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Forgasning

Med forgasning kan bioenergi
bliver CO2-negativt
Hvis kraftværkerne dropper at bruge træpiller til fordel for termisk
forgasning af halm, kan de undgå de kritiske røster om træpillernes
CO2-neutralitet. Halmforgasning er nemlig ikke blot CO 2-neutralt
– det kan under de rette omstændigheder være CO2-negativt!
Af Torben Skøtt
Tidligere blev bioenergi altid betragtet som en CO2-neutral energikilde,
men i de senere år er der mange,
der har stillet spørgsmålstegn ved,
om bioenergi nu også er CO2-neutralt.
Kraftværkernes anvendelse af træpiller har således været udsat for en
betydelig kritik, ligesom mange har
stillet spørgsmålstegn ved, om det
kan være fornuftigt at bruge landbrugsafgrøder til fremstilling af biobrændstoffer og biogas.
Der er blandt andet den grønne
tænketank Concito, der har været
kritisk over for elværkernes anvendelse af træpiller. Halm er man derimod positiv over for og anbefaler
ligefrem, at man øger halmproduktionen i Danmark ved at vælge kornsorter med et højere halmudbytte.

stofferne og det tungtomsættelige
kulstof bliver ført tilbage til landbrugsjorden, og det kan give et ekstra plus i klimaregnskabet. På den
måde kan eksempelvis halmenergi
ikke blot blive CO2-neutralt, men
ligefrem CO2-negativt. Det fremgår
af en række dyrkningsforsøg, som
DTU og Købenshavns Universitet står
bag, og som for nylig blev fremlagt
på årets Plantekongres i Herning.

Kraftværkerne er derimod skeptiske over for halm, fordi det giver
anledning til belægninger og tæringer i kedelanlæggene. Derfor er man
i gang med at udfase halm til fordel
for træpiller, der forholdsvis let kan
erstatte kul og på den måde give et
plus i klimaregnskabet.
Men kraftværkerne kan i virkeligheden godt bruge halm på de kulfyrede værker, hvis man udstyrer
værkerne med et Pyroneer-anlæg,
hvor halmen først bliver omsat til
gas. Det har man med stor succes
demonstreret på et 6 MW-demonstrationsanlæg i Kalundborg, støttet
af ForskEL-programmet.
Det geniale ved Pyroneer-teknologien er, at den ikke blot kan bruges
til at omdanne en række lavværdige
biomasser til gas med høj effektivitet. Den kan også sikre, at nærings-

En unik teknologi
– Den her teknologi giver nogle helt
unikke muligheder for på én gang at
sikre en høj energiudnyttelse, en
frugtbar jord og et positivt klimaregnskab, konkluderede seniorforsker Jesper Ahrenfeldt fra DTU på
Plantekongressen.
Han har sammen med en gruppe
forskere været med til at udvikle

Til højre: Hvis halmen i stedet for at
blive nedmuldet udnyttes til energiproduktion i et Pyroneer-anlæg kan
halmkoksen fra anlægget føres tilbage til jorden. Kulstoffet er nu på en
stabil form, så op til ni procent kan
lagers i jorden i en periode på mere
end 100 år, indikerer forsøg på DTU.

© Esben Bruun DTU Kemiteknik
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Til venstre: Ved nedmuldning af halm
bliver der ført kulstof tilbage til jorden, men kulstoffet er så flygtigt, at
det meste forsvinder op gennem atmosfæren inden for en kort periode.
Reelt er det kun omkring to procent
af kulstoffet, der bliver i jorden gennem en længere årrække.
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Forgasning

Tilførsel af en procent halmkoks på grovsandet jord kan øge kerneudbyttet
med 22 procent, viser dyrkningsforsøg på Bregentved Gods. Asken er flygtig
(billedet til højre), så den skal nedmuldes umiddelbart efter udspredning.



den såkaldte LT-CFB-teknologi,
som DONG Energy på et tidspunkt
købte og omdøbte til Pyroneer.
LT-CFB står for Low Temperature
Circulating Fluidised Bed, og er kort
fortalt en forgasningsproces, der
foregår ved relativt lave temperaturer i to reaktorer fyldt med “flydende” sand. Den lave temperatur
betyder, at man kan udnytte en
lang række forskellige typer biomasse, som andre forgasningsanlæg har svært ved at håndtere.
Halm er et oplagt valg, men teknologien er også velegnet til eksempelvis spildevandsslam, gyllefibre
og forskellige restprodukter fra
fødevareindustrien eller som Jesper
Ahrenfeldt udtrykte det på kongressen: “vi kan næsten forgasse hvad
som helst”.
Gassen er tjæreholdig, men det
er uproblematisk, så længe den blot

skal bruges i kraftværkskedler. Og til
forskel fra traditionel forbrænding
får man ikke aske med ind i kedlen,
hvilket er en kæmpe fordel, fordi
man på den måde undgår problemer med blandt andet belægninger
og korrosion i kedlen.

CO2-negativ
På samme måde som der er mange, der er kritiske over for træpiller,
er der også blevet stillet spørgsmålstegn ved det fornuftige i at bruge halm til energiformål. Argumentet har været, at halm bør nedmuldes for på den måde at forbedre
jordstrukturen, men i virkeligheden
forsvinder det meste af kulstoffet op
i atmosfæren inden for en forholdsvis kort periode.
Ved nedmuldning af halm er det
cirka to procent af kulstoffet, der bliver i jorden, resten frigives som CO2
Til venstre: Asken fra et Pyroneeranlæg består af de uorganiske dele
af brændslet, lidt sand og en betydelig mængde ikke omsat kulstof
(20-70 % af asken).
Til højre: Størrelsen af jordens porer
og kokspartiklerne passer perfekt
sammen, så jorden bliver bedre til
at holde på regnvand og gødning.
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til atmosfæren, men hvis halmen har
været igennem et Pyroneer-anlæg
har restkulstoffet en form, så op til ni
procent lagres i jorden i mere end
100 år. Det indikerer forsøg udført
på DTU og Bregentved Gods.
– Det er en hel unik mulighed for
at trække kulstof ud af atmosfæren
og binde det i jorden, og det giver et
ekstra plus i klimaregnskabet, for på
den måde kan halmforgasning blive
ikke blot CO2-neutralt men ligefrem
CO2-negativt, fortalte Jesper Ahrenfeldt på Plantekongressen.
Noget af det, der gør koksen fra
et Pyroneer-anlæg interessant til
jordforbedring er, at den er porøs og
har et stort overfladeareal. Derved
kan den være med til at holde på
vand og reducere udvaskningen af
næringsstoffer. Koksen har endvidere en høj PH-værdi og kan således erstatte kalk.

Forgasning

Brug biologisk og termisk
forgasning sammen
Hvis man skal udnytte gaspotentialet i biomasse,
kan det enten ske gennem en biologisk proces i et
biogasanlæg eller via en termisk proces i et forgasningsanlæg. Begge teknologier har fordele og
ulemper og kan med fordel kombineres.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Biogasanlæg er velegnet til våde biomasser som husdyrgødning, slam og industriaffald. Teknologien er gennemtestet, og anlæggene har en høj driftssikkerhed.
Omkring halvdelen af biomassens energiindhold omsættes til gas i løbet af et par uger. Restfraktionen med
et betydeligt indhold af næringsstoffer, herunder kvælstof, føres tilbage til landbrugsjorden.
Termisk forgasning er velegnet til tørre biomasser. Er
der tale om lavtemperatur-forgasning kan stort set alle
former for biomasse anvendes, men til gengæld indeholder gassen betydelige mængder tjære. Omkring 95
procent af biomassens energiindhold omsættes til gas i
løbet af få minutter. Restproduktet indeholder næringsstoffer og koks, som er et fremragende jordforbedringsmiddel, der kan være med til at opbygge jordens kulstofpulje.
Biologisk og termisk forgasning kan med fordel kombineres. Fibrene fra et biogasanlæg kan eksempelvis
viderebehandles i et lavtemperatur-forgasningsanlæg.
På den måde stiger energiudnyttelsen fra 50 til omkring
95 procent, og alle næringsstoffer herunder kvælstof
føres tilbage til landbrugsjorden sammen med det
tungtomsættelige kulstof (koks).
TS

– 20-70 procent af asken fra et
Pyroneer-anlæg består af koks, og
vi kan til en vis grad styre mængden
af koks. Hvis vi ønsker et højt energiudbytte, skal andelen af koks være
lav, men hvis forbedring af jordstrukturen står højt på listen, skal
koksandelen være høj, fortalte Jesper Ahrenfeldt.
Næringsstofferne i asken består
især af fosfor og kalium, mens der
stort set ikke er kvælstof til stede.
Er der tale om spildevandsslam vil
der være et højt indhold af fosfor i
asken, mens der ved halm vil være
et højt indhold af kalium.

22 procent højere udbytte
– Halmkoks kan give en kraftig forøgelse af rodzonekapaciteten på
grovsandet jord, fordi jorden bedre
kan holde på vandet, og vi får en
bedre rodudvikling i dybden. Det er
en kraftig effekt, og det er det, der

gør det så interessant, fortalte lektor
Carsten Petersen fra Københavns
Universitet på Plantekongressen.
Sammen med en gruppe forskere
har han undersøgt, hvilken betydning
halmkoks har på den såkaldte JB1jordtype – en grovsandet jord der
udgør cirka 24 procent af Danmarks
areal.
JB1 er kendetegnet ved, at jorden er meget dårlig til at holde på
vand, og afgrøderne får sjældent en
rodvækst på mere end cirka 50 cm.
Det giver lave udbytter, og det er
grunden til, at der i tidens løb er
gjort mange forsøg på at forbedre
jordtypen, der især er udbredt i Sydog Vestjylland.
Ifølge Carsten Petersen har tilførsel af blot en halv procent halmkoks
en markant effekt på planternes
rodnet, og ved tilførsel af to procent
halmkoks øges roddybden fra 50
cm til 75-100 cm.

– Ved tilførsel af en procent
halmkoks kunne vi øge kerneudbyttet med 22 procent. Det er en markant forbedring, og det kan blandt
andet betyde, at man får mulighed
for at dyrke vinterhvede i områder,
hvor man normalt ikke har kunnet
dyrke den afgrøde, sagde Carsten
Petersen og understregede:
– Det er samspillet mellem halmkoks og jordtypen, der giver så stor
effekt. Det er ikke koksen, der i sig
selv tilfører jorden nogle positive
egenskaber. Det er fordi størrelsen
af jordens porer og kokspartiklerne
passer perfekt sammen, så jorden
bliver bedre til at holde på regnvand
og gødning.
Indlæggene fra Plantekongressen
kan ses på www.landbrugsinfo.dk
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Skive Fjernvarme:

Nu begynder det at ligne en succes
Af Jens Utoft
Det har været en lang og kostbar
proces at nå frem til, men nu begynder det at ligne en succes.
Skive Fjernvarmes direktør Tage
Meltofte er stolt af, at det er lykkedes at opnå en markant forbedret
drift og økonomi på det forbrugerejede selskabs forgasningsanlæg,
som blev taget i brug i 2009.
Anlægget er et demonstrationsanlæg og producerer syntesegas til
det ene af Skive Fjernvarmes to
kraftvarmeanlæg.
– Det er vores grundlastanlæg,
og de tre gasmotorer skal helst køre
så meget som muligt, fordi de har
den suverænt bedste økonomi, siger
Tage Meltofte.
Anlægget er nemlig godkendt til
afregning af elproduktion på lige fod
med biogasanlæg.
Siden en ombygning i sommeren
2014 har anlægget kørt uafbrudt i
en 15-ugers periode, før det var
nødvendigt at lukke ned for at
foretage en mekanisk rensning og
inspektion af de nye katalysatorindsatser.
Undervejs er der sat flere produktionsrekorder, og den samlede års-
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produktion nåede i 2014 op på
næsten 27.000 MWhel.

kroner/MWh. De anvendes til spidslast, men det har der indtil midten
af januar ikke været meget brug for.

Mindst muligt på naturgas
På Skives andet kraftvarmeanlæg
fyres der med naturgas, og det skal
helst køre så lidt som muligt. Det vil
sige normalt kun, når det efterspørges fra Energinet.dk – for eksempel
ved vindstille eller ved fejl på udlandsforbindelser.
– Sidste år producerede vi 240
MWhel og en tilsvarende mængde
varme. Men elprisen skal være meget høj, for at det kan svare sig at
køre med dette anlæg, som er det
dyreste at køre med og derfor også
det sidste, vi tager i brug, når det
virkelig er koldt, siger Tage Meltofte.
Hvis elprisen er 250 kroner/MWh,
så er varmeprisen på dette anlæg
740 kroner/MWh, hvor forbrugerne i
dag betaler 496 plus moms.
Normalt er der ikke behov for varmen fra kraftvarmeanlægget. Den
produceres langt billigere i træpillekedlerne og især med forgasningsanlægget.
Selv de to naturgaskedler er billigere at køre med som følge af gode gaspriser og lavere energiafgifter.
Her er produktionsprisen cirka 500

Behov for ny kapacitet
Hvis ikke den nuværende ordning
med grundbeløb for at stille kraftvarmeværket til rådighed for Energinet.dk forlænges efter 2018, vil de
fire gasmotorer højst sandsynligt blive skrottet, og så skal Skive Fjernvarme finde ny reservekapacitet på
cirka 13 MW.
– Vi er allerede i gang med at
planlægge et nyt flisfyret værk med
en 10 MW hedtvandskedel, men
den skal bruges til udvidelse af forsyningsområdet i henhold til kommunens varmeplan, siger Tage Meltofte.
Alternativet til endnu et flisfyret
værk er varme fra et geotermisk
anlæg, som kommunen ønsker at
etablere.
– Et alternativ til flisfyring kunne
sagtens være gaskedler, men med
de nuværende afgifter, hvor biomasse er afgiftsfrit, er et flisfyret anlæg
absolut billigst, siger Tage Meltofte.
Den nye 10 MW flisfyrede hedtvandskedel kan suppleres med yderligere 10 MW og geotermi, hvis

Forgasning

kommunens geotermiselskab beslutter at gennemføre dette projekt.
Hedtvandsanlægget kan nemlig
udnyttes til en absorptionsvarmepumpe, så Skive Fjernvarme kan aftage geotermisk varme med en temperatur på 60 °C og sende vandet
retur med 10 °C.

Forgasning er til grundlast
Ifølge Tage Meltofte har forgasningsanlæg helt sikkert en fremtid i Danmark til grundlast.
– Med den ombygning, vi har fået
foretaget i samarbejde med Haldor
Topsøe og en nyudviklet type katalysatorer, er produktionen på vores
anlæg steget væsentligt – næsten 8
procent i 2014, siger direktøren.
Han er ikke i tvivl om, at det kan
blive endnu bedre. Driftssikkerheden
er den store udfordring. Desværre
kan der stadig opstå behov for en
ukontrolleret nedlukning. Men det
skal der være plads til.
– Her i januar har vi måttet lukke
ned for at udføre en mekanisk rensning og inspektion af de nye katalysatorelementer. Observationerne bliver nu analyseret med henblik på
yderligere forbedringer og tilpasninger
af anlægget, siger Tage Meltofte.

11,6 milioner kroner fra EUDP

Fluid bed-teknologi

Forsøg med benzin og DME

Forgasningen er baseret på en såkaldt fluid bed-teknologi.
Processen startes ved at opvarme
systemet med olie. Herefter tilføres

Gassen fra Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg er som led i tidligere
EUDP-projekt med Haldor Topsøe og
Teknologisk Institut blevet anlyseret
for at undersøge, om den kan anvendes til fremstilling af DME og
metanol. Det var en succes.
I forlængelse af dette projekt vil
Topsøe gennemføre et forstudie, der
skal vise, om syntesegassen også
kan anvendes til fremstilling af grøn
benzin.
– Det specielle ved vores anlæg
er, at vi har en luftblæst forgasser,
der typisk er mindre, og derfor også
et billigere anlæg i forhold til de
større iltblæste forgassere, siger
Tage Meltofte.

I år er det ti år siden Skive Fjernvarme besluttede at investere et
trecifret millionbeløb i europas
største forgasningsanlæg til træpiller. Projektet vakte international opmærksomhed og opnåede
at få støtte fra både EU, den danske energistyrelse og den amerikanske energistyrelse.
I de første år var anlægget
præget af en lang række børnesygdomme, men i 2012 lykkedes
det for alvor at få vendt udviklingen, og siden da er det gået stille
og roligt fremad.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Den ombygning, der er gennemført
af reformeren i forgasningsanlægget, er sket som led i et EUDP-støttet projekt med et samlet budget på
25,8 millioner kroner.
Heraf har EUDP bevilget 11,6
millioner kroner, mens Haldor Top-

søe A/S som hovedansøger selv betaler 8,9 millioner kroner. Resten
fordeles mellem Skive Fjernvarme,
Teknologisk Institut og ChimneyLab.
Haldor Topsøe har som led i projektet udviklet en ny type katalysatorer med en større overflade. Den
skal omsætte tjærestofferne i forgasningsgassen til brint og CO, som
er den primære bestanddel i syntesegassen, hvor metan udgør knap 5
procent.
Hovedparten af gassen er kvælstof fra atmosfærisk luft. Brændværdien er derfor kun cirka 1/8 af
den, vi kender fra naturgas.

bedmaterialet (kaolin og olivin), og
derefter forbrændes træpiller, indtil
temperaturen er så høj, at der kan
overgås til en iltfri forgasning. Herefter vedligeholdes temperaturen i forgasseren (875 °C) ved at forbrænde
4-5 procent af træpillerne.
Tjærestofferne omdannes til CO
og brint i katalysatoren, så længe
temperaturen er over 900 °C. Støvet fjernes i et posefilter, og den
sidste rest af tjære fjernes i scrubberen, før den rene gas ledes til
gasmotorerne.
Forventningen til det samlede
projekt, der afsluttes til efteråret, er
en forbedring af driften med cirka
20 procent på årsbasis.
– Det tror jeg, vi når, siger Tage
Meltofte.
I oktober blev der således sat
produktionsrekord med næsten
4.000 MWh og en døgnrekord på
137 MWh. I forhold til samme
periode i 2013 er produktionsgennemsnittet per døgn øget fra
110 til 125 MWh (13,6 procent).
Dermed er anlægget driftsmæssigt ved at være en god forretning,
selv om det kræver døgnbemanding
med mindst to medarbejdere.
Men det er dog fortsat tynget af
forrentning og afskrivning af de store anlægsomkostninger, der netto
beløber sig til 235 millioner kroner.

Ti år med forgasning

En af de tre motorer til forgasningsgas. De er fjernvarmeværkets grundlast
og skal helst køre så meget som muligt.

Jens Utoft er journalist, redaktør af
tidsskriftet Gasteknik og indehaver af
Profi Kommunikation, www.profi.dk
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Hillerød Bioforgasning:

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Nu giver den gas

Efter måneders forsinkelser er folkene bag
BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød så
småt begyndt at starte anlægget op.
Af Torben Skøtt
Det har taget lang tid, men nu er
det ganske vist: Det nye forgasningsanlæg, som BioSynergi har installeret ved Ullerød varmecentral i
Hillerød giver gas.
– Vi har haft gang i faklen, vi har
testet motor/generatoranlægget på
naturgas og konstateret, at vi kan
levere el og varme til nettet. Nu
mangler de sidste justeringer, hvor
vi blandt andet skal have startet
gasrensningen, så det er skovflis og
ikke naturgas, der holder anlægget
kørende, siger BioSynergis direktør,
Henrik Houmann Jakobsen.
Forud er gået et lille halvt år tid
med hvad Henrik Houmann Jakobsen betegner som “nogle irriterende, banale problemer”.
– Den elgenerator, vi fik installeret i oktober måned sidste år, kortsluttede, og vi kunne ikke få en tilsvarende model, så vi måtte lave en
hel del ændringer for at få koblet en
ny generator til gasmotoren, fortæller direktøren.
Han har måttet erkende, at det
gamle ordsprog om, at et uheld
sjældent kommer alene, kom til at
holde stik. Efter at man med møje
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og besvær havde fået installeret
en ny elgenerator og startet anlægget op på ny, viste det sig, at vindingerne i generatoren var blevet
koblet forkert, så den fik også en
meget kort levetid. Heldigvis kunne
man denne gang få fat i en tilsvarende generator, og den kører heldigvis som den skal, men hele forløbet har sat projektet 4-5 måneder tilbage.

Farvel til Castoranlægget
BioSynergi har med succes haft et
mindre demonstrationsanlæg med
kælenavnet Castoranlægget i drift
hos Græsted Fjernvarme i Nordsjælland. 6.000 driftstimer er det blevet
til i alt, heraf 3.999 timer med
kombineret el- og varmeproduktion.
Når det ikke blev til 4.000 timer
skyldtes det ifølge en spøgefuld
replik fra Henrik Houmann Jakobsen, at det kostede en middag hver
gang anlægget rundede 1.000
driftstimer.
Det nye anlæg, der primært skal
levere energi til den bæredygtige bydel Ullerød i Hillerød har en effekt
på 300 kW el og 750 kW varme. Det
er fire gange så meget som Castoranlægget, der nu er ved at blive pil-

let ned, men bortset fra det er de to
anlæg praktisk taget identiske.
De er begge designet til at anvende almindelig skovflis med et
vandindhold på 40-55 procent. Efter modtagelsen på anlægget føres
flisen gennem en tromletørrer, der
varmes op med udstødningsgassen
fra motoren. Herefter er vandindholdet reduceret til 15-20 procent af
totalvægten, og kan nu fødes ind i
toppen af gasgeneratoren, der arbejder efter medstrømsprincippet.
Det vil sige, at brændsel, luft og gas
bevæger sig i samme retning gennem gasgeneratoren.
Lufttilførslen kan reguleres mellem adskilte områder i generatoren,
så der opnås en optimal gasproduktion, og således at tjærestofferne
bliver omsat, så gassen kan bruges
som motorbrændstof.

Skal afløse naturgassen
Henrik Houmann Jakobsen ser et
stort marked for den type anlæg til
mindre naturgasfyrede kraftvarmeværker:
– Der vil være god økonomi i at
droppe naturgassen til fordel for
gas, produceret på basis af skovflis.
Det er et billigt brændsel, der kan

Forgasning

Til venstre: Kraftvarmeanlægget der
skal levere el og fjernvarme til Hillerød Forsyning. I forgrunden ses elgeneratoren – den tredje af slagsen.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Til højre: Henrik Houmann Jakobsen
foran gasgeneratoren. Hele anlægget er opbygget i moduler, så det
kan leveres i henholdsvis 20- og 40
fods containere.

produceres lokalt til gavn for både
beskæftigelsen, fjernvarmeværkets
regnskab og klimaregnskabet, vurderer direktøren.
Han satser i første omgang på at
få solgt et antal anlæg til danske
fjernvarmeværker, men håber at man
på et tidspunkt får gang i eksporten.
Derfor er al teknikken bygget op omkring 20 og 40 fods containere, så
langt hovedparten af anlægget kan
samles hos BioSynergi, der holder til
i Meløse vest for Hillerød.

Hillerød Bioforgasning
En stor del af teknikken er kendt i
fjernvarmebranchen. Brændselshåndteringen er således kendt teknik, og det samme gælder produktionen af el og varme i et motor/
generatoranlæg.
Alligevel vil mange fjernvarmeværker være skeptiske over for at
skulle investere i et anlægskoncept
der, sammenlignet med naturgasfyrede værker, kun har få driftstimer
bag sig.
I Hillerød har man derfor valgt
en helt særlig finansieringsmodel,
hvor et særskilt selskab med en
gruppe private investorer i ryggen
skal eje og drive anlægget. Fjernvarmeselskabet og dermed forbrugerne løber således ikke nogen risiko. Det gør investorerne til gengæld, men de kan på den anden
side også se frem til en pæn forrentning, hvis projektet udvikler sig
som planlagt.
Det er investeringsselskabet Hillerød Bioforgasning, der overtager

og skal drive anlægget. Bag selskabet står EBO Consult, der har adskillige års erfaring med drifts- og
økonomistyring på energiområdet.
Hillerød Bioforgasning har skudt syv
millioner i projektet, EUDP har bidraget med et tilskud på i alt tretten
millioner og endelig har BioSynergi

leveret medfinansiering for syv millioner.
Udviklingen af teknologien bag
forgasningsanlægget er støttet af
Energinet.dk og Energistyrelsen.
Læs mere på www.bioforgasning.dk
og www.biosynergi.dk

EnergiForsk2015
Den 2. juni 2015, kl. 10-17
Industriens Hus, København
Kom og vær med, når de danske energiforskningsprogrammer (ForskEL,
EUDP, ELForsk, Innovationsfonden) afholder den årlige informationsdag,
der sætter fokus på energiforskning, -udvikling og -demonstration. Arrangementet er for dig, der gerne vil høre mere om mulighederne for at søge
midler, sparre omkring ansøgningen, networke med andre i energiforskningsbranchen og generelt høre mere om fremtidens forskning,
udvikling og demonstration indenfor energi..
Foreløbigt program (forbehold for ændringer):
 Præsentation af energiforskningsprogrammerne
• Oplæg fra klima-, energi- og bygningsministeren
• Erfaringer fra ansøgere og evaluatorer
• Paneldiskussion om FUD og den grønne omstilling
• Parallelsessioner:
• Smart Grid
• Markedsmodning/kommercialisering
• Konkret hjælp til ansøgningen
• Uddeling af ForskEL-prisen 2015
• Mulighed for at besøge stande og networke
• Mulighed for rundvisning i House of Green (www.houseofgreen.dk/)
Endeligt program og link til tilmelding vil blive lagt ud på
www.energiforskning.dk

®
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Brødrene Madsen
har styr på gassen
Tre brødre med efternavnet Madsen supplerer deres svineproduktion med
salg af biogas. Og det går rigtigt godt. En billig opgraderingsteknologi har
gjort det muligt at sende hele gasproduktionen ud på naturgasnettet,
så energien til anlægget kommer fra en varmepumpe og et halmfyr.
Halm er der nemlig masser af i lokalområdet, og det er billigt!
Af Torben Skøtt
På det seneste er der for alvor kommet gang i udbygningen af biogasanlæg, og ét af de mere usædvanlige af slagsen ligger ved byen Balling på halvøen Salling.
Her har tre brødre med hver sin
svineproduktion valgt at hyre flere
medarbejdere til at passe svinene,
mens de selv koncentrerer sig om
at producere gas til naturgasnettet.
Omkring fire millioner kubikmeter
metangas regner de med at sende
ud på nettet om året. Det betyder,
at der hver dag, syv dag i ugen, skal
fyldes 300 tons gylle på anlægget
plus en god portion majs, dybstrøelse, frøgræshalm, og hvad man
ellers kan få fat på til at sætte skub
i gasproduktionen.

brødrenes anlæg lige i underkanten
til, at det kan svare sig at sende
gassen ud på nettet.
– Der er meget kapital bundet i
opgraderingsanlæg, kompressorer og
gasledninger, så det gælder om at få
så meget gas som muligt ud på nettet. Derfor har vi valgt at etablere et
halmvarmeværk, der leverer energi til
opgraderingsanlægget. Spildvarmen
herfra plus en varmepumpe, der er
koblet til den afgassede biomasse,
står for opvarmning af reaktorerne,
så naturgasselskabet kan aftage
stort set hele gasproduktionen, fortæller Boe Madsen.
Han er helt på det rene med, at
man med halmvarmeværket har fået endnu “en abe på skulderen”,
som han udtrykker det, men til gengæld kan værket levere varmen til

– Vi havde oprindelig planlagt at
supplere gyllen med majs, men nu
satser vi i højere grad på dybstrøelse. Det giver et pænt udbytte, vi
kan få det gratis i rigelige mængder,
og vi synes, vi stille og roligt bliver
bedre til at håndtere det, fortæller
en af de tre brødre, Boe Madsen.
Sammen med brødrene Kim og
Per har han haft rigeligt at se til,
siden anlægget blev startet op for
et halvt år siden, men nu er indkøringsperioden ved at være slut,
og hverdagen er i højere grad præget af faste rutiner.

Alt gas skal på nettet
Det er fortsat kun en håndfuld biogasanlæg, der opgraderer gassen,
så den kan sendes ud på naturgasnettet, og i følge Boe Madsen er

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Til højre: Boe Madsen foran et 30 m3
stort doseringsmodul, der bruges til
indfødning af blandt andet dybstrøelse. Efterfølgende blandes biomassen op med gylle i en miksertank
ved hjælp af propelomrører med
”snitteknive”. Derefter pumpes blandingen igennem en macerator, hvor
der sker en yderligere findeling, inden biomassen pumpes ind i reaktortankene.
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Til venstre: Opgraderingsanlægget
fra Ammongas, hvor biogassen
opgrades til naturgas for kun
20 øre/ m3 biogas.

Foto: Madsen Bioenergi

Biogas

Brødrene Madsens biogasanlæg set fra oven. Der er en samlet tankkapacitet på omkring 34.000 m3, fordelt på
fortanke, reaktortanke, efterlagertanke og lagertanke. Bygningen til højre er til aflæsning af biomasse, mens den
anden bygning rummer halmkedel og halmlager. De tre stakke øverst til højre rummer ensileret biomasse.
en fjerdedel af, hvad det ville koste
at bruge biogas.
– Halm er en lokal ressource,
som vi har masser af, og der findes
næppe et sted i Danmark, hvor halmen er billigere end på Salling. Derfor var det oplagt at investere i en
halmkedel, også selv om det er et
lidt specielt anlæg, fordi det skal
levere hedtvand ved en temperatur
på omkring 140 ºC.
Det er brødrene Madsen, der
står for driften af opgraderingsanlægget, men det er HMN Naturgas, der ejer anlægget med hvad
dertil hører af kompressorer, kondenstørrer, gasledninger med videre
– i alt en investering på omkring
20 millioner kroner.
– Som landmand er det svært at
låne 20 millioner kroner i banken,
så det har været en god løsning for
os. Vi har tilmed fået en aftale med
HMN Naturgas, der minder lidt om
en afbetalingsordning, så efter ti år
er anlægget vores. Eneste undtagelse er gasledningen i jorden – den
kommer vi aldrig til at eje, forklarer
Boe Madsen.

20 øre/m3 opgraderet biogas
Opgraderingsanlægget er leveret
af Ammongas og er et såkaldt
aminanlæg, udviklet med støtte fra
ForskEL-programmet.

Princippet går ud på at vaske gassen i en vandig opløsning, der indeholder amin, som er i stand til at
absorbere biogassens indhold af CO2
og frigive den igen ved opvarmning.
Det centrale i anlægget er to lodretstående beholdere, hvor den første
bruges til at absorbere gassens indhold af CO2, mens den anden beholder bruges til at opvarme væsken,
så CO2-indholdet bliver udskilt.
Der skal således bruges varme
til processen, mens elforbruget er
yderst minimalt. Og når varmen er
billig, så er det en meget billig måde
at få opgraderet biogassen på. Især
hvis man – som det er tilfældet hos
brødrene Madsen – kan bruge spildvarmen fra anlægget til opvarmning
af reaktorerne.
Anlægget kan tilmed håndtere
biogas, der ikke er renset for svovlbrinte. Det overføres blot til CO2afkastet, så metangassen, der sendes ud på nettet, er helt fri for svovlbrinte. Endelig er metanudslippet
fra processen på under 0,1 procent,
hvilket ikke blot sparer energi, men
også giver et stort plus i klimaregnskabet.
Ifølge Ammongas er energiudgifterne til opgradering af 1 m3 biogas
på kun 20 øre ved anlægget på Salling. Det er markant mindre end ved
andre anlægstyper, og hænger

blandt andet sammen med, at man
kan genbruge varmen.

Mere gas end forventet
Brødrene Madsen havde budgetteret
med en gasproduktion på 380 m3
metan/timen, men håbede på omkring 430 m3. I dag er man oppe på
500 m3/timen, så det kan vi ikke
klage over, siger Boe Madsen, med
sædvanlig jysk underdrivelse.
Derfor har man heller ikke planer
om at ændre på driften. Eksempelvis har man holdt fast i en reaktortemperatur på 46 °C, selv om man
formentlig godt vil kunne sænke
temperaturen. Men anlægget blev
startet op med podemateriale fra
Limfjordens Bioenergi, hvor man
kører ved 46 °C, og det har bakterierne det tilsyneladende godt med.
Anlægget er med i Energistyrelsens Biogas Task Force, som følger
driften tæt – både hvad angår opgraderingen, men også anvendelsen af dybstrøelse og andre biomasser med lignende tørstofindhold. Sidstnævnte er noget, der har
givet en del hovedbrud på andre
biogasanlæg, så noget tyder på,
at brødrene Madsens anlæg kan
være et eksempel til efterfølgelse.
Læs mere på
www.madsenbioenergi.dk
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Sådan fremtidssikrer du dit biogasanlæg
Effektiv udrådning, genvinding
af spildvarme og optimering af
logistikken. Det er nogle af de
værktøjer, som biogasanlæggene kan bruge til at forbedre
den løbende indtjening med.
Af Michael Madsen

tentialet i den udrådnede biomasse
er nogle af de centrale nøgletal, man
som anlægsejer bør have fokus på
at optimere.
Restpotentialet er en vigtig parameter, som ikke har været i fokus
hidtil. Problemet med mange eksisterende anlæg er øjensynligt, at
der er rigeligt krudt i den biomasse,
der fødes ind. Potentialet når blot
ikke at blive realiseret under de aktuelle driftsbetingelser. Separation,
neddeling af sværtomsættelige
plantefibre og differentieret opholdstid er tiltag, som både nye og
eksisterende anlæg er nødt til at
overveje i en fremtid, hvor adgangen
til letomsættelig biomasse bliver
stadig vanskeligere.
Michael Madsen er civilingeniør
og ansat hos Grontmij.
En kopi af indlæggene fra temadagen om morgendagens biogasanlæg kan fås ved henvendelse til
Michael.Madsen@grontmij.dk

Fokus på restpotentialet
Gasproduktion og energiforbrug per
ton behandlet biomasse og restpo-

Arkivfoto: BioPress

Mange biogasanlæg vil med lav risiko og kort tilbagebetalingstid kunne
foretage en række investeringer, der
hurtigt slår igennem på bundlinjen.
Det er konklusionen fra et seminar,
som Grontmij afholdt den 15. januar
om morgendagens biogasanlæg.
Temaet var videnoverførsel fra de
projekter, som Grontmij arbejder på,
til eksisterende og kommende biogasanlæg.
Opskriften er en kombination af
serieudrådning, grov- og finneddeling af biomassen samt differentieret opholdstid, hvor sværtomsættelige dele af biomassen tilbageholdes
i rådnetankene til de er nyttiggjort.
På sigt vil alternativer til industriaffald forventeligt blive hverdagskost
for de fleste biogasanlæg, hvilket

stiller krav til anlæggene, hvad angår deres evne til at omstille sig til
nye, ofte udfordrende typer biomasse. Energiafgrøder, dybstrøelse og
naturplejegræs vil indfinde sig på
langt de fleste anlæg i nær fremtid.
Det kræver effektive processer og
bedre anlægsdesign at kunne forbehandle og vride tilstrækkeligt med
gas ud af disse biomasser, så rentabiliteten kan sikres.
Det er derfor afgørende, at der i
planlægningen af morgendagens
biogasanlæg gøres en række centrale overvejelser. Projektmagere og
anlægsejere bør vænne sig til at
betragte decentrale lagre, modtageanlæg, udrådningsanlæg og gasopgraderingsanlæg som ét samlet hele. Derved kan der opnås store besparelser på driftssiden og en hidtil
uhørt detailindsigt, når eksempelvis
energiflow mellem enhedsoperationer knyttes sammen. Besparelser
ligger grundlæggende dér, hvor man
forstår at udnytte synergier mellem
forskellige procestrin.

Energiafgrøder, dybstrøelse og naturplejegræs vil indfinde sig på langt de fleste anlæg i nær fremtid. Det kræver effektive processer og bedre anlægsdesign at kunne forbehandle og vride tilstrækkeligt med gas ud af disse biomasser.
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Foto: Fredrik Norén

Med en samlet investering på
23 millioner svenske kroner
over tre år skal det svenske firma Marin Biogas undersøge,
hvordan man i praksis kan sætte
skub i biogasproduktionen ved
hjælp af det lille sækdyr søpunge. Målet er at fordoble gasproduktionen og samtidigt skabe et
renere havmiljø.

Søpunge kan fordoble produktionen af biogas
produktionssystemer, som ikke er i
konflikt med andre interesser som
eksempelvis fødevareproduktion. Vi
håber, at dyrkning af søpunge kan
opfylde disse krav, siger fungerende
leder af det svenske energiagentur,
Asa Karlsson, der støtter projektet
med 9,9 millioner kroner. De resterende godt 13 millioner kroner kommer fra EUs KIC InnoEnergy, der
har som mål at fremme innovation,
iværksætteri og uddannelse inden
for bæredygtig energi.

Ti gange højere udbytte
Produktion og høst af søpunge minder på mange måder om den måde,

Foto: Fredrik Norén

Søpunge hører til gruppen af sækdyr, hvoraf der findes cirka 3.000
arter i verdenshavene. Søpunge er
typisk fæstnet til klipper, sten og
alger eller lever nedgravet i sand og
mudder. De optræder enten som
1-12 centimer store enkeltindivider
eller danner ved ukønnet formering
kolonier med et stort antal millimeterstore eksemplarer.
Søpunge er i stand til at optage
betydelige mængder næringsstoffer
fra havet og indeholder samtidigt et
betydeligt gaspotentiale. Ved at
dyrke og høste søpunger i stort stil
kan man derfor slå to fluer med ét
smæk: Opnå en markant stigning i
produktionen af biogas og et renere
havmiljø.
Konceptet er udviklet af havbiolog
Fredrik Norén, der for år tilbage grundlagde virksomheden Marin biogas:
– Jeg fik ideen i 2009, hvor affaldsselskab RAMBO i Uddevalla
søgte efter biomasse til et planlagt
biogasanlæg. Jeg indså, at en storstilet dyrkning af søpunge både kunne give en betydelig gasproduktion
og samtidig skabe et renere havmiljø – en meget attraktiv effekt, ikke
mindst for os havbiologer, siger
Fredrik Norén.
– Der er et stort potentiale for at
producere biomasse i havet, eksempelvis til energiproduktion. For at
udnytte disse muligheder, skal vi
have udviklet nogle bæredygtige

Liner med søpunger.

man dyrker muslinger på. Teknikken
skal imidlertid optimeres for at blive
rentabel, og man skal blandt andet
have styr på, hvordan man bedst får
fremmet en kultur af larver under
kontrollerede forhold i tanke.
Et andet vigtigt mål med projektet
er at undersøge produktionskapaciteten. Foreløbige undersøgelser tyder
på, at der kan produceres mindst
0,6 GWh om året fra et areal på en
hektar havoverflade. Det er op til ti
gange mere, end man kan hente ud
af et landbrugsareal på en hektar
med hvede, og det kan fordoble biogasproduktionen i Sverige.
Samtidig fjernes op til 15 tons
kvælstof og 1,5 tons fosfor fra
havet. Det giver et renere havmiljø,
og landmændene vil kunne udnytte
næringsstofferne gennem den
biomasse, de får retur fra biogasanlægget.
Projektet ledes af Marin Biogas
og udføres i samarbejde med blandt
andet E.ON, IVL Swedish Miljøundersøgelser og Scan Fjord Mollösund, der i løbet af de næste tre år
vil høste søpunge til E.ON's biogasanlæg i Falkenberg. IVL Swedish
Miljøundersøgelser skal stå for
forskning og evaluering, og Engage
Technology Ventures skal være
med til at udvikle planer for en
europæisk ekspansion.
Læs mere på www.marinbiogas.se
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Brintlagre på “slankekur”
Brint kan være velegnet som lager for vedvarende energi, men det fylder meget.
Derfor skal det komprimeres til omkring 700 bar, når det anvendes i
transportsektoren, og det er både dyrt og besværligt. I fremtiden
vil man formentlig lagre brint i såkaldte metalhydrider eller
bruge en kombination af metalhydrider og tryktanke.
Af Torben Skøtt
Energilagring er helt afgørende for,
at vi kan omstille vores energiforsyning til 100 procent vedvarende
energi. Uden effektive energilagre vil
det stort set være umuligt at skabe
balance i et energisystem, hvor elproduktionen i vid udstrækning er
baseret på sol og vind.
Naturgasnettet og de underjordiske gaslagre får uden tvivl en afgørende rolle. Her er der nemlig tilstrækkelig kapacitet til at kunne
dække hele Danmarks forbrug af
naturgas i flere måneder. Og gassen kan bruges til både transport,
el- og varmeproduktion, så i teorien
vil vi kunne dække hele vores energiforbrug med naturgas.

Brint er også i spil som en fremtidig metode til energilagring. El
fra sol og vind kan forholdsvis let
konverteres til brint via elektrolyse,
og når brinten efterfølgende omsættes til el og varme i en brændselscelle, sker det med høj effektivitet og uden udslip af skadelige
stoffer.
Brint er således en meget miljøvenlig energibærer, og det letteste
grundstof. Vægtmæssigt indeholder
det 2,5 gange mere energi end naturgas og tre gange mere end benzin, men rumfangsmæssigt er det
modsat. Her indeholder benzin og
naturgas cirka tre gange mere energi end brint, så der kan være god
grund til at sætte brintlagrene på
“slankekur”.

Sammenlignet med trykluftslagre
eller vand, der pumpes op i en højtbeliggende sø, er brintlagring imidlertid en effektiv løsning. Det fortalte
lektor ved Institut for Kemi og iNANO
på Aarhus Universitet, Torben R.
Jensen, om på et temamøde om
brint og brændselsceller i Eigtveds
Pakhus, arrangeret af Energistyrelsen og Dansk Gasteknisk Center.

HyFill-Fast-projektet
– Hvis vi forestiller os, at vi har et
rumfang på to millioner m3 til opbevaring af energien fra en vindmøllepark, vil vi kunne opbevare 1.500
gange mere energi ved at bruge
brint som lager end ved at pumpe
vand op i en sø, fortalte Torben R.
Jensen (se nedstående figur).

GW
8
Figuren viser, hvordan energiproduktionen fra en vindmøllepark typisk varierer over en
periode på 14 dage, og hvordan
energien kan opbevares med tre
forskellige teknologier:

Trykluftsturbine
( tryk 200 bar)

6
Brintlager
( tryk 200 bar)

Vandkraft
(sø 100 m)

4

Produktion
af vindkraft

Som det fremgår af figuren er
der ikke den store forskel på
løsningen med trykluft og vandreservoir, men hvis man bruger
brint som lager, kan man opbevare cirka 1.500 gange så meget
energi, som ved at pumpe vand
op i en sø.

2

0
1. dag

1. Ved at fylde et hulrum med
luft ved et tryk på 200 bar.
2. Ved at pumpe vand op i en
højtbeliggende sø.
3. Ved at fylde et hulrum med
brint ved et tryk på 200 bar.

3. dag

5. dag
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7. dag

9. dag

11. dag

13. dag

Foto: Toyota

Brint

Til højre: Toyotas nye brintbil Mirai, der er udstyret med brændselsceller og en tryktank under bunden, hvor brinten
opbevares ved et tryk på 700 bar.
Til venstre: Under påfyldning er det nødvendigt at køle brinten, da temperaturen i tanken ikke må overstige 85 °C.
Han er blandt andet leder af
forskningsprojektet HyFill-Fast, der
er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 22 millioner kroner.
Her skal forskere fra Aarhus Universitet, DTU, HZG i Tyskland og KIST i
Korea udvikle udvikle nye metoder
til opbevaring af brint under højt tryk
og som fast stof. Det sker i samarbejde med danske H2 Logic, der
producerer brinttankstationer og i et
internationalt netværk med deltagelse af nogle af verdens førende bilproducenter.
– Transporten er en af de helt
store energislugere, og er næsten
100 procent afhængig af fossile
brændsler. Omkring 1/3 af det totale energiforbrug i Danmark går
således til transport, og i eksempelvis USA ligger transporten beslag
på ikke mindre end 2/3 af det samlede energiforbrug, sagde Torben R.
Jensen.
Brint kan være en effektiv metode til at få vedvarende energi ind i
transportsektoren. Med brint i tanken opnår man en rækkevidde på
omkring 500 kilometer og samme
optankningstid som for en bil til benzin eller diesel. Det har fået stort
set alle de store bilproducenter til at
arbejde med brint i deres udviklingsafdelinger, og allerede i dag har
Hyundai og Toyota sendt et større
antal brintbiler på gaden.

Metalhydrider
Det største problem ved at bruge brint
som energibærer er, at det er besværligt at opbevare, så når brinten
anvendes i køretøjer, er det nødvendigt at komprimere det til et tryk på
700 bar for at sikre en tilstrækkelig
lang rækkevidde.
Tanken i en brintbil er fremstillet
af kulfiberforstærket plast. Det sikrer
en lav vægt, men da tanken kun
kan holde til en temperatur på omkring 85 °C, er det nødvendigt at
nedkøle brinten, når tanken i løbet
af få minutter skal fyldes op med
brint. Det koster energi, ligesom det
koster energi at komprimere brinten.
I HyFill-Fast-projektet arbejder
man blandt andet på at forbedre
teknologien til opbevaring af brint
under højt tryk, herunder reducere
behovet for køling, men man har
også fokus på, hvordan brint kan
lagres mere kompakt som fast stof.
Det kan ske ved anvendelse af såkaldte metalhydrider, hvor brintatomerne populært sagt bliver bundet mellem metalatomerne. På den
måde kan man opbevare brint på
meget lidt plads, og metalhydriderne
er i stand til at optage og afgive
brinten ved, at man ganske enkelt
skruer op og ned for temperaturen.
Hvis man forestiller sig, at en bil
skal bruge 5 kg brint for at opnå en
rækkevidde på 500 kilometer vil

brinten fylde cirka 60 m3. Komprimeres brinten til et tryk på 700 bar
reduceres rumfanget til 125 liter,
men hvis man i stedet anvender
metalhydrider, kan man nå helt ned
på 34 liter.

Udfordringerne
– Der er dog en række udfordringer,
hvis det skal kunne fungere i praksis, fortalte Torben R. Jensen på
temamødet:
En af udfordringerne er, at metalhydriderne skal varmes op til flere
hundrede grader, inden brinten bliver frigivet. Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det naturligvis
et plus, men hvis energiforbruget til
opvarmning bliver for stort, får det
samlede system en alt for lav virkningsgrad.
Løsningen kan ifølge Torben R.
Jensen bestå i, at man finder nogle
metalhydrider, der kan optage og
afgive brinten ved mere passende
temperaturniveauer, eller man får
udviklet et system, hvor varmetabet
kan udnyttes i brændselscellerne.
Men måske bliver løsningen et
system, hvor man kombinerer flere
forskellige teknologier, eksempelvis
metalhydrider med tryktanke. Det
er én af de modeller, der bliver
undersøgt nærmere i HyFill-Fastprojektet, der afsluttes ved udganI
gen af 2016.

FiB nr. 51 • marts 2015 15

Mikrokraftvarme

200.000 driftstimer
med mikrokraftvarme
Ti års udviklingsarbejde og 200.000 driftstimer med danske mikrokraftvarmeanlæg har vist, at anlæggene er ved at være klar til markedet. Klimagevinsten
er betydelig og anlæggene kan være med til at skabe balance i elnettet.
Priserne er reduceret markant, men har endnu ikke nået et niveau,
hvor teknologien kan konkurrere med traditionelle varmeanlæg.
Af Jan de Wit og Bjørn K. Eliasen
Samproduktion af el og varme er
langt mere effektivt, end hvis el og
varme produceres hver for sig. Det
er baggrunden for, at en stor del af
den danske energiproduktion er baseret på kraftvarmeværker.
Kraftvarmeanlæg bliver normalt
etableret i forbindelse med fjernvarmeforsyning, men med brændselsceller er det i dag blevet muligt at
fremstille effektive mikrokraftvarmeanlæg til individuelle boliger. De
bedste anlæg har en elvirkningsgrad
på op imod 50 procent, hvilket er
bedre end hvad de fleste kraftvarmeanlæg tilkoblet fjernvarmenettet
kan præstere.
I projektet “Dansk Mikrokraftvarme” er tre forskellige anlægstyper
blevet afprøvet gennem en længere
periode hos almindelige forbrugere.
I alt er 55 enheder blevet testet i
felten, og der er opnået et samlet
driftstimetal på over 200.000 timer.
De tre forskellige typer mikrokraftvarmeanlæg, der blev testet i
projektets sidste fase, var installeret
hos forbrugere i henholdsvis Vestenskov på Lolland, Varde og Sønderborg.

Vestenskov
I Vestenskov var der tale om 33
enheder, der blev forsynet med
brint fra et centralt placeret elektrolyseanlæg i byen. Enhederne
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blev leveret af IRD i Svendborg og
baseret på LT-PEM-celler. De blev
installeret sammen med et varmelager med elpatron, der skulle gøre
det muligt over en kortere periode
at trække en større varmeeffekt til
huset end mikrokraftvarmeanlæggets aktuelle ydelse.
I Vestenskov viste det sig hurtigt,
at driften af selve elektrolyseanlægget var ustabil, og at der ofte var for
lidt brint til at forsyne alle enheder.
Derfor blev der valgt en driftsstrategi, hvor enkelte anlæg kørte så kontinuert som muligt, mens andre anlæg havde mange start/stop. Derved
fik man samtidig konstateret, at
start/stop ikke har nogen negativ

indflydelse på anlæggets ydelse.
Tværtimod viste de efterfølgende
analyser af anlæggene, at der faktisk var mindre degradering per
driftstime for anlæg med mange
start/stop end for enheder med
mere kontinuert drift.
Husene i Vestenskov var ældre,
større huse og ældre parcelhuse.
Sammenlagt blev der opnået cirka
90.000 driftstimer for anlæggene i
Vestenskov. Rådighedsfaktoren for
de bedste anlæg var på 98 procent, og det bedste anlæg nåede
en driftstid på over 10.000 timer. I
gennemsnit var anlæggene til rådighed for forbrugerne i 77-78 procent
af tiden.
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Figur 1. Driftstid og total tid for anlæggene omkring Varde.
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Foto: Dansk Mikrokraftvarme

Til højre: Mikrokraftvarmeanlæg ved
plejehjem i Varde. Anlægget er udstyret med en reformer, der konverterer naturgas til brint.

Varde
I Varde blev der opstillet 20 naturgasfyrede enheder fra Dantherm Power,
baseret på LT-PEM-celler og en integreret reformer, der konverterer naturgas til brint ude hos forbrugeren. Enhederne blev installeret parallelt med
husenes eksisterende varmeforsyning,
og der blev ikke installeret supplerende eller nye varmelagre.
Der blev opnået 125.000 driftstimer for anlæggene omkring Varde.
Rådighedsfaktoren var i gennemsnit
på 77-78 procent, men den steg
gennem hele perioden, og i de sidste
17 uger var flertallet af anlæggene til
rådighed i over 95 procent af tiden.

Sønderborg
I Sønderborg blev to naturgasfyrede
anlæg med SOFC-brændselsceller

fra Topsoe Fuel Cell testet i projektets afsluttende fase. Anlæggene
blev leveret af Dantherm Power og
opnåede kun 800 driftstimer.
Rådighedstallet for den bedste
enhed var på kun 39 procent, hvilket vidner om, at der var tale om 1.
generationsanlæg med mange udfald og problemer med især nettilslutning.
Topsoe Fuel Cell stoppede sine
aktiviteter tidligt i testperioden, så
udsigterne til en videreførelse af
produktet er meget usikre.
SOFC-teknologien er kendetegnet
ved en høj elvirkningsgrad på omkring
50 procent, men da brændselscellerne kræver en arbejdstemperatur
på 700-800 ºC, vil mange start/stop
reducere virkningsgraden mærkbart.
Erfaringerne fra Sønderborg viser så-
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Figur 2. Driftstid og total tid for anlæggene i Vestenskov. Mangel på brint
betød mange bevidste stop.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Til venstre: Væghængt mikrokraftvarmeanlæg til Vestenskov på Lolland. Anlægget forsynes med brint
fra et centralt placeret elektrolyseanlæg i byen, så det kræver ikke
meget plads i den enkelte bolig.

ledes, at anlæggene i praksis kan
præstere en netto elvirkningsgrad
på 27-29 procent ved 5-10 start/
stop om ugen.

Balancering af elnettet
Ud over at dække en del af de enkelte husstandes el- og varmebehov
kan mikrokraftvarmeanlæg være
med til at skabe balance i elnettet.
Det viser forsøg fra Varde, hvor flere
af anlæggene på et tidspunkt blev
fjernstyret fra en central hos DONG
Energy, der således fik mulighed for
at lukke produktionen ned i perioder
med meget vindmølleel og omvendt
starte anlæggene op i perioder med
for lidt el på markedet.
I Vestenskov kan systemet indrettes, så elektrolyseanlægget primært
er i drift i perioder med overskydende el på markedet, mens man i
vindstille perioder må trække på et
lager af brint. Det kan således også
være med til at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på el.
En vigtig forudsætning for at anlæggene kan bruges til at skabe bedre overensstemmelse mellem udbud
og efterspørgsel på el er, at de har
en forholdsvis kort opstartstid. I Vestenskov kan anlæggene startes op i
løbet af få minutter. I Varde kan det
tage op imod en time, da den valgte
brændselsreformer skal op i temperatur for at fungere optimalt. SOFCanlæggene i Sønderborg skal bruge
mange timer på opstart og vil således næppe være anvendelige til balancering af elnettet.
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 Bedre og billigere anlæg

Igennem projektets tre faser er det
lykkedes at forenkle anlæggene og
reducere både volumen, vægt og
pris markant. Indtægterne fra elproduktionen kan dog fortsat ikke forrente den ekstra investering i forhold
til et kedelbaseret varmeanlæg.
På plussiden tæller, at mikrokraftvarme sparer CO2 i forhold til et
traditionelt varmeanlæg. For anlæggene omkring Varde har der således
været tale om en CO2-reduktion på
1-2 tons/anlæg, mens besparelsen i
Vestenskov har været på op til 3,5
tons CO2 når brintproduktionen baseres på vindmølleel.
Alle tre teknologier har under drift
præsteret elvirkningsgrader på 32
-49 procent. Det er væsentligt mere
end hvad konkurrerende teknologier
kan præstere i den effektklasse.
SOFC-cellerne har dog et betydeligt
energiforbrug til opstart og bør der-

Anlæg

Elvirkningsgrad

Totalvirkningsgrad

Varde

32-25 %

92-102 %

Sønderborg

38-42 %

78-85 %

Vestenskov

42-49 %

–

1)

Tabel 1. Virkningsgrader målt i praktisk ved kontinuert drift. Den høje
virkningsgrad i Vestenskov hænger
sammen med, at der ikke noget tab
til konvertering af energi, da anlæggene forsynes med brint fra et centralt elekrolyseanlæg. I Sønderborg,
hvor der anvendes SOFC-brændselsceller, falder virkningsgraden
markant ved mange start/stop.
1. I Vestenskov er det ikke lykkedes
at registrere en totalvirkningsgrad
for anlæggene. Laboratorietest viser
en samlet virkningsgrad for el og
varme på 85-91 procent.

for ikke installeres i ejendomme
med mange start/stop.
Under projektforløbet har overraskende mange fejl og udfald knyttet sig til anlæggenes invertere, der
omdanner jævnstrøm til vekselstrøm. I forbindelse med for eksempel tordenvejr eller variationer i
netspændingen kan inverteren blive
frakoblet i få sekunder med den
konsekvens, at anlægget lukker
ned. I de seneste uger af projektperioden blev styrings- og overvågningssystemet ændret, så der hurtig
kunne ske en automatisk indkobling
af anlæggene efter udfald.
Jan de Wit (jdw@dgc.dk) og Bjørn
Klaveness Eliasen (bke@dgc.dk) er
begge ansat hos Dansk Gasteknisk
Center, www.dgc.dk.
Læs mere om Dansk Mikrokraftvarme
på www.dmkv.dk

Set med danske øjne er det imponerende, at Japan allerede har
installeret omkring 100.000 mikrokraftvarmeanlæg, men ifølge
den japanske regering er det slet
ikke nok. Den japanske premierminister Shinzo Abe har sat som
mål, at 5,3 millioner huse i 2030
skal være udstyret med mikrokraftvarmeanlæg baseret på
brændselsceller. Det svarer til cirka ti procent af de japanske ejendomme.
Den japanske stat har ydet
massive tilskud til mikrokraftvarme siden 2009, men i dag er tilskuddet per anlæg nede på omkring 20.000 kroner. Forbrugeren
skal betale godt 100.000 kroner
for et anlæg, så det er fortsat en
dyr løsning sammenlignet med
andre energianlæg.
Ulykken på atomkraftværket
Fukushima i 2011 har uden tvivl
været medvirkende til, at så mange japanske familier i dag har investeret i mikrokraftvarme.
TS
Kilde: www.bloomberg.com
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Ti procent af japanske
huse skal forsynes
med brint i 2030

Brintnet er en dansk specialitet
De mikrokraftvarmeanlæg, der
frem til foråret 2014 var i drift i
landsbyen Vestenskov på Lolland, er lidt af en dansk specialitet. Der er formentlig det eneste
sted i verden, hvor man har
etableret et særskilt brintnet til
forsyning af omkring 30 boliger.
Mikrokraftvarmeanlæg bliver stort
set altid etableret i områder med
naturgas, fordi anlæggene kan udstyres med en reformer, der kan
konvertere naturgas til brint. I Japan
har man omkring 100.000 gasfyrede anlæg, og i det europæiske Enefield-projekt er det planen, at alle
1.000 anlæg skal kobles til gasnettet.
Men hvad gør man, hvis der ikke
er noget gasnet? Det problem løste

man i Vestenskov ved at etablere et
helt nyt rørnet til brint og et centralt
placeret elektrolyseanlæg med tilhørende lagertank, hvor brinten opbevares ved et tryk på 4-6 bar.
Den første del af nettet bestod af
rustfri stålrør. En senere udvidelse
af nettet blev udført i plast, hvorved
etableringsudgifterne blev reduceret
til omkring en tredjedel af prisen på
stålrør.
Der er dog fortsat tale om en forholdsvis dyr løsning i forhold til områder, hvor der er et naturgasnet. Til
gengæld kan det på sigt vise sig at
blive en interessant løsning, fordi
man med et tilstrækkeligt stort lager
vil kunne basere brintproduktionen
på overskydende vindmølleel.
TS
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3.000 nye mikrokraftvarmeanlæg i 2018

Af Torben Skøtt
Dansk producerede mikrokraftvarmeanlæg er teknisk set en succes. Det
er konklusionen på projektet Dansk
Mikrokraftvarme, hvor man siden
2007 har testet 55 anlæg hos almindelige forbrugere.
– Vi har bevist, at teknologien
fungerer. Nu handler det om at få
produktionen op på et niveau, hvor
priserne kan matche traditionelle
opvarmningsanlæg, siger direktør for
Partnerskabet for brint- og brændselsceller, Aksel Mortensgaard.
Han har sammen med producenterne bag Dansk Mikrokraftvarme
lavet en plan for markedsmodning
af mikrokraftvarme, og han er ikke i
tvivl om, at der ligger en betydelig
eksport og venter forude, hvis det
offentlige vil støtte udbygningen i en
overgangsfase – på samme måde
som det i sin tid skete med vindmøllerne.
– Alene på europæisk plan er
der et årligt marked for udskiftning
af kedelanlæg på mere end 100

Dantherm Power er
sammen med IRD
parat til at installere
3.000 nye mikrokaftvarmeanlæg
over en fireårig
periode, hvis det
offentlige vil bidrage
med 25 millioner
kroner om året i
støtte.

Foto: Dantherm Power

På europæisk plan er der et
årligt marked for udskiftning af
kedelanlæg på mere end 100
milliarder kroner. Danske producenter af mikrokraftvarme
satser på at kunne dække ti
procent af det marked, men
det vil kræve offentlig støtte
til 3.000 nye anlæg over en fireårig periode.

milliarder kroner. Hvis danske producenter kan få ti procent af det
marked, vil det få stor betydning for
eksporten og etablering af danske
arbejdspladser, siger Aksel Mortensgaard.
Han understreger samtidig, at
kunderne ikke må blive gidsler i den
omstilling:
– Det er nødvendigt at fjerne den
økonomiske usikkerhed for forbrugerne, hvis mikrokraftvarme skal
blive et reelt alternativ til olie- og
gasfyr.

Flere anlæg = billigere anlæg
At det rent faktisk kan lade sig gøre
at skabe et gennembrud for mikrokraftvarme, viser udviklingen i Japan. Her har det offentlige siden
2009 støttet virksomhedernes udvikling og markedsmodning med et
beløb svarende til mere end fire milliarder danske kroner. Resultatet er,
at der i dag er omkring 100.000
mikrokraftvarmeanlæg hos private
forbrugere, og tallet stiger dag for
dag.

2015

2016

2017

2018

100

400

900

1.600

Brintfyret anlæg/kundens pris 295.000

235.000

215.000

190.000

Gasfyret anlæg/kundens pris

140.000

121.000

110.000

100.000

Tilskud/anlæg

105.000

65.000

35.000

20.000

Antal anlæg/år

Tabel 1. Prisudviklingen og tilskud til mikrokraftvarmeanlæg i perioden
2015-2018. Kilde: Markedsmodningsplan for Mikrokraftvarmefra Partnerskabet for brint og brændselsceller.

Modellen minder om det, der i
sin tid skabte et gennembrud for
dansk vindmølleindustri. Man starter
i den høje ende og aftrapper støtten
i takt med, at anlæggene bliver billigere. I Japan startede man for år tilbage med massive tilskud, men er i
dag nede på omkring 20.000 kroner i støtte per anlæg.
Herhjemme ønsker Partnerskabet
for brint- og brændselsceller, at der
bruges 25 millioner kroner om året i
offentlig støtte til mikrokraftvarme
over en fireårig periode fra 2015 til
og med 2018. Støtten skal bruges
til, at der kan installeres 3.000 nye
mikrokraftvarmeanlæg, fordelt fiftyfifty mellem brintfyrede- og naturgas/
biogasfyrede anlæg.
Med en støtte på 25 millioner
kroner om året forventer parterne,
at man i løbet af en treårig periode
kan få prisen for brintfyrede anlæg
ned på cirka 210.000 kroner inklusive udgifter til elektrolyseanlæg. For
de naturgasfyrede anlæg forventes
en pris i 2018 på omkring 120.000
kroner per anlæg.
Det er stadigvæk dyrt i forhold til
et traditionelt varmeanlæg, men
Partnerskabet forventer, at priserne
efter 2018 vil nærme sig et konkurrencedygtigt niveau. Derudover vil
producenterne i løbet af de fire år
opnå yderligere driftserfaringer på
nærmarkederne, hvilket er en forudsætning for efterfølgende at kunne give garantier på et internationalt
I
marked.
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EU tester 1.000 mikrokraftvarmeanlæg
– halvdelen med SOFC-celler
ningsgrader på omkring 60 procent
eller markant højere end PEM, der
typisk vil kunne omdanne 35-40
procent af brændslet til el. Den
samlede virkningsgrad for el plus
varme er dog omtrent den samme.
– De forskellige teknologier kræver
forskellige driftsstrategier. Hvis det
primært handler om at producere så
meget el som muligt, er SOFC et fornuftigt valg, men hvis man har et
større varmebehov end el-forbrug,
eller hvis man vil have et fleksibelt
anlæg med mange start/ stop er det
PEM-teknologien, man bør satse på,
forklarer Eva Ravn Nielsen.

De første 100 anlæg er allerede installeret i det ambitiøse
Enefield-projekt, og til efteråret
forventer man, at omkring 600
anlæg vil være i drift hos almindelige forbrugere i tolv europæiske land. Halvdelen af anlæggene er baseret på SOFCbrændselsceller, der kan producere el med virkningsgrader på
omkring 60 procent.
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Næste projekt
Et tilskud i Enefield-projektet på
194.000 kroner per anlæg vidner
om, hvor svært det er at få skabt et
kommercielt gennembrud for mikrokraftvarme, og Eva Ravn Nielsen tør
da heller ikke komme med et konkret bud på, hvornår teknologien
kan konkurrere med traditionelle opvarmningsformer.
– Hvis alternativet er fjernvarme,
er det op ad bakke, men hvis man

Læs mere om Enefield-projektet på
http://enefield.eu

Foto: Enefield.eu

Enefield-projektet skal bringe de
miljøvenlige mikrokraftvarmeanlæg
tættere på markedet. Med et budget på knap 400 millioner kroner
skal omkring 1.000 mikrokraftvarmeanlæg testes over en femårig periode i 12 europæiske lande. EU's 7.
rammeprogram støtter massivt op
om projektet med et tilskud på ikke
mindre end 194 millioner kroner.
Ni europæiske producenter af
mikrokraftvarmeanlæg deltager i projektet, herunder danske Dantherm
Power, der havde en central rolle i
projektet Dansk Mikrokraftvarme.
Fra dansk side deltager endvidere
DONG Energy og DTU Energi.
Til forskel fra Dansk Mikrokraftvarme, hvor der med få undtagelser
var tale om anlæg med PEM-brændselsceller, så er der i Enefieldprojektet nogenlunde lige så mange
anlæg med PEM som med SOFCbrændselsceller.
– Flere af de europæiske producenter vurderer, at det vigtigste er
en høj elvirkningsgrad, og på det
punkt er der ikke noget, der kan slå
SOFC, fortæller Eva Ravn Nielsen
fra DTU Energi. Hun spiller som centerleder for FCH Test Center på DTU
Energi en aktiv rolle i projektet, og
skal blandt andet skal stå for indsamling af driftsdata fra de mange
anlæg.
Eva Ravn Nielsen vurderer, at
mikrokraftvarmeanlæg baseret på
SOFC-teknologi kan nå op på elvirk-

sammenligner med for eksempel
naturgasfyr, så begynder det at ligne
noget – især hvis det er i et område
med høje elafregningspriser, siger
Eva Ravn Nielsen.
Hun forventer dog, at der ligger
en del års forskning og udvikling
forude, inden mikrokraftvarme bliver lige så udbredt som rene naturgasfyr:
– I branchen er man så småt begyndt at diskutere, hvad efterfølgeren for Enefield-projektet skal
være, og der er bred enighed om,
at anlæggene skal produceres i
nogle helt andre styktal, end man
kender i dag.
– Jeg vil ikke blive overrasket,
hvis man i et nyt projekt, stiller krav
om, at hver producent skal være i
stand til at levere mindst 500 anlæg eller flere. Det er de størrelsesordener, vi skal op på, hvis omkostningerne skal ned på et niveau, som
den almindelige forbruger kan betale, slutter Eva Ravn Nielsen.

Det første af i alt 1.000 mikrokraftvarmeanlæg i Enefield-projektet blev i
efteråret 2013 installeret hos familien Bossler i Homburg, nord for Frankfurt. Anlægget blev leveret af BAXI INNOTECH, der er en af de ni producenter, som er tilknyttet projektet.

Det erhvervsfremmende videncenter CEMTEC i Hobro, som i
de senere år har været med til
at skabe omkring 200 nye nordjyske arbejdspladser inden for
brint- og brændselscelleområdet, har modtaget ny bevilling
for 2015.

CEMTEC får ny bevilling til grønne gasser
Vækstforum og Region Nordjylland
har bevilliget to millioner kroner til
CEMTEC's aktiviteter inden for grønne gasser i 2015.
– Det er vi naturligvis rigtig glade
og stolte over. Det betyder, at vi kan
fortsætte vores arbejde med at fremme den grønne omstilling af det
danske energisystem, skabe nye arbejdspladser og sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede, så
der fortsat kan skabes projekter inden for grønne gasser som brint og
biogas", siger Lars Udby, direktør for
CEMTEC.
Grønne gasser vil, ifølge vurderinger fra blandt andre Energistyrelsen,
indtage en central rolle i den nationale energistrategi, som skal omstille
det danske energisystem til at være
bæredygtigt og uafhængigt af fossile
brændstoffer. Her har Danmark og
særligt Nordjylland sat sig i førersædet. CEMTEC har bidraget til både at
implementere den nationale strategi,
og har samtidigt medvirket til at ska-

be danske arbejdspladser og tiltrække udenlandske investeringer.
– CEMTEC er en vigtig del af
Nordjyllands styrkeposition på energiområdet, fordi centeret har stor viden og erfaring samt et godt nationalt og internationalt netværk. De
kompetencer vil vi gerne hjælpe

Fakta om CEMTEC
CEMTEC er et videncenter for
grønne gasser, der omsætter
danske klimavisioner til konkret
handling. Centeret gennemfører i
samarbejde med virksomheder og
forskningsinstitutioner projekter til
afdækning af, hvordan brint og
biogas kan fremme den grønne
omstilling af det danske energisystem til at være baseret på vedvarende energikilder.
Cemtec
 9640 1500
www.cemtec.dk

CEMTEC med at videreudvikle og
bringe mere i spil til gavn for væksten i det nordjyske erhvervsliv, siger regionsrådsformand i Region
Nordjylland Ulla Astman, som også
er formand for Vækstforum.
De kompetencer og styrker, der
er til stede i Nordjylland, er også
blevet bemærket uden for Danmarks grænser, og har foruden
udenlandske investeringer ført til
projekter med store internationale
aktører. I den sammenhæng kan
nævnes det forestående Power2Hydrogen projekt, som har fået bevilliget 30 millioner kroner fra det
danske ForskEL-program til opførelse af et demonstrationsanlæg i Hobro Syd, der skal producere brint til
højværdimarkeder og samtidig bidrage til balanceringen af det fremtidige danske elnet. Partnerne i dette projekt tæller blandt andre det
franske gasselskab Air Liquide,
energielskabet NEAS og Aalborg
Universitet.
TS

Byg et “IKEA” biogasanlæg på tre dage
Belgiske Biolectric sælger med
succes biogasanlæg efter et koncept, som leder tankerne hen på
IKEA. Firmaet tilbyder enkle anlæg i fire forskellige størrelser,
der kan samles på tre dage og til
en pris, hvor de fleste kan være
med.
Det mindste anlæg er udstyret med
en elgenerator på 11 kW og kan fås
for knap 1 million kroner. Det må
siges at være et godt tilbud, men til

gengæld må man affinde sig med,
at der er tale om en standardløsning, som der ikke kan ændres på.
Filosofien er nemlig, at der ligesom i
IKEA skal langes rigtigt mange varer
over disken.
Ud over anlægget på 11 kWel tilbyder Biolectric anlæg med en eleffekt på henholdsvis 22, 33 og 44
kW, opbygget efter samme skabelon
som det mindste anlæg.
Anlægget bliver leveret på en
lastbil, hvor alt teknikken er samlet

i en container fra fabrikken. Reaktortanken er modulopbygget og stilles op i løbet af få dage. Efter tre
dage er det hele samlet, og der kan
fyldes gylle på anlægget, og efter
cirka otte dage vil man kunne starte motoren op og begynde at producere el.
Læs mere på www.biolectric.be, hvor
der blandt andet er et link til en video, der viser, hvordan anlægget
bliver samlet.
TS
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Grøn gas

Biobrændstoffer

Foto: Torben Skøtt/BioPress

EU har rigeligt med restprodukter
til 2G biobrændstoffer
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Imens kan man glæde sig over, at
der er rigeligt med restprodukter til
at opfylde et eventuelt iblandingskrav på 1,25 procent. Det viser en
ny rapport, som The International
Council for Clean Transportation
(ICCT) har udarbejdet.
Rapporten viser, at der i de enkelte medlemslande er mindst fire
gange så mange restprodukter, som
der skal til for at opfylde et eventuelt iblandingskrav på 1,25 procent. I
Danmark har vi næsten 20 gange
så man restprodukter, som der kræves og i Rumænien, Finland og
Frankrig har man endnu flere res-

sourcer til rådighed i forhold til et
iblandingskrav på 1,25 procent.
Undersøgelsen viser også, hvor
mange anlæg, der skal etableres,
hvis alle 2G biobrændstoffer skal
produceres internt i det enkelte
land. Her topper Tyskland med 13
anlæg, mens vi i Danmark vil kunne
nøjes med to anlæg, der hver producerer 75.000 tons biobrændstoffer om året.
Ud over en betydelig klimagevinst
vil et iblandingskrav for biobrændstoffer kunne øge landdistrikternes
økonomi og skabe hundredtusinder
af arbejdspladser, hedder det i
rapporten.
Kilde: biorefiningalliance.com
og energi.di.dk.

Procent i forhold til 1,25 procent målet
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De enkelte medlemslande i EU er
grundlæggende set enige om, at
det er nødvendigt at stille krav til
transportsektoren, der fortsat er
næsten helt afhængig af fossile
brændsstoffer.
Men når det kommer til stykket,
har medlemslandende haft meget
svært ved at nå til enighed om konkrete, bindende mål for transportsektoren. Det har i en del år stoppet
næsten enhver investering i biobrændstoffer i EU – både de afgrødebaserede (1G) og de avancerede
(2G), der er baseret på affald og
restprodukter.
Kommissionen kom oprindeligt
med et forslag om et 5 procent loft
for afgrødebaserede biobrændstoffer, ministerrådet vedtog et 7 procent loft, og nu har Europaparlamentets miljøudvalg anbefalet et 6
procent loft. Ydermere har miljøudvalget anbefalet et iblandingskrav
for 2G biobrændstoffer på mindst
1,25 procent mod ministerrådets
vedtagelse om 0,5 procent, som
endda ikke var bindende.
Rådet og Parlamentet skal forhandle et kompromis over de næste
par måneder, så hvis alt går vel kan
ændringsforslagene til VE-direktivet

og brændstofskvalitetsdirektivet
være på plads i løbet af foråret.

Tj

EU-landene har mellem 4 og 28
gange så mange restprodukter,
som der skal til for at opfylde
et eventuelt iblandingskrav for
2G biobrændstoffer på 1,25
procent.

Figur 2. Mængden af restprodukter i forhold til et iblandingskrav for 2G
biobrændstoffer på 1,25 procent. Til højre på figuren er angivet det antal
anlæg (75.000 tons/år, der kræves for at opfylde iblandingskravet.

Transport

Danske ingeniørstuderende er
stærkt repræsenteret, når Shell
afholder øko-race i Rotterdam
til maj. DTU deltager med en
forbedret udgave af vinderbilen
fra sidste år, og de studerende
fra Aalborg Universitet har optimeret deres brintbil, der kom
ind på en flot 2. plads i 2014.

Den 21.-24. maj bliver Rotterdam
endnu engang invaderet af en hærskare af små fantasifulde økoracere.
Det sker når det traditionsrige Shell
Eco-marathon løber af stablen, hvor
fremtidens ingeniører dyster om,
hvem der kan få et køretøj til at
køre længst på literen.
– Årets udgave af Shell Ecomarathon ser ud til at blive lige så
spændende som altid. Igen i år har
vi stærke danske bud på vinderbiler
fra to danske universiteter. Her
knokler de kommende tekniske ingeniører netop nu på at optimere
alt fra motorer til aerodynamiske
designs og forbrændingssystemer.
I mere end et årti har de danske
deltagere bevist, at de er blandt
den absolutte elite i Europa, når
det kommer til innovation, teamarbejde og evnen til at levere under
ekstremt pres, siger Regitze Reeh,
kommunikationsdirektør i Dansk
Shell.

To danske universiteter
Fra Danmark deltager DTU igen i år
i klassen for små bybiler med forbrændingsmotor. Her satser holdet
fra det tekniske universitet på at
runde 700 kilometer/liter i en bil
med en plæneklippermotor – en
ganske særlig én af slagsen forstås.
Også Aalborg Universitet vil være
på plads i Rotterdam. Her stiller holdet op med en stærkt optimeret udgave af deres 3D-printede, brintdrevne bybil, som omregnet kørte
575 kilometer på en liter benzin i
2014.
Aarhus Universitet har ikke meldt
deres ankomst i år. De var med

Foto: Shell

Danske studerende er førende i økokørsel

Sidste år fik DTU Roadrunners en flot førsteplads i klassen for små bybiler
med ethanol i tanken.
første og hidtil eneste gang i 2013,
hvor de stillede op med en totalt
uprøvet prototypebil drevet af solceller. Bilen kørte sine allerførste
meter på en parkeringsplads uden
for banen i Rotterdam, men opnåede ikke desto mindre en imponerende femteplads i et felt med 27
eldrevne biler.

Nu også med naturgas
Shell Eco-marathon udfordrer uddannelsesinstitutioner fra hele verden i at udvikle og bygge køretøjer,
der kan køre så langt som muligt på
mindst muligt brændstof. Der er løb
i både Europa, Amerika og Asien.

Løbet er delt op i to hovedklasser:
Bybiler, der skal opfylde en række
krav til blandt andet størrelse, samt
de futuristiske prototyper hvor man
er mere frit stillet med hensyn til
udformningen. Inden for hver af de
to hovedkategorier er bilerne delt op
i forskellige klasser, afhængig af det
brændstof de benytter.
De bedste protype-brintbiler klarer
omregnet over 9.500 kilometer/liter,
mens DTU har rekorden inden for bybiler med forbrændingsmotorer med
612 kilometer/liter. I år kan deltagerne som noget nyt vælge at bruge
komprimeret naturgas (CNG) som
brændstof.
TS

De studerende fra DTU har vinderambitioner
DTU deltager i 2015 i Shell Eco-marathon for 12. år i træk. Igen i år stiller
de studerende op med vinderambitioner, og de har meget at leve op til:

• I 2005 vandt DTU en førsteplads med deres brintbil ”DTU Dynamo” i
klassen for små bybiler. Bilen kørte 671 kilometer på, hvad der svarer
til en liter 95 oktan benzin og slog dermed verdensrekorden.
• I 2006 satte de studerende endnu en verdensrekord med ”DTU Dynamo”. Denne gang nåede man op på 810 kilometer/liter benzin.
• I 2007 vandt DTU Roadrunners løbets klimavenlige pris med en rekordlav udledning af CO2 på kun 9 gram/kilometer. Desuden vandt holdet
også i kategorien ”intern forbrændingsmotor” i klassen for små bybiler.
• I 2011 vandt DTU’s Dynamo, der kørte på bioethanol, med 509 kilometer/liter benzin.
• I 2012 satte DTU Roadrunners ny verdensrekord i klassen for små bybiler med en forbrændingsmotor, der præsterede 611 kilometer/liter.
• I 2013 slog DTU Roadrunners sin egen verdensrekord fra året før med
1 kilometer og nåede således op på 612 kilometer/liter benzin.
• I 2014 tog DTU Roadrunners igen 1. pladsen i klassen for små bybiler
med ethanol i tanken. Holdet præsterede at køre, hvad der svarer til
599 kilometer/liter benzin.
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Ensilering af biomasse

Alkohol i diesel reducerer
udslippet af partikler

Ensilering kan være en nyttig teknologi til opbevaring af biomasse til energiformål, men teknologien kan ikke stå alene som forbehandlingsmetode til nedbrydning af celluloseholdig biomasse.

Forsøg på Teknologisk Institut viser, at udslippet af partikler fra især ældre dieselmotorer kan
reduceres markant ved at tilsætte alkohol og
additiver til dieselolien.
Nye skærpede krav har ført til en markant reduktion i udslippet af partikler fra dieselmotorer, men der er fortsat
mange – især ældre – dieselmotorer, der ligger uden for
lovgivningens rammer, og som derfor udleder store mængder partikler. Her kan nye blandingsbrændstoffer være et
af midlerne til at reducere partikeludledningen med minimale merudgifter.

Foto: Claas

Motorafdelingen ved Teknologisk Institut har i mange år
været med i projekter, som omhandlede alternative
brændstoffer. Et af de seneste projekter har omhandlet
blandinger af metanol, ethanol og butanol i diesel, og her
viser resultaterne, at udledningen af partikler kan reduceres ganske markant, da iltindholdet i alkohol hjælper til
en renere forbrænding og dermed færre partikler.

Bæredygtige processer til energiproduktion er afgørende
for det biobaserede samfund. Herunder er nye metoder
til forbehandling og omdannelse af rå biomasse til energiformål vigtige, idet de nuværende teknologier er energikrævende og dyre.

Der er dog stadig væsentlige udfordringer ved at blande
alkohol og diesel, blandt andet fordi alkoholerne udskilles
ved lave temperaturer. Der er derfor behov for additiver,
som kan holde alkoholerne og diesel i én fase. Derudover skal der også bruges additiver, som kan opretholde
brændstoffets cetantal, således at det tænder og brænder som normal diesel.

Projektet er udført af DLF Trifolium A/S, Novozymes A/S
og DTU Kemiteknik. Det er baseret på en tese om, at ensilering kan udgøre en alternativ forbehandlingsmetode
for græs til energiformål. Ensilering er en kendt konserveringsform, hvor biomassen presses let sammen og opbevares uden tilstedeværelse af ilt. Metoden bliver især
brugt til opbevaring af foder, idet næringsværdien stort
set kan bevares fra sommer til vinter.

1. Ensilering ikke kan stå alene som forbehandlingsmetode til nedbrydning af celluloseholdig biomasse.
2. Ensilering medfører uundgåeligt tab af kulhydrat.
3. Ensilering kan med fordel anvendes før varmebehandling af biomassen, da temperaturen for varmebehandlingen derved kan sænkes.
4. Effekten af ensilering varierer med høsttidspunktet for
græs. Det skyldes primært, at biomassens sammensætning varierer hen over sæsonen.
Den samlede konklusion er, at ensilering kan være en
nyttig teknologi integreret med opbevaring af biomasse
til videre forarbejdning til energiformål.

Foto: Teknologisk Institut

Resultaterne fra projektet viser, at:

Forsøg med nye blandingsbrændstoffer på Teknologisk
Institut.

Titel:

Ensilage forbehandling af grønne afgrøder
til anden generations bioethanol produktion

Titel:

Internationalt samarbejde om blandet motorbrændstof og emulsioner – IEA

Kontakt:

DTU Kemiteknik, Anne S. Meyer,
 4525 2800, u am@kt.dtu.dk

Kontakt:

Teknologisk Institut, Troels Dyhr Pedersen,
 7220 1372, u tdp@teknologisk.dk

Sagsnr.:

ENS 64010-0005

Sagsnr.:

ENS 64011-0341

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

4.500.000 kroner

Tilskud:

330.000 kroner
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Fremtidens biodiesel

Dioxin i forbrændingsanlæg

Der er stor forskel på biodiesel afhængig af, hvordan og ud fra hvilken ressource det er produceret. Det viser et nyt projekt, hvor man blandt andet har sammenlignet tre fremstillingsmetoder.

Projektet, der er en fortsættelse af ForskEL7170, har haft til formål at forstå dannelsen af
dioxin i affaldskedler bedre og samtidig undersøge mulighederne for at mindske askefraktioner med højt indhold af dioxin.

I nærværende projekt er tre spor blevet undersøgt. Det
ene spor er traditionel FAME, det andet er E-FAME, hvor
FAME biodiesel er fremstillet ved hjælp af enzymer, mens
det sidste spor er en produktionsform, der er baseret på
hydrobehandling af vegetabilske olier (HVO).
Ved sammenligningstests blev det klart, at HVO er et
bedre produkt end FAME/E-FAME. Det har lav massefylde, det har et højt cetantal, som er en fordel i en dieselmotor, og det kan erstatte diesel 100 procent. Motortest
har endvidere vist, at HVO har en positiv effekt på forbrændingen og råemissoner, selv ved anvendelse af motorstyringens standardindstillinger.
Hvis FAME foretrækkes, er det muligt at spare penge i
produktionen ved at anvende enzymer som katalysatorer, især ved 2. generations biodiesel, hvor råstoffet ofte
har et højt indhold af frie fedtsyrer. I forhold til standard
diesel vil FAME/E-FAME nedsætte dannelsen af sod og
delvist forbrændte produkter i råudstødningen dramatisk,
mens NOx-emissionerne kan blive forøget.

Foto: affaldplus.dk

Biodiesel kan produceres på flere forskellige måder, men
i Danmark er produktionen udelukkende fokuseret på såkaldte transesterificerede vegetabilske olier – også kaldet FAME. Det er en produktionsform, der har nogle betydelige ulemper. For eksempel anvendes der i produktionen store mængder kemikalier, og FAME har en tendens til at fortynde dieselmotorers smøremidler.

Resultaterne er baseret på fuldskalaforsøg på affaldsforbrændingsanlægget AffaldPlus i Næstved, hvor indholdet af tungmetaller og dioxin er undersøgt i både røggas og kedelaske. Ud fra resultaterne blev det vurderet,
om dele af kedelasken er så “ren”, at den kan genanvendes i lighed med slaggen.
Nedenfor er de væsentligste resultater angivet:

• Der var ikke tydelige forskelle i hverken totalindhold

Råemissioner for HVO, FAME og E-FAME fra motorforsøg sammenlignet med Standard EN590 diesel. THC =
Total HydroCarbons, FSN = Filter Smoke Number.

eller udvaskning af tungmetaller fra kedelaske udtaget
forskellige steder i kedlen.
• Ved udtagning af røggasprøver til bestemmelse af
dioxin er der stor risiko for dioxindannelse i forbindelse
med prøvetagningen, hvorved dioxinindholdet i røggassen overestimeres.
• Cirka 10 procent af den samlede dioxinmængde ender
i kedelasken, mens de resterende 90 procent ender i
flyveasken.
• I den første halvdel af kedlen blev der ikke fundet
dioxin i de grove askepartikler (> 0,355 mm). Det kan
dermed være en mulighed at genanvende den grove
del af kedelasken sammen med slaggen. Det skal dog
undersøges nærmere.
• Der var ikke den forventede sammenhæng mellem
røggastemperatur og dioxinindhold i kedelasken, idet
der var dioxin i kedelaske fra røggas med væsentlig
højere temperaturer, end hvor dioxiner normalt dannes. Det skyldes sandsynligvis, at der også dannes
dioxin på for eksempel kolde overflader under kedlen.

Titel:

Næste generations biodiesel (IEA)

Titel:

Dioxin i affaldsforbrændingsanlæg

Kontakt:

Teknologisk Institut, Johan Hardang Vium,
 7220 1322, u jhv@teknologisk.dk

Kontakt:

Rambøll Energi, Christian Riber,
 5161 8314, u ctr@ramboll.com

Sagsnr.:

ENS 64011-0375

Sagsnr.:

ForskEL-10627

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud fra:

PSO

Tilskud:

300.000 kroner

Tilskud:

2.500.000 kroner
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Dansk mikrokraftvarme
– fase 3

Brændselsceller til store
arbejdskøretøjer

Projektet er den afsluttende fase af “Dansk Mikrokraftvarme”, der blev startet op i 2007. Igennem hele projektet er 55 enheder blevet testet
hos almindelige forbrugere, og der er indsamlet
erfaringer fra ikke mindre end 200.000 driftstimer.

H2 Logic har udviklet og testet et brændselscellesystem, der kan bruges til tunge arbejdskøretøjer som lufthavnstraktorer og gaffeltrucks
med op til 10 tons løftekapacitet. Teknologien
er for nylig blevet overført til Dantherm Power,
der fortsætter arbejdet med at kommercialisere
brændselsceller til arbejdskøretøjer.

I Vestenskov blev anlæggene forsynet med brint fra et
centralt placeret elektrolyseanlæg i byen. I starten bestod brintnettet af rustfri stålrør, men ved en senere udvidelse af nettet blev der anvendt plastrør, hvilket reducerede anlægsomkostningerne til omkring en tredjedel af
prisen på stålrør. Driften af elektrolyseanlægget har voldt
en del problemer, så flere af anlæggene har haft mange
start/stop, uden det har haft nogen negativ indflydelse på
anlæggenes levetid.
I Varde var der tale om naturgasfyrede anlæg, udstyret
med en reformer, der konverterer naturgas til brint. Anlæggene var i gennemsnit til rådighed for forbrugerne i
77-78 procent af tiden, men styringen af anlæggene blev
løbende forbedret med det resultat, at de fleste af anlæggene i de sidste 17 uger af projektperioden var til rådighed i over 95 procent af tiden.
I Sønderborg blev to naturgasfyrede anlæg med SOFCbrændselsceller testet i projektets afsluttende fase. Rådighedstallet for den bedste enhed var på kun 39 procent,
hvilket vidner om, at der var tale om 1. generationsanlæg.

Foto: H2 Logic

Anlæggene fordeler sig på 33 enheder i landsbyen Vestenskov på Lolland, 20 anlæg omkring Varde samt to
anlæg i Sønderborg.

MegaDrive-projektet har udviklet og testet et opgraderet
10-15 kW brændselscellesystem, hvor den gennemsnitlige effektleverance er øget betydeligt. Derved bliver det
muligt at anvende systemet i større og tungere køretøjer,
herunder lufthavnstraktorer.
Der er udført teoretisk modellering og design af et 100
kW brændselscellesystem til større arbejdskøretøjer,
herunder gaffeltrucks med op til 10 tons løftekapacitet.
Ligeledes er der udført en analyse af forskellige teknologier til tryklagring af brint og fysiske test af udvalgte lagringsbeholdere.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

I juni 2014 indgik H2 Logic A/S en aftale om en komplet
overførsel af selskabets H2Drive® brændselscelleaktiviteter til Dantherm Power A/S. Fremadrettet vil Dantherm
Power fortsætte kommercialiseringen af brændselsceller
til arbejdskøretøjer.

I Vestenskov blev anlæggene forsynet med et centralt
placeret elektrolyseanlæg med tilhørende brintlager.
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Brændselsceller til
forgasningsgas

Mikrokraftvarme med
SOFC brændselsceller

Ved at kombinere termisk forgasning af biomasse med brændselsceller kan man etablere små,
effektive kraftvarmeværker med elvirkningsgrader på op mod 42 procent.

Mikrokraftvarmeanlæg med SOFC-brændselsceller bliver løbende forbedret, men der er et
stykke vej igen, før anlæggene kan betegnes
som en kommerciel teknologi.

I nærværende projekt er Viking-forgasseren på DTU sat i
drift med træflis som brændsel, hvorefter gassen er tilført
SOFC-brændselsceller. Der er kun foretaget den allermest nødvendige form for gasrensning ved hjælp af et
posefilter, to aktive kulfiltre og en afsvovlingsreaktor.
Efter måneders indledende test på flaskegas er brændselscellerne blevet drevet af gas fra Viking-forgasseren i
145 timer, heraf 62 timers kontinuert drift ved høj belastning. Der har på trods af svingende gassammensætning
og kvalitet ikke været operationelle problemer eller degradering af brændselscellerne – selv ikke ved høj belastning.

Foto: Dantherm Power

Forgasning af biomasse kan foregå ved en meget høj effektivitet, ligesom SOFC-brændselsceller er i stand til at
omsætte gas til el med en høj virkningsgrad. SOFC er
imidlertid en følsom teknologi med hensyn til partikler,
kulbrinter og svovl, hvilket giver en række udfordringer,
når cellerne skal kobles sammen med forgasningsanlæg.

Test af det nyudviklede anlæg hos Dantherm Power.

Resultaterne har sat ny verdensrekord inden for kobling
af forgasning og SOFC-brændselsceller. Det er blevet
påvist, at systemet vil kunne fungere ved høje driftsparametre. Samtidig ses en elvirkningsgrad for det samlede
system på op til 42 procent, hvilket er ganske imponerende for et mindre, decentralt kraftvarmeanlæg.

Projektet er en del af et EU-projekt, der har til formål
at videreudvikle mikrokraftvarmeanlæg med SOFCbrændselsceller til brug i enfamiliesboliger. Bag projektet står Dantherm Power (Danmark), HTceramix
(Schweiz), EIFER (Tyskland) og CNR (Italien).

Beregninger viser, at konceptet endnu ikke er økonomisk
bæredygtigt – primært fordi SOFC-celler fortsat er en
meget dyr teknologi.

Udgangspunktet har været HTceramix's HOTBOX
teknologi, der er baseret på SOFC-brændselsceller.
Der er arbejdet på, at:

Foto: DTU Kemiteknik

SOFC-brændselscellestak monteret i en opvarmet ovn. Cellerne
kræver en arbejdstemperatur på 700-800 °C,
men kan til gengæld
omsætte forgasningsgas
til el med en meget høj
virkningsgrad.

– forbedre både den elektriske- og den samlede effektivitet
– koble og teste anlægget med varmelager og en ekstern gasbrænder

– kunne levere strøm til elnettet via en indbygget inverter
– opnå fuldautomatisk drift.
Systemopbygningen er sket på Dantherm Power i tæt
samarbejde med HTceramix, og test af systemerne er
foregået dels på CNR, dels ved EIFER.
Der er opnået ganske fine resultater i projektet, men
der er behov for yderligere forskning og udvikling, før
systemerne findes i en version, der er klar til markedet.
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Det skotske firma Celtic Renewables har udviklet en teknologi
til fremstilling af biobrændstoffer
på basis af restprodukter fra
whiskyindustrien. Firmaet satser
nu på at bygge et produktionsanlæg i det centrale Skotland.
Celtic Renewables, der er stiftet af
professor Martin Tangney fra Edinburgh Napier University, har brugt
de seneste år på at udvikle processen til industriel skala. Det er sket i
samarbejde med BioBase Europe
Plant og med støtte fra det britiske
klima- og energiministerium. Selskabet har nu søgt om tilskud hos
transportministeriet til opførelse af
et fuldskalaanlæg, som man håber
at kunne tage i brug 2018.
Celtic Renewables bygger videre
på en teknologi, som blev opfundet
i England for omkring 100 år siden,
og som går under navnet ABE. Det
står for Acetone-Butanol-Ethanol, og
henviser til, at der både fremstilles
acetone, butanol og ethanol i processen i forholdet 3-6-1.
ABE-processen blev i sin tid udkonkurreret af olieindustrien, men i

Stifteren af Celtic Renewables, Martin Tangney, fremviser en prøve af
det nye biobrændstof, der kan erstatte op til 85 procent af benzin.
dag, hvor der er fokus på fremstilling af biobrændstoffer på basis af
restprodukter, er processen blevet
videreudviklet og gjort mere effektiv
og stabil.
Hidtil har producenter af biobrændstoffer koncentreret sig om
at fremstille ethanol og biodiesel,
men butanol er mindst lige så velegnet som brændstof til transportsektoren. Det har blandt andet et
højere energiindhold end ethanol,
og man kan blande op til 85 procent butanol i benzinen uden at
ændre på motorerne.
Professor Martin Tangney vurderer, at en produktion af ABE vil
kunne tilføre den britiske økonomi
en værdi på omkring 100 millioner
pund om året.
Biodiesel har ofte haft ry for at
lugte af fritureolie, men om ABE
på samme måde kan komme til at
dufte af skotsk whisky, melder
historien ikke noget om.
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