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Af Torben Skøtt

– Denne teknologi kan revolutionere
brugen af biomasse på kraftværker
både herhjemme og i udlandet. Vi
er i DONG Energy stolte over at
være nået så langt, at vi kan åbne
et egentligt demonstrationsanlæg,
sagde Senior Vice President Thomas
Dalsgaard, da selskabet i marts
2011 tog et 6 MW termisk forgas-
ningsanlæg i brug ved Asnæsværket
i Kalundborg.

Og ingen tvivl om, at DONG hav-
de grund til at være stolt over det ny
anlæg, som blev døbt Pyroneer, ef-
ter at man i 2009 havde overtaget
teknologien fra Peder Stoholm. Han

havde gennem en lang årrække ud-
viklet og testet den såkaldte LTCFB-
forgasser på de mere besværlige
biomasser og havde konstateret, at
teknologien var oplagt til kraftværks-
branchen.

Forgasseren udmærker sig nemlig
ved, at biomassen omsættes til gas
ved en forholdsvis lav temperatur,
og derved kan man fraseparere de
aggressive stoffer som alkali og
klorid. Kraftværkerne kan på den
måde undgå problemer med tærin-
ger, anvende billig biomasse i form
af eksempelvis gyllefibre i eksiste-
rende kraftværkskedler samt sikre
recirkulering af næringsstoffer og
det tungtomsættelige kulstof.

– Jeg har beskæftiget mig med
mange udviklingsprojekter, og resul-
taterne fra demonstrationsanlægget
i Kalundborg har været helt forry-
gende. Vi har fået et anlæg, som
fungerede fra dag ét. Det er meget
få ændringer, vi har været nødsaget
til at lave, og vi har under testperio-
den fået afklaret, hvad der skal til
for at opskalere til et fuldskalaanlæg
på omkring 60 MW, siger Vice Pre-
sident Henrik Maimann fra Dong
Energy New Bio Solutions.

Alligevel måtte han sidst i oktober
meddele, at DONG lukker ned for
Pyroneer, og at man i den forbindel-
se må sige farvel til hovedparten af
de medarbejdere, der har været til-

DONG dropper termisk
forgasning

DONG pakker sin forgasningsteknologi væk, selvom teknikken fungerer

upåklageligt og økonomien er god. Årsag: Ingen vil være med til at

bygge fuldskalaanlæg, og det har ikke været muligt at finde en

industriel partner, som vil markedsføre teknologien.
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� knyttet projektet. Begrundelsen er,
at der ikke er et marked for tekno-
logien, og at man ikke har kunnet
finde en industriel partner, som vil
opføre et 60 MW fuldskalaanlæg i
Kalundborg.

Sådan fungerer Pyroneer forgasseren

En fluidbed-forgasser indeholder
betydelige mængder porøst mate-
riale – i dette tilfælde sand, der
“svæver” rundt i anlægget og sik-
rer, at brændslet hele tiden har
den rette temperatur, så der ikke
dannes slagger.

I starten cirkulerer brændslet
rundt mellem pyrolysekammeret,
cyklonen og kokskammeret. Til
sidst er partiklerne blevet forgas-
set og er nu så lette, at de bliver
revet med røggassen til den anden
cyklon, der fungerer som gasrens-
ning.

I koksreaktoren tilsættes der luft
i begrænsede mængder, så der
sker en forbrænding af koks, der
kan sikre den nødvendige varmetil-
førsel til anlægget. Sandet, der cir-
kulerer rundt i systemet, sørger for
at varmen transporteres over i
pyrolysekammeret.

Luft

Gas

Pyrolyse-
kammer

Fluid bed
koksreaktor

Sekundær
cyklon

Primær
cyklon

Pyrolysegas
Koksrest

Aske

Brænd-
sel

Sand

Koks

Koks/
sand

730 °C650°C

“
Jeg har beskæftiget mig

med mange udviklings-

projekter, og resultaterne fra

demonstrationsanlægget i Ka-

lundborg har været helt forry-

gende. Vi har fået et anlæg,

som fungerede fra dag ét.

Vice President Henrik Maimann

“
Vi mener, vi er for tidlig

ude. Derfor har vi også

klart markeret, at vi ikke luk-

ker definitivt ned. Vi er ved at

gøre anlægget klar til, at det

kan stå i 3-4 år uden at tage

skade.

Vice President Henrik Maimann
God business case
– I de to et halvt år jeg har været på
posten, har strategien været, at vi
ville finde en partner, som kunne
markedsføre teknologien, efter at vi
havde købt det første anlæg. Det
har vi brugt meget tid og mange
kræfter på, men det er ikke lykke-
des, og vi vil ikke være med, hvis
det ender med, at der kun bliver
bygget ét fuldskalaanlæg, siger
Henrik Maimann.

Han understreger, at det ikke er
økonomien i det enkelte anlæg, der
giver anledning til hovedbrud:

– Alle vores analyser viser, at der
er en fornuftig business case – ikke
mindst fordi Pyroneer kan udnytte
lavværdi biomasse, som der er rige-
ligt af. Problemet er, at mange af de
potentielle købere er trængt for ti-
den. Mange af dem er inde i en
konsolideringsfase, og med falden-
de priser på fossile brændsler er der
ikke så meget fokus på alternative
løsninger som forgasning af biomas-
se, forklarer Henrik Maimann og ud-
dyber:

– Vi mener, vi er for tidlig ude.
Derfor har vi også klart markeret, at
vi ikke lukker definitivt ned. Vi er ved
at gøre anlægget klar til, at det kan
stå i 3-4 år uden at tage skade. Så
må vi se, om vi på et tidspunkt skal
tage det ud af “mølposen”.

DONG har vurderet, at det ikke vil
være økonomisk rentabelt at bruge
demonstrationsanlægget i Kalund-
borg som et produktionsanlæg. På
den anden side står det klart, at
kullene på Asnæsværket skal udfa-
ses, og såvel kommunen som områ-
dets virksomheder ønsker grøn fjern-

varme. På den baggrund vil Henrik
Maimann ikke udelukke, at demon-
strationsanlægget kan komme i spil
eller som han formulerer det:

– Hvis andre end DONG vil af-
holde udgifterne, kan man selvføl-
gelig godt køre videre med 6 MW-
anlægget.

Startede på DTU
Historien om LTCFB-forgasseren går
tilbage til 1995, hvor ingeniør Peder
Stoholm udførte de første spæde
forsøg – først på Risø og senere på
DTU. I de første år blev projektet
støttet af Energistyrelsens Energi-
forskningsprogram, men siden år
2000 er det især Energinet.dk, der
har støttet udviklingen gennem en
række projekter, ligesom de har
støttet demonstrationsanlægget i
Kalundborg med 35 millioner kroner.
Anlægget har i alt kostet omkring
150 millioner kroner.

– Det er selvfølgelig brandærgerlig,
at DONG nu lukker ned for Pyroneer,
siger forskningskoordinator Steen
Vestervang fra Energinet.dk. Han har
fulgt forgasningsområdet tæt gen-
nem en lang årrække, og han havde
som mange andre set frem til, at
Pyroneer kunne være med til at ska-
be et kommercielt gennembrud for
forgasningsteknologien.

– Det har på mange måder kørt
lige efter bogen: Ideen opstår på et
universitet, bliver videreudviklet i en
spin-off virksomhed og ender i en
større organisation, der får finpudset
og opskaleret teknologien.

– At det nu bliver sat på standby
kunne vi umuligt have forudset.
DONG har skudt rigtig mange penge
i projektet, og det viser, at de selv
har troet på det. De er de nærme-
ste til at vurdere markedet – vi kan
kun forholde os til de forretningpla-
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“
Det har på mange må-

der kørt lige efter bo-

gen: Ideen opstår på et univer-

sitet, bliver videreudviklet i en

spin-off virksomhed og ender i

en større organisation, der får

finpudset og opskaleret tekno-

logien.
Forskningskoordinator

Steen Vestervang

ner de fremlægger, og det har over-
rasket alle, at de har vist sig ikke at
holde i dag, siger forskningskoordi-
natoren.

Han håber på et snarligt come-
back for Pyroneer, men erkender, at
det kan blive svært, hvis teknikerne
er spredt for alle vinde.

Tre spor
Energinet.dk besluttede for en del år
siden, at følge tre spor inden for ter-
misk forgasning af biomasse:

1. Pyroneer der nu er sat på standby.
2. Et forgasningsanlæg i Hillerød

med en eleffekt på 500 kW med
kedelfabrikken Weiss som pro-
jektleder. Anlægget står stille på
grund af tekniske problemer, og
der forhandles nu om en refinan-
siering af projektet.

3. Et forgasningsanlæg i Hillerød
med en eleffekt på 300 kW. Bag
projektet står Biosynergi, der
udelukkende beskæftiger sig med
udvikling og opførelse af forgas-
ningsanlæg. Anlægget, der er
finansieret ved salg af aktier, er
under indkøring.

Steen Vestervang vurderer, at ter-
misk forgasning af biomasse er én
af de teknologier, der sandsynligvis
skal i spil, hvis det skal lykkes at nå
målet om et fossilfrit samfund, men
han erkender, at timingen kan være
vanskelig:

– I dag kan det være svært at få
øje på markedet, ligesom det kan
være svært at forudsige hvilke tek-
nologier, der slår igennem. Derfor
satser vi på flere spor, men hvor-
når der kommer et gennembrud er
umuligt at sige. �

Termisk forgasning af biomasse er
på mange måder en genial teknolo-
gi, der kan være med til at løse de
problemer, som opstår, når elforsy-
ningen baseres på sol og vind, og
der er begrænsede mængder fossile
brændsler til rådighed for transport-
sektoren. Gassen kan nemlig konver-
teres til metangas og lagres i gasnet-
tet, ligesom gassen kan bruges til
fremstilling af flydende brændstoffer
og på den måde erstatte benzin og
diesel.

Mere end 25 års forskning i tek-
nologien har demonstreret et kæm-
pe potentiale, et par enkelte fuld-
skalaanlæg er det også blevet til,
men ellers er der ikke meget at råbe
hurra for. Det går for at sige det
ligeud ufattelig langsomt med at få
skabt et kommercielt gennembrud.

Det skal et nyt partnerskab for
termisk forgasning nu forsøge at rå-
de bod på. Med en treårig bevilling
fra EUDP på to millioner kroner er
partnerskabets økonomi sikret i op-
startsfasen, hvorefter aktiviteterne
skal finansieres ad anden vej.

Stiftende generalforsamling
Den 20. november var der stiftende
generalforsamling i det nye partner-
skab, hvor cirka 30 interesserede
fra en række vidensinstitutioner og
virksomheder var mødt op. På mø-
det blev partnerskabet formål, ved-
tægter og arbejdsopgaver diskuteret.

Morten Tony Hansen fra FORCE
Technology blev valgt som formand
og bestyrelsen kom desuden til at
bestå af Per G. Kristensen fra Dansk
Gasteknisk Center, Søren Hylle-
berg fra HMN Naturgas, Henrik
Houmann Jakobsen fra Biosynergi
Proces, Jesper Ahrenfeldt fra DTU
Kemiteknik og Thomas Ritz Nissen
fra 1Rgi.

Partnerskabets sekretariat får til
huse hos Dansk Gasteknisk Center i
Hørsholm og foreløbig vil arbejdsop-
gaverne blive opdelt i seks pakker:

1. Status for termisk forgasning
2. Termisk forgasning og det danske

energisystem
3. Strategi for termisk forgasning
4. Rammebetingelser
5. Implementering af strategien
6. Organisering af opstart af partner-

skabet.

Der holdes ordinær generalforsam-
ling i april 2015. Partnerskabet har
sikret sig domænet www.forgas-
ning.dk, men indtil hjemmesiden er
etableret, kan man kontakte:

Niels Bjarne Rasmussen
� 2147 1752, � nbr@dgc.dk.

Der bliver brug for termisk for-

gasning i et fremtidigt energi-

system, men det kniber gevaldigt

med at få omsat de mange posi-

tive forskningsresultater til fuld-

skalaanlæg. Et nyt partnerskab

skal forsøge at bane vejen for et

kommercielt gennembrud.

Partnerskab skal sætte skub i

udviklingen af termisk forgasning
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GoBiGas – et år efter opstart

For godt et år siden begyndte Gøteborg Energi så småt at fyre op under

Sveriges største forgasningsanlæg GoBiGas, der skal levere gas til

naturgasnettet. 1.500 driftstimer er det blevet til på godt et år,

og man er endnu ikke blevet koblet på gasnettet.

Af Torben Skøtt

Sverige har ligesom Danmark store
problemer med at få gjort transport-
sektoren klimavenlig, og derfor inve-
steres der massivt i såvel biobrænd-
stoffer som anlæg til fremstilling af
metangas.

Den nemmeste metode til frem-
stilling af CO2-neutralt gas er via en
biologisk proces i et biogasanlæg
med efterfølgende opgradering af
gassen til naturgaskvalitet. De sven-
ske skove rummer imidlertid enorme
mængder biomasse, som ikke kan
omsættes i biogasanlæg. Derfor har
man valgt en lidt mere kompliceret
løsning med termisk forgasning af
træ efterfulgt af en metaniserings-
proces, så gassen kan distribueres
via naturgasnettet og anvendes til
transportformål.

Løsningen med termiske anlæg
har til gengæld den fordel, at der

kan bygges meget store anlæg, og
det er da også nogle gigantiske an-
læg, svenskerne planlægger at eta-
blere inden for de kommende år.
Gøteborg Energi har lagt ud med
første fase af GoBiGas-projektet, der
er på 20 MW, men som senere skal
udbygges til 100 MW, og energisel-
skabet E.On har planer om at eta-
blere forgasningsanlægget Bio2G,
der bliver dobbelt så stort som Go-
BiGas.

Anlæg i den størrelsesorden kræ-
ver en stor pengetank, og alene før-
ste fase af GoBiGas-projektet løber
op i 1,5 milliarder svenske kroner,
hvoraf den svenske stat har ydet et
bidrag på 222 millioner kroner. Til
fase 2 har EU givet tilsagn om drifts-
støtte i de første fem år af anlæggets
levetid, ligesom EU har tilbudt E.On
at bidrage med 1,9 milliarder kroner,
hvis de går i gang med at bygge
Bio2G-projektet.

Men indtil videre er det meste
planer. Gøteborg Energi har endnu
ikke besluttet om og eventuelt hvor-
når, man forventer at gå i gang med
fase 2, ligesom E.On heller ikke har
truffet en endelig beslutning om
Bio2G-projektet. Meget afhænger
således af, hvordan første fase af
GoBiGas arter sig på sigt – milliard-
støtte fra EU's NER300-program er
ikke tilstrækkeligt.

For meget tjære
Erfaringerne har nemlig vist, at det
ikke er helt enkelt at få et termisk
forgasningsanlæg i stabil drift, når
det handler om biomasse, og den
erkendelse er folkene bag GoBiGas-
projektet også nået frem til.

Siden november sidste år har an-
lægget således kun været i drift i
omkring 1.500 timer. Det har altså
stået stille i over 80 procent af ti-
den, og man er endnu ikke begyndt
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at levere gas ud på naturgasnettet
(se figur 1).

– Vi har haft en del indkørings-
problemer, men nu går det stille
og roligt fremad, fortalte Ingemar
Gunnarsson fra Gøteborg Energi på
Årets Gaskonference i København
den 13.-14. november. Han var så-
ledes optimistisk med hensyn til an-
læggets fremtid og kunne blandt an-
det fortælle, at man for nylig havde
haft 14 dages uafbrudt drift.

Listen over problemer er lang,
men ved så mange andre forgas-
ningsanlæg er det især tjæreindhol-
det i gassen, der har givet anledning
til driftsstop. Det ser dog ud til at
være løst, så hvis alt går vel, kan
man inden længe begynde at sende
gas ud på naturgasnettet.

– Vi bevæger os i grænselandet
mellem forskning og den kommer-
cielle verden. Derfor arbejder vi fort-
sat tæt sammen med Chalmers
Tekniske Universitet, der har stået
for en del af udviklingsarbejdet, og
som råder over et mindre pilotanlæg
til forsøg, sagde Ingemar Gunnars-
son på konferencen.

130 kontrakter
Listen over leverandører til GoBiGas
er lang. Det hollandske firma Jacobs
har stået for projektering af anlæg-
get, Metso Power har leveret forgas-
ningsenheden i samarbejde med
Repotec, og Haldor Topsøe har le-
veret metaniseringsenheden.

– Vi har haft ikke mindre end
130 kontrakter med diverse under-
leverandører, og i forbindelse med
opførelsen har der været omkring
400 mennesker på byggepladsen.
Det har været en stor udfordring at
holde styr på så mange entrepri-
ser, men det lykkedes, og vi ople-
vede ikke én eneste arbejdsulykke
i byggefasen, fortalte Ingemar Gun-
narsson.

Metso Power har tidligere leveret
et forgasningsanlæg til Güssing i
Østrig, der har en del lighedspunkter
med anlægget i Gøteborg. Teknik-

ken er baseret på såkaldt indirekte
forgasning, hvor processen er delt
op i to enheder til henholdsvis for-
brænding og forgasning.

Forgasningen foregår ved en tem-
peratur på 850-900 grader i et iltfrit
miljø. Syntesegassen, som den kal-
des, består af en blanding af brint,
kulilte, kuldioxid og cirka ti procent
metan. Da naturgas består af næs-
ten 100 procent metan, er det nød-
vendigt at metanisere gassen, men
inden da bliver tjære, svovl og andre
urenheder fjernet via en række for-
skellige procestrin.

GoBiGas-anlægget skal som
nævnt bruge træaffald som brænd-
sel, men i første omgang har man
valgt at bruge træpiller for at have
et mere ensartet brændsel i ind-
køringsperioden.

100.000 biler på gas
Fuldt udbygget vil GoBiGas efter
beregningerne kunne levere 800-
1.000 GWh gas om året. Det svarer
til gennemsnitsforbruget i 80.000-
100.000 personbiler.

Den svenske transportsektor læg-
ger imidlertid beslag 90.000 GWh
benzin og diesel, så der skal bygges
mange forgasningsanlæg for at gøre
transporten klimavenlig. På den an-
den viser beregninger, at alene rest-
produkter fra de svenske skove vil
kunne bidrage med 60.000 GWh
om året og dertil kommer et poten-
tiale fra landbruget på omkring
10.000 GWh.

Bedre end biobrændstoffer
Ifølge Gøteborg Energi er GoBiGas
verdens første anlæg, der kan pro-
ducere metangas ud fra skovaffald
og levere det ud på naturgasnettet,
og det har en meget fin miljøprofil.
CO2-udslippet per kørt kilometer er
naturligvis markant lavere end for
benzin- og dieselbiler, men det er
også markant lavere end for biler,
der kører på forskellige former for
biobrændstoffer (se figur 2).

Når anlægget er indkørt forven-
tes det, at 65 procent af biomas-
sen kan omdannes til metangas,
mens den totale virkningsgrad for
anlægget inklusive produktion af
fjernvarme vil blive på omkring 90
procent. �

Figur 1. Driftstimer for GoBiGas fra november 2013 til november 2014.
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Figur 2. Klimabelastningen ved

anvendelse af forskellige typer

brændstof i biler. Kilde: GoBiGas.
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Der bliver kamp om biomassen i
fremtidens energisystem, så der er
et stort behov for at udvikle tekno-
logier, der på en effektiv måde kan
omdanne biomasse til flydende
brændstoffer. Det er baggrunden
for, at Innovationsfonden støtter to
nye projekter med hver 17 millioner
kroner. I begge projekter skal bio-
masse omdannes til gas i en ter-
misk proces, hvorefter gassen skal
konverteres til syntetisk naturgas
eller flydende brændstof til brug i
transportsektoren.

Kom brint i gassen
I det ene projekt kaldet SYNFUEL
vil forskerne supplere syntesegas-
sen med brint, fremstillet ved hjælp
af vindmøllestrøm. På den måde
kan de begrænsede biomasseres-
sourcer strække længere, og man
vil få mulighed for at lagre vindmøl-
lestrøm som flydende eller gasfor-
mig brændsel.

For at realisere den vision kræves
betydelige forbedringer inden for
såvel elektrolyse- som forgasnings-
teknologien. Elektrolyseprocessen,
hvor man spalter vand i ilt og brint
skal under lup og integrationen med
forgasningsprocessen analyseres
nærmere.

– Vi forsker blandt andet i at gøre
elektrolysecellerne stærkere og i at

opnå en højere produktionskapacitet
i hver enkelt celle, så processen kan
blive mere effektiv og rentabel, siger
professor Peter Vang Hendriksen fra
DTU Energi.

Gennem forskningsindsatsen skal
de enkelte elektrolyseceller forbed-
res med hensyn til kapacitet og
holdbarhed. Det skal også undersø-
ges, hvilke fordele og udfordringer
der er ved at anvende ilt fra elektro-
lysen til iltblæst forgasning i en LT-
CFB proces. Endvidere skal der ud-
vikles metoder til at analysere inte-
grationen af teknologierne, så effek-
tiviteten kan blive bedst mulig.

Konsortiet bag SYNFUEL samler
førende danske og internationale
kapaciteter inden for forskning i for-
gasning og elektrolyse. DTU Energi
forbedrer elektrolyseenhederne, DTU
Kemiteknik forsker i nye og bedre
forgasningsteknikker og Aalborg Uni-
versitet vil arbejde på at optimere
integrationen af de to teknologier.

Bedre forgasningsteknologi
I det andet projekt, der går under
navnet SYNFERON, vil forskerne
fokusere på, hvordan man kan op-
timere produktionen af syntetisk
naturgas og flydende biobrænd-
stoffer.

Når biomasse omdannes til syn-
tesegas, sker det med en meget høj

virkningsgrad på over 90 procent,
men den efterfølgende konvertering
er relativ dyr og ineffektiv. Projektet
går derfor ud på at udvikle en tek-
nologiplatform, som optimerer hvert
eneste led i processen fra biomasse
over syntesegas til flydende og gas-
formige brændsler. Der vil blive sat
fokus på udvikling af en forbedret
forgasningsteknologi, som kan levere
en bedre gaskvalitet, efterfulgt af
fermentering af syntesegassen til
biobrændstoffer ved hjælp af mikro-
organismer.

Det ultimative mål er et komplet
design, som vil omfatte højeffektiv
biomasseforgasning, billige gærings-
processer, avanceret produktsepa-
ration og rensningsteknologier med
lavt energiforbrug.

Kombinationen af tværfaglighed
skal sikre succesen af projektet.
Det er tre forskningsgrupper fra
DTU, Aalborg Universitet og Dansk
Gasteknisk Center, der skal stå for
projektet i samarbejde med danske
og udenlandske virksomheder.

Begge projekter er en del af en
samlet pulje på 260 millioner kro-
ner, som Innovationsfonden skyder i
en række lovende energi- og miljø-
projekter. TS

Læs mere på

http://innovationsfonden.dk

Forgasning og brint skal booste

produktionen af grønt biobrændstof

Innovationsfonden støtter to

nye projekter inden for termisk

forgasning med i alt 34 millio-

ner kroner. Begge projekter

skal fremme anvendelsen af

grønt brændstof i transportsek-

toren. I det ene projekt skal

produktionen boostes med

brint, mens man i det andet

projekt vil fokusere på bedre

gaskvalitet, og en efterfølgende

fermentering af syntesegassen

ved hjælp af mikroorganismer.
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Fremstilling af brint er en oplagt
metode til lagring af overskydende
elproduktion, men hidtil har det og-
så været en meget dyr løsning.

Nu er energiforskere fra Aalborg
Universitet og DTU imidlertid gået
sammen om projektet e-STORE i
tæt samarbejde med den danske
brintvirksomhed IRD A/S og tre
anerkendte forskningsinstitutioner i
udlandet. Målet er at forbedre brint-
fremstilling via PEM-celler, så det
bliver langt billigere at omsætte
energi til brint. Det skal ske via nye
materialer og optimeringer af det
ingeniørmæssige design.

– Vores mål er ambitiøse. Det er
en markant forbedring, vi forventer
at få ud af det her. Vi går efter at
gøre teknologiens ydelse mange
gange bedre, og det har naturligvis
også betydning for økonomien, for-
di man så kan få meget mere kapa-
citet ud af det samme udstyr, for-
klarer professor og projektleder
Søren Knudsen Kær fra Aalborg
Universitet.

Basalt set er brintfremstilling med
en PEM-celle det omvendte af en
brændselscelle. I stedet for at omfor-
me brint til elektricitet bliver proces-
sen vendt om, så elektricitet bruges
til fremstilling af brint. Selv om der
er en del nye problemstillinger, kan
forskerne bruge mange erfaringer
fra udvikling af brændselsceller.

Alternativer til platin
Materialeudfordringen består i at er-
statte platin i PEM-cellerne med no-

get andet. Platin er et meget sjæl-
dent og vanvittigt dyrt grundstof, så
mulighederne for at skabe et kom-
mercielt gennembrud er begrænse-
de, så længe der skal bruges platin
til at fremstille anlæggene.

– Vi har identificeret nogle mulig-
heder, som vi tror på. Nu får vi mu-
lighed for at teste dem, siger forsk-
ningsprofessor Mogens Bjerg Mo-
gensen, der er DTU's repræsentant i
projektet.

Meget af den eksisterende dan-
ske erfaring inden for PEM-celler lig-
ger hos IRD A/S i Svendborg, hvor
der er store forventninger til e-STORE-
projektet.

– Vi startede vores udvikling af
brintgeneratorer for fem år siden,
og på den korte tid har vi opnået
at blive fuldt på linje med verdens
førende på området. Det har kun-
net lade sig gøre, fordi vores er-
faringer fra brændselscelleområ-
det i høj grad kunne anvendes i
opstarten. Men yderligere udvik-
ling vil kun i begrænset omfang
kunne hentes derfra. Derfor er det
yderst vigtigt for os, at der nu bli-
ver fokuseret på de specielle ud-
fordringer i elektrolyseudviklingen,
siger teknologidirektør Laila Grahl-
Madsen fra IRD A/S.

TS

Jagten på effektive løsninger til

lagring af vedvarende energi in-

tensiveres nu med et forsk-

ningsprojekt, der skal gøre det

markant billigere at producere

brint. Innovationsfonden støtter

projektet med 19 millioner

kroner.

Prisen på brint

Norge er Europas billigste batteri

Det vil typisk være 40-50 øre bil-
ligere per kWh at lade nordmæn-
dene stå for el-backup i stedet
for selv at etablere reservekapa-
citet. Det mener nordmændene i
hvert fald.

Ifølge IEA har Europa brug for 100
GW ny regulerkraft for at sikre en
stabil elforsyningen. Heraf kan Nor-
ge dække cirka en fjerdedel, og det
vil være en god forretning for begge
parter, vurderer det norske forsk-
ningsinstitut SINTEF.

Beregningerne afhænger naturligvis
af en lang række faktorer, men ifølge
SINTEF vil det typisk være 40-50 øre
billigere per kWh at bruge norsk vand-
kraft som backup i stedet for at eta-

blere nye naturgasfyrede kraftvarme-
værker. I den pris er indregnet, at der
etableres pumpekraftværker, som
kan fylde reservoirerne med vand, når
der er billig sol- og vindkraft på mar-
kedet. Hvad prisen vil være, hvis man
i stedet for naturgas vælger brint, bio-
metan eller syntetisk naturgas melder
historien ikke noget om.

Norge er det land i Europa, som
bedst kan byde ind med regulerkraft.
Andre lande med vandkraft som
Schweiz, Østrig og Frankrig har ikke
yderligere kapacitet og i Sverige lig-
ger værkerne så højt mod nord, at det
vil blive meget kostbart at etablere el-
forbindelser til det øvrige Europa.

Læs mere på http://gemini.no
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To vindmøller og et biogasanlæg

= brændstof til 9.000 biler

En over ethundrede år gammel opfindelse og moderne rumfartsteknologi

har ført til, at Lemvig Biogas i dag kan producere helt rent metangas.

Foreløbig er der tale om et pilotanlæg, men hvis teknologien slår

an, vil hele Danmarks bilpark kunne forsynes med flydende

brændstoffer fra biogas og vind.

Af Torben Skøtt

I Lemvig kalder de teknologien for
2. generationsopgradering, og det er
noget helt andet end den teknologi,
der anvendes i dag, hvor man blot
fjerner de cirka 35 procent af bio-
gassen, som består af CO2.

I Lemvig lader man i stedet CO2-
indholdet reagere med brint, hvor-
ved der dannes metan. På den må-
de er det muligt at øge metanpro-
duktionen med omkring 50 procent
uden at tilføre yderligere mængder
af de sparsomme biomasseressour-
cer. Til gengæld skal der tilføres el
til processen, men det er der rigeligt
af i det vindblæste Lemvig.

Foreløbig er der tale om et lille
pilotanlæg, støttet af Energinet.dk's
ForskEL-program, men hvis tekno-
logien slår an, vil det kunne løse
nogle af de store udfordringer med
at skaffe brændstof til transportsek-
toren og skabe balance i energisy-
stemet.

“
I starten var det som at

sætte sig på en vild hest,

men nu har vi fået tæmmet hes-

ten, og i dag opfører anlægget

sig som en godmodig retreiver.

Karsten Bejder, DTU Mekanik

Gammel og ny teknologi
Inspirationen til opgraderingsanlæg-
get går tilbage til den franske kemi-
ker Poul Sabatier, der i 1912 mod-
tog Nobelprisen i kemi. I 1900 op-
dagede han, at man ved hjælp af
en katalysator kan få brint til at rea-

gere med CO2, så der dannes me-
tangas og vand. Opfindelsen er se-
nere blevet anvendt af blandt andet
NASA – ikke for at producere me-
tan, men derimod vand, der efterføl-
gende kan spaltes til brint og ilt.

NASAs anvendelse af teknologien
har betydet, at man i dag kan lave

langt mere kompakte anlæg end
man kunne på Poul Sabatiers tid.
Dengang var det nødvendigt at se-
parere vandet fra gennem tre trin,
men i dag kan det hele klares i ét
enkelt trin.

En af de svære ting ved proces-
sen er, at den kræver helt rent me-
tan. Der må bogstavelig talt ikke
være antydninger af svovlbrinte eller
andre urenheder i gassen, og det er
der heller ikke i Lemvig. Gassen fra
anlæggets reaktortank har således
et svovlbrinteindhold på 300 ppm
(parts per million), men efter en tur
gennem rensningsanlægget er ni-
veauet reduceret til 5 ppb (parts
per billion). Det er så lidt, at det har
været vanskeligt at finde udstyr, der
kan registrere så små mængder
svovlbrinte.

Selve sabatier-reaktoren, hvor
brint fra et elektrolyseanlæg omdan-
nes til metan, voldte en del vanske-
ligheder i starten, men nu kører det
lige efter bogen eller som Karsten
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MeGa-stoRe

MeGa-stoRe-projektet skal udvikle
en teknologi, der kan omdanne
CO2 og brint til metan. Teknologi-
en skal i første omgang bruges til
opgradering af biogas, men vil og-
så kunne anvendes i andre sam-
menhænge. Aarhus Universitet er
hovedansvarlig for projektet, og
derudover deltager:

• Lemvig Biogas
• DTU Mekanik
• GreenHydrogen
• Elplatek

Projektet har modtaget knap 4,7
millioner kroner i støtte fra ForskEl-
programmet.

�

“
........ i 2030 vil SOEC-

elektrolyse være den bil-

ligste metode til fremstilling af

brint. Alligevel forventer man,

at elprisen skal helt ned på 6

øre/kWh for at metanisering

ved hjælp af brint kan svare sig.

“
......... hvis vi får udbyg-

get biogassektoren, som

politikerne har planer om, kan

vi holde Danmarks 1,7 millio-

ner biler kørende på biogas og

brint.
Per Møller, professor på DTU

Bejder, der står bag den del af an-
lægget, udtrykker det:

– I starten var det som at sætte
sig på en vild hest, men nu har vi
fået tæmmet hesten, og i dag op-
fører anlægget sig som en godmo-
dig retriever.

Karsten Bejder, der til dagligt for-
sker på DTU Mekanik, har en fortid
inden for industrien, og han har den
filosofi, at man skal være forsigtig
med at “presse” et energianlæg.

– Det er bedre at reducere belast-
ningen, så det kører stabilt i 365 da-
ge om året end at få den maksimale
ydelse i nogle færre dage, sagde
Karsten Bejder i forbindelse med et
seminar, som deltagerne i projektet
afholdt i december i samarbejde
med Grøn Gas Erhvervsklynge.

Anlægget hos Lemvig Biogas er
dimensioneret til at producere 1 m3

ren metangas i timen, men leverer
reelt 0,8 m3 gas. Til gengæld er drif-
ten meget stabil, og det har været
afgørende i den her del af projektet.

Næste fase bliver design af et
produktionsanlæg, hvor der ud over
selve anlæggets opbygning vil være
fokus på levetiden for de enkelte
komponenter.

Kræver elpris på 6 øre/kWh
At dømme ud fra anlægget hos
Lemvig Biogas er der ingen proble-
mer med teknologien, men hvad
med økonomien?

Det emne tog Asger Myken fra
DONG Energy op på seminariet, og
hans konklusion var klar: Det er
stort set håbløst at få økonomi i et
metaniseringsanlæg med de ram-
mevilkår, der eksisterer i dag.

Et af problemerne er, at der ikke
er tilskud til biogas, hvis der anven-
des brint i produktionen. I bedste
fald drejer det sig kun om den del af
gassen, der er blevet opgraderet med
brint – i værste fald mister man til-
skuddet til hele gasproduktionen.
Dertil kommer, at det er dyrt at
fremstille brint, og forestillingen om,
at brint skal produceres ud fra over-
skudsel holder ikke i praksis, mente
Asger Myken:

– Mange taler om, at det er over-
skudsel fra især vindmøller, der skal
omdannes til metangas, men i vir-
keligheden er det minimalt, hvad
der findes af den type el på marke-
det, sagde Asken Myken.

Som eksempel nævnte han janu-
ar måned 2014. Her dækkede vind-
møllerne 61,7 procent af det dan-

ske elforbrug, men det var kun i 0,1
procent af tiden, at elprisen var nul
eller ligefrem negativ.

Asger Myken henviste endvidere
til EUDP-projektet “Green Natural
Gas”, som Aksel Hauge Pedersen
fra DONG Energy har været tovhol-
der på. Heri konkluderer man blandt
andet, at i 2030 vil SOEC-elektroly-
se være den billigste metode til
fremstilling af brint. Alligevel forven-
ter man, at elprisen skal helt ned på
6 øre/kWh, for at metanisering ved
hjælp af brint kan svare sig.

– Ingen kan selvfølgelig vide, hvad
elprisen bliver i 2030, men vi har
meget svært ved at forestille os, at
den kommer ned på det niveau,
sagde Asger Myken.

Han lagde endvidere vægt på, at
man skal tage i betragtning, hvor-
dan strømmen er produceret. Ideen
med metanisering er at få konver-
teret sol- og vindel til lagerstabile
brændsler, så det giver ikke så me-
get mening, hvis man bruger el, der
er fremstillet ved hjælp af lagersta-

Karsten Bejder fra DTU Mekanik for-

klarer deltagerne på seminariet om

Sabatier-reaktoren.

Et kik ind i containeren med sabatier-

reaktoren forest til venstre og rens-

ningsanlægget bagerst.
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Et nyt forsøg skal hente fosfor
ud af spildevandsslam. Dermed
kan danske virksomheder i frem-
tiden måske slippe for at impor-
tere næringsstoffet, der globalt
bliver en mangelvare. Miljøminis-
ter Kirsten Brosbøl ser et stort
potentiale i forsøget.

Danske landmænd bruger i dag
tonsvis af fosfor til at gøde deres
marker med. Men på sigt kan der
blive mangel på fosfor globalt, og
det kan i sidste ende få store kon-
sekvenser, for man kan ikke dyrke
planter uden fosfor.

Derfor vil Miljøministeriet nu gen-
nem den såkaldte MUDP-pulje støt-
te et nyt projekt, der skal hente det
vigtige næringsstof ud af dansker-
nes spildevandsslam. Helt konkret
skal projektet undersøge, om fosfor
kan udvindes fra den aske, der er
tilbage, når man afbrænder spilde-
vandsslam – vel og mærke uden at
skadelige tungmetaller kommer med,
skriver ministeriet i en pressemed-
delelse.

I dag bruger landbruget 53.000
tons fosfor om året, hvoraf mellem
15-20.000 tons bliver importeret.
Konventionelle landbrug bruger spil-
devandsslam direkte på deres mar-
ker, men det må økologer ikke. Der-
for er det nye projekt især interes-
sant for økologiske landbrug.

Partnerskab om fosfor
Det er virksomheden Krüger, som i
samarbejde med DTU Byg og rens-
ningsanlæggene Lynetten og Spilde-
vandscenter Avedøre står bag for-
søgsprojektet.

– Det her projekt har et kæmpe
stort potentiale og vil på sigt ikke
bare kunne sikre landmændene
nemmere adgang til gødning. Hvis
projektet lykkes, vil teknologien også
kunne udbredes til andre lande og
være med til at gavne miljøet inter-
nationalt og skabe jobs og vækst i
Danmark, siger miljøminister Kirsten
Brosbøl.

Miljøministeren har samtidig
bedt Miljøstyrelsen om at etablere
et partnerskab, hvor myndigheder,
forskere, landbrugsorganisationer,
industri, rensningsanlæg og gød-
ningsproducenter kan mødes og
dele viden om fosfor, og hvordan
ressourcen udnyttes bedst og mest
effektivt.

Krüger og DTU Byg modtager
907.187 kroner fra Miljøministeriets
MUDP-pulje, mens ministeriet vil
støtte partnerskabet med 500.000
kroner. TS

Fosfor fra spildevandsslam
skal genanvendes

Spildevandscenter Avedøre (i dag

Biofos) er med i det nye forsøgspro-

jekt, hvor man skal udvinde fosfor

fra den aske, der er tilbage, når

man afbrænder spildevandsslam.
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BP dropper
2G-bioethanol
Britiske BP har i forbindelse
med generelle nedskæringer
valgt at skille sig af med sine
aktiviteter inden for 2G-bio-
ethanol.

Nedskæringerne skal ses i lyset
af de faldende energipriser, som
vil koste hundredevis af jobs, skri-
ver Biofuels Diges.

Det er især administrationen,
der vil blive ramt, men det kom-
mer også til at gå ud over selska-
bets aktiviteter inden for 2G-bio-
ethanol, ligesom man lukker et
program fra 2008, der skulle om-
danne sukkerstoffer til diesel.

Løs mere på

www.biofuelsdigest.com

� bile brændsler som eksempelvis bi-
omasse og vandkraft.

Perspektiver
Et gennembrud for metaniseringsan-
læg ligger altså et godt stykke ude i
fremtiden – uanset hvor godt tekno-
logien fungerer.

På den lange bane er der imidler-
tid nogle meget store perspektiver i
teknologien. Det kom professor Per
Møller fra DTU Mekanik ind på i et
indlæg, hvor han blandt andet hav-
de lavet et regnestykke med ud-
gangspunkt i Lemvig Biogas, der i
dag producerer godt 10 millioner m3

biogas om året:
– Med to store vindmøller kan vi

opgradere biogassen til rent metan,
og bagefter kan vi omdanne gassen
til 10 millioner liter syntetisk diesel.
Det kan ske ved hjælp af Fischer-
Tropsch processen, som blandt an-
det blev brugt af Tyskland under 2.
verdenskrig, hvor man producerede
125.000 tønder diesel om dagen.

– 10 millioner liter diesel svarer
nogenlunde til brændstofforbruget i
9.000 biler, og hvis vi får udbygget
biogassektoren, som politikerne har
planer om, kan vi holde Danmarks
1,7 millioner biler kørende på bio-
gas og brint. Det handler blot om at
få taget en beslutning, lød det fra
professoren. �

http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2014/12/08/bp-to-make-major-job-cuts-sell-assets-as-energy-prices-fall-lignocellulosic-business-goes-on-the-block/
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Når biogas

Enkelte biogasanlæg har alt for

store gaslækager, og det er bå-

de et miljømæssigt og økono-

misk problem. Den gode nyhed

er, at det er enkelt og billigt at

få løst problemet. Med små for-

anstaltninger blev udslippene fra

ni biogasanlæg således reduce-

ret fra 4,6 til 0,6 procent af den

samlede produktion.

Af Torben Skøtt

Dansk Gasteknisk Center og Agro-
Tech er ved at lægge sidste hånd på
en undersøgelse, der skal vise, hvor
meget metangas, biogasanlæggene
slipper ud til omgivelserne. Resulta-
terne skal dels bruges til at gøre
branchen opmærksom på proble-
met, og hvordan det kan løses, dels
indgå i et større projekt der skal vise
den samlede metanemission fra
henholdsvis rå og afgasset gylle.

Undersøgelsen omfatter kun ni bio-
gasanlæg, så det statistiske grundlag
er for spinkelt til at man alene ud
fra tallene kan vurdere, hvor meget
metangas de danske biogasanlæg
slipper ud til omgivelserne. Det for-
talte Torben Kvist fra Dansk Gastek-
nisk Center om på Biogasforenin-
gens årsmøde i december, hvor han
gennemgik de foreløbige resultater
fra undersøgelsen.

I det mest grelle tilfælde smed et
biogasanlæg ti procent af gaspro-
duktionen ud til omgivelser, mens
man ved et andet anlæg slet ikke
kunne registrere noget udslip.

I gennemsnit mistede de ni an-
læg 4,6 procent af deres gaspro-
duktion, hvilket må siges at være
ganske betragteligt. Et af de større
fællesanlæg havde et metantab på
ikke mindre end 276.000 m3. Med
en pris på omkring 5 kroner/m3 me-
tan betyder det, at anlægget hvert
år sender metangas for knap 1,4
millioner kroner ud i den blå luft.

Og det er selvfølgelig dumt. Ikke
bare for det enkelte anlægs økono-

mi, men også for klimaregnskabet
hvor metan regnes for at være 25
gange så skadeligt som CO2.

Infrarødt kamera
Den gode nyhed er, at der er både
enkelt og billigt at få stoppet læka-
gerne, og der er næppe tvivl om, at
mange af de 130 deltagere på Bio-
gasforeningens årsmøde, vil gå hjem
og se deres anlæg efter i sømmene.

På årsmødet demonstrerede Agro-
Tech et specielt infrarødt kamera,
som kan afsløre eventuelle gasud-
slip. Kameraet kan ikke måle præ-
cist, hvor meget der slipper ud de
enkelte steder, men det kan sige
noget om størrelsesordenen, og
hvor der er udslip. Et mere præcist
billede af gasudslip kræver kostbart
udstyr og ekspertbistand fra Dansk
Gasteknisk Center.

Efter den første serie målinger
fik biogasanlæggene mulighed for at

rette fejlene, hvorefter der blev fore-
taget en ny måling. Her viste det
sig, at det gennemsnitlige udslip var
reduceret fra 4,6 procent til 0,6
procent.

– Mange af fejlene er ret banale.
Der kan være tale om vandlåse, der
er tørret ud, eller smårevner og hul-
ler som kan repareres med en fuge-
pistol, fortalte Torben Kvist.

Han havde endvidere registreret,
at det er nogle få lækager, der giver
anledning til de helt store udslip. 15
procent af lækagerne står således
for 85 procent af det samlede ud-
slip, men man kan ikke sige noget
generelt om, hvor der er størst risiko
for udslip. Der er således ikke no-
get, der tyder på, at ældre anlæg er
mere udsatte end nye anlæg eller at
eksempelvis gårdanlæg har flere fejl
end fællesanlæg.

Undersøgelsen er støttet af Ener-
ginet.dk's ForskEL-program. �

Anlæg Type Metanemission Metantab Mistet indtjening

1 Gårdanlæg 1.600 m3 0,6 % 8.000 kr.

2 Gårdanlæg 4.400 m3 1,0 % 22.000 kr.

3 Gårdanlæg 0 m3 0 % 0 kr.

4 Gårdanlæg 3.900 m3 0,8 % 19.000 kr.

5 Gårdanlæg 10.000 m3 0,9 % 51.000 kr.

6 Fællesanlæg 28.000 m3 2,1 % 138.000 kr.

7 Fællesanlæg 276.000 m3 5,7 % 1.382.000 kr.

8 Fællesanlæg 123.000 m3 10,0 % 617.000 kr.

9 Fællesanlæg 131.000 m3 3,4 % 656.000 kr.

Årligt metantab og mistet intjening for ni biogasanlæg på grund af lækager.

Tabene er opgivet som en procentdel af den samlede produktion.
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Sand er godt for køerne

men skidt for biogasanlæggene
Halvdelen af alle nye kostalde

vil formentlig blive udstyret

med sandsenge, så køerne kan

ligge behageligt. Det er godt for

mælkeproduktionen, men det

er skidt for biogasanlæggene,

der må bruge store summer på

at fjerne sand fra fortanke og

reaktortanke.

Af Torben Skøtt

Når biogasanlæggets slamsuger
henter 40 tons gylle hos en mælke-
producent med sandsenge, er det
ikke usædvanligt, at cirka ti procent
består af sand.

Og det er noget af en udfordring,
for biogasanlægget. Man kan som
bekendt ikke få gas ud af sand, det
slider på lastbiler og pumper, det re-
ducerer reaktorkapaciteten, og det er
både dyrt og besværligt at få fjernet.

– Det her er et problem, vi skal
have løst. Ellers risikerer vi at må
sige nej til mælkeproducenter, og
det kan ingen være tjent med, sag-
de Biogasforeningens formand Aksel
Buchholt på foreningens årsmøde
den 8. december i Skejby.

Landmand og næstformand i Lin-
kogas, Peter Mamsen, fortalte at
sand er populært, fordi det giver op-

timal liggekomfort. Køerne skrider
ikke, når de rejser sig, og de går
mere sikkert på gulve med sand.

For mælkeproduktionen er det af-
gørende, for det er når koen ligger
ned, at den producerer mælk. Der-
for skal den ligge så godt som mu-
ligt. For hver ekstra time, man kan
få koen til at ligge ned, stiger mæl-
keproduktion med et kg. Hvis det
eksempelvis drejer sig om tre timer
mere om dagen, stiger mælkepro-
duktionen med omkring 1.100 kg
om året, og det er noget, der kan
mærkes på landmandens penge-
pung.

Skidt for biogasanlægget
For biogasanlægget kan det også
mærkes på pengepungen, men her
er der tale om en udgift og en mas-
se besvær.

– Mælkeproducenter med sand-
senge bruger typisk 8-10 kg sand
om dagen per ko. Hvis man har en
besætning på 300 køer, bliver det til
knap 1.000 tons sand om året, for-
talte Peter Mamsen. Han forventer,
at cirka halvdelen af alle nye stalde
til malkekøer vil blive udstyret med
sandsenge, så det kan være betyde-
lige mængder sand, biogasanlægge-
ne kan komme til at håndtere.

Allerede i dag bruger et mellem-
stort biogasanlæg som Linkogas

125.000 kroner om året på at fjer-
ne sand. Dertil kommer udgifter til
ekstra vedligeholdelse, og mindsket
gasproduktion på grund af et redu-
ceret reaktorvolumen.

Problemet med sand i gylle kan
dog aldrig helt undgås, men det af-
hænger i høj grad af, hvordan land-
manden har indrettet sin stald. Man
regner således med, at der er cirka
10 gange så meget sand i gylle fra
stalde med sandsenge end fra de
stalde, hvor man eksempelvis bru-
ger gummimåtter som underlag.

Løsninger
I forbindelse med Energistyrelsens
Biogas Taskforce har PlanEnergi fået
til opgave at se på, hvordan man
kan effektivisere produktionen af
biogas og løse nogle af de udfor-
dringer, anlæggene står med.

– Vi har kigget på, hvordan man
kan undgå at få sand med ind i bio-
gasanlægget, og i løbet af foråret
skal vi blandt andet teste en maski-
ne, som kan separere sand fra gylle,
fortalte Karl Jørgen Nielsen fra Plan-
Energi.

Blandt de mere lavtekniske løs-
ninger nævnte han diverse former
for bundfældning, men her er pro-
blemet, at det kræver en vis op-
holdstid, og i den periode vil man
miste noget af gaspotentialet.

Andre løsninger kan bestå i for-
skellige udformninger af for- og
reaktortanke, så sandet kan pum-
pes ud fra tanken eller måske fjer-
nes med en kran. Sidstnævnte tek-
nik anvendes hos Combigas ved
Varde, hvor pumper i fortanken sør-
ger for at sandet samles i midten,
hvorfra det kan fjernes med en kran
cirka én gang ugen. �
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Det er både dyrt og besværligt at

tømme en reaktortank for sand. Bil-

ledet stammer fra Thorsø Biogasan-

læg, hvor man er ved at suge sand

ud af en reaktortank.



Metoden, der kaldes for mikrobiel
elektrosyntese, handler om at fodre
bakterier med vindmøllestrøm og
dermed booste gasproduktionen.

Tidligere har forskere på DTU ar-
bejdet med at bruge vindmøllestrøm
til elektrolyse, hvor vand spaltes til
ilt og brint, som vi kender det fra fy-
siktimerne. Herefter er brinten tilført
en biogasreaktor for på den måde
at sætte skub i gasproduktionen.
Brint er nemlig et mellemprodukt i
den biologiske proces i et biogasan-
læg, så under de rette forhold kan
brint være med til at give gaspro-
duktionen et løft.

I det nye projekt vil forskerne
springe spaltningsprocessen i elek-
trolyseanlægget over og bruge vind-
møllestrøm direkte som “brændstof”
til mikroorganismernes stofskifte.

– Vi vil gerne omsætte spænding
fra vindmøller til mad for bakterier i

biogasreaktoren og dermed nå et
markant øget metanudbytte af sam-
me mængde biomasse, siger Lars
Ditlev Mørck Ottosen, lektor ved In-
stitut for Ingeniørvidenskab, Aarhus
Universitet.

I dag består biogas fra almindeli-
ge anlæg af godt 60 procent metan
og knap 40 procent CO2. Ved at til-
føre strøm til processen håber for-
skerne, at de kan få metanindholdet
op på næsten 100 procent, så gas-
sen kan distribueres og lagres i na-
turgasnettet.

Klar om fem år
Forskerne forventer, at den nye me-
tode til fremstilling af metangas kan
realiseres i løbet af fem år og blive
en vigtig teknologi til lagring af elek-
tricitet i vores eksisterende energi-

infrastruktur, hvor den efter behov
kan ledes ud som grøn gas i natur-
gasnettet.

Hvis målet nås, kan det få vidt-
rækkende konsekvenser langt uden
for biogasområdet. For grundlæg-
gende set vil det betyde, at man bli-
ver i stand til at bruge cellers enzy-
mer som katalysatorer til at omsæt-
te CO2 til fødevarer, foder og kemi-
kalier:

– Celler slår alle andre katalysa-
torer, når det handler om at lave
komplekse molekyler. Hvis det lyk-
kes os at demonstrere princippet
omkring mikrobiel elektrosyntese i
projektet her, så åbner det en lang
række af nye muligheder. På lang
sigt kunne det for eksempel være at
bruge strøm fra solceller i en ørken
til at få mikroorganismer i et lukket
system til at producere kemisk ener-
gi i form af glukose og protein med
minimalt behov for vand eller land-
brugsjord, siger Lars Ditlev Mørck
Ottosen.

Han understreger dog, at det er
det ultimative drømmescenarium for
metoden til mikrobiel elektrosynte-
se, og at der stadig er lang vej fra
forskernes arbejde med bakterier i
laboratoriet til en tilstrækkelig god,
skalerbar løsning. TS

Sæt strøm til biogasanlægget

Med en bevilling på 20 millioner

kroner fra Innovationsfonden

kan forskere nu gå i gang med

at undersøge muligheden for at

fodre bakterier i biogasanlæg

med vindmøllernes overskuds-

strøm.

Hvis du vil vide mere
– om forskning i bioenergi, brint
og brændselsceller kan du på
www.biopress.dk finde:

• tidligere numre af tidskriftet og
elektroniske nyhedsbreve

• artikelsamling
• database med afsluttede

projekter.

F
o

to
:

T
o

rb
e

n
S

k
ø

tt
/B

io
P

re
s
s

Biogas

FiB nr. 50 • december 2014 15



16 FiB nr. 50 • december 2014

Biobrændstoffer

Af Claus Felby

Biologiske processer og systemer er
oftest vores teknologiske formåen
langt overlegen. Planter er på én og
samme tid solfangere, kemiske fa-
brikker, CO2-lager, fødevareprodu-
center og meget, meget mere. Den
grundlæggende egenskab som lig-
ger bag, er den sammensatte unik-
ke, kemiske og fysiske struktur. Vi
udnytter planternes biomasse til fø-
devarer, foder, materialer og energi,
men potentialet for endnu mere ef-
fektivt at udnytte biomassens ke-
miske og fysiske strukturer er stort.

Udfordringen og mulighederne lig-
ger i den enorme variation og kom-
pleksitet, som biologien rummer.
Planter kan ikke flytte sig, når der
sker ændringer i det omgivende mil-
jø. De reagerer ved at ændre deres

kemi og fysiologi. Selv inden for den
samme mark med den samme af-
grøde er det ikke muligt at finde to
planter, som er i nærheden af at
have helt ens kemi og fysiologi.

De største plantenedbrydere,
svampene, har løst udfordringen ved
at have en tilsvarende kompleksitet
i enzymerne. Op til 30 forskellige
udgaver af det samme enzym kan
udtrykkes af samme svamp. Skal vi
for alvor udnytte planternes poten-
tiale, stiller det store krav til de pro-
cesser, som kan omdanne planter-
ne til sukker, brændsler eller kemi-
kalier.

I forskningscentret Biotechnology
for Biofuels (Bio4Bio), finansieret af
Det Strategiske Forskningsråd i åre-
ne fra 2009-2014, er der arbejdet
med at forstå og udnytte biomassens
biologiske mangfoldighed og kom-

pleksitet. Det overordnede formål er
ikke at udvikle specifikke produkter
eller processer, men metoder og
teknikker der gør det muligt at ud-
vælge og omdanne biomasse til
energiformål mere effektivt. Forsk-
ningscentret har haft deltagere fra
Københavns Universitet, Aalborg
Universitet, Aarhus Universitet,
DONG, Novozymes, Terranol og
Inbiom.

Tre nye teknikker
Analyse af komplekse strukturer og
sammenhænge kræver store mæng-
der data. Hvor det før havde været
tilstrækkeligt at arbejde med 5-10
prøver af biomasse eller enzymer, er
det nu nødvendigt at arbejde med
500-1.000 prøver. Populært sagt
leder man efter nålen i høstakken
ved at undersøge hele høstakken og

Robot hjælper forskerne med at

udvikle fremtidens biobrændstoffer

På forskningscenteret Bio4Bio kan man med moderne robotteknologi og

nye forbehandlingsmetoder analysere 400-500 biomasseprøver om

dagen mod tidligere kun ti prøver. Dermed er det blevet lettere at

finde præcis det enzym, den cellevægsstruktur eller den plantesort,

som er særlig velegnet til fremstilling af biobrændstoffer.
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ikke blot dele af den. Derfor var det
nødvendigt at ændre de metoder,
hvorpå man håndterede og analy-
serede biomasse og enzymer.

Resultatet af anstrengelserne var
tre nye teknikker, som har gjort det
muligt for eksempel at finde præcis
det enzym, den cellevægsstruktur
eller den hvedesort, som har særli-
ge egenskaber i forhold til at kon-
vertere biomasse.

400-500 prøver om dagen
En stor udfordring for analyse af bio-
masse i forhold til biologisk konver-
tering er, at man på laboratorie-
skala har behov for at simulere de
processer, der kører i industriel ska-
la. Det betyder, at biomassen skal
formales, afvejes, forbehandles un-
der højt tryk og temperatur samt
nedbrydes med enzymer. Det har
krævet store tryksatte laboratorie-
anlæg med tilhørende dampgene-

ratorer og store mængder biomasse
til hver enkelt prøve.

I praksis har det betydet høje om-
kostninger, og at der kun kan arbej-
des med få prøver. Derfor blev der
på Københavns Universitet udviklet
teknikker til forbehandling af bio-
masse i mindre skala, hvor prøver
helt ned til 25 mg kunne forbehand-
les (se ovenstående foto).

Udstyr til forbehandling af biomasse. Prøverne afvejes i

en såkaldt micro-titter plade.

Professor og leder af centret Bio4Bio Claus Felby i færd

med at analysere en af de mange biomasseprøver.
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“
Potentialet for endnu
mere effektivt at udnytte

biomassens kemiske og fysiske
strukturer er stort. Udfordrin-
gen og mulighederne ligger i
den enorme variation og
kompleksitet, som biologien
rummer.

Samtidig blev der indført en la-
boratorierobot, som sørgede for for-

maling og afvejning. Robotten, der
har fået navnet Marvin efter robot-
ten i The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy, har sin egen elektroniske
identitet med mailadresse, så for-
skerne kan booke tid hos “ham”.

De nye forbehandlingsteknikker
og robotten Marvin har betydet, at
man fra at kunne håndtere måske ti
prøver om dagen nu kan forberede
og forbehandle 400-500 prøver om
dagen.

Systemet har endvidere den for-
del, at man undgår det meget ensi-
dige arbejde med afvejning og prø-
veregistrering. Robotten gør det, i
modsætning til mennesker, helt
ens hver gang, også selvom det er
prøve nummer 354, der afvejes
den dag.

Udstyret er, udover generel prøve-
forberedelse, blandt andet blevet
brugt til at screene forskellige hve-
desorter for hvor effektivt deres cel- �
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lulose og hemicellulose kan nedbry-
des. En populær beskrivelse af
teknologien findes på www.dr.dk.

Enzymer
Enzymer, der nedbryder kulhydrater,
er svære at identificere i arvemate-
rialet hos svampe og bakterier, da
deres aminosyresekvenser oftest er
meget forskellige, selv om enzymer-
ne har ens funktionalitet. På Aalborg
Universitet har man opfundet og ud-
viklet et helt nyt værktøj, som kan
kortlægge ikke bare ét, men poten-
tielt alle de enzymer som findes i
biomasse-nedbrydende svampe.

Denne nye analysemetode, kaldet
Peptide Pattern Recognition (PPR),
gør det muligt at forudsige og klassi-
ficere en meget stor del af de enzy-
mer, som hele arvemassen udtryk-
ker. Anvendt på for eksempel 118
sekvenser af en proteinfamilie, hvor
der kun var 9 procent identiske se-
kvenser, blev hele 97 procent af en-
zymerne klassificeret korrekt i forhold
til deres struktur og funktionalitet.

Bio4Bio

Forskningscentret Bio4Bio har si-
den 2009 arbejder på at udvikle
nye teknikker til at forstå sam-
menhængen mellem biomassens
opbygning og de proteiner og pro-
cestrin, der skal til for at omdan-
ne biomasse til primært flydende
brændstoffer.

Centret har i perioden 2009 –
2014 været støttet af Det Strate-
giske Forskningsråd og har haft
deltagere fra Københavns Univer-
sitet, Aalborg Universitet, Aarhus
Universitet, DONG, Novozymes,
Terranol og Inbiom.

Læs mere på bio4bio.ku.dk hvor
der blandt andet findes en (næs-
ten) komplet liste over publikatio-
ner fra forskningscentret.

“
Resultatet af anstren-
gelserne var tre nye tek-

nikker, som har gjort det mu-
ligt for eksempel at finde præ-
cis det enzym, den cellevægs-
struktur eller den hvedesort,
som har særlige egenskaber i
forhold til at konvertere bio-
masse.

“
Ved hjælp af udstyr,

som er en videreudviklet

inkjet printer og en god scan-

ner, kan hundredvis af prøver

analyseres på samme tid.

�

PPR er et nyt værktøj, som gør
det muligt at kortlægge enzymerne i
en database over et helt arvemateri-
ale eller i en database, der rummer
alle generne fra en hel økologisk ni-
che, for eksempel et dyrs tarmka-
nal. Det betyder i praksis, at vi langt
hurtigere kan finde nye enzymer til
at nedbryde og omsætte biomasse,
der ikke tidligere har været arbejdet
med. PPR, algoritmer og software
kan downloades fra vbn.aau.dk.

Cellevægge
Den mest hyppige måde at analy-
sere biomasse på er ved at ned-
bryde de grundlæggende byggesten
af sukre og lignin. Det fortæller dog
lidt eller slet ingenting om, hvordan

og hvor effektivt biomassen omsæt-
tes. Det afgørende er, hvordan de
grundlæggende byggesten er sam-
mensat i cellevæggen.

Københavns Universitet har på
den baggrund udviklet en teknologi,
hvor man ud fra specifikke antistof-
fer kan screene for bestemte grup-
per af molekyler og kemiske struk-
turer på én og samme tid. Metoden
som kaldes Comprehensive Micro-
array Polymer Profiling (COMPP),
kræver mindre end 1 mg cellevægs-
materiale for hver prøve. Ved hjælp
af udstyr, som er en videreudviklet
inkjet printer og en god scanner,
kan hundredvis af prøver analyseres
på samme tid. Begrænsningen er
antallet og arten af de antistoffer,
som er til rådighed, men metoden
udvikles løbende.

Leder man efter en bestemt struk-
tur vil man med COMPP hurtigt kun-
ne finde denne, selv med tusinder
af prøver som skal undersøges. I
Bio4Bio blev den grundæggende
teknik udviklet yderligere og tilpas-
set til biomasse fra land- og skov-
brug. En grundlæggende beskrivelse
kan findes på http://plen.ku.dk.

Resultater?
Hvad er der så kommet ud af de
nye metoder og teknikker? Alle bru-
ges aktivt og er indlejret hos part-
nerne i Bio4Bio, ligesom praktiske

problemstillinger og spørgsmål er
blevet belyst.

Robotscreening og forbehandling
er blevet anvendt til at analysere
variationen mellem forskellige hve-
desorter. Resultatet viste en korrela-
tion af noget så enkelt som forhol-
det mellem stængler og blade. Jo
flere blade, desto færre enzymer
skulle der bruges til at nedbryde
biomassen. Variation i forholdet
mellem blad og stængel i hvede kan
være så høj som 50 procent. Igang-
værende arbejde går blandt andet
ud på at screene meget store mu-
tantpopulationer af græsser for at
finde nye karakteristika, som er vig-
tige for omsætningen i en industriel
proces.

PPR teknikken er blandt andet ble-
vet anvendt til at forstå udbredelsen
og funktionen af såkaldte cellulose
-oxiderende enzymer. Det er enzy-
mer, som er vigtige for at omsætte
biomassen, og som først for nylig er
blevet introduceret i kommercielle
enzymer. PPR teknikken er også
blevet patenteret og indgår nu som
en del af firmaet Barentzyme's for-
retningsgrundlag.

COMPP teknikken er blandt andet
blevet anvendt til at følge, hvordan
hemicellulose i cellevæggen nedbry-
des igennem en industriel proces.
Resultaterne viser, at der er speci-
fikke hemicelluloser, som er svære
at omsætte og peger på nye mulig-
heder for yderligere forbedring af
hele processen.

Af andre resultater fra Bio4Bio
kan nævnes betydningen af silicater
i græsser for omsætningen, fore-
komsten af andre sukre og deres
betydning for omsætningen.

Claus Felby er professor ved Det

Natur- og Biovidenskabelige Fakul-

tet på Københavns Universitet og

leder af forskningscentret Bio4Bio,

e-mail cf@ign.ku.dk. �

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/robotten-marvin-leder-efter-fremtidens-smarte-plante
http://vbn.aau.dk/files/74552531/ppr_READ_ME.pdf
http://plen.ku.dk/english/research/glyco/evolution/carbohydrate_microarrays/
http://bio4bio.ku.dk/
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Produktionen af biodiesel har til ti-
der været udsat for en voldsom kri-
tik, fordi der typisk anvendes råvarer
som sojabønner, palmeolie og raps-
olie. Det vil sige råvarer, som alter-
nativt kunne være brugt som føde-
varer og som i værste fald kan føre
til fældning af regnskoven.

Producenterne af biodiesel har
hidtil haft svært ved at håndtere
olieprodukter, der indeholder mere
end 0,5 procent frie fedtsyrer (FFA),
og derfor har de normalt ikke været
interesseret i at aftage eksempelvis
brugt madolie med et højt indhold
af FFA. De anlæg, der alligevel har
gjort det, har erfaret, at det kan væ-
re en dyr løsning, fordi olien efterføl-
gende skal raffineres ved hjælp af
kemikalier.

Med det nye Novozymes Eversa®
enzym, bliver det i følge leverandø-
ren muligt at etablere en rentabel
produktion af biodiesel, der er mere
bæredygtig, mindre energikrævende
og med et bedre arbejdsmiljø end
den hidtidige produktion.

Nu er det rentabelt
– Ideen med enzymatisk biodiesel er
ikke ny, men omkostningerne har

hidtil været for høje. Det bliver der
nu lavet om på med det nye enzym,
så producenterne kan bruge en lang
større vifte af råvarer, siger Frederik
Mejlby, marketingdirektør for Novo-
zymes Grain Processing division.

Anvendelse af det nye enzym kræ-
ver ombygninger af de eksisterende
produktionsanlæg, men ifølge Novo-
zymes vil de typisk være tjent hjem i
løbet af en treårig periode afhængig
af priserne på råvarer i den pågæl-
dende region.

Den enzymatiske proces bruger
endvidere mindre energi, og kan
være med til at sikre et bedre ar-
bejdsmiljø, fordi der ikke anvendes
farlige kemikalier, høje tryk og tem-
peraturer, som på et traditionelt an-
læg til fremstilling af biodiesel.

Forskningsprojekt fra 2008
Det nye enzym er resultatet af et
forskningsprojekt, som startede i
2008.

– Udviklingen af de nye enzymer
startede i et succesfuldt forsknings-
samarbejde i regi af Innovationsfon-
den. Nu har investeringerne ført
frem til de nye enzymer, som vil give
os bedre adgang til bæredygtig bio-

diesel, fortæller Senior Science
Manager Per Munk Nielsen fra No-
vozymes i en pressemeddelelse.

Partnerne i projektet var DTU
Kemiteknik, DTU Management, AU
Molekylærbiologisk Institut, Novozy-
mes og Emmelev.

På DTU Kemiteknik er man eks-
perter i procesdesign, mens DTU
Management har eksperter i analy-
ser af miljøpåvirkning. I Aarhus er
man internationalt kendt for sin vi-
den om enzymkinetik. På virksom-
hedssiden er Emmelev producent af
biodiesel, og Novozymes er verdens-
kendt for deres enzymer.

I løbet af projektperioden er der
blandt andet indleveret 6 patentan-
søgninger og flere er kommet til
efterfølgende. Der blev i projekt-
perioden holdt 25 oplæg på kon-
ferencer i udlandet og skrevet 20
kandidat- og bacheloropgaver af
studerende. TS

Mark med sojabønner der ofte en-

der som brændstof i dieselbiler. Et

nyt enzym skal gøre det muligt for

producenterne af biodiesel at bruge

en bred vifte af råvarer.

Nyt enzym kan omdanne

brugt fritureolie til biodiesel
Novozymes har sendt et nyt

enzym på markedet, der gør

det muligt at omdanne brugt

madolie til biodiesel. Det giver

mulighed for at producere bio-

diesel med lavere energiforbrug

og omkostninger end den nu-

værende produktion, der typisk

er baseret på råvarer fra land-

bruget.
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Det nye enzym er re-

sultatet af et forsk-

ningsprojekt med del-

tagere fra DTU Kemi-

teknik, DTU Manage-

ment, AU Molekylær-

biologisk Institut, No-

vozymes og Emmelev.

F
o

to
:

N
o

v
o

z
y
m

e
s



20 FiB nr. 50 • december 2014

Biobrændstoffer

DONG sætter bioethanolanlæg

i Kalundborg på standby
Teknologien til fremstilling af

bioethanol ud fra halm og andre

restprodukter er nu så moden,

at DONG vælger at lukke ned

for demonstrationsanlægget i

Kalundborg. I stedet koncen-

treres indsatsen om fuldskala-

projekter i blandt andet Dan-

mark og Brasilien.

Af Torben Skøtt

Demonstrationsanlægget i Kalund-
borg blev indviet under stor medie-
bevågenhed op til klimatopmødet i
København for fem år siden. Efter-
følgende blev det i en periode brugt
til at levere 2G-bioethanol til Statoil,
men da produktionen langt fra var
rentabel, har det i de senere år pri-
mært været brugt til testkørsler og
showroom for DONGs datterselskab
Inbicon.

– Vi har i dag fået de erfaringer,
der er nødvendige for at kunne op-
skalere teknologien til et fuldt kom-
mercielt anlæg, fortæller Henrik
Maimann, direktør for Dong Energy
New Bio Solutions, som Inbicon
hører under.

– Nu vil vi koncentrere kræfterne
om de første fuldskalanlæg. Ét af
dem er Maabjerg Energy Concept
ved Holstebro, men vi arbejder også
hårdt på projekter i både Brasilien
og Kina. Det er der, vi skal have vo-
res gennembrud, pointerer Henrik
Maimann.

Han vurderer, at ikke mindst Bra-
silien er et interessant marked, fordi
man kan udnytte restprodukter fra
fremstilling af 1G-bioethanol. Her er
biomassen allerede samlet ind og
liggger blot og venter på at blive
brugt.

– Udfordingen i Brasilien består i
at kunne finansiere anlæggene. Et
2G bioethanolanlæg koster om-
kring 1 milliard kroner, og de pen-
ge kan være svære at finde nu om
dage. Det er en lang proces, men

vi håber det lykkes, siger Henrik
Maimann.

Pisk eller gulerod
De andre markeder, DONG har i kik-
kerten, kræver en eller anden form
for politisk indblanding. Med de nu-
værende priser på fossile brændsler,
er det praktisk taget umuligt at finde
investorer til 2G bioethanolanlæg.
Der skal enten være tale om drifts-
tilskud eller krav om, at benzinen
skal indeholde en vis procentdel 2G-
bioethanol.

I EU har man ikke kunnet blive
enige om at stille bindende krav til
de enkelte medlemslande, men Ita-
lien har som det første land valgt at
stille krav om minimum 0,6 procent
2G -biobrændstoffer i benzin fra 2018.

Om de andre EU-lande vil følge efter
er endu uvist.

I Danmark har Maabjerg Energy
Concept fået tilsagn om 290 millio-
ner kroner i EU-støtte. Et vigtigt skridt
på vejen, men parterne bag projektet
går ikke i gang, før man har sikker-
hed for at kunne afsætte de 80 mil-
lioner liter 2G-bioethanol om året,
som anlægget vil kunne producere.

Til sammenligning kan Inbicons
demonstrationsanlæg i Kalundborg
kun producere 5 millioner liter bio-
ethanol om året på basis af halm.
Som produktionsanlæg har det
næppe nogen fremtid, men Henrik
Maimann kan sagtens se, at det
på et tidspunkt kan komme til at
spille en rolle i den videre udvikling
af teknologien. �

Inbicons demonstrationsanlæg, der har en produktionskapacitet på 5 millio-

ner liter 2G-bioethanol om året, bliver nu sat på standby.

Miljøvenligt flybrændstof
DTU Fødevareinstitut har fået et
tilskud på 21 millioner kroner
fra Innovationsfonden til udvik-
ling af miljøvenligt flybrændstof
ud fra biomasse.

– I projektet vil vi arbejde på mi-
krobiologisk fremstilling af længere
alkoholer. De længere alkoholer
kan vi bruge som byggesten til at
syntetisere såkaldte ætermoleky-
ler, som test har vist, at vi kan
bruge som jetbrændstof, forklarer
professor Peter Ruhdal Jensen fra
DTU Fødevareinstituttet.

Alkoholerne dannes naturligt af
visse mikroorganismer, men kun i

begrænset mængde. Opgaven går
derfor ud på at optimere mæng-
den af alkoholerne og undersøge
hvilke af dem, der er de bedste
byggesten til jetbrændstof.

Både alkoholer og ætere er
værdifulde industrikemikalier i sig
selv, og et sekundært mål i projek-
tet er derfor at skabe en bæredyg-
tig produktionsplatform for disse
kemikalier.

Ud over at reducere udlednin-
gen af klimagasser forventer for-
skerne, at de nye æterbaserede
jetfbrændstoffer samtidig vil føre til
reduceret udledning af sundheds-
skadelige partikler. TS
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Italien har nu offentliggjort et na-
tionalt dekret om 0,6 procent 2G
biobrændstoffer i benzin i 2018.
Det skriver BioRefining Alliance
på sin hjemmeside.

Efter 2018 stiger iblandingskravet,
så man i 2020 når op på 0,8 pro-
cent og i 2022 en procent 2G-bio-
ethanol i benzinen.

Udover at huse det første indu-
strielle 2G-bioraffinaderi i Europa er
Italien nu også det første EU-land,
der forpligter sig til at iblande 2G-
biobrændstoffer i diesel og benzin.
For nylig vedtog EU's Ministerråd et
ikke-bindende iblandingskrav på 0,5
procent 2G-biobrændstoffer.

Italien stiller krav om 2G-bioethanol i benzinen

Beta Renewables 2G bioethanolanlæg i Norditalien
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Slovakiet planlægger nu at bygge
et fuldskalaanlæg til fremstilling
af bioethanol ud fra landbrugets
restprodukter.

Det nye anlæg skal leveres af Bio-
chemtex og Beta Renewables, der i
omkring to år har haft et anlæg i
drift i Norditalien og har ét under
opførelse i Brasilien. Det skriver de
to selskaber i en fælles pressemed-
delelse.

Anlægget skal bygges i Strazske i
Østslovakiet og vil efter planen kun-
ne tages i drift i første halvår af
2017. Årsproduktionen bliver på
55.000 tons 2G-bioethanol. Derud-
over skal anlægget levere lignin til

et kraftvarmeanlæg, der dels skal
forsyne ethanolfabrikken med el og
damp, dels levere strøm til elnettet.

Anlægget kommer til at benytte
teknologien Proesa, som Beta Re-
newables står bag, mens Biochem-
tex' rolle bliver at levere udstyr og
teknisk service. Danske Novozymes
skal levere enzymer til anlægget,
ligesom de også leverer enzymer til
anlægget i Norditalien.

Kilde: www.biochemtex.com

Første 2G-ethanolanlæg i Slovakiet

2G-bioethanol under opførelse i

Brasilien. Teknikken er ligesom det

kommende anlæg i Slovakiet base-

ret på Proesa-teknologien.
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Transportsektoren
er vores akilleshæl
Sådan lød det fra Dr. Fatih Bi-
rol fra Det Internationale Ener-
giagentur (IEA), da han den
18. november præsenterede
World Energy Outlook 2014 i
København.

Selvom energieffektiviseringer af
især lette køretøjer har hjulpet på
den massive olieefterspørgsel fra
transportsektoren er det ifølge
Fatih Birol langt fra nok, skriver
Biorefining Alliance på sin hjem-
meside.

95 procent af verdens oliepro-
duktion går fortsat til transport,
så det er helt afgørende at få
gjort noget ved transportsek-
torens energiforbrug, hvis vi skal
holde os på 2-graders-målsæt-
ningen.

Ifølge Fatih Birol har vi fra år
1900 til 2012 brugt lidt over 50
procent af det CO2-budget, vi
har, hvis vi skal holde os til en
stigning på højest 2 grader Cel-
cius i den globale gennemsnits-
temperatur i år 2100. Og i år
2040 vil vi have brugt 100 pro-
cent af budgettet, hvis vi ikke
griber ind nu.

Læs mere på

http://biorefiningalliance.com

http://www.biochemtex.com/media/press-release-detail/2/biochemtex-and-beta-renewables-signed-a-contract-with-energochemica-se-for-the-construction-of-a-2nd-generation-ethanol-plant-in-the-slovak-republic
http://biorefiningalliance.com/news/140/137/IEA-Transportsektoren-er-stadig-vores-akilleshal.html
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Innobooster er en håndsrækning
til mindre virksomheder på vej
mod vækst. Siden Innovations-
fonden åbnede programmet for
godt to måneder siden, har fon-
den godkendt investering nummer
50 – og mange flere er på vej.

I Innobooster giver fonden mindre
virksomheder mulighed for at finan-
siere ny viden på vejen til vækst.
Væk er det traditionelle ansøgnings-
skema, og ind kommer virksomhe-
dens egen innovationsplan.

I en innovationsplan gennem-
tænker virksomheden idéen, dens
potentialer, faldgruber og forven-
tede gevinster. Med planen i hån-
den kan virksomheden søge finan-
siering fra Innovationsfonden til at
gøre idéen til virkelighed. Der kan
søges op til 250.000 kroner og
samtidig finansierer virksomheden

mindst 50 procent af det samlede
budget.

Innobooster tilbyder en stor grad
af fleksibilitet for virksomheder.
Frem for standardvarer er det virk-
somhederne selv, der definerer de-
res behov og skræddersyr de løsnin-
ger, de har behov for. Det kan være
adgang til højtuddannede, et samar-
bejde med en videninstitution eller
andre typer af viden.

Frem til i dag har succesraten på
indsendte innovationsplaner været
på 60 procent. Der er især stor in-
teresse for at investere i ansættelse
af højtuddannede, og mange virk-
somheder vælger at kombinere an-
sættelsen af en højtuddannet med
et samarbejde med en videninsti-
tution eller andre former for viden-
baseret hjælp.

Læs mere på innovationsfonden.dk

InnoBooster godt fra start

I en innovationsplan gennemtænker virksomheden idéen, dens potentialer,

faldgruber og forventede gevinster.

Syv EU-milliarder til
dansk forskning
EU’s forsknings- og innova-
tionsprogram FP7 har de sene-
ste syv år uddelt 310 milliar-
der kroner. Af dem hjemtog
Danmark over syv milliarder.
Regeringen vil hente endnu
flere penge hjem fra det nye
program Horizon 2020.

Danmark har modtaget støtte til
1.983 projekter med i alt 2.674
danske deltagere. Det svarer til
næsten én bevilling per dag. I
samtlige projekter har de danske
deltagere samarbejdet med delta-
gere fra andre europæiske lande.

Europa-Kommissionen har net-
op offentliggjort de første tal for
Horizon 2020. De viser, at der
frem til november 2014 er bevil-
get knap 16,6 milliarder kroner.
Danmark har hjemtaget godt 362
millioner kroner, hvilket svarer til
2,18 procent.

Resultatet er foreløbigt, men
regeringen har en ambitiøs mål-
sætning om at øge det danske
hjemtag til 2,5 procent af bud-
gettet i 2020. Det svarer til cirka
1,5 milliarder kroner om året.

Regeringen og forligspartnerne
bag aftalen om forskningsreser-
ven har netop afsat 46 millioner
kroner til at øge det danske hjem-
tag fra Horizon 2020.

Af de få midler, der er uddelt
nu, er halvdelen bevilget inden
for industrielt lederskab, der dog
kun fylder cirka 21 procent af
Horizon 2020’s samlede budget.
Foreløbigt har Danmark hjemta-
get 0,95 procent inden for det
område. Inden for videnskab i
topklasse og samfundsudfordrin-
ger har Danmark foreløbigt hjem-
taget henholdsvis 3,33 procent
og 3,4 procent.

Danmark vil sandsynligvis øge
sin andel af hjemtag, når et stør-
re EU-tilskud til videnskab i top-
klasse og samfundsudfordringer
regnes med i næste Horizon
2020-opgørelse i marts 2015.

Kilde: http://ufm.dk

Efter den 1. januar 2015 vil det
ikke længere være tilladt at fyre i
åbne pejse, brændeovne og kom-
furer i Paris og syv andre omkring-
liggende distrikter. I 435 andre
byer bliver det fra samme dato
forbudt at fyre i åbne ildsteder.

Parisere kan ikke længere varme sig
ved pejsen eller brændeovnen, når
vinterkulden lægger sig over den
franske hovedstad. I et forsøg på at
reducere luftforureningen i og om-
kring Paris, har myndighederne fra
den 1. januar forbudt borgerne at
fyre op i pejse, brændeovne og
komfurer.

I andre 435 små og store byer
bliver der ligeledes indført restriktio-
ner, men her kommer forbuddet kun
til at gælde åbne ildsteder. Det vil
fortsat være tilladt at anvende rent
træ i brændeovne og pejse.

Forbuddet har skabt en del vrede
– ikke mindst blandt turister og an-
satte inden for turisterhvervet.

Af de 135.000 åbne ildsteder,
der findes i Paris, er det kun ti pro-
cent, som bliver brugt. Det sker pri-
mært til jul, i forbindelse med fami-
liesammenkomster og lignende lej-
ligheder.

Kilde: www.tu.no

Frankrig forbyder fyring med træ

http://www.tu.no/bygg/2014/12/05/frankrike-forbyr-fyring-med-ved?utm_source=newsletter-2014-12-06&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://innovationsfonden.dk/lige-nu/innobooster/
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2014/danmark-henter-syv-eu-milliarder-hjem-til-forskning?utm_source=nyt+fra+ufm.dk&utm_campaign=c8711d9e8e-Nyt_p_ufm_dk_d_2_december_201412_2_2014&utm_medium=email&utm_term=0_5375ad0679-c8711d9e8e-39622845
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Titel: Bio4Bio - Forskningscenter for udvikling

og anvendelse af bioteknologi til bioenergi

Kontakt: Københavns Universitet, Claus Felby

� 4089 8932, � cf@ign.ku.dk

Info http://bio4bio.ku.dk

Sagsnr.: ENMI 2104-08-0039

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 22.500.000 kroner
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Forskningscenter for
bioteknologi til bioenergi
I forskningscentret Biotechnology for Biofuels
(Bio4Bio) har forskerne siden 2009 arbejdet på
at forstå og udnytte biomassens biologiske
mangfoldighed og kompleksitet.

Det overordnede formål med centret har været udvikling

af nye metoder og teknikker, der gør det muligt at udvæl-

ge og omdanne biomasse til energiformål mere effektivt.

Forskningscentret har haft deltagere fra Københavns

Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet,

DONG, Novozymes, Terranol og Inbiom. Centret har

blandt andet udviklet tre nye teknikker, som har gjort det

muligt at finde præcis det enzym, den cellevægsstruktur

eller den hvedesort, som har særlige egenskaber i for-

hold til at konvertere biomasse.

På Københavns Universitet er der udviklet teknikker til for-

behandling af biomasse, hvor prøver helt ned til 25 mg

kan forbehandles, og hvor en robot sørger for formaling

og afvejning. De nye teknikker og robotten har betydet, at

man fra at kunne håndtere måske ti prøver om dagen nu

kan forberede og forbehandle 400-500 prøver om dagen.

Universitet har endvidere udviklet en teknologi, hvor man

ud fra specifikke antistoffer kan screene for bestemte

grupper af molekyler og kemiske strukturer på én og

samme tid. Metoden kræver mindre end 1 mg cellevægs-

materiale for hver prøve. Ved hjælp af udstyr, som er en

videreudviklet inkjet printer og en god scanner, kan hun-

dredvis af prøver analyseres på samme tid.

På Aalborg Universitet har man opfundet og udviklet

et helt nyt værktøj, som kan kortlægge ikke bare ét,

men potentielt alle de enzymer som findes i biomasse-

nedbrydende svampe.

Det bliver professor Jens Oluf Jensen fra DTU, som skal

stå i spidsen for den forskergruppe, der skal finde en

afløser for platin.

Brændselsceller uden platin
Prisen på brændselsceller falder, men cellerne
er stadig helt afhængige at ædelmetallet platin,
der er dyrere end guld og kun findes i begræn-
sede mængder. Et nyt projekt fra Innovations-
fonden har som mål at udvikle en platinfri kata-
lysator til brændselsceller.

Polymerbrændselscellen er den mest udviklede og mest

udbredte brændselscelle i dag. Det er den, der anvendes

i brintbiler, kraftvarmeinstallationer og nødstrømsanlæg.

For næsten alle komponenter i brændselscellen gælder,

at prisen forventes at falde i takt med at der kommer

gang i masseproduktionen, men katalysatoren, der er en

væsentlig komponent, vil efter alt at dømme blive dyrere.

I dag bliver katalysatoren nemlig fremstillet af platin, der

er dyrere end guld, og ved øget efterspørgsel vil prisen

utvivlsomt stige. Dertil kommer, at det eksempelvis ikke

vil være muligt at erstatte alle biler med dagens brænd-

selscellebiler, fordi der ganske enkelt ikke er platin nok.

I projektet NonPrecious, der har fået 16 millioner kroner i

støtte fra Innovationsfonden, skal forskerne udvikle akti-

ve katalysatorer, baseret på billigere materialer end pla-

tin. Det har i mange år været forsøgt uden det afgørende

gennembrud, men i de senere år er udviklingen begyndt

at accelerere med kvælstofholdige metalforbindelser og

kvælstofdopede kulstofstrukturer. Senest har forskere på

DTU fundet en helt ny struktur af jern og kulstof med lo-

vende katalytiske egenskaber og forbavsende stabilitet.

Denne og andre alternative materialer vil blive videreud-

viklet i projektet, der er et samarbejde mellem danske

universiteter og den danske brændselscelleindustri.
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Titel: Konverter-diagnosticering af PEM-

brændselscellesystemer

Kontakt: Dantherm Power A/S, Per Balslev,

� 4013 1898, � peb@dantherm.com

Sagsnr.: ENS 64010-0113

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 710.000 kroner

Overvågning af
brændselsceller
Dantherm Power har udviklet et nyt diagnosti-
ceringsystem, der kan bruges til overvågning
af brændselsceller under drift.

Brændselsceller nedbrydes langsomt over tid, men nu

har Dantherm Power udviklet et diagnosticeringsystem,

så man løbende kan overvåge cellernes tilstand. På den

måde kan man gribe ind i tide, ligesom systemet giver

forskerne bedre mulighed for at undersøge, hvilke fak-

torer der påvirker brændselscellernes levetid.

Systemet er baseret på såkaldt elektrokemisk impedans

spektroskopi (EIS), der har vist sig at være velegnet til

såvel laboratorieundersøgelser som overvågning af

brændselsceller under normale driftsforhold.

For at sikre at systemet kan bruges til forskellige anven-

delser som mikrokraftvarme, nødstrømsanlæg og anlæg

til supplerende energiforsyning (APU), er der udført test

med såvel højtemperatur som lavtemperatur polymer-

brændselsceller (HT-PEM og LT-PEM). Systemet er uni-

verselt i sin opbygning og vil let kunne anvendes på helt

andre typer brændselsceller som eksempelvis SOFC.
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Det nye diagnosticeringsystem er velegnet til såvel la-

boratorieundersøgelser som overvågning af brændsels-

celler under normale driftsforhold. Billedet er fra Dan-

therm Power, hvor man er i færd med at klargøre mikro-

kraftvarmeanlæg.

IEA Hydrogen Implementing
Agreement 2011-2014
Projektet har omfattet dansk deltagelse i IEA
samarbejdet “Hydrogen Implementing Agree-
ment” i perioden 2011-2014.

IEA Hydrogen Implementing Agreement (HIA) er en selv-

stændig international organisation under IEA-paraplyen,

som beskæftiger sig med forskning, udvikling og demon-

stration af brint i energisystemet. Organisationen har 25

medlemmer blandt OECD lande og internationale organi-

sationer og som noget nyt også sponsormedlemmer,

hvor NOW og Shell er kommet til i det seneste år.

I alt deltager cirka 200 tekniske eksperter fra industri og

universiteter i de cirka 10 internationale samarbejdspro-

jekter, som HIA løbende driver. Ud over projekterne er

support til IEA's tekniske arbejde og informationsvirk-

somhed blandt de primære opgaver.

Fra Danmark deltager iNANO, DTU, Haldor Topsøe, H2-

logic og Dansk Gasteknisk Center i projektarbejdet. Vice-

direktør i Dansk Gasteknisk Center, Jan K. Jensen, er

formand for HIA's executive committee i perioden 2011-

2014, hvilket indebærer ledelse af sekretariatet i Washing-

ton, administrative opgaver i forhold til IEA og medlem-

skaber samt samarbejde med IEA's øvrige Implementing

Agreements og med andre internationale organisationer.

God dansk deltagelse i projektsamarbejdet er det pri-

mære mål for det danske medlemskab af HIA, som for-

melt varetages af Energistyrelsen.

HIA har i det seneste år udarbejdet en strategiplan for

perioden 2015-2020 og en “End of Term report 2009-

2014”. Både strategiplan og afslutningsrapport blev i

september 2014 godkendt af IEA. HIA har desuden sup-

porteret IEA med at udarbejde IEA Hydrogen Roadmap,

der udgives primo 2015. Der er i den forbindelse afholdt

tre internationale workshops, hvoraf HIA var vært for den

ene i Washington. Endelig deltog HIA på World Energy

Hydrogen Conference i Korea med otte indlæg.

HIA har i det seneste år afsluttet tre projekter, igangsat

fire nye og godkendt tre til forberedelse. En nærmere

beskrivelse af HIA og afsluttede projekter findes på

http://ieahia.org

Titel: IEA Hydrogen Implementing Agreement -

Dansk deltagelse 2013-14

Kontakt: Dansk Gasteknisk Center, Jan Jensen,

� 4040 4614, � jkj@dgc.dk

Info: http://ieahia.org

Sagsnr.: ENS 64012-0219

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 560.000 kroner
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Koordinering af
elektrolyseprojekter
Projektet har koordineret tre store elektrolyse-
projekter under EUDP og på den måde bidraget
til at udvikle teknologien og en fremtidig stan-
dard på området.

Arbejdet er især foregået gennem møder mellem udvik-

lere og producenter og ved afholdelse af workshops,

hvor en bred skare af nationale og internationale interes-

senter har deltaget.

Under projektperioden har det vist sig vanskeligt at ud-

vikle en fælles dansk industristandard for benchmarking

af elektrolyseanlæg, men projektet har dannet overblik

over hvilke standarder, der eksisterer på området, og

hvor der er behov for yderligere indsats. Projektets part-

nerne har peget på, at følgende parametre bør være

med i en fremtidig benchmarking af elektrolyseanlæg:

• levetid af stak/system

• degradering eller behov for overspænding

• beregnede effektiviteter

• produktionsændringstid m.v.

• applikationsspecifikke data.

Projektpartnerne har en fælles forståelse for, at især

parametre relateret til levetid og degradering mangler i

nuværende standarder, men erkender samtidigt, at det

kan være vanskeligt at blive enige om, hvordan disse

parametre skal defineres og testes. Yderligere er det

værd at bemærke, at virksomhederne efterspørger mu-

lighed for at kunne sammenholde forskellige elektrolyse-

anlægs ydelse rettet mod specifikke anvendelser.

Titel: Benchmarkingtest, standardisering og

koordinering af elektrolyse projekter.

Kontakt: Partnerskab for Brint og Brændselsceller,

Aksel Mortensgaard, � 3920 2003,

� akmo@hydrogennet.dk

Sagsnr.: ENS 64011-0328

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 1.450.000 kroner

250 kW elektrolysemodul

fra GreenHydrogen, der

kan producere 60 m3

brint i timen. Er der brug

for større effekt, kobles

flere moduler sammen.

Målgruppen er først og

fremmest tankstationer,

anlæg til produktion af

syntetiske brændsler og

backupsystemer.
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Grøn naturgas
Grøn strøm fra sol og vind vil med fordel kunne
lagres i naturgasnettet – især hvis det kombi-
neres med opgradering af biogas til naturgas-
kvalitet.

Titel: Grøn naturgas

Kontakt: Haldor Topsøe, Claus Friis Pedersen,

� 4191 8368, � clfp@topsoe.dk

Sagsnr.: ENS 64011-0036

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 12.630.000 kroner

CO2-indholdet i biogas vil med fordel kunne konverteres

til syntetisk naturgas ved hjælp af brint, der er fremstil-

let ud fra eksempelvis vindmøllestrøm.
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Det fremtidige danske energisystem vil i stigende grad

blive karakteriseret ved mindre mængder naturgas fra

Nordsøen og mere grøn strøm fra CO2-neutrale energi-

kilder som sol og vind. I projektet har Haldor Topsøe

undersøgt de tekniske muligheder og det økonomiske

potentiale for at lagre strøm som naturgas, produceret

syntetisk ud fra CO2 og brint.

Metan er meget interessant som lagringsmedie, idet gas-

sen kan distribueres via det eksisterende naturgasnet.

Her er det også muligt at lagre tilstrækkeligt med energi

til at kunne dække det danske naturgasforbrug i flere

måneder. Teknologien har ydermere den fordel, at man

eksempelvis vil kunne udnytte CO2-indholdet i biogas, så

man på én gang får opgraderet biogas til naturgaskvalitet

og får lagret grøn strøm i naturgasnettet.

Projektet viser, at med SOEC-elektrolyse, der i princippet

er en omvendt brændselscelle, kan der opnås virknings-

grader på over 90 procent mod cirka 60 procent for mere

traditionelle elektrolyseteknologier. De økonomiske be-

regninger viser endvidere, at det er bedre at producere

grøn naturgas ud fra en kombination af biomasse og

elektrolyse end blot ud fra biomasse, som det sker i dag.

Det er således attraktivt at gemme grøn strøm som grøn

metangas, hvis man har CO2 til rådighed fra eksempelvis

et biogasanlæg.
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Mange biogasanlæg oplever produktionstab flere
gange om året på grund af problemer med skum-
dannelse, der kan stå på i op til flere uger. I den
periode kan gasproduktionen blive reduceret
med 20-50 procent, og i ekstreme tilfælde kan
processen gå helt i stå.

De fleste biogasanlæg har oplevet, at der dannes skum i

reaktoren eller i fortanke. Konsekvensen er, at gaspro-

duktionen falder, dels fordi det aktive volumen reduce-

res, dels fordi en del af biomassen bliver ført ud af an-

lægget sammen med skummet. Endelig kan skum forår-

sage driftsproblemer i form af blokerede gasmålere og

ødelagte pumper, ligesom der kan opstå miljøproblemer

med overfyldte lagertanke og udslip af metangas.

For at vurdere problemets omfang har DTU Miljø gennem-

ført et projekt, hvor man har klarlagt årsagerne til skum-

ning og opstillet forslag til, hvordan problemet kan hånd-

teres. Som en del af projektet har man spurgt driftsledere

for 16 biogasanlæg om deres erfaringer.

Resultaterne fra spørgeskemaerne viste, at 15 ud af 16

biogasanlæg havde oplevet problemer med skum (se fi-

gur 1). Problemerne opstår typisk op til tre gange om året

og varer normalt fra én enkelt dag til tre uger. Produk-

tionstabet i den periode anslås til 20-50 procent, men

kan i nogle tilfælde komme op på 90 procent og i ekstre-

me tilfælde føre til, at den biologiske proces går helt i stå.

De fleste driftsledere vurderer, at skumningsproblemerne

hænger sammen med organisk overbelastning, mens cir-

ka en fjerdedel mener, at problemerne skyldes høj kon-

centration af protein/ammoniak i biomassen (se figur 2).

Den mest almindelige løsning til at reducere mængden

af skum går ud på at mindske den organiske belastning.

Andre løsninger omfatter justering af omrøringshastig-

heden, forøgelse af gennemstrømningen i reaktoren og i

mere sjældne tilfælde tilsætning af forskellige midler til

skumdæmpning, sænkning af temperaturen eller fortyn-

ding af reaktorindholdet.

DTU Miljø har i projektet testet en række skumdæmpen-

de midler, som er kommercielt tilgængelige. Her viste det

sig blandt andet, at naturlige olier som rapsolie og solsik-

keolie sammen med fedtsyrer kan være et effektivt mid-

del til at undertrykke skum, uden at det har nogen nega-

tiv indflydelse på processen.

En afsluttende rapport fra projektet vil være tilgængelig i

starten af det nye år.

15 ud af 16 biogasanlæg oplever problemer med skum

Skumning på Lemvig Biogasanlæg.

Ingen problemer
6 %

Reaktortanke
37 %

Alle tanke
38 %

Fortanke
Lagertanke

19 %

Protein
25 %

Ved ikke
19 %

Fedt
6 %

Omrøring
6 %

Belastning
44 %

Figur 1. Kun 6 procent af

driftslederne havde ikke

haft problemer med skum.

37 procent havde registre-

ret problemer i reaktortan-

kene, og næsten lige så

mange havde oplevet pro-

blemer i både reaktortanke

og fortanke/lagertanke.

Figur 2. Knap halvdelen af

driftslederne angav høj

belastning som årsag til

skumningsproblemer. En

fjerdedel mente, proble-

met skyldes store mæng-

der protein i biomassen,

mens 19 procent var helt

uvidende om årsagen.
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Titel: Solutions for foaming problems

in biogas plants

Kontakt: DTU Miljø, Irini Angelidaki,

� 4525 1429, � iria@env.dtu.dk

Sagsnr.: ForskEL-10255

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 2.486.000 kroner
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Titel: HyProvide-HRS – brintoptankning for biler

Kontakt: H2 Logic, Mikael Sloth,

� 9627 5600, � ms@h2logic.com

Sagsnr.: ENS 64011-0106

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 8.210.000 kroner

Bedre og billigere
tankstationer til brint
Med udvikling af tankstationer, der kan levere
brint ved et tryk på 700 bar, har brintbiler fået
samme rækkevidde og hurtige optankningsstid
som biler til benzin og diesel.

I projektet HyProvide-HRS har H2 Logic videreudviklet

teknologien bag tankstationer, der kan levere brint ved et

tryk på 700 bar. Målet er at bringe teknologien tættere på

et kommercielt gennembrud, så brint kan blive et reelt

alternativ til benzin og diesel.

H2 Logic har blandt andet arbejdet med at forbedre ener-

gieffektiviteten og den daglige optankningskapacitet, hvil-

ket har været med til at reducere omkostningerne ved at

bruge brint til transport. Der er udført laboratorietest af

udvalgte komponenter med henblik på at dokumentere

de opstillede målsætninger.

Projektet har også indeholdt aktiviteter inden for produk-

tion af brint. Den del af projektet er varetaget af Green-

Hydrogen.dk. Anvendelse af brintproduktion i sammen-

hæng med en brinttankstation er blevet specificeret, og

et elektrolyseanlæg er blevet testet i en kortere periode

ved en dansk brinttankstation.

HyProvide-HRS har også sikret igangsættelsen af en

række nye udviklingsprojekter, der kan være med til at

fremme et kommercielt gennembrud for brintbiler.

Bedre energieffektivitet og tankningskapacitet har været

med at reducere omkostningerne ved at bruge brint til

transport.
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Titel: On-line teknik til sporgasmåling

ved forgasning

Kontakt: DTU Kemiteknik, Sønnik Clausen

� 2081 4523, � sqcl@kt.dtu.dk

Sagsnr.: ForskEL-10622

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 1.200.000 kroner

Online teknik til måling af
gas fra forgasningsanlæg
DTU Kemiteknik har udviklet en måleteknik, der
online kan registrere sporgasser som svovlfor-
bindelser, PAH'er, klorforbindelser med videre.
Teknikken er blandt andet blevet testet på LT-
CFB-forgasseren på DTU Campus Risø.

F
o

to
:

D
T

U
K

e
m

it
e

k
n

ik

Online gasmåling på DTU Risø Campus.

Gas fra et termisk forgasningsanlæg har normalt en me-

get kompleks sammensætning. En detaljeret analyse af

gasmålinger kræver derfor viden om en bred vifte af gas-

ser under forskellige temperaturforhold.

Teknikken, som DTU Kemiteknik har udviklet, er baseret

på ultraviolet (UV) og infrarødt (IR) absorptionsspektro-

skopi, hvor der anvendes to typer af UV/IR-optiske må-

linger: Dels ved gastemperatur på 150 °C, dels ved on-

line målinger af gassen fra et forgasningsanlæg i drift.

I projektet er der udført mange referencemålinger i la-

boratoriefaciliteter på DTU Kemiteknik, ligesom der er

udført onlinemålinger på LTCFB-forgasseren på DTU

Campus Risø. Gassen herfra har en temperatur på om-

kring 300-500 °C og har en meget kompleks sammen-

sætning med et betydeligt indhold af tjære. De større og

mindre gaskomponenter er blevet målt online på stedet.

Det blev vist god overensstemmelse mellem målinger

ved 150 °C og 300/500 °C. Det blev endvidere påvist, at

større/mindre gaskomponenter kan måles ved IR- eller

UV-baserede teknikker.

En detaljeret rapport om projektet vil blive udarbejdet i

løbet af december, og i begyndelsen af det nye år udgi-

ves Ph.d.-rapporten “Optical Absorption Spectroscopy”

af Helge Grosch, delvist er finansieret gennem projektet.
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Med røggaskondensering kan der
hentes så meget energi ud af
skorstenen, at virkningsgraden
for et halmfyret varmeværk kom-
mer op på 100 procent. Supple-
res anlægget med en varmepum-
pe, kommer virkningsgraden et
pænt stykke over 100 procent.

Røggaskondensering er i dag stan-
dard på flisfyrede varmeværker, men
lidt af en undtagelse når der fyres
med halm. Den korte forklaring er,
at der er betydelig mere vand i skov-
flis end i halm, så ved flisfyring vil
man få en meget ringe virknings-
grad, hvis man ikke sørger for at ud-
nytte energiindholdet i vanddampen.

På Bornholm har man imidlertid
erfaret, at det fint kan svare sig at
installere røggaskondensering på et
halmfyret værk. For halvandet år si-
den blev et halmfyret værk i Øster-
lars således udstyret med røggas-
kondensering, og i Nexø, hvor vær-
ket skal have en ny og større kedel,
vil man gå et skridt videre og instal-
lere både røggaskondensering og en
varmepumpe, der kan køle røgen
yderligere.

– I Østerlars, hvor vi køler røgen
ned fra cirka 150 °C til omkring
100 °C, har vi en virkningsgrad på
omkring 100 procent, fortæller Kjeld
Dale, der er rådgiver for Bornholms
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Få varme ud af røgen

– også ved halmfyring

Forsyning, som står bag halmvær-
kerne i både Østerlars og Nexø.

Han forventer, at røggastempera-
turen i Nexø ryger helt ned på 25 °C,
når anlægget suppleres med en var-
mepumpe. Derved skulle virknings-
graden nå op på 108 procent.

– Men så kan vi nok heller ikke
gøre det meget bedre. Grænsen er
nået, når skorstenen spytter sne
eller isterninger ud, tilføjer han.

Et ekstra plus ved en røgvasker
er, at man også får renset røgen for
svovl, og med en højere virknings-
grad kan der hentes mere energi ud
af anlægget.

– I Nexø skal der installeres en ny
kedel på 12 MW, men med røgvas-
ker og varmepumpe kommer ydel-
sen op på 14,5 MW, siger Kjeld Da-
le og tilføjer:

– Prisen på en 12 MW kedel med
røgvasker og varmepumper, svarer
til prisen på en 14,5 MW kedel, så
reelt koster det ikke mere at instal-
lere et mere energieffektivt anlæg.

Kondensatet fra røgvaskeren er
dog temmelig aggressivt, så det skal
neutraliseres med natriumhydroxid,
inden det kan ledes til kloak.

– Det koster selvfølgelig lidt, og vi
har et lidt større elforbrug til pum-
per, men indtægterne er større end
udgifterne, så alt i alt er det en god
forretning, slutter Kjeld Dale. TS

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



