kunne håndtere
store mængder biomasse fra jordbruget. I høstsangen skulle vi efterlade
lidt på marken til fuglen og den fattige, men i dag er tonen en anden.
Det er ikke længere tilstrækkeligt kun
at optimere produktionen af korn og
foderstoffer – i fremtidens bioøkonomi skal der i lige så høj grad være

Planerne om at etablere et 2G bioethanol i Måbjerg, der skal have tilført 300.000 tons halm om året,
har sat gang i debatten, om der er
tilstrækkelig biomasse til så store
anlæg.
På bagsiden af en kuvert kan
man hurtigt regne ud, at det er der
her og nu, men logistikken er en
klar og stigende udfordring, jo større
anlæg man bygger. Samtidig står
det klart, at store spillere påvirker et
marked, der er meget dynamisk.
Når DONG har besluttet at skifte
halm på Studstrupværket ud med
træpiller, eller når AffaldVarme i

Aarhus planlægger at bygge et
halmfyret kraftvarmeværk, påvirkes
markederne på samme måde som i
Måbjerg.
Effekten af et nyt anlæg i Måbjerg eller Aarhus bliver dog nok relativt beskedne – markederne indretter sig. Cirka en tredjedel af halmen i Danmark bliver fortsat ikke
udnyttet, så vi er langt fra en mangelsituation. I dag er der faktisk behov for, at nye halmbrugere kommer
på banen for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne – specielt
hvis halmen kan udnyttes i biogasanlæg, hvor uomsat kulstof føres tilbage til jorden.
Med ambitiøse politiske målsætninger om et fossiltfrit samfund i
2050 er der løbende behov for at
analysere, hvor meget biomasse der

Foto: Lars Nikolaisen

Af Knud Tybirk, Ida Kjærgaard,
Michael Støckler, Claus Sørensen,
Henrik Mortensen, Mogens Sloth
Knudsen, Alan Lunde og Søren
Holm Pedersen.

Marken er mejet, og halmen er ved at blive presset i baller. Derefter skal det transporteres hen til et energianlæg,
men skal det ske i form af storballer, eller er det mere hensigtsmæssigt først at lave ballerne om til briketter. Det
kan et nyt værktøj, udarbejdet med støtte fra Region Midt, være med til at give svaret på.
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kan skaffes, og hvad omkostningerne vil være, både miljømæssigt og
økonomisk. Det er baggrunden for,
at Region Midt har støttet udviklingen af et værktøj, der kan beregne
omkostninger, driftstekniske konsekvenser og miljømæssige effekter i
en forsyningskæde af biomasse fra
mark til værk. Værktøjet er udviklet
af Århus Universitet og Videnscentret for Landbrug i samarbejde med
Maabjerg Energi Concept, CF Nielsen og koordineret af Agro Business
Park/INBIOM.
Med det nye værktøj kan man lave analyser for halm, dybstrøelse,
enggræs, roer og gylle. Modellen kan
beregne, hvor langt man skal omkring for at hente en given mængde
biomasse, hvor stort behovet er for
lagerkapacitet, ligesom modellen
kan udarbejde analyser over omkostninger og miljøeffekter. Dermed
kan investoren optimere sit valg af
biomasse, og hvor i værdikæden der
er mest at hente økonomisk og miljømæssigt.

Halm til bioethanol

Analyseværktøjet er dynamisk og
interaktiv og består af et såkaldt
GIS-modul og tre regnemoduler,
der handler om henholdsvis lagring, driftsteknik og økonomi:
GIS modulet kan i deltaljer opgøre, hvilke og hvor meget biomasse der kan produceres inden
for en bestemt radius.
Lagerstyringsmodulet indgår i
planlægning af lagerkapaciteten
på det konkrete anlæg, uge for
uge året rundt.
En driftsteknisk model beskriver
detaljeret en serie håndteringsopgaver, der kan være relevante,
herunder tidsforbrug og miljøomkostninger for hver operation.
Økonomimodellen omfatter fem
delmodeller for henholdsvis halm,
dybstrøelse, gylle, enggræs og roer.
1. Lastvognstog med hver 24 storballer, svarende til cirka 13 tons
halm, der transporteres ind fra
nærområdet i en radius på op til
80 kilometer fra anlægget.
2. Indsamling af storballer på satellitstationer med en radius på 25 kilometer. Landmændene sørger
selv for transporten til stationen,
hvor halmen briketteres og køres
til Måbjerg i læs på hver 33 tons.

Der er lavet følsomhedsanalyser af,
hvor lang transportafstanden skal
være, for at brikettering bliver billigere end at transportere halmen
som storballer.
I scenarie 1 er omkostningerne
på 439 kroner/tons fra mark til
værk, mens de i scenarie 2 er på
672 kroner, når briketteringsstationerne ligger med relativ kort afstand
til MEC.
Men følsomhedsanalyserne viser,
at hvis briketterne skal transporteres
over 150 kilometer, bliver de totale
omkostninger sammenlignelige, og
der er ikke taget højde for, at halmbriketterne formentlig vil være lettere at omdanne til bioethanol end
storballer.
Denne viden kan bruges, når der
skal fastlægges en pris på de råvarer MEC skal bruge, men ud over
priser er forsyningssikkerhed et særdeles vigtigt parameter. Briketteret
eller pelleteret halm kan være en
bulkvare på et verdensmarked med
stor forsyningssikkerhed, så den
ideelle løsning for MEC vil formentlig
være en kombination af lokale
halmballer og halmpiller fra et
europæisk marked.

Biomasse til biogas
Modellens case til biogas har taget
udgangspunkt i VVM redegørelsen
for et stort biogasanlæg syd for Viborg, der var planer om at etablere i
2013. Den placering er siden taget

Foto: Maabjerg Bioenergy

Med værktøjet er der udført beregninger for to konkrete anlæg:
Maabjerg Bioenergy Concept (MBC),
der skal bruge 300.000 tons halm
om året til fremstilling af bioethanol,
samt et stort biogasanlæg syd for
Viborg.
Forsyningen af halm til MEC har
været analyseret som to scenarier:

Modellens opbygning

Valget af råvarer til et biogasanlæg er mere kompliceret end transport af halm til et bioethanolanlæg. Biogasanlæg
kan håndtere en lang række forskellige typer biomasse, hvoraf nogle kommer ind hver dag, mens andre er udprægede sæsonvarer, som kræver lagerkapacitet og meget planlægning at få indført i biogasanlæggets “foderplan”.
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af bordet, men eksemplet illustrerer,
at valget af råvarer til et biogasanlæg er mere kompliceret end transport af halm til et bioethanolanlæg.
Det hænger sammen med, at biogasanlægget kan håndtere forskellige
råvarer, hvoraf nogle kommer ind
hver dag, mens andre er udprægede
sæsonvarer, der kræver lagerkapacitet og planlægning at få indført i
biogasanlæggets “foderplan”.
Modellen er derfor udformet, så
den kan foretage beregninger for
mange forskellige typer biomasser
herunder vurdere omkostninger,
energiforbrug og CO2-udslip. Uge for
uge beregnes lagerført og lagerforbrugte biomasser, så man hele tiden kan have et overblik over, hvor
meget biomasse anlægget har til
rådighed.
Der er desuden en række kvalitetsparametre, som det er vigtigt at
tage højde for. Gylle mister hurtigt
noget af gaspotentialet, men heldigvis er der tale om en løbende produktion, så det vil normalt ikke være
noget problem at få leveret tilstræk-

kelige mængder frisk gylle. Det er
lidt mere vanskeligt, når det drejer
sig om dybstrøelse, der hurtigt taber
noget af gaspotentialet. Tilsvarende
sker der tab i ensilage og for eksempel i en roekule, så der skal være
fokus på at bruge biomassen, mens
den har et højt gaspotentiale.
Halm kan til gengæld gøres lagerstabil i form af for eksempel briketter, så det kan være velegnet som
reserve, når de andre biomasser
slipper op. Samtidig ved vi, at briketteret halm kan give et rigtigt godt
gasudbytte i et biogasanlæg.
Omkostningerne ved at få leveret
et tons gylle er på cirka 21 kroner,
mens dybstrøelse og roer typisk koster 60-65 kroner, og enggræs koster 267 kroner/tons.

Perspektiver
Modellen kan estimere mængder,
omkostninger, samt driftstekniske
og miljømæssige aspekter i forsyningskæden for biomasser fra marken til et biogasanlæg eller et halmfyret anlæg, hvad enten det skal

bruges til fremstilling af el, varme
eller bioethanol. På den måde kan
modellen være med til at sikre en
optimal udnyttelse af biomassen til
en fornuftig pris og god kvalitet.
Vi er kommet endnu et stykke videre siden “Marken er mejet” blev
skrevet for 150 år siden. Det kan
forhåbentlig bidrage til at skabe
yderligere jobs og erhvervsudvikling i
den biobaserede økonomi.
Forfatterne:
Knud Tybirk er biomassechef hos
INBIOM, e-mail kt@agropark.dk.
Ida Kjærgaard og Michael Støckler
er fra Videnscenter for Landbrug,
Mcs@vfl.dk
Claus Sørensen og Henrik Mortensen er fra Aarhus Universitet, claus.
soerensen@eng.au.dk
Mogens Sloth Knudsen er direktør hos
C. F. Nielsen, msk@cfnielsen.com
Alan Lunde og Søren Holm Pedersen er fra Vestforsyning/MEC,
n
Alu@vestforsyning.dk

Fynsk miljøfirma blandt de 100 bedste
Den fynske iværksættervirksomhed BioTrans Nordic er blevet optaget i Sustania 100, der er et
globalt initiativ, som skal fremme de 100 mest spændende eksempler på grønne løsninger og
innovation.
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ne, og hvad det betyder for arbejdsmiljøet, at medarbejderne skal bære
rundt på tunge plastbeholdere med
affald.
Ifølge Søren Pihl kan et anlæg fra
BioTrans Nordic:
– sikre et bedre arbejdsmiljø
– reducere transportbehovet ved
bortskaffelse af affald med omkring 90 procent
– sikre at affaldet bliver brugt til produktion af grøn energi
– sikre at næringsstofferne kommer
tilbage til landbrugsjorden.
– Vi leverer et grønt regnskab til alle
vore kunder, og det er ikke usædvanligt, at CO2-udslippet fra transporten bliver reduceret med omkring
90 procent. Flere af de sygehuse, vi
har leveret anlæg til, fik tidligere afhentet madaffald én gang om dagen – nu kan de nøjes med én gang
om måneden, fortæller Søren Pihl.

Foto: BioTrans Nordic

BioTrans Nordic får prisen for en lille
handy madkværn, der kan håndtere
affald fra storkøkkener i et lukket system, hvorefter det køres til bioforgasning. På den måde kan storkøkkenerne være med til at sikre en
bæredygtig håndtering af affaldet og
samtidig få et bedre arbejdsmiljø.
Systemet er bygget op omkring
en robust madkværn på størrelse
med en opvaskemaskine, der typisk
bliver installeret i selve køkkenet.
Herfra ledes affaldet til en lukket
tank, hvorfra det én gang om måneden transporteres til det nærmeste
biogasanlæg.
– Det er kendt teknologi. Vi har
bare sat det i system, fortalte Søren

Pihl fra BioTrans Nordic på et seminar om organisk affald til biogas hos
Agro Food Park i Aarhus. Han har
en fortid inden for hotelbranchen og
har med egne øjne oplevet, hvor
meget madaffald fylder på hoteller-

Affaldskværnen fra BioTrans Nordic
kan behandle 2,5 tons affald i timen.

Læs mere på biotrans-nordic.com

Biomasse

Arkivfoto: BioPress

En ny forskningsplatform på
Aarhus Universitet skal finde
det optimale dyrkningssystem,
der kan øge mængden af biomasse markant, herunder øge
produktionen af proteinfoder
som erstatning for importeret
sojaprotein fra Sydamerika.

Nye dyrkningssystemer skal
fordoble udbyttet af biomasse
Det bliver en kæmpe udfordring at
sikre tilstrækkelige mængder biomasse til mad, energi og materialer,
den dag vi ikke længere kan bruge
fossile brændsler. Presset på jordens ressourcer stiger løbende, så
der er et stort behov for at udvikle
nye dyrkningssystemer, der kan sikre tilstrækkelige mængder biomasse
samtidig med, at vi har et bæredygtigt landbrug, der ikke udpiner jordens kulstofpulje.
Det er baggrunden for, at Aarhus
Universitet har etableret en ny forskningsplatform, der skal sætte fokus
på, hvordan man kombinerer en høj
biomasseproduktion med en lav miljøbelastning.
– Vores hypotese er, at vi kan
fordoble produktiviteten per arealenhed i forhold til kornafgrøder ved
brug af dyrkningssystemer, der udnytter hele vækstsæsonen, og at
systemer med et ekstraherbart proteinindhold af høj kvalitet kan udvikles, forklarer seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi
ved Aarhus Universitet på universitets hjemmeside.

Op mod 20 ton tørstof/hektar
Uffe Jørgensen vurderer, at det er
realistisk at nå op på en biomasseproduktion på 20 tons tørstof om
året. Det skal ske ved at man i langt
højere grad, end det er tilfældet i
dag, vælger afgrøder, der kan udnytte hele vækstsæsonens længde

og dermed maksimere udnyttelsen
af sollyset.
20 ton tørstof er en fordobling i
forhold til den eksisterende produktion, og med de forventede klimaændringer, der for Danmark vil betyde højere temperaturer og mere
nedbør, vil biomasseproduktionen
formentlig kunne øges yderligere.
Ud over høj biomasseproduktion
og lav miljøbelastning vil forskerne
undersøge, hvordan man kan optimere produktionen af protein, så
Danmark kan reducere afhængigheden af sojaprotein fra Sydamerika.
Det skal blandt andet ske ved at optimere produktionen af bælgplanter
og græs.

Fremskaffelse af protein på basis
af biomasse vil også få betydning i
den økologiske produktion, hvor der
i dag er mangel på foderprotein til
både svin og fjerkræ.
Projektet ”Grøn biomasse – dyrkningssystemer på sædskiftearealer”
løber frem til udgangen af 2017.
Projektet har modtaget 7,5 millioner
kroner fra DCA – Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug under
Aarhus Universitet og er én af fire
forskningsplatforme under forskningsinitiativet BioBase.
Yderligere oplysninger om projektet
hos seniorforsker Uffe Jørgensen,
uffe.jorgensen@agrsci.dk
n

Fire nye forskningsplatforme om biomasse
Fire forskningsplatforme med et
samlet budget på 45 millioner
kroner skal over de næste fire
år give et løft til den biobaserede økonomi.
Det er DCA – Nationalt Center for
Fødevarer og Jordbrug under Aarhus Universitet, der står bag de
fire platforme, som skal bane vejen for en biobaseret økonomi, der
bruger biologiske råvarer frem for
fossile energikilder.
De fire forskningsplatforme, der
indgår i forskningsindsatsen, vil
hver især fokusere på:

• Større produktion af biomasse
gennem dyrkningssystemer, der
udnytter hele vækstsæsonen
• Højkvalitetsprotein fra grønne
biomasser
• Fremstilling af flydende brændstof via en såkaldt HTL-proces
• Miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser af en
øget biomasseproduktion.
Arbejdet i de fire platforme bliver
tværfagligt og kommer til at omfatte forskere fra meget forskellige
fagmiljøer.
Læs mere på dca.au.dk
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“Grønt kul” til fremtidens
kraftværker
Når biomasse varmes op under iltfattige forhold, kommer det på flere
punkter til at minde om kul. Under processen vil en mindre del af
energiindholdet gå tabt, men til gengæld reduceres omkostningerne
til transport, og det er langt lettere at omstille kraftværker til
“grønt kul” end til anden form for biomasse.
flygtige komponenter, mens energirige bestanddele af biomassen bliver
tilbage i biomassen. En mindre del
af energiindholdet (under 10 procent) vil gå tabt, men det specifikke
energiindhold i den resterende biomasse stiger på vægtbasis fra omkring 17-19 MJ/kg op til 20-25 MJ/
kg afhængig af reaktionstemperatur,
tid og råmateriale.
En anden fordel ved processen
er, at biomassens mekaniske og
forbrændingsmæssige egenskaber
forandrer sig betydeligt under processen. Biomassens fibre bliver til
sprøde flager, som nemt og hurtigt
kan formales, hvilket er en stor fordel, når biomassen skal bruges i
støvfyrede kraftværker.

Af Wolfgang Stelte og
Lene Skov Halgaard

Teknologien
Torrefaction er en termisk proces,
hvor biomasse varmes op til 250350 grader i en atmosfære med ingen eller stærkt nedsat ildkoncentration. Under processen fordamper
en stor del vand og energifattige og
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Endnu ikke på markedet
Hverken i Danmark eller på verdensmarkedet kan man endnu købe torreficerede piller i relevante mængder. Det kan undre, når man tager
de mange fordele i betragtning,
men det skyldes dels, at det har
taget tid at få udviklet teknologien,
dels at det er noget af en udfordring
at få produktet introduceret på markedet.

Foto: Topell Energy

Danske kraftværker ønsker i stigende grad at blive “grønne” og anvende biomasse frem for kul. DONG
Energys mål er for eksempel, at 50
procent af produktionen på deres
danske kraftværker i 2020 skal
være baseret på biomasse.
I den forbindelse kan det være
interessant for kraftværkerne at bruge såkaldte torrificerede træpiller.
Det er piller, der er blevet varmet op
under iltfattige forhold – en form for
ristning af biomassen. Derved stiger
energidensiteten og træpillerne får
mekaniske egenskaber, som minder
meget om kul. Fordelen er, at det er
lettere at omstille kraftværkerne til
torrificerede træpiller end til almindelige træpiller.
De torrificerede træpiller har dog
endnu ikke vundet indpas i Danmark – eller i verden for den sags
skyld. Og det til trods for at teknologien har 10 år på bagen og veldokumenterede studier bag sig. Teknologien og potentialet er til stede,
men det kommercielle gennembrud
lader vente på sig.

Efter torrificeringen bliver biomasse presset i briketter eller piller med
høj densitet. Det sker for at opgradere produktet til et standardiseret
brændsel og for at forbedre håndteringen samt reducere transportomkostningerne.

Lastning af torreficerede træpiller hos Topell Energy i Holland. Topell er én af
industripartnerne i SECTOR projektet og markedsfører torrefactionteknologi.

Biomasse

Flis

Almindelige
træpiller

Torrificerede
træpiller

7-12 MJ/kg

15-17 MJ/kg

18-24 MJ/kg

30-32 MJ/kg

23-28 MJ/kg

Vandindhold

30-55 %

7-10 %

1-5 %

1-5 %

10-15 %

Volatilitet

75-84 %

75-84 %

55-65 %

10-12 %

15-30 %

Fast kulstof

16-25 %

16-25 %

22-35 %

85-87 %

50-55 %

Brændværdi LHV

Trækul

Kul

Brændselsegenskaber for flis, træpiller, torrificerede træpiller, trækul og kul. Data fra: Kiel J, Zwart R, Witt J, Thrän
D. Wojcik M, English M. Production of solid sustainable energy carriers from biomass by means of torrefaction,
International Workshop on Biomass Torrefaction for Energy, May 10th, 2012, Albi, France (oversat til dansk).
I de senere år er der blandt andet
blevet arbejdet med pelletering af
torreficeret biomasse, produktkvalitet, energiforbrug, vedligeholdelse af
produktionsudstyr, håndtering af torreficeret biomasse samt sikkerhed
under produktionsprocessen.
Der er en hård konkurrence mellem teknologiudviklere, som har en
tendens til at holde kortene tæt til
kroppen. Det har trukket udviklingen
i langdrag, men efterhånden er teknologien dog faldet på plads.

SECTOR-projektet

Foto: Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har gennem de
sidste fire år været med i Europas
hidtil største forskningsprojekt vedrørende torrefaction. Projektet, der
går under navnet SECTOR (Solid
Sustainable Energy Carriers by Means of Torrefaction), består af 21
partnere i ni forskellige europæiske
lande og varer i fire år (2011-2015).
EU støtter projektet med 60 millioner kroner, og Energinet.dk støtter

Teknologisk Instituts deltagelse i
projektet.
Projektet har i stor stil bidraget til
at finde tekniske løsninger inden for
torrefaction og pelleteringsteknologi,
som optimerer produktkvalitet og reducerer omkostninger og energiforbrug. Projektet har blandt bidraget
til, at den ideelle balance mellem
5-6 procesparametre er på plads
nu. Det handler blandt andet om
torrificeringsgraden, det vil sige under hvilken temperatur, man kører
processen, og hvor meget vand der
skal tilsættes for at materialet kan
pelleteres.
Torreficerede piller og briketter er
blevet produceret af forskellige råmaterialer i forskellige storskala forsøgsanlæg og produktionsanlæg i Europa
under projektet. Afbrændingstests af
40 tons torrificerede piller er
gennemført på et dansk kraftværk.
Masse og energibalance i forskellige
processer er blevet kortlagt, analysemetoder er blevet udviklet og testet

med deltagelse af laboratorier i hele
verden. Produktstandarder og sikkerhedsspecifikationer er stadig under
udvikling. Alt i alt er tekniske udfordringer med kvalitet og sikkerhed tæt
på at være løst.
Projektet er i afslutningsfasen og
der er nu fokus på at formidle projektets resultater til industrien og
kraftværksbranchen.

Markedsintroduktion mangler
Den største udfordring består fortsat
i at få produktet introduceret på
markedet. Det handler primært om
at få kraftværker og andre slutbrugere til at indgå de nødvendige kontrakter, så det bliver muligt at skaffe
kapital til store produktionsanlæg.
Nogle kalder det et klassisk “hønen
eller ægget” problem. Såvel producenter som aftagere skal turde tro
på produktet, hvis “grønt kul” skal
blive et reelt alternativ til fossilt kul.
Flere danske kraftværker har
testet “grøn kul” som brændsel i
deres møller, transportsystemer og
kedler. Generelt er erfaringerne positive, men kraftværkerne tør ikke
satse på “grønt kul” som det primære brændsel før der er skabt sikkerhed for, at brændslet kan leveres
i tilstrækkelige mængder til den rette tid og pris.
Mere information om torrefaction
og SECTOR projektet findes på:
www.sector-project.eu/
www.teknologisk.dk/projekter/
projekt-sector/31138
Wolfgang Stelte er konsulent og
Ph.d ved Teknologisk Institut, e-mail
wst@teknologisk.dk

Briketteringsforsøg af torreficeret grantræ hos SECTOR partner C.F. Nielsen
i Bælum, der er en verdens førende producenter af mekaniske briketpressere.

Lene Skov Halgaard er konsulent
hos Teknologisk Institut, e-mail
lsha@teknologisk.dk
n
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Biobrændsler

Træpulver som alternativ til træpiller

Det er en forholdsvis enkel proces
at stille et kulfyret kraftværk om til
træpiller. Der er tale om et tørt
brændsel, der kan formales og fyres
ind i kedlen som støv på samme
måde som kul. Det kræver altså ikke de store ombygninger af kraftværket og til forskel fra halm og andre mere problematiske biobrændsler, er risikoen for tæringer og slaggedannelse minimal.
Ulempen er, at der er tale om et
forholdsvis dyrt brændsel, og mange
har stillet spørgsmålstegn ved, om
det er miljømæssigt forsvarligt at
importere store mængder træpiller
fra fjerne egne, hvor det kan være
svært at kontrollere, om produktionen er bæredygtig.
Swedish Exergy, der har specialiseret sig i at energioptimere store
industrianlæg, herunder kraftværker,
har brugt de seneste to år på at udvikle en teknologi, så kraftværkerne
kan producere deres eget biobrændsel som erstatning for kul.
– Fidusen er, at man med vores
teknologi kan producere mere energi til en lavere pris. Vi har udviklet
en helt ny metode, som gør det
muligt at omstille kulfyrede kraftværker til biomasse, uden at det
behøver at koste en formue, siger
administrerende direktør i Swedish
Exergy AB, Prem Verma, i en pressemeddelelse.

Damptørrer og tørretumbler
Med Swedish Exergys teknologi får
kraftværkerne mulighed for at bruge
billige råvarer i form af blandt andet
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Foto: Swedish Exergy

Europæiske kraftværker skifter
i stor stil kul ud med træpiller,
men ifølge Swedish Exergy AB
vil mange anlæg med fordel
kunne producere deres eget
biobrændsel. Firmaet med hovedsæde i Gøteborg har udviklet en teknologi, som omdanner
restbiomasse til biopulver, der
kan bruges på kulfyrede kraftværker.

Kraftvarmeværk i Stawola Wola i Polen. Det er det første værk, der har fået
installeret den nye teknologi fra Swedish Exergy.
træaffald, restprodukter fra skov og
landbrug, spildevandsslam m.v.
På anlægget bliver biomassen
først renset for urenheder. Derefter
bliver den tørret og malet til pulver,
hvorefter pulveret kan fyres ind i kedlen på samme måde som kulstøv.
Tørring er en vigtig del af processen, hvor energiforbruget er minimeret ved at koble henholdsvis en
damptørrer og en tørretumbler i
serie. Damptørren arbejder med
overhedet damp og den fordampede
fugt i biomassen bruges som varme-

kilde i tørretumbleren. Ifølge Swedish Exergy er energiforbruget til
processen minimalt, og tørringen af
biomassen sker på under et minut.
Det første kraftvarmeværk, der
har fået installeret den ny teknologi, ligger i Stawola Wola i Polen.
Her har Swedish Exergy installeret
et anlæg, der kan behandle 45
tons biomasse i timen, herunder
reducere vandindholdet fra 50 til
10 procent.
TS
Læs mere på swedishexergy.com

Brændselsceller

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Årets ForskEL-pris gik til DTU
Energikonvertering for HotMEAprojektet, der ikke blot har sat
Danmark på verdenskortet,
når det handler om forskning i
brændselsceller, men også har
fået overført teknologien til
industrien.

DTU hædret for forskning i brændselsceller
Prisen blev overrakt på årets energiforskningskonference EnergiForsk2014 i Vejle den 18. juni af Energinet.dk´s bestyrelsesformand Jens
Fog til professor Niels J. Bjerrum på
vegne af sektionsleder Jens Oluf
Jensen.
Projekt HotMEA modtog ForskELprisen for det bedste afsluttede projekt i 2013, fordi det siden 2009 er
lykkedes at udvikle de såkaldte højtemperatur-polymerbrændselsceller
(HT-PEM) fra laboratorieskala til kommerciel produktion.
– Under HotMEA kom vores ydelse
på linje med de bedste i verden. Vi
er med helt fremme inden for HTPEM, og efter HotMEA er vi nu i top
fem sammen med Korea, Tyskland
og USA, både inden for materialeudviklingen, det at lave cellerne og
det at stakke dem, fortæller lektor
Jens Oluf Jensen, sektionsleder på
DTU Energikonvertering i en pressemeddelelse.
– Vi lavede cellerne i forvejen
og laver dem stadig, men HotMEA
gjorde det mere reproducerbart og
reducerede variationerne inden for
serierne, forklarer Jens Oluf Jensen.
Han beskriver endvidere, hvordan
forskerne fik udviklet længere polymer-kæder med en højere molekylevægt, hvilket skabte stærkere
membraner. De fik også modificeret
membraner med krydsbindinger,
hvilket også forstærker dem. Bedre

membraner kan indeholde mere
fosforsyre og får dermed højere ledningsevne.

Forskning og industri
HotMEA-konsortiet blev dannet i
2009 af DTU Energikonvertering og

MEA og HT-PEM
En MEA er den enkelte celle og
dermed “hjertet” i enhver brændselscelle. HotMEA hentyder til
brændselsceller, der arbejder ved
en højere temperatur end de
gængse polymerbrændselsceller
(PEM), der blev kendt under
Apollo-programmet i 1960'erne,
og som dag bliver brugt i blandt
andet biler og til nødstrømsanlæg.
HT-PEM brændselsceller arbejder ved temperaturer på omkring
160 °C i modsætning til konventionelle PEM brændselsceller, der
ikke fungerer ved temperaturer
over 80-90 °C. Den øgede temperatur gør, at cellerne kan bruge
andre brændsler end rent brint.
Det kan blive en genvej til “brintsamfundet”, fordi cellerne kan
kobles til naturgasnettet, eller
man kan bruge metanol, der kan
købes overalt i verden, og som
kan distribueres på samme måde
som benzin og diesel.

de tre industripartnere Danish Power
Systems, IRD og Dantherm for at
udvikle teknologien til et kommercielt produkt.
Fra starten var rollefordelingen i
konsortiet klar: DTU Energikonvertering forskede i materialer og udviklede celler, Danish Power Systems udviklede metoder og produktionsudstyr, der ikke var tilgængeligt før HotMEA, og IRD fokuserede på at etablere stakke af brændselsceller og integrere dem i færdige units.
– HotMEA løftede hele den danske
HT-PEM teknologi, både forskningsmæssigt og kommercielt, fortæller
teknisk direktør Thomas Steenberg fra
Danish Power Systems, hvor HotMEA betød nye fremstillingsmetoder, så firmaet nu kan fremstille op
mod knapt et kilo polymer ad gangen mod før blot 10 gram.
Succesen har blandt andet
betydet, at Danish Power Systems
nu er vokset ud af lokalerne på DTU
og rykket til Kvistgaard i Nordsjælland – tæt på en industriel samarbejdspartner, der kan producere cellerne i stor skala.
– Det er en glædelig begivenhed og et meget konkret bevis på,
at støtten til konsortiet har bragt
vækst og beskæftigelse med sig,
sagde bestyrelsesformand for Energinet.dk, Niels Fog ved prisoverrækkelsen.
TS
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Energilagring

Vind-el skal lagres i gasnettet
I marts var der på et tidspunkt så meget gang i vindmøllerne, at elprisen røg
ned på minus 45 øre/kWh. Episoden vidner om, at der er god grund til at få
sat turbo på udvikling af de teknologier, der skal gøre det muligt at lagre
store mændger vind-el i naturgasnettet som brint og metangas.
Af Torben Skøtt
Da Energinet.dk blev etableret i 2005
valgte politikerne, at selskabet skulle være ansvarligt for såvel el- som
naturgasnettet. Dengang var der
mange, der undrede sig over den
konstruktion, som stadig er ret usædvanlig i europæisk sammenhæng.
Det fortalte forskningschef i Energinet.dk, Kim Behnke, på Partnerskabet for brint og brændselscellers årsdag den 3. april.
– Men bare rolig, de andre skal
nok følge med! For i dag, knap ti år
senere, begynder det for alvor at give
mening at have én virksomhed, der
har ansvaret for både el- og naturgasnettet, tilføjede forskningschefen.
Naturgasnettet kan nemlig bruges
til at skabe balance i et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på store mængder vind-el. I
januar 2014 dækkede vindkraften

således 63,3 procent af elforbruget,
mens det på andre tidspunkter er
helt minimal, hvad vindmøllerne kan
bidrage med. Den 11. marts 2014
blev der således kun produceret 9
MW vind-el ud af en samlet kapacitet på 4.900 MW. Samme dag producerede solcellerne til gengæld 82
procent af deres maksimale kapacitet, svarende til 480 MW.

Behov for 1 GW lager
– Det er en kæmpe udfordring, så
det gælder om at få sat turbo på de
teknologier, der kan være med til
at skabe balance i energisystemet,
sagde Kim Behnke.
Frem til i dag er balancen i elsystemet primært opnået gennem
stærke udlandsforbindelser til blandt
andet norske vandkraftværker, og
hvis ikke Christian den 8. havde
tabt Norge til svenskerne i 1814,
ville det have været en genial løs-
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ning. Teknisk set fungerer det nemlig
perfekt, men nordmændene tager
sig godt betalt for den opgave, så
samfundsøkonomisk ville det være
langt bedre, hvis elsystemet var i balance inden for landets grænser.
– Forsyningssikkerheden for el i
Danmark er på 99,991 procent, og
Danmark er det land i verden, der
har den største forsyningssikkerhed
for el samtidig med, at vi stadig har
en overkapacitet på kraftværker og
decentrale kraftvarmeværker, fortalte Kim Behnke.
Men det med overkapaciteten er
kun i teorien, for mange af værkerne byder ikke længere ind med ledig
effekt. De har svært ved at tjene
penge på at producere el på et liberaliseret marked, så den liste,
Energinet.dk har over værker, der
kan træde til i vindstille perioder, bliver kortere og kortere samtidig med,
at vindkraftkapaciteten udbygges.
Elproduktion og forbrug samt markedspris for el i perioden 8.-18.
januar 2014. Inden for få dage
svingede elprisen fra 0 til 52,5 øre/
kWh. Den form for udsving i elpriserne bliver mere og mere almindelige, og i marts 2014 nåede prisen
på et tidspunkt ned på minus 45
øre/kWh. Kilde: EMD og Energinet.dk

Energilagring

– Vi har brug for smarte og effektive energilagre, så vi kan gemme den fantastiske vindkraft til de
timer, hvor det ikke blæser, sagde
Kim Behnke, der vurderede, at behovet for backup fra energilagre i
2035 ville være på omkring 1 GW.
Problemet med overskydende elproduktion forstærkes af, at vi i Danmark har en betydelig samproduktion af el og varme. Det giver en
god energiøkonomi, men det er ikke
ideelt, når det handler om at skabe
balance i energisystemet. Når temperaturen falder, skal der produceres mere fjernvarme og dermed
produceres der også mere el, som
der måske ikke er behov for.

Negative elpriser
Negative elpriser er fortsat en sjældenhed i Danmark, men ikke destro mindre sker det med kortere
og kortere mellemrum. Sidste
gang var den 16. marts, hvor prisen på et tidspunkt nåede ned
på minus 45 øre/kWh. Når det
kan ske, er det fordi el er en letfordærvelig vare, der skal afsættes med det samme, og er udbuddet på elbørsen større en
efterspørgslen, kan prisen blive
negativ.
De negative elpriser kan ikke
ses på den private elregning, for
som forbruger skal man fortsat
betale afgifter og moms, samtidig
med at man skal betale for at

Fremtiden er her allerede
Energi kan lagres på mange forskellige måder, men Energinet.dk ser
nogle meget store potentialer i P2G,
der står for “power to gas” – altså

et system, hvor overskydende vindel lagres i gasnettet. I første om-

gang kan brinten sendes direkte ind
på naturgasnettet, men bliver der
tale om større mængder, skal brinten metaniseres, så den får samme
egenskaber som naturgas.
– På den måde kan vi gemme
vindkraften, og vi behøver ikke at
være så bekymrede for, hvad Putin
foretager sig. Det kræver selvfølgelig
nogle investeringer, og det spørgsmål vi altid bliver mødt med er:
Hvad så med elprisen? lød det fra
Kim Behnke.
– I januar svingede elprisen fra 0
til 525 kr./MWh. I marts svingede
prisen fra minus 450 til 380 kr./
MWh. Med de prisudsving burde det
være muligt at få økonomi i et system, hvor el konverteres til gas.
Fremtiden er her allerede, så det
gælder om at komme i gang, lød
Kim Behnkes opfordring til medlemmerne af Partnerskabet for brint og
n
brændselsceller.

Sådan bliver brint og kuldioxid til naturgas

– Der er blevet talt meget om, hvordan man omdanner brint og kuldioxid til naturgas. Den gode nyhed
er, at vi rent faktisk har lavet det.
Og det virker.
Sådan sagde Lars Yde fra Aarhus
Universitet på Partnerskabet for
brint og brændselscellers årsdag
den 3. april. Med 4,7 millioner kroner i støtte fra ForskEL-programmet
har han gennem de senere år arbejdet på at optimere og forenkle den
såkaldte Sabatier-reaktor, hvor CO2
og brint omdannes til syntetisk naturgas.
I projektet, der går under navnet
MeGa-stoRE, har forskerne valgt at
udnytte CO2-indholdet i biogas for
på den måde at slå to fluer med ét
smæk: Overskydende vind-el kan
lagres i naturgasnettet, og biogas-

sen bliver renset for CO2, så den
kan distribueres gennem gasnettet.
Sabatier-processen har været
kendt siden år 1900, hvor den
schweiziske kemiker og nobelpris-

Foto: Aarhus Universitet

Med støtte fra ForskEL-programmet har forskere fra Aarhus Universitet vist, hvordan brint og
kuldioxid kan konverteres til syntetisk naturgas. Projektet har
endvidere demonstreret en særdeles effektiv metode til rensning af biogas.

Forsøg med sabatier-reaktor på
Aarhus Universitet.

modtager Poul Sabatier opdagede,
at man kunne omdanne CO2 og
brint til metan ved hjælp af en katalysator. I MeGa-stoRE-projektet har
forskerne som nævnt arbejdet på at
optimere processen, og derudover
har man udviklet en særdeles effektiv proces til at rense biogassen for
urenheder.
– Svovlbrinte er “gift” for enhver
Sabatier-reaktor, men det er lykkedes os at reducere svovlbrinteindholdet i biogas fra 1.800 ppm
(milliontedele) til 30 ppb (milliardtedele), fortalte Lars Yde.
Processen er for tiden ved at blive testet hos Lemvig Biogas, hvor
der både er biogas og et naturgasnet til rådighed. Placeringen ved et
biogasanlæg er ideel, men ifølge
Lars Yde er det ikke nødvendigt, at
der er et naturgasnet i nærheden.
Sabatier-processen kan let modificeres, så slutproduktet bliver metanol, der kan transporteres væk i
tankbiler. På den måde kommer
man fri af bindingen til naturgasnettet, og vi kan stadig få lagret overskydende vindmølle-el, forklarede
Lars Yde.
TS
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Naturgasnettet kan blive
fremtidens brintnet
Naturgas og brint har flere lighedspunkter, så i begrænsede mængder vil
brint kunne sendes direkte ind på gasnettet. I dag er der ikke økonomi
i at bruge gasnettet til brint, men den dag hele energiforsyningen er
baseret på vedvarende energi, kan gasnettet måske være den
mest effektive metode til at distribuere brint.
Af Torben Skøtt

Brint eller metangas?
Naturgas har en brændværdi, der er
3-4 gange højere end brint, men al-

ligevel kan man med brint transportere 80 procent af den energimængde, man kan med metangas, da naturgas og brint har forskellig massefylde.
Men der er grænser for, hvor meget brint man kan pumpe direkte
ind på gasnettet, afhængig af hvilke
brugere der er tilkoblet. Almindelige
husholdningsapparater kan typisk
klare ti procent brint, gasturbiner og
gasmotorer kan klare fem procent,
mens grænsen for brinttankstationer
er på kun to procent.
Der er naturligvis undtagelser.
Eksempelvis findes der gasmotorer,
der let kan klare ti procent brint, og
der findes specielle gasturbiner, som
kan køre på ren brint.

Foto: E.ON

Naturgas består for 90 procents
vedkommende af metangas (CH4),
der indeholder fire brintatomer for
hvert kulstofatom. Det giver mulighed for at bruge gasnettet til transport af brint, enten ved at sende
brinten direkte ind på gasnettet eller
ved først at metanisere brinten, så
den bliver til metangas.
Ude hos forbrugeren kan processen vendes om, så brinten kan adskilles fra naturgassen ved hjælp af
en membran. Det kan vise sig at blive den billigste måde at transportere
brint fra store elektrolyseanlæg til
blandt andet tankstationer og individuelle brændselscelleanlæg.

– Men det er ikke rentabelt i dag
– slet ikke. Måske kommer der økonomi i det på sigt, men her og nu er
det en dyr teknologi, fortalte Aksel
Hauge Pedersen fra DONG Energy
på Partnerskabet for brint og brændselscellers årsdag den 3. april. Han
er én af deltagerne i EUDP-projektet
“Grøn naturgas”, der skal gøre det
muligt at integrere el- og gassystemet ved at lagre overskydende vindmølle-el som syntetisk fremstillet naturgas. De andre partnere i projektet
er Haldor Topsøe, EA Energianalyse,
Dansk Gastekniks Center og DTU.

Elektrolyseanlæg i Falkenberg i Tyskland, hvor vindmølle-el konverteres til brint og pumpes direkte ind i naturgasnettet. Anlægget har en effekt på 2 MW og kan producere 360 m3 brint i timen.
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– Hvis der maksimalt må pumpes
to procent brint ind i gasnettet, vil vi
i 2030 kunne lagre 50 MW vindmølle-el i gasnettet. Det batter ikke
ret meget, for på det tidspunkt har
vi måske et overskud på 5.000 MW
vind-el en sommernat, hvor det
blæser meget, sagde Aksel Hauge
Pedersen og fortsatte:
– Måske skal vi helt droppe planerne om at sende brint direkte ind
i gasnettet og i stedet satse på at
lave brint om til metangas ved
hjælp af CO2-indholdet i biogas.
Hvis vi bruger halvdelen af CO2-indholdet fra biogasanlæggene, vil vi
på den måde kunne lagre 400 MW
vindmølle-el i gasnettet, og så begynder det at ligne noget.

med brint, og han satte på den baggrund spørgsmålstegn ved, om Danmarks skal følge samme strategi:
– Alene i Tyskland er der 15-16
anlæg, der sender brint ind i naturgasnettet, så der er ingen grund til
vi gør det samme, når det først bliver aktuelt om 10-20 år. Lad os
hellere få lavet nogle anlæg til metanisering – det er der langt mere
perspektiv i, mente Aksel Hauge
Pedersen.
Og der er næppe tvivl om, at der
kommer til at gå nogle år, før det
bliver økonomisk attraktivt at sende
vindmølle-el ind på gasnettet. Det
hører fortsat til sjældenhederne, at
strømmen ikke kan afsættes på anden måde og elprisen bliver negativ.
Hvis anlæggene, der skal levere
vindmøllestrøm ind på gasnettet,
skal have en rimelig lang driftstid,
må man derfor indstille sig på en
forholdsvis høj elpris.

Skal vi vente på udlandet?
Ifølge Aksel Hauge Pedersen er man
flere steder i udlandet meget optaget af at spæde naturgassen op

På den anden side er det en
teknologi med enorme perspektiver.
Gasnettet og de underjordiske lagre
er suverænt det største energilager,
vi har, og gasnettet er markant billigere end elnettet, når det handler
om at transportere energi over store
afstande.
Forskningschef i Energinet.dk,
Kim Behkne, var da heller ikke i
tvivl om, at en del af vindmøllestrømmen før eller siden skal ned i
gasnettet.:
– Om der kommer til at gå 10 eller 20 år, før økonomien hænger
sammen, ved vi ikke, men forretningsmodellen bliver bedre og bedre, og det er bekymrende så meget
regulerkraft, der løbende bliver trukket ud af markedet. Derfor er der al
mulig grund til at satse på teknologier, der kan konvertere el til gas,
fastslog forskningschefen på Partn
nerskabet årsdag.

Danske H2 Logic, der har specialiseret sig i brinttankstationer
og brændselscelleanlæg, har
vind i sejlene. I 2013 leverede
selskabet 40 procent af alle nye
brinttankstationer i Europa, og
det seneste årsregnskab viser en
fremgang i omsætningen på 51
procent til knap 48 millioner
kroner.
I juni 2013 installerede H2 Logic
blandt andet en brinttankstation i
København, som dagligt anvendes
af Københavns Kommunes brintbiler. I 2013 er der blevet tanket
920 kg brint på stationen, hvilket
gør den til en af de mest benyttede i Europa. Tankningen sker på
3-4 minutter og giver kommunens
15 brintbiler en rækkevidde på
mere end 500 kilometer på én
tankfuld.
Til dato er der blevet foretaget
omkring 10.000 optankninger på de
tankstationer, H2Logic har leveret.
Og ifølge en pressemeddelelse fra
selskabet udviser H2Logics stationer
den højeste driftsstabilitet blandt
brinttankstationer i Europa.

Arkivfoto:BioPress

Vækst for brinttankstationer i Europa

Brinttankstationen i København, som H2 Logic installerede i 2013.
I løbet af 2013 er der sikret yderligere ordrer på adskillige tankstationer til levering i løbet af 2014. Èn af
ordrerne bliver H2 Logics hidtil største. Den går til en operatør i Hamborg og kommer til at indgå i et
landsdækkende netværk på op imod
50 tankstationer frem mod 2015.
Langt hovedparten af de store bilproducenter er i dag aktive inden for
udvikling af brintbiler, og i starten af
2014 åbnede Hyundai op for salg af
brintbiler til flådeejere i Danmark. I
løbet af 2015 og 2016 forventes

Toyota og Honda ligeledes at lancerede brintbiler til de markeder,
hvor der er tilgængelige brinttankstationer.
I Danmark er der brinttankstationer i Holstebro, København og Vejle,
mens yderligere stationer er undervejs i København og Aalborg i løbet
af 2014. Frem mod 2015 sigtes
der mod et landsdækkende netværk
af brinttankstationer i de større danske byer.
TS
Læs mere på h2logic.dk
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Hvornår kommer brintbilerne?
Det er nu godt et år siden, København Kommune anskaffede sig 15 nye
brintbiler og den første af i alt tre brinttankstationer. Det store
gennembrud inden for brint har vi fortsat til gode, men i dag
kan man faktisk lease sin egen brintbil – hvis man vel at
mærke har pengepungen i orden.
lige bidrag på i alt 2,5 milliarder
kroner til at sikre de rammebetingelser, der kan få den almindelige forbruger til at vælge benzin- eller dieselbilen fra til fordel for en brintbil.
For den investering kan vi se
frem til en milliardeksport, tusindvis
af nye arbejdspladser og et bedre
miljø i form af mindre luftforurening
og færre drivhusgasser.
Brintbiler er nemlig i stand til at
udnytte brændstoffet dobbelt så godt
som almindelige benzinbiler, og hvis
elforbruget til fremstilling af brint
udelukkende produceres på basis af
vedvarende energi, som det er tilfældet for danske brinttankstationer, vil
CO2-emissionen helt kunne undgås.

Af Torben Skøtt
Frem mod 2050 har Danmark udsigt til at kunne eksportere for 20
milliarder kroner brintteknologier inden for transportområdet. Det svarer til 15.000 nye arbejdspladser.
Men det sker ikke uden offentlig
støtte, og det kræver, at det rent
faktisk lykkes for de store bilfabrikanter at introducere brintbiler i
større stil. Danmarks kompetencer
ligger primært inden for brændselscellesystemer og opbygning af den
nødvendige infrastruktur, så vi er afhængige af, at bilproducenter som
Hyundai, Toyota og Honda får deres
biler på gaden som planlagt.
Det fremgår af en opdateret
transportstrategi fra Partnerskabet
for brint og brændselsceller, der
blandt andet indeholder en vurdering af de danske behov for forskning, udvikling og demonstration
frem mod 2025.
Partnerskabet vurderer, at der
frem mod 2025 er behov for offent-

År

2015

Hvornår kommer bilerne?
Alle ledende bilproducenter har investeret i udvikling af brintbiler siden
1990’erne. Særligt de senere år har
teknologien flyttet sig på vigtige parametre, hvorfor adskillige bilproducenter sigter mod en markedsintroduktion i løbet af 2014-2017.

2017

2020+

Præproduktion
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Demonstration

Introduktion

Potentiel introduktion

Demonstration

Introduktion

Introduktion

Introduktion

Potentiel introduktion

Demonstration

Demonstration
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– Hyundai kom først med en prækommerciel serie af deres brintbil i
2013, og den kan i dag leases på
en fireårig kontrakt for 10.000 kroner om måneden, fortæller direktør i
H2 Logic, Jacob Krogsgaard. Firmaet er én af de førende producenter
af brinttankstationer og har på den
baggrund en tæt kontakt til producenter af brintbiler.
– Det var et vigtigt skridt for branchen, da Hyundai valgte at sende en
præ-kommerciel brintbil på gaden,
og nu venter vi spændt på, hvad det
næste bliver. Toyota har meldt ud, at
de starter en serieproduktion af
brintbiler i december 2014, Honda
vil sende en brintbil på gaden i
2015, Hyundai kommer med en
større serie i 2016, og derefter følger
en lang række fabrikanter trop, fortæller Jacob Krogsgaard.
Han er især spændt på udspillet
fra Toyota, som meget vel kan føre
til et gennembrud for brintbiler:
– Toyota banede vejen for hybridbiler med deres Prius, og de siger,
Bilproducenternes planer for lancering af brintbiler frem til 2020.
Kilde: Brint & Brændselsceller til
transport i Danmark. Udgivet af
Partnerskabet for brint og brændselsceller 2014.

Brint

Brint eller metanol

de vil gøre det samme med brintbilen. De bruger enorme ressourcer
på området, men vi har endnu ikke
set bilen, og vi kender ikke prisen –
blot at den kommer til at ligge et
sted mellem 50.000 og 100.000
US dollar.
– Vi håber Toyota får bilen prissat
korrekt. Det er helt afgørende, hvis
den kan skal blive et reelt alternativ
til benzin og diesel, lyder meldingen
fra Jacob Krogsgaard.
Når det handler om salg af brintbiler, er Danmark på mange måder
et attraktivt marked. Vi er i fuld
gang med at udbygge infrastrukturen, og vi er formentlig det eneste
land i verden, der har en registreringsafgift på 180 procent på benzin- og dieselbiler, men afgiftsfritagelse på brintbiler. Brintbilen kan
således være konkurrencedygtig,
selv om produktionsprisen er tre
gange så høj som for en benzinog dieselbil.

Danske teknologier inden for brinttankstationer hører til blandt de
førende i verden, men Danmark er
også med, når det handler om metanoldrevne brændselsceller, der
kan forlænge rækkevidden for batteribiler. Her kan der hurtigt etableres den nødvendige infrastruktur, da
metanol er et flydende brændstof,
som kan sælges side om side med
benzin og diesel.
Der føres i dag en dialog med
flere bilfabrikanter om produktudvikling af eksisterende elbiler, så de

kan udstyres med et metanoldrevet
brændselscellesystem, der kan forlænge rækkevidden på op til 1.000
kilometer.
Partnerskabet for brint og brændselsceller regner med, at der kommer en del aktiviteter inden for området i 2015-2017, men man forventer ikke samme prisfald for den
metanoldrevne løsning, som for den
rene brintbil. Det skyldes primært
en relativt høj omkostning til batteripakken.
Læs mere på hydrogennet.dk

I Californien koster en brintbil 2.700
kroner om måneden – alt inklusive

Parallelt med bilproducenternes planer er der gang i en række offentligeprivate initiativer for at sikre, at der
er de nødvendige tankstationer, når
brintbilerne kommer på gaden.
I Danmark og Skandinavien har
der været gang i planlægningen af
den nødvendige infrastruktur siden
2006, og i 2012 underskrev bilproducenterne Toyota, Hyundai, Honda
og Nissan en hensigtserklæring med
en række nordiske organisationer og
virksomheder om markedsintroduktion af brintbiler og tankstationer i
perioden 2014-2017.
I dag har Holstebro, Vejle og København hver sin brinttankstation,
og i følge Jacob Krogsgaard vil der
inden udgangen af 2014 være yderligere to stationer i København og
én i Aalborg.
Vi har en plan for, hvordan vi kan
nå op på 10-12 tankstationer inden
udgangen af 2015, og hvis de bliver
placeret fornuftigt, vil det betyde, at
halvdelen af Danmarks befolkning
skal køre højst 15 kilometer for at
tanke brint. Det vil være ok for mange bilejere, og det vil kunne skabe
basis for et mere fintmasket net af
tankstationer, fastslår Jacob Krogsgaard.

Foto: hyundainews.com

Hvornår kommer brinten?

Indbyggerne i Californien får nu
mulighed for at lease en Hyundai
brintbil for omkring 2.700 kroner
om måneden – inklusive brint og
serviceomkostninger.
Sidst i maj landede en sending
brintbiler fra Koreanske Hyundai i
Los Angeles, hvor almindelige forbrugere nu kan opleve bilen på nært
hold. Tre Hyundai-forhandlere i det
sydlige Californien tilbyder treårige
leasingaftaler, der omfatter såvel
serviceomkostninger samt fri adgang til brint. Førstegangsydelsen er
på knap 17.000 kroner, og derefter
er der en månedlig ydelse på godt
2.700 kroner.
Hyundai oplyser ikke, hvor mange
brintbiler der kommer på markedet,
men der bliver tale om et begrænset antal biler, som bliver fordelt via
lodtrækning. I en pressemeddelelse

Den første sending brintbiler fra
Hyundai ankom til en havn nær Los
Angeles den 20. maj.
skriver selskabet, at interessen for
den nye bil har været enorm, og at
der har været omkring 200.000 besøgende på den hjemmeside, hvor
de nærmere forhold omkring leasingaftalerne er beskrevet.
Jacob Krogsgaard fra H2 Logic,
der leverer brinttankstationer, betragter det californiske tilbud som
lidt af en dumpingpris. I Danmark
koster den samme bil 10.000 kroner om måneden i leasingafgift plus
forbrug af brint. Vælger man at betale en engangsydelse på 60.000
kroner kommer den månedlige ydelse ned på 8.500 kroner.
Læs mere på
www.hyundaiusa.com/tucsonfuelcell/
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En milliard kroner til energiforskning
– 68 milliarder kroner i eksport
977 millioner kroner. Så mange
penge investerede de danske
energiforskningsprogrammer i
forskning og udvikling af dansk
energiteknologi i 2013. Det viser
energiforskningsprogrammernes
årspublikation Energi14, som
blev offentliggjort den 18. juni
ved konferencen ”EnergiForsk
2014.

Det gør Danmark til det land i EU,
hvor energiteknologi udgør den største del af den samlede vareeksport.
Det er især eksporten af grøn
energiteknologi, der driver eksportfremgangen. Eksporten af grøn
energiteknologi – som forskningsindsatsen især har rettet sig imod –
er således næsten firedoblet siden
år 2000, og udgjorde i 2013 størstedelen af den danske eksport af
energiteknologi.
– “Energimilliarden” løfter den
danske energisektor og bidrager til,
at vi fastholder Danmarks position
som et af de førende lande inden
for energiteknologi. Vores mange
forskellige programmer har den styrke, at vi støtter forskellige faser i

Investeringerne i energiforskning og
-udvikling udgør hele 4,7 procent af
den samlede offentlige støtte til
forskning, men pengene er givet
godt ud. Tal fra Dansk Energi, Energistyrelsen og DI Energi viser, at
Danmarks eksport af energiteknologi
er mere end fordoblet siden 2000.

projekterne, siger Torkil Bentzen,
bestyrelsesformand for EUDP, der
sammen med InnovationsFonden,
ForskEl, ForskVE og ELFORSK udgør de danske energiforskningsprogrammer.
Støtten i 2014 ligger på niveau
med de foregående år, hvor programmerne siden 2010 har investeret cirka en milliard kroner om
året i forskellige teknologier, som
kan bidrage til at gøre det danske
energisystem fri for fossile brændsler i 2050.
TS
Læs mere på energiforskning.dk

Danmarks eksport af energiteknologi i milliarder kroner i 2013

Energiteknologiens andel af vareeksporten i procent i 2013
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Offentlig støtte i 2013 i millioner kroner fordelt på teknologier

Støtte til energiteknologier over 10 år i millioner kroner
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Energiforskning

DET FRIE FORSKNINGSRÅD

DANISH COUNCIL FOR
INDEPENDENT RESEARCH

Danmarks InnovationsFond blev dannet den 1. april
2014 efter sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og
Innovation. Fonden skal støtte udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af
forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og
beskæftigelse i Danmark. I 2014 har fonden en samlet
bevilling på cirka 1,6 milliarder kroner, hvoraf cirka 850
millioner er afsat til strategisk forskning og cirka 750
millioner kroner til teknologiudvikling og innovation.
I 2014 er der ansøgningsfrist til højteknologiske projekter
den 22. august og til erhvervspostdoc den 19. september.

Det Frie Forskningsråd finansierer forskningsaktiviteter
baseret på forskernes egne initiativer. Rådet giver desuden
forskningsfaglig rådgivning til blandt andet uddannelsesog forskningsministeren, regeringen og Folketinget.
Rådet bruger hvert år omkring 1 milliard kroner på at
støtte og fremme de mest originale ideer og initiativer
inden for dansk forskning. En mindre del af bevillingerne
går til energiprojekter. For nylig har rådet således bevilget 14 millioner kroner til fire projekter inden for brændselsceller og flydende biobrændstoffer.
Læs mere på ufm.dk

Læs mere på innovationsfonden.dk

Energinet.dk har som systemansvarlig virksomhed pligt
til at sørge for, at der udføres forskning og udvikling på
flere områder. I den forbindelse administrerer Energinet.dk de to programmer ForskEL og ForskVE.
ForskEL er langt det største program med særlig fokus
på udvikling af teknologier inden for miljøvenlig elproduktion. ForskVE er et mindre program, som yder støtte
til udbredelse af mindre VE-teknologier som termisk bioforgasning, bølgekraft og solceller.
I 2014 er der ansøgningsfrist for begge programmer
den 4. september, hvor der udbydes 130 millioner kroner for ForskEL og 25 millioner kroner for ForskVE. Der
kan forventes svar på ansøgningerne i december.

EUDP støtter udviklingen af ny energiteknologi, og har
primært fokus på udvikling og demonstration frem til
markedet. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i
internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier.
EUDP har i 2014 ansøgningsfrist den 4. marts og den
4. september. Programmet har cirka 375 millioner
kroner til rådighed i år foruden 25 millioner kroner til
særpuljer inden for fjernvarme, sol- og bølgekraft. Bestyrelsen træffer beslutning om tilsagn og afslag i
henholdsvis juni og december.
Læs mere på ens.dk

Læs mere på energinet.dk

Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gør det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger.
Virksomheder kan søge om tilskud til test og tilpasning
af produkter eller serviceydelser, ligesom fonden kan
hjælpe virksomheder med at stille en garanti for nye,
innovative produkter.
Offentlige aktører som kommuner og regioner kan få tilskud til at dække de udgifter, der er forbundet med at
efterspørge og indkøbe nye innovative løsninger.
I 2014 er der ansøgningsfrist for virksomheder den 19.
august og for offentlige institutioner den 17. september.

Green Labs DK støtter etablering af testfaciliteter til
demonstration af nye klimateknologier, der kan bidrage
til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler. Det
vil først og fremmest sige effektiv energianvendelse og
teknologier inden for vedvarende energi. Green Labs
testfaciliteter er i international klasse og tiltrækker både
danske og internationale udviklings- og demonstrations−
aktiviteter.
I 2014 udbydes der 40 millioner kroner til etablering af
nye Green Labs eller udvidelse af allerede eksisterende
Green Labs. Ansøgningsfristen er den 15. september
2014.
Læs mere på ens.dk

Læs mere på markedsmodningsfonden.dk
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Danske virksomheder får mest
ud af forskningskronerne
Danske virksomheder opnår en
større gevinst af investeringer i
forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske
lande, viser ny analyse.

Foto: Kim Vadskær

Danske virksomheder er blandt de
bedste i EU til at investere i forskning og udvikling målt i forhold til
BNP. Siden 2008 har de danske
virksomheder årligt investeret, hvad
der svarer til godt to procent af
Danmarks BNP i forskning og udvikling. Det betaler sig.
En ny analyse viser, at danske
virksomheder får mest ud af deres
investeringer i forskning og udvikling
sammenlignet med virksomheder i
de øvrige nordiske lande. De danske
virksomheder opnår en økonomisk
gevinst på 34 procent for hver ekstra krone, de investerer i forskning
og udvikling, mens virksomheder i
Finland og Norge må nøjes med en
gevinst på 23 procent og svenske

Danske virksomheder gør det rigtigt
godt – også i forhold til vores nordiske naboer, siger uddannelses- og
forskningsminister Sofie Carsten
Nielsen.

virksomheder på omkring 16 procent.
– Investeringer i forskning og udvikling er investeringer i vækst og
velstand. Det skaber ny viden, der

Få 250.000 kroner til køb af ny viden
Små og mellemstore virksomheder kan nu få op til 250.000 kroner i tilskud til at købe ny viden
hos en række vidensinstitutioner.
Der er InnovationsFonden, som
står bag ordningen, der går under navnet InnoBooster. Der kan
søges om tilskud fra den 12.
august.
Fleksibilitet er nøgleordet i det nye
InnoBooster-program, og derfor sammensætter virksomheden selv sit
vækstforløb i en innovationsplan,
hvorefter der kan søges om tilskud til:
– at ansætte en eller flere højtuddannede i virksomheden i op til
12 måneder
– at en dansk eller udenlandsk forsker opholder sig virksomheden i
en kortere eller længere periode
og arbejder med på at gennemføre innovationsplanen
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– at samarbejde med en vidensinstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med
– den manglende brik, som er nødvendig for at gennemføre virksomhedens Innovationsplan.
Når innovationsplanen er klar, bliver den en direkte indgang til, at
virksomheden kan søge tilskud til
at investere i ny innovation. Det betyder, at virksomheden kan springe
de traditionelle ansøgningsskemaer
over.
InnoBooster åbner for ansøgninger den 12. august 2014. Programmet kan søges af virksomheder med
2-250 ansatte. Der kan søges om
tilskud på op til 250.000 kr. Fonden forventer at kunne igangsætte
mellem 200 og 300 innovationsforløb inden årets udgang.
TS
Læs mere på innovationsfonden.dk

fører til nye teknologier og produkter, og er med til at sikre arbejdspladser og velfærd for os alle. Danske virksomheder gør det rigtigt godt
– også i forhold til vores nordiske
naboer, siger uddannelses- og
forskningsminister Sofie Carsten
Nielsen i en pressemeddelelse.
– Men vi må ikke hvile på laurbærrene. Mit mål er, at Danmark
skal være blandt top fem af OECDlandene, når vi ser på private investeringer i forskning og udvikling,
understreger ministeren.
Danske virksomheder har, til
trods for en tilbagegang efter den
økonomiske krise, øget deres investeringer i forskning og udvikling de
seneste år. Fra 2005 til 2010 har
danske virksomheder øget deres
samlede investeringer i forskning og
udvikling fra 29 milliarder kroner til
36 milliarder kroner, svarende til en
stigning på 23 procent.
På trods af at danske virksomheder har øget deres samlede investeringer i forskning og udvikling fra
2005 til 2010, er der siden 2009
sket et mindre fald i investeringerne. Det er en udvikling, der ses i
flere
af de nordiske lande. Således har
Sverige siden 2007 og Finland siden 2008 oplevet en lignende tilbagegang.
Tidligere analyser har vist, at danske virksomheder opnår et positivt
afkast af egne investeringer i forskning og udvikling, men det er første
gang, der er lavet en analyse, der
sammenligner afkastet med andre
lande.
TS
Analysen Economic Impacts of
Business Investments in R&D in
the Nordic Countries kan hentes på

Nye projekter

Nye projekter under Det Frie Forskningsråd
Det Frie Forskningsråd, der finansierer forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer,
har i juni besluttet at investere 600 millioner kroner i 181 nye forskningsprojekter. Ud af den
samlede bevilling går 14 millioner kroner til fire projekter inden for brændselsceller og
fremstilling af flydende biobrændstoffer.

Avanceret mikroskopi skal
forbedre brændselsceller

Fremstilling af flydende brændstof
med Fischer-Tropsch processen

Brændselscellers ydelse og levetid afhænger i høj grad
af deres mikrostruktur og i særdeleshed af elektrodernes komplekse struktur, hvor de kemiske reaktioner finder sted. Hidtil har man kun kunnet måle cellens ydelse
under drift og først bagefter undersøge mikrostrukturen,
når cellen ikke kører.
I projektet vil forskerne videreudvikle en avanceret
form for mikroskopi, der skal gøre det muligt at følge processerne i en brændselscelle i mindste detaljer, mens
den er i drift. Projektet udføres i et samarbejde mellem
DTU Energikonvertering og to amerikanske forskningsinstitutioner, Stanford University og Oak Ridge National Laboratory. To danske industripartnere, Haldor Topsøe A/S
og Topsoe Fuel Cell A/S, skal være med til at sikre fokus
på projektets industrimæssige relevans.

Fischer-Tropsch syntese er historisk set blevet brugt til
at omdanne kul og naturgas til diesel, benzin og kemikalier, men i dag er der behov for at videreudvikle teknologien, så den i stedet kan anvendes til at omdanne
biomasse til flydende brændstof.
I Fischer-Tropsch processen anvendes en jernbaseret
katalysator, men den grundlæggende viden om katalysatorens virkemåde har hidtil været begrænset. I projektet er det målet at forbedre processen ved at sætte fokus på den atomare struktur af de nanopartikler, som er
aktive i processen. Til det formål vil der blive anvendt
såkaldt skanning tunnel mikroskopi (STM) til at afbilde
katalysator-partiklerne på atomart niveau.

Titel:

Visualizing energy conversion pathways
(ECoProbe)
Modtager: DTU, Mogens Bjerg Mogensen
Tilskud:
6.360.480 kroner

Titel:

Atomic-scale studies of iron- based FischerTropsch catalysts for fuel production
Modtager: Aarhus Universitet, Jeppe Vang Lauritsen
Tilskud:
2.597.073 kroner

Studie af brændselscellers
nanostruktur under drift

Fremstilling af metanol
i decentrale anlæg

Brændselscellers indre struktur ligner en mikroskopisk
svamp bestående af forskellige grundstoffer, og ganske
små strukturer på få nanometer har indflydelse på cellens aktivitet. For at kunne forbedre cellerne er det vigtigt at kende sammenhængen mellem nanostrukturer
og aktivitet, men i dag findes der ingen teknikker, som
kan give indsigt i de forandringer, der foregår mens cellen arbejder.
For at kunne studere cellerne på atomar skala bruges elektronmikroskoper, og i projektet vil der blive udviklet en ny metode, der gør det muligt at studere cellerne i mikroskopet, mens de er i drift ved høj temperatur. Resultatet er, at man kan optage billedserier af
nanostrukturerne i forandring, mens cellen kører, og
på den måde blive i stand til at forbedre cellernes aktivitet og stabilitet.

Metanol er velegnet som brændstof i fremtidens energiforsyning, men er vanskelig at producere i decentrale
anlæg, da der ikke findes egnede katalysatorer til formålet. I projektet vil forskerne forbedre to nye katalytiske systemer, Ni-Ga og Pd-Ga, så de kan anvendes
til at omdanne vedvarende energi til metanol i mindre
anlæg.
Metanol, der også kaldes for træsprit, kan bruges til
en lang række formål, herunder fremstilling af kemikalier
og som brændstof i forbrændingsmotorer og brændselsceller.
Titel:

Structure-activity relations in novel catalysts
for decentralized methanol synthesis.
Modtager: Christian Danvad Damsgaard, DTU
Tilskud:
2.592.000 kroner

Titel:

In situ transmission electron microscopy on
operating electrochemical cells – TEMOC
Modtager: DTU, Luise Theil Kuhn
Tilskud:
2.592.000 kroner
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Nye- og afsluttede projekter

Flere penge til halmbrikettering
Danmarks nye InnovationsFond har præsenteret
de første 19 investeringer, der skal sætte gang i
udviklingen af ny teknologi. Én af investeringerne
går til videreudvikling af en briketteringsteknologi, der skal gøre det billigere at fremstille halmbaseret bioethanol.
Det er Københavns Universitet og BioFuel Technology, der tilsammen har modtaget seks millioner kroner
til at videreudvikle og kommercialisere en kompressionsteknik, som kan sammenpresse og behandle
restprodukter fra landbruget. Det kan vise sig at blive
en vigtig nøgle til fremtidens bioraffinaderier, der potentielt set kan levere 30 procent af vores brændstofforbrug.
Teknikken kan forøge densiteten af halm fra 150
kg/m3 til 1.000 kg/m3, og ved at opføre en række decentrale anlæg vil det kunne medføre en markant reduktion af transportomkostningerne. Alt tyder nemlig
på, at en ethanolproduktion baseret på halm skal have tilført flere hundrede tusinde tons halm om året
for at være rentabelt.
Men frem for alt betyder kompressionen, at halmen langt lettere kan forarbejdes til bioethanol, og
ifølge BioFuel Technology vil det mere end halvere
kapital- og driftsomkostningerne til forbehandling.
Teknikken med sammenpresning af halm er tidligere blevet undersøgt i et EUDP-projekt på Aarhus
Universitet, hvor målet var at øge produktionen af
biogas. Projektet viste blandt andet, at biogasproduktionen kan øges markant ved tilsætning af briketteret halm. Derudover havde halmen en meget
positiv effekt på svovlindholdet i gassen, der blev reduceret fra 1.900 ppm til 365 ppm, og der var på
intet tidspunkt tendens til, at halmen ville danne flydelag i reaktoren.
TS

Formidling af forskningsresultater i 2012 – 2014
Projektet har formidlet forskningsresultater inden for bioenergi, brint og brændselsceller til
blandt andet forskere, rådgivere, produktionsvirksomheder og offentlige myndigheder. Formidlingen er blandt sket gennem nærværende
tidsskrift og en række elektroniske nyhedsbreve.

Projektet har været med til at sikre en god kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med
at skaffe investorer, følge op på igangværende projekter
samt indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye
projekter. Formidlingen af forskningsresultaterne er sket
gennem:

• produktion og udsendelse af tidsskriftet FiB fire gange
om året

• produktion og udsendelse af elektroniske nyhedsbreve
otte gange om året

• løbende nyheder på hjemmesiden www.biopress.dk
Der har været en god dialog med såvel læsere som forskere. Projektet har fået meget positiv respons, og forskerne har sat pris på, at projektet har været i stand til at
formidle forskningsresultaterne ud til en bredere kreds,
end de normalt har kontakt med.
Der er produceret og udsendt otte tidsskrifter og 16 nyhedsbreve, der alle kan downloades fra www.biopress.dk/
publikationer. På www.biopress.dk/artikler er der mulighed for at downloade artikler fra 2006 og frem til i dag,
og på www.biopress.dk/projekter findes en oversigt over
afsluttede projekter.

Forsøg med brikettering af halm til fremstilling af biogas ved AU-Foulum (foto: BioFuel Technology A/S).
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Titel:

Formidling af forskningsresultater inden
for bioenergi, brint og brændselsceller

Kontakt:

BioPress, Torben Skøtt,
& 4051 8507, ) ts@biopress.dk

Sagsnr.:

ENS-64013-0549

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

910.000 kroner

Afsluttede projekter • 1-2014

Forgasning af besværlig
biomasse

Bedre katalysatorer til
PEM brændselsceller

Termisk forgasning af besværlig biomasse og
affaldsfraktioner ved lav temperatur gør det muligt at anvende disse brændsler til effektiv fremstilling af kraftvarme. Det viser erfaringerne fra
Pyroneer-anlægget på Asnæsværket.

DTU Energikonvertering har udviklet en række
nye materialer til PEM brændselsceller, der har
forbedret cellernes ydeevne og levetid.
Projektet har fokuseret på udviklingen af nye katalysatorer
og tilhørende teknologier til PEM brændselsceller. Der er
blandt andet udviklet:

• Metalcarbider og kulstofnanorør dopet med keramer,

Foto: DONG Energy

der har vist overlegne egenskaber og lang levetid som
support for nanokatalysatorer
• Legeringer af platin med overgangsmetaller, som for
eksempel polykrystalinsk Pt5Gd der udviser fem gange
højere katalytisk aktivitet sammenlignet med rene platinkatalysatorer
• En ny type katalysator der ikke indeholder ædelmetaller, og som har vist høj aktivitet for iltreduktion i både
sure og basiske miljøer.

Pyroneer-teknologien er i sin simple form en “si”, der kan
sortere brændværdi fra næringsstoffer. Brændværdien er
indeholdt i en gas uden korrosive alkalistoffer, som dermed kan afbrændes med høj effektivitet i en kraftværkskedel. Næringsstofferne udskilles i et askeprodukt, som
indeholder kalium og fosfor fra brændslet og er velegnet
som gødning på landbrugsjord. Dermed kan ringen sluttes, når for eksempel halm benyttes som brændsel.

De nye materialer er blevet inkorporeret i gasdiffusionselektroder, der er en af nøglekomponenterne i brændselsceller. Materialerne er blevet testet i både høj- og
lavtemperatur PEM brændselsceller – begge er en del af
den danske brændselscellestrategi. Testene har vist et
signifikant potentiale for forbedring af både aktivitet og
levetid af brændselsceller. Yderligere undersøgelser og
udvikling af materialerne er planlagt af de industripartnerne og universiteterne, der har deltaget i projektet.

Demonstrationsanlægget på Asnæsværket har igennem
de sidste tre år vist sig robust over for forskellige brændsler som halm og spildevandsslam. I perioder har anlægget produceret op til 20 procent mere end mærkeeffekten
på 6 MW, der svarer til cirka 1,5 tons halm i timen.
Al aske fra anlægget har haft lavt indhold af PAH'er og
tungmetaller og er blevet udnyttet som gødning på landbrugsjord. Kalium og fosfor i asken har vist sig at have
lige så gode egenskaber som almindelig kunstgødning.
Derudover tyder det på, at kulstoffet i asken har en langtidsvirkende, jordforbedrende effekt.
Udviklingen af teknologien fortsætter imod 10 gange
større anlæg og imod mere avanceret gasrensning, som
vil gøre det muligt at bruge gassen i motorer eller til yderligere opgradering.
Titel:

B4C – Biomass for Conversion

Kontakt:

DONG Energy – Pyroneer,
Rasmus Glar Nielsen, & 9955 2447,
) ragni@dongenergy.dk

Sagsnr.:

ForskEL-10445 og ForskVE-10565

Tilskud fra:

PSO

Tilskud:

35.000.000 kroner

Strukturen af den nye katalysator, der ikke indeholder
platin.
Titel:

PEMFC katalysatorer for øget aktivitet og
forlænget levetid (CATBOOSTER)

Kontakt:

DTU Energikonvertering, Qingfeng Li,
& 4525 2318, ) QFLi@dtu.dk

Sagsnr.:

ForskEL-2011-1-10669

Tilskud fra:

PSO

Tilskud:

16.000.000 kroner
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Afsluttede projekter • 1-2014

Halm og efterafgrøder sætter skub i produktionen af biogas
Ensilerede baller, der indeholder både halm og
efterafgrøder, kan sætte skub i produktionen af
biogas. Derudover giver samensilering en række fordele sammenlignet med at tilsætte halm
og efterafgrøder hver for sig.
En række analyser inden for projektet Catchcrop2biogas
har vist, at efterafgrøder er egnet som en bæredygtig
biomasseressource for biogasanlæg. Tilsætningen i biogasprocessen sammen med gylle gav en betydelig forøgelse af biogasudbyttet uden at vise tegn på hæmning.
Brugen af efterafgrøder til produktion af biogas bliver dog
først rentabel ved et udbytte på mindst to tons tørstof per
hektar, og flere feltforsøg har vist, at det er meget vanskeligt at opnå. Derfor fremkom idéen om at høste efterafgrøden sammen med halm. I praksis foregår det ved,
at man lader halm med en højde på 35-40 cm stå tilbage
på marken efter, at kornet er høstet. Efterafgrøden er på
det tidspunkt etableret, og den vokser nu op i halmen. På
et senere tidspunkt høstes og ensileres halm og efterafgrøden sammen.
Feltforsøg i 2013 med en blanding af halm og henholdsvis olierædikke, kløvergræs og rajgræs viste et udbytte
på 3,2 – 3,6 tons tørstof per hektar. Heraf udgjorde efterafgrødernes andel dog kun 5-11 procent. Den lave andel

skyldes formentlig den tørre sommer sidste år. Der kan
således forventes et højere biomasseudbytte ved højere
nedbørsmængder.
Samensileringen af efterafgrøde og halm giver flere fordele sammenlignet med at tilsætte ren halm til biogasprocessen. Det forholdsvis lave biogasudbytte af halmen
øges fra omkring 150 til op mod 190 liter metan per kg
organisk materiale, og den ensilerede biomasse omsættes hurtigere i biogasanlægget end frisk biomasse. Blandingen med halm nedsætter derudover det relativt høje
vandindhold i nogle efterafgrøder, mens halmens høje
tørstofindhold omvendt reduceres, så det er lettere at
ensilere.
Tilsætningen af de ensilerede baller med halm/efterafgrøder blev i sidste fase af projektet afprøvet i stor
skala på Bånlev Biogasanlæg nord for Aarhus. Erfaringerne herfra viser, at selv grovsnittet halm/efterafgrøde
kan ensileres tilfredsstillende og er let at blande ind i den
flydende biomasse i biogasanlægget. Biogas fra en blanding af halm og efterafgrøder med tilbageføring af den
udrådnede biomasse som gødning kunne dermed være
en bæredygtig metode til at øge biogasproduktionen.
Projektets slutrapport vil inden for den nærmeste fremtid
blive lagt ud på www.energinet.dk. En detaljeret landbrugsmæssig vurdering kan ses på http://agrotech.dk.
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Frisk biomasse

Mark med halm og efterafgrøder.
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Ensileret biomasse

Metanudbytte af friske og ensilerede prøver af halm og
forskellige blandinger af halm og efterafgrøder. Opholdstiden i biogasanlægget har været på 24 dage.

Afsluttede projekter • 1-2014

Brændselsceller til gaffelOptimeret befugter fremmer
trucks og lufthavnskøretøjer brændselscellesystemer
H2 Logic har udviklet et brintdrevet brændselscellesystem, der kombinerer fordelene fra batterier og diesel, og kan være et konkurrencedygtigt alternativ i blandt andet lufthavne.

En nyudviklet befugter til brændselsceller kan
bane vejen for mere konkurrencedygtige mikrokraftvarmeanlæg.
Polymerbrændselsceller har talrige fordele og er velegnede til el- og varmeforsyning i mange anvendelser, for
eksempel i små brintfyrede kraftvarmesystemer til husstande i morgendagens vedvarende energisystem, hvor
brint bruges til lagring af vindmøllestrøm.

Foto: H2 Logic A/S

De nuværende lavtemperaturbrændselsceller er afhængige af, at polymermembranen er tilpas fugtig for at kunne fungere. God befugtning er derfor essentiel for ydelsen. Projektet omhandler udvikling af en ny befugter
(HUX), der er billigere og bedre end de eksisterende.
Det er udført som et samarbejde mellem danske IRD
Fuel Cells A/S og det canadiske firma dPoint Technologies Inc., der producerer befugtere. Princippet er passiv befugtning, hvor fugt og varme fra brændselscellernes udgangsstrøm recirkuleres til den tørre, kolde indgangsluft ved diffusion gennem en membran – enkelt og
energineutralt.

Projektet har resulteret i udvikling af et 10 kW brændselscellesystem til intern transport kaldet H2Drive®. Systemet har samme dimensioner som en batteripakke og
kan således anvendes i en lang række køretøjer til intern
transport som gaffeltrucks og lufthavnskøretøjer.

I projektet er nye befugtermembraner blevet udviklet af
IRD, mens dPoint har designet en befugter, der er optimeret med hensyn til flow, geometri, materialer og pris
og tilpasset IRD's kraftvarmesystemer. En nyudviklet
membran er blevet testet over længere tid i forskellige
kørselsmønstre i et kraftvarmeanlæg, og den viser stort
potentiale som alternativ til de dyre membraner, der bruges som standard i dag. Resultaterne medvirker således
til at gøre brændselscellesystemerne mere konkurrencedygtige og dermed udbredte.

H2Drive® indeholder brændselscelle og batteripakke og
kan levere 10 kW kontinuerligt og 30 kW ved spidsbelastning. Virkningsgraden er på 51 procent, og i forhold til
tidligere systemer er anlægget simplificeret, ligesom der
er sket en række forbedringer med hensyn til frostsikring,
støjreduktion og fjernovervågning.

I dag anvender lufthavne typisk trækkere med diesel eller batterier, men nye miljøkrav fordrer brug af dyrere
diesel-hybrid løsninger eller trækkere med batterier, der
ikke kan holde til et helt arbejdsskift. Brint kombinerer
fordelene fra batterier og diesel og kan være et konkurrencedygtigt alternativ i lufthavne.
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H2 Logic har i forbindelse med projektet samarbejdet
med den tyske producent af lufthavnskøretøjer, MULAG
GmBH.

Brændselscellebefugter fra dPoint Technologies Inc.
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Danmark bør satse
på bæredygtigt
flybrændstof

Danmark har meget at byde på,
når flyselskaberne skal i gang
med at skifte de fossile brændsler ud med bæredygtigt jetfuel.
Vi har råvarerne, det meste af
teknologien og en flybranche,
der er parat til at gøre en indsats
for en mere ren luftfart.
Det fremgår af en ny rapport, som
NIRAS har udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart og Trafikstyrelsen og aktivt støttet af
blandt andet SAS og Københavns
Lufthavn.
Ifølge rapporten bør Danmark sammen med de øvrige nordiske lande
udvikle bæredygtige biobrændstoffer
til fly, der i dag står for omkring
seks procent af Danmarks udledninger af drivhusgasser, når al indenog udenrigstrafik regnes med. Sammenlignet med biofuel vil biofuel
kunne reducere udslippet af klimagasser med op til 80 procent og
skabe mindst 10.000 nye arbejdspladser, samt en række afledte effekter i form af blandt andet teknologiudvikling og eksport af knowhow.
Rapporten identificerer tre teknologiske hovedspor og fremhæver, at
det vil være en fordel at udnytte
teknologierne i eksisterende raffinaderier til en fremtidig produktion.
Danmark har stærke kompetencer, når det drejer sig om at håndtere og forbehandle store mængder

biomasse. Vi har også teknologien
til at kunne fremstille biodiesel og
bioethanol ud fra restprodukter fra
landbruget, men når det handler om
flybrændstof, mangler vi det sidste
led i kæden. Bæredygtigt flybrændstof er noget særligt – et højkvalitetsprodukt, der består af biobrændstof, som raffineres yderligere i en
proces, blandt andet ved tilsætning
brint.
– Flybranchen kan naturligvis ikke leve med, at der kommer noget
brændstof i tanken, som måske
viser sig at give problemer i ti kilometers højde, hvor temperaturen
kommer ned på minus 50 grader.
Det er noget andet, end hvis brændstoffet skal bruge i for eksempel en
skibsmotor, og derfor er det kun
nogle få teknologier, der er godkendt til fremstilling af jetfuel, forklarer udviklingschef i Niras, Erik
Wormslev, der er en af forfatterne
til rapporten.
– Vi er dog overbeviste om, at
med tiden vil flere processer kunne
anvendes til fremstilling af jetfuel,
men det er et område, der kræver
samarbejde på tværs af virksomheder, forskningsmiljøer og lande.
– I Danmark har vi råvarerne, vi har
en stor del af teknologien, og vi har
kunderne. Det gælder bare om at
komme i gang – det vil give både en
miljømæssig og samfundsøkonomisk
gevinst, fastslår Erik Wormslev. TS

