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27. BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift

Biobrændstoffer

Electrofuels kan blive fremtidens
diesel og flybrændstof
Det er en kæmpe udfordring, at få gjort transportsektoren CO2-neutral.
Biobrændstoffer gør det ikke alene, men med den rette kombination
af el og biomasse kan transportsektoren blive energieffektiv,
klimavenlig og fri for fossile brændstoffer.
Af Torben Skøtt
I 2050 skal Danmark som bekendt
være uafhængig af fossile brændsler. Det bliver næppe det store problem, når det drejer sig om el og
varme. Vindmøllerne producerer
strøm som aldrig før, vi bliver hele
tiden bedre til at udnytte energien,
og vi er blevet rigtig gode til at reducere forbruget af varme.
Problemet er, at alt det, vi har
sparet i de seneste årtier, er blevet
“spist op” af et stigende energiforbrug til transport. Fra 1970 og frem
til i dag er energiforbruget til transport blevet mere end fordoblet fra
omkring 90 til over 200 PJ, og hvad

værre er: Det er næsten alt sammen baseret på fossilt brændstof.
I Danmark har der i den senere
tid været en livlig debat om, vi skal
løse en del af transportsektorens
udfordringer ved at bruge biogas
eller bioethanol, men ifølge professor i energiplanlægning ved Aalborg
Universitet, Brian Vad Mathiesen,
bør vi i langt højere grad fokusere
på de såkaldte electrofuels – en
definition som Aalborg Universitet
står bag, og som kort fortalt er
brændstoffer, produceret på basis
af brint og en kulstofkilde i form af
for eksempel biomasse eller CO2.
– Det geniale er, at vi på den
måde kan få el ind i den tunge del

af transportsektoren, og vi kan lave
alle former for flydende brændstoffer. Nogle brændstoffer er lettere at
producere end andre. Det nemmeste er at lave metangas, derefter
kommer metanol, der er en alkohol
og DME, der er et dieselbrændstof,
fortæller Brian Vad Mathiesen.
Han har beregnet, at vi på den
måde kan få indpasset 75 procent
vind i energisystemet, og på sigt vil
vi helt kunne undgå at bruge biomasse til transportformål, fordi vi vil
kunne udnytte kulstofkilden i CO2.
Hvis vi omvendt primært satser
på de mere traditionelle biobrændstoffer som bioethanol og biodiesel,
vil transportsektoren meget vel kom-
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Figur 1. Udviklingen i energiforbruget fra 1970 til 2012 fordelt på energiformer samt udviklingen i energiforbruget
til transport. Sidstnævnte er steget fra omkring 90 PJ i 1970 til over 200 PJ i 2012. Til venstre på figuren ses potentialet for vindkraft og biomasse. Bemærk at biomassepotentialet svarer nogenlunde til transportbehovet i 2012.
Kilde: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet.
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Foto: Volvo Trucks

Biobrændstoffer

Volvo har igennem en længere periode testet lastbiler med modificerede dieselmotorer, der kan bruge DME som
brændstof.



me til at lægge beslag på hele biomasseressourcen (se figur 1).

Mange virkemidler
– Vi skal trække på ufatteligt mange
virkemidler, når det handler om at
løse transportsektorens udfordringer. Vi skal have mere effektive køretøjer og bruge så meget el, som
det overhovedet er muligt. 95 procent af persontransporten består af
ture på under 100 kilometer, så der
er et enormt potentiale for elbiler,
fortalte Brian Vad Mathiesen på et
debatmøde om halmressourcen i
Ingeniørhuset den 13. juni.
Når Brian Vad Mathiesen taler
om elbiler, tænker han på biler,
hvor energien er lagret i batterier.
Han har ikke meget fidus til brintbiler, som han betragter som en
ineffektiv teknologi:
– Når vi sammenligner de forskellige teknologier har jeg svært ved
at se, at brint har en berettigelse i
nogen form for køretøjer. Brint og
brændselsceller kan fint bruges til
nicheområder, men det er en forkert
måde at dække vores transportbehov på. Det vil altid være en fordel
at vælge den teknologi, der udnytter
energien bedst, og her vinder bat-
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terier over brint, argumenterer Brian
Vad Mathiesen.

Det interessante er, at vi
kun skal bruge 75 PJ biomasse for at lave 100 PJ metanol. Er det bioethanol eller for
den sags skyld andre former
for biobrændstoffer, skal vi
bruge 200-400 PJ biomasse
for at få det samme output.

“

Brian Vad Mathiesen.

Den tunge transport
Den tunge transport er som bekendt
den store udfordring. Det er svært
at forestille sig, at fly, skibe og tunge lastbiler kan klare sig med batterier alene, men ved at bruge electrofuels kan en del af behovet alligevel dækkes med el.
Electrofuels i form af for eksempel metanol kan produceres ved en
termisk forgasning af biomasse,
hvorefter gassen indgår i en kemisk
syntese med brint, produceret på
basis af vindmøllestrøm.
– Det interessante er, at vi kun
skal bruge 75 PJ biomasse for at

lave 100 PJ metanol. Er det bioethanol eller for den sags skyld andre
former for biobrændstoffer, skal vi
bruge 200-400 PJ biomasse for at
få det samme output, så der er alt
mulig grund til at satse på metanol,
pointerer Brian Vad Mathiesen.
Han understreger samtidig, at det
ikke er nok at se på produktionen af
selve brændstoffet. Virkningsgraden
i køretøjerne har stor betydning for
det samlede regnestykke, og derfor
kan der være god grund til at vælge
DME som brændstof til den tunge
transport. Det har mange lighedspunkter med metanol, men kan bruges som brændstof i modificerede
dieselmotorer, hvor virkningsgraden
typisk er cirka 20 procent højere
end for gasmotorer.
Endelig er det lettere at håndtere
et flydende brændstof end metangas. Man slipper for at skulle opbygge en ny infrastruktur med gastankstationer, og der er ikke den store
forskel på at håndtere metanol/DME
i forhold til benzin og diesel.
Specielt for de tunge lastbiler kan
det volde problemer at få plads til
gastanke med tilstrækkelig kapacitet. Derfor hælder flere til den strategi, at man skal bruge flydende

Biobrændstoffer

Haldor Topsøe optimerer produktionen af metanol

Når syntesegas fra forgasning af for
eksempel biomasse omdannes til
metanol, sker det ved hjælp af en
katalysator, der er belagt med kobber. Nu har en gruppe forskere fra
DTU og Haldor Topsøe fundet ud
af, at hvis katalysatoren får tilført
nanopartikler af zinkoxid, kan den
producere væsentligt mere metanol
uden at bruge mere energi. Det skriver Haldor Topsøe i en pressemeddelelse, hvor selskabet betegner
opdagelsen som banebrydende.
– Vi har udført en lang række
eksperimenter for at finde ud af,
hvordan vi kunne opnå den største
effekt ved at variere på størrelsen
og placeringen af zinkoxid-partik-

metangas til lastbiler, der har brug
for en lang aktionsradius, men det
giver nogle udfordringer med blandt
andet køling af gas og risiko for metanudslip.

5 millioner metanolbiler i Kina
Verdensproduktionen af metanol er
på omkring 60 millioner tons, så der
er på ingen måde tale om et nyt
produkt. Det nye består i, at man
skal væk fra at bruge fossile brændstoffer i produktionen og i stedet gå
over til biomasse og el fra vedvarende energianlæg.
I Kina kører omkring fem millioner
biler rundt på metanol, produceret
på basis af kul. Teknologien er leveret af danske Haldor Topsøe, så vi
har meget af ekspertisen herhjemme, og i blandt andet Holland og
Island findes der anlæg til produktion af grøn metanol.
Sverige havde indtil for nylig en
produktion af DME på basis af affald
fra papirindustrien, og Volvo har
igennem en længere periode testet
lastbiler med DME i tanken. Bilproducenten har også testet en lang
række andre alternativer til diesel,
herunder biodiesel, syntetisk diesel,

lerne, siger seniorforsker i Haldor
Topsøe, Jens Sehested.
Han lægger ikke skjul på, at det
har været en krævende opgave, da
katalysatoren er yderst dynamisk og
processen foregår på nanoskala ved
høje temperaturer.
Haldor Topsøe er en betydelig aktør på det globale marked for fremstilling af metanol, herunder projektudvikling, procesteknologier, katalysatorer og teknisk service. Virksomheden designer anlæg, der producerer op til 5.000 tons metanol om
dagen, ligesom man designer anlæg, der kan videreforarbejde metanol til produkter som DME og syntetisk benzin.
Forskergruppens opdagelser blev
for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science.
TS

Foto: www.topsoe.com

Forskere fra Haldor Topsøe og DTU
har demonstreret, hvordan nye
og bedre katalysatorer kan optimere produktionen af metanol.

Anlæg til fremstilling af metanol i
Iran, designet af Haldor Topsøe.

Kilde: www.topsoe.com.

biogas, samt en kombination af biogas og diesel i forholdet 75/25. Ved
at bruge både biogas og diesel kan
man kombinere dieselmotorens høje
virkningsgrad med de miljømæssige
fordele ved biogas.
Teknologien er baseret på Volvos
gennemprøvede Euro 5 dieselmotor,

hvor virkningsgraden er markant højere end for en ren gasmotor. Lastbilerne retter sig primært mod områder, hvor man har behov for en
stor aktionsradius, og man har derfor valgt at udstyre bilen med tanke
til flydende metangas for at øge
I
rækkevidden.

Metanol

DME

Metanol er et meget fleksibelt
brændstof – en kemisk “byggesten”, der kan bruges til en lang
række forskellige formål. I transportsektoren kan det blandt andet erstatte benzin og bruges til
brændselsceller.
I dag fremstilles metanol primært ud fra naturgas i egne af
verden, hvor der ikke er noget gasnet, men metanol kan også fremstilles på basis af brint og en kulstofkilde i form af for eksempel
biomasse eller CO2.
Ved anvendelse af biomasse
sker der først en termisk forgasning, hvorefter gassen omformes
til metanol ved tilsætning af brint i
en katalytisk proces.

DME er en for kortelse for DiMethylEther og er et meget rent dieselbrændstof, der fremstilles ud
fra metanol. De to typer brændstoffer har således mange lighedspunkter, men hvor metanol
er flydende er DME på gasform
ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk. Trykket skal dog kun
hæves til fem bar, eller temperaturen sænkes til minus 25 grader
for at gøre DME flydende.
DME er et meget rent brændstof. Det indeholder ikke svovl og
det soder ikke, så det er ikke nødvendigt at bruge partikelfiltre. Det
er sikkert at opbevare og bruge,
og det udgør ikke nogen risiko for
miljøet.
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Biobrændstoffer

Anlæg til halmethanol
et skridt nærmere målet
Folketinget vil stille krav om, at 0,9 procent af energiforbruget til transport
skal dækkes med avancerede biobrændstoffer. Det kan være bioethanol
fremstillet på basis af halm, og dermed er planerne om at etablere en
dansk produktion af halmethanol rykket nærmere. En anden mulighed
er at dække behovet for avancerede biobrændstoffer med biogas.
Af Torben Skøtt

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Regeringen ønsker at understøtte
en dansk produktion af avancerede
biobrændstoffer ved at fastsætte et
krav om iblanding af 0,9 procent
avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Kravet, der
har opbakning fra et flertal i Folketinget, vil blive stillet til alle leverandører af brændstoffer til transport,
omfattende benzin, diesel og gas,
og vil kunne opfyldes med alle typer
af avancerede biobrændstoffer, hedder det i en pressemeddelelse fra
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
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Kravet vækker ikke mindst glæde
hos Maabjerg Energy Center, der
igennem en længere årrække har
arbejdet målrettet på at etablere et
anlæg til produktion af bioethanol,
baseret på halm.
– Vi er ved at fordøje den gode
nyhed og analysere på, hvad næste

Hvis der udelukkende bliver tale om halmbaseret
bioethanol vil det betyde, at
der fra 2020 skal være 2,5
procent avanceret bioethanol
i benzinen.

“

skridt bliver, hedder det på energicentrets hjemmeside.
Iblandingskravet er dog blot én af
to store knaster, der skal ryddes af
vejen, før Maabjerg Energy Center
kan få deres projekt realiseret.
Økonomien er den anden store
knast. En ny analyse fra Energistyrelsen viser, at der er behov for
en eller anden form for tilskud for
at få budgetterne til at hænge sammen, og alt tyder på, at det bliver
vanskeligt at få finansieret det 2,2
milliarder kroner dyre anlæg.
Det er dog ikke kun Maabjerg
Energy Center, der hilser regeringens udspil velkommen. Hos Bio-

Biobrændstoffer

Maabjerg Energy Center

Refining Alliance, der arbejder på
at fremme en dansk produktion af
biobaserede produkter, er man ligeledes begejstrede for udsigten til, at
iblanding af avancerede biobrændstoffer bliver fastsat ved lov.
– De to ministre for henholdsvis
erhverv og energi skal have ros for
udmeldingen om 0,9 procent avancerede biobrændstoffer i vejtransport i 2020. Det giver håb om, at vi
også kan nå det sidste stykke med
at få etableret en dansk produktion
af avanceret bioethanol i Maabjerg,
hvor der dog stadig er behov for en
garantiordning for at få spaden i jorden til det første danske bioraffinaderi. Det vil jo alt andet lige være
mere perspektivrigt, hvis vi selv kan
producere frem for at indtage den
mere passive rolle som indkøbere,
udtaler direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, på
alliancens hjemmeside.

Avancerede biobrændstoffer
Med regeringens udspil går Danmark et skridt videre end EU, der
stiller krav om, at 0,5 procent af
energiforbruget til vej og bane skal
dækkes med avancerede biobrændstoffer. Hvis der udelukkende bliver
tale om halmbaseret bioethanol vil
det betyde, at der fra 2020 skal
være 2,5 procent avanceret bioethanol i benzinen, da en stor del
af transportsektoren er afhængig af

Illustration: Maabjerg Energy Center

Maabjerg Energy Center (MEC) vil
opføre en 2G bioethanolfabrik i Måbjerg i tilknytning til et eksisterende
biogasanlæg og et biomassefyret
kraftvarmeværk, der ombygges og
udvides (Måbjergværket). Centret vil
årligt producere 80 millioner liter
bioethanol og omkring 50 millioner
kubikmeter biogas. Derudover vil anlægget producere el samt fjernvarme
til 25.000 husstande.
Det samlede finansieringsbehov er
på cirka 3,1 milliarder kroner. Egenkapitalen er på 230 millioner kroner,
og der er cirka 800 millioner kroner i
eksisterende realkreditlån. Der er således et udestående finansieringsbehov på omkring 2,1 milliarder kroner.

diesel, som ikke umiddelbart kan
erstattes med bioethanol.
Avancerede biobrændstoffer er et
forholdsvist nyt begreb. EU har tidligere skelnet mellem 1G biobrændstoffer, der er baseret på biomasse,
som alternativt kan anvendes til fødevarer eller foder, og 2G biobrændstoffer der er baseret på affald og
restprodukter. I forbindelse med de

I princippet vil biogas
kunne opfylde målet om
avancerede biobrændstoffer til
transportsektoren, men det
kræver, at tilstrækkelig mange
biler, busser og lastbiler skifter
benzin og diesel ud med gas.

“

seneste tilføjelser til EU’s VE-direktiv
blev kategorien avancerede biobrændstoffer tilføjet. Det er blandt
andet bioethanol fremstillet ud fra
halm, ligesom biogas for en stor
dels vedkommende kommer ind under den kategori. DAKA's produktion
af biodiesel på basis af animalsk
fedt vil derimod ikke kunne betegnes som avanceret biobrændstof.

Halmethanol har brug for støtte
Kort tid efter at regeringen havde
offentliggjort, at man ville stille krav
til brugen af biobrændstoffer ud-

sendte Energistyrelsen en rapport,
der konkluderer, at avancerede biobrændstoffer kræver støtte for at
kunne være konkurrencedygtige.
Ifølge rapporten er avancerede
biobrændstoffer grundlæggende set
dyrere at fremstille end øvrige biobrændstoffer, og reglerne om, at 2G
biobrændstoffer tæller dobbelt i forhold til EU's krav om ti procent vedvarende energi til transport i 2020,
er ikke i sig selv nok til at udligne de
højere omkostninger.
Det er dog værd at bemærke,
at Energistyrelsens rapport primært
beskæftiger sig med halmbaseret
bioethanol. Biogas, der for en stor
dels vedkommende falder ind under
kategorien avancerede biobrændstoffer, er ikke med, da det ifølge
Energistyrelsen allerede er rentabelt
med de nuværende rammevilkår.
I princippet vil biogas kunne opfylde målet om avancerede biobrændstoffer til transportsektoren,
men det kræver, at tilstrækkelig
mange biler, busser og lastbiler skifter benzin og diesel ud med gas. I
dag er det nemlig yderst begrænset,
hvor mange biogasdrevne biler, der
kører rundt på de danske veje. Tendensen er dog klar: Der kommer
flere og flere tankstationer til grøn
gas, og både trafikselskaber og
renovationsselskaber satser i stigende grad på at skifte diesel ud med
miljøvenlig biogas.


FiB nr. 56 • juni 2016 7

Biobrændstoffer

Biogas godkendt som avanceret biobrændstof

Det er den såkaldte REDcert-certificering, Horsens Bioenergi har opnået. Der betyder blandt andet, at
produktet er bæredygtigt og sporbart
i hele forsyningskæden. Samtidig
går det ind under kategorien avancerede biobrændstoffer, og dermed
tæller det dobbelt, når Danmark
skal leve op til EU's målsætning om
ti procent vedvarende energi i transportsektoren i 2020.
Gassen forhandles af DONG
Energy og bliver blandt andet solgt
via otte gastankstationer, som HMN
Naturgas står bag.
Det tyske REDcert-certificeringssystem er anerkendt af EU-kommissionen, og giver udvidede muligheder for national og international
handel med de certificerede biobrændstoffer.
– Vi har biogassen lige ved hånden og med certificeringen, som

 Er biobrændstoffer fremtiden?

Erstatning af fossile brændstoffer
med biobrændstoffer repræsenterer
en løsning, der umiddelbart kan tages i anvendelse, men som på lidt
længere sigt byder på en række udfordringer, hedder det i rapporten
fra Energistyrelsen.
Dels er der tekniske begrænsninger for, hvor langt man kan komme
med øget iblanding af biobrændstoffer, og dels er der ikke udsigt til, at
omkostningerne vil falde nævneværdigt, hverken på kort eller lang sigt.
For den lette del af transportsektoren vurderer Energistyrelsen, at
det på sigt vil være både bedre og
billigere at bruge el til transport, så
på det felt skal biobrændstoffer betragtes som en overgangsløsning.
Når det handler om den tunge
transport vurderer en række danske
og internationale fremskrivninger, at
biobrændstoffer kommer til at spille
en betydelig rolle. Der er dog en sti-
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Horsens Bioenergi er som det
første biogasanlæg i landet blevet certificeret til at levere avanceret biobrændstof til transportsektoren.

Biogas fra gyllen i Horsens er nu certificeret og godkendt som avanceret
biobrændstof.
indebærer, at gassen er bæredygtig
og sporbar i hele forsyningskæden,
kan den erstatte palmeolie som biobrændstof i diesel og benzin, siger
direktør i HMN Naturgas, Henrik
Iversen, i en pressemeddelelse.
Palmeolie udgør en meget stor
del af den mængde biobrændstof,
som i dag blandes i diesel og benzin
for at opfylde EU’s iblandingskrav.
Produktion af palmeolie er kontro-

versiel, blandt andet fordi den forårsager afbrænding af store arealer
med regnskov.
HMN Naturgas forventer i løbet af
2016 at have gennemført certificering af fem biogasanlæg, der allerede er tilsluttet gasnettet. Det betyder, at al gas på selskabets tankstationer i fremtiden er REDcert-certificeret.
TS

gende bekymring for, at produktionen vil have en betydelig negativ effekt på fødevarepriserne, og derfor
fokuseres der i højere grad på at pro-

ducere biobrændstoffer, der benytter
restprodukter og affald som råvarer.
Læse mere på www.ens.dk.

Oliebranchen vil bruge halmbenzin fra 2019
En enig oliebranche vil overhale
regeringen inden om og begynde at blande avanceret biobrændstof i benzinen allerede
fra 2019.
Når du kører på benzinstationen
for at tanke, skal der være halm i
benzinen – så hurtigt som muligt.
Sådan lyder det fra en enig oliebranche, der vil overhale kommende lovkrav og iblande 2. generationsbioethanol i benzinen allerede
fra 2019.
– Vi har som mål at bidrage til
en grøn omstilling, der nedbringer
transportens CO2-udledning i de

kommende årtier. Det er bydende
nødvendigt, at vi hurtigst muligt
begynder at blande 2. generationsbioethanol i vores benzin, siger
direktør for Energi- og olieforum,
Peter Stigsgaard, i en pressemeddelelse.
Den danske oliebranche hilser
derfor regeringens krav til iblanding
af 2. generationsbioethanol i benzinen velkommen, men vil gå
skridtet videre og iblande bioethanol, allerede før det bliver et lovkrav i 2020, hedder det i pressemeddelelsen.
Læse mere på www.eof.dk.

Kapaciteten tredobles med ny brinttankstation
H2 Logic lancerer en ny brinttankstation, der kan levere 100
kg brint på blot tre timer eller tre
gange så meget som de nuværende tankstationer, der står
rundt om i landet. Samtidig er
der udviklet en ny stander, som
kan stå side om side med standere til benzin og diesel.
H2 Logic, der i dag er en del af norske NEL, ruster sig til en fremtid,
hvor brintbiler bliver lige så almindeligt et syn på vejene som biler til
benzin og diesel. Det kræver, at der
er rigeligt med tankkapacitet, for en
af de store fordele ved brint frem for
batterier er, at det kun tager 4-5
minutter at fylde tanken med brint,
der typisk rækker til en strækning
på 5-600 kilometer.
Tankstationer har normalt en
periode med spidsbelastning på
omkring tre timer om morgenen og
tre timer om eftermiddagen. I det
tidsrum kan den nye tankstation
CAR-200 levere 100 kg brint, og
da en brintbil typisk rummer 5-6 kg
brint, vil 15-20 biler kunne få fyldt
tanken helt op. Det er tre gange så
mange brintbiler, som de nuværende tankstationer kan klare. Dagskapaciteten er på 200 kg brint eller
mere end tre gange så meget, som
de nuværende CAR-100 stationer
kan levere.
Samtidig er designet ændret markant, så selv standeren nu kan placeres 50 meter væk fra tankstationen og stå side om side med stan-

dere til benzin og diesel. I det hele
taget er designet langt mere kompakt, så den nye station kun fylder
omkring 10 m2 eller en tredjedel
af de nuværende CAR-100 tankstationer.
CAR-200 skal produceres på en
helt ny fabrik i Herning, som H2
Logic har investeret 67 millioner
kroner i. Fabrikken har en kapacitet

på 300 brinttankstationer om året,
svarende til at der kan sendes
200.000 nye brintbiler på gaden
hvert år.
Den nye tankstation CAR-200 er
resultatet af mere end tre års udviklingsarbejde og en række nye patenter.
Læs mere på h2logic.com.

Hyundai sender ny brintbil på gaden i 2018
Hyundai vil lancere en ny og
mere energieffektiv udgave af
deres brintbil i 2018.
Den nye bil vil være dobbelt så effektiv som den nuværende til at udnytte brinten og vil få en aktionsradius på omkring 800 kilometer.
Det skriver Hydrogen Fuel News.
Hyundai holder fast i, at bilen
skal være en SUV – altså en lidt
større model med kraftig motor og
udstyr, der gør den velegnet til kørsel i ujævnt terræn. Andre bilprodu-

center satser på, at en brintbil skal
være en sedan, men Hyundai har
erfaret SUV-designet bliver taget
godt imod af forbrugerne.
Flere detaljer om køretøjet vil formentlig blive frigivet i løbet af de kommende måneder. Hyundai forventer,
at en del lande vil have den nødvendige infrastruktur med brinttankstationer på plads i 2018, hvor den nye
model kommer på markedet.
Læs mere på
www.hydrogenfuelnews.com.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Foto: H2 Logic

Brint

Hyundai sender i 2018 en ny udgave af deres brintbil ix35 på gaden.
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Anlæg til halmethanol
er fortsat under indkøring
Der er kun etableret ganske få mindre 2G bioethanolanlæg på globalt plan,
og i Europa er der kun Crescentino-anlægget i Norditalien. Anlægget
har været plaget af en lang række indkøringsproblemer og er langt
fra nået op på fuld produktion.
Af Torben Skøtt

De biobrændstoffer, der anvendes i Danmark, udgøres primært af
1G bioethanol baseret på korn og
1G biodiesel baseret på raps og palmeolie, hvoraf en del er såkaldt
HVO. Det er biodiesel, der er raffineret, så den kommer til at ligne
fossilt diesel, og derfor ikke er underlagt de samme begrænsninger
for, hvor store mængder der kan
blandes i den fossile diesel. Olieselskaberne bruger derudover en mindre mængde 2G biodiesel, baseret
på animalsk fedt og affaldsolie.

Foto: www.betarenewables.com

I Danmark begunstiges biobrændstoffer ved at være fritaget for CO2afgift. Energiafgiften på biobrændstoffer og fossilt brændstof er imidlertid den samme, og da biobrændstoffer typisk koster 2-5 kroner mere per liter benzinækvivalent, kan
de langt fra konkurrere med fossile
brændstoffer (se tabel 1).
Når vi alligevel bruger en vis
mængde biobrændstoffer i Danmark,
skyldes det krav fra EU om, at der

skal blandes mindst 5,75 procent
biobrændstoffer i de fossile brændstoffer. Olieselskaberne har metodefrihed, men i Danmark har stort set
alle selskaber valgt at blande 5 procent bioethanol i benzinen og 7 procent biodiesel i den fossile diesel.
Det svarer i gennemsnit til 5,75
procent biobrændstoffer, når man
tager hensyn til, at biobrændstofferne har et lavere energiindhold per
liter, og at 2G biobrændstoffer tæller dobbelt, når det drejer sig om at
leve op til EU's iblandingskrav.

Crescentino-anlægget i Norditalien er indtil videre det eneste anlæg i Europa, der producerer 2G bioethanol. Det
skal efter planen være i fuld drift i 2017, men driften har været plaget af en lang række indkøringsproblemer, og
danske Novozymes har for nylig nedskrevet sin andel af fabrikken til nul.
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Brændstof

Liter ækvivalent

GJ

Placering

Navn

Kapacitet

Benzin

4,2 kroner

128 kroner

Italien

Beta Renewables

50 mio. liter/år

1G bioethanol

7,5 kroner

228 kroner

Brasilien

Granbio

81 mio. liter/år

2G bioethanol

9,3 kroner

283 kroner

Brasilien

Raizen

84 mio. liter/år

Diesel

4,6 kroner

128 kroner

USA

Poet-DSM

95 mio. liter/år

1G biodiesel

6,7 kroner

187 kroner

USA

Abengoa

95 mio. liter/år

HVO

9,3 kroner

259 kroner

USA

Dupont

2G biodiesel

8,7 kroner

243 kroner

Priser er for forskellige typer brændstof, baseret på et
gennemsnit over en længere periode. Kilde: Energistyrelsen.
Knap 20 procent af biobrændstofferne er produceret i Danmark.

Få 2G bioethanolanlæg
Der er kun etableret ganske få mindre 2G bioethanolanlæg på globalt
plan, og der er således ikke et
egentligt udbud af 2G bioethanol.
Der er dog en håndfuld fuldskalaanlæg under indkøring, men ingen
af dem er endnu oppe på fuld produktion (se tabel 2).
Flere anlæg er nødvendige, hvis
EU skal være i stand til at opfylde
kravet om 0,5 procent avancerede
biobrændstoffer i 2020. Teknisk
set vil det være muligt, og der er
tilstrækkeligt med biomasse til at
dække behovet. Det er derimod
usikkert, om EU også vil have et
mål for avancerede biobrændstoffer
efter 2020, og hvordan de enkelte
medlemsstater vil implementere
kravet. Det har bevirket, at der i
Europa kun er et enkelt anlæg,
nærmere bestemt i Norditalien.
Crescentino-anlægget, som det
hedder, er i overvejende grad ejet
af Biochemtex, der producerer PET
plastik. Ud over Biochemtex er
Texas Pacific Group Capita og danske Novozymes aktionærer. Sidstnævnte har ifølge dagbladet Børsen
nedskrevet værdien af sine aktier til
nul. Det er sket efter en lang række
indkøringsproblemer og udsigten til,
at man måske aldrig når op på den
planlagte produktion på 50 millioner
liter bioethanol om året.
Ethanolen leveres til et større
europæisk olieselskab, som blander
det i benzin og sælger det på det
europæiske marked. Anlægget har

114 mio. liter/år

Anlæg til produktion af 2G bioethanol. Alle anlæg er under indkøring. Maabjerg Energy Center skal efter planen
producere 80 millioner liter bioethanol om året. Kilde:
Energistyrelsen.

fået cirka 37 millioner euro i støtte
fra EU's forskningsprogrammer.
Ud over ethanol producerer anlægget el, der sælges med et pristillæg på omkring 75 øre/kWh, eller
omkring fem gange så meget, som
der gives til biomassebaseret elproduktion i Danmark. Det er med
til at sikre en fornuftig økonomi i
anlægget.
Efter planen skal anlægget kunne
producere op til 50 millioner liter
bioethanol årligt, når det er fuldt

indfaset i 2017, men det er forberedt til en eventuel udvidelse på
et senere tidspunkt.
I Danmark har det danske pilotanlæg IKA (Inbicon) høstet erfaringer med fremstillingen af 2G bioethanol. Der er udtaget patenter på
forskellige delprocesser, og man forsøger nu at udnytte erfaringerne fra
anlægget til etablering af blandt andet Maabjerg Energy Concept.
Kilde: www.ens.dk.

Novozymes nedskriver ethanol-fabrik til nul
Italiensk fabrik til halmethanol
halter af sted, og nu nedskriver
danske Novozymes sin andel af
fabrikken til nul.
Novozymes betalte i sin tid 650
millioner kroner for at blive partner
i verdens førende fabrik for halmethanol i Crescentino i Norditalien,
men fabrikken har været plaget af
en lang række problemer, og nu
har Novozymes nedskrevet værdien til nul. Det skriver dagbladet
Børsen.
– Den kommercielle udrulning
er ikke sket. Det er den tørre konstatering i forhold til nedskrivningen, siger direktør i Novozymes,
Thomas Schrøder til Børsen.
Ifølge planen skulle fabrikken
kunne producere op mod 40.000
tons ethanol på basis af halm,
men i virkeligheden kan den kun
producere 12.000 tons.
Fabrikken modtager 250.000
tons halm om året, men med hal-

men kommer der 10 tons sand ind
om dagen, så det har været nødvendigt at installere en gigantisk
vaskemaskine.
Det har imidlertid ført til nye
problemer: Vaskemaskinen bruger
ekstremt meget vand, og da der
ikke må udledes spildevand fra anlægget, har man installeret et anlæg til vandrensning. Det kan bare
ikke følge med, og det bremser
produktionen af bioethanol.
Til Børsen forklarer fabrikkens
direktør, Dario Giordano, at kæden
af uheld og udfordringer er en
naturlig konsekvens af, at stort set
alt hvad der udføres på fabrikken
er banebrydende.
– Vi har ingen steder at kigge
hen. Alt, hvad vi gør, er nyt, siger
han til avisen.
For nylig begyndte man at bruge
træflis i stedet for halm, og meget
tyder på, at man på den måde kan
fordoble produktionen til omkring
24.000 tons ethanol om året. TS
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I luften med biobrændstof
i tanken
I fremtidens VE-samfund kan flytrafikken i vid udstrækning blive afhængig af
biobrændstoffer, men der er formentlig et stykke vej endnu, før de fossile
brændstoffer bliver skiftet ud med nogle mere bæredygtige af slagsen.
Flyselskaberne følger udviklingen tæt, og i Oslo har lufthavnen siden
januar 2016 tilbudt selskaberne at fylde biobrændstoffer i tanken.
Af Morten Tony Hansen
Teknisk set er det i dag muligt at
producere biobrændstoffer, der kan
opfylde kravene til jetfuel, men der
mangler fuldskalaanlæg og for flyselskaberne er det en bekostelig
affære, når afgiftsfri, fossilt brændstof skal skiftes ud med biobrændstoffer. Det var en af konklusionerne
på en workshop om bæredygtige
flybrændstoffer, som blev afholdt af
den norske forskningsorganisation
Sintef i Trondheim den 25. maj.
Workshoppen blev afholdt i forbindelse med et møde for medlemmerne af IEA Bioenergy Task 33,
der har fokus på termisk forgasning
af biomasse, og som et led i det
nystartede norske GAFT-projekt, der
har fået 20 millioner norske kroner i
støtte. GAFT står for “Gasification
and FT-Synthesis of Lignocellulosic

Feedstocks” og skal beskæftige sig
med alle aspekter ved at producere
flybrændstof på basis af FischerTropsch-processen.
Når der især er fokus på FischerTropsch, skyldes det ikke mindst, at
der på flere punkter er tale om kendt
teknologi, og det er en af de få teknologier, der er godkendt til fremstilling af flybrændstof.
Fischer-Tropsch blev især brugt
under 2. Verdenskrig, hvor tyskerne
brugte teknologien til at producere
benzin på basis af kul, og i Sydafrika
blev der under apartheid-styret bygget flere store anlæg for at gøre landet uafhængigt af importeret olie.
Her var det ligesom i Tyskland kul,
der blev brugt som råstof.
I GAFT-projektet skal man have
tilpasset teknologien til biomasse. I
første omgang forgasses biomassen, hvorefter gassen omdannes til

kulbrinter af forskellig længde. Til
sidst sker der en såkaldt krakning af
de længste kulbrinter for, at brændstoffet kan leve op til de gældende
normer for flybrændstof.

Oslo tilbyder biobrændstoffer
I dag er det tilladt at blande op til 50
procent biobrændstof i fossilt jetfuel,
og workshoppen i Trondheim bød på
en lang række indlæg om, hvordan
det bedst kan ske.
Sierk de Jong, der er tilknyttet såvel Utrecht Universitet som firmaet
SkyNRG gennemgik de forskellige
teknikker til fremstilling af flybrændstof og gav sit bud på, hvor langt de
er i forhold til et kommercielt gennembrud (se figur 1).
Ifølge Sierk de Jong er udviklingen
af raffineret biodiesel (HEFA) og
Fischer-Tropsch-diesel langt fremme.
Der er nogenlunde styr på teknikken

Figur 1. Udviklingstrin for forskellige
processer til flybrændstoffer, baseret på biomasse.

Kommercielt
HEFA

HEFA: Biodiesel raffineret ved
tilsætning af brint.
FT: Termisk forgasning efterfulgt af
en katalystisk proces.
DSHC: Fermentering af plantesukker og stivelse til kulbrinter.
HDCJ: Termokemisk behandling
af biomasse med raffinering.
ATJ: Alkohol til flybrændstof.
APR: Raffinering af vandopløselige
sukre til flybrændstof.
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Kilde: Sierk de Jong, Utrecht University

Biobrændstoffer

Foto: www.avinor.no

KLM er et af de flyselskaber, som
tanker biobrændstof i Oslo's lufthavn. Siden marts 2016 har selskabet gennemført 80 flyvninger mellem Oslo og Amsterdam med biobrændstof i tanken.

og produktionsomkostningerne ligger
i den lave ende af skalaen.
Et af de lufthavnsselskaber, der
er langt fremme med at bruge biobrændstoffer er Avinor, der driver 46
lufthavne i Norge. Selskabet har arbejdet med biobrændstoffer siden
2007, og fra januar 2016 har lufthavnen i Oslo kunnet tilbyde flyselskaberne biobrændstoffer. Målet er,
at forbruget af flybrændstof i Norge
i 2030 skal være baseret på biobrændstoffer.

Vil flyve på halm
På forgasningssiden fortalte Thomas
Kolb fra Karlsruher Institut für Technologie om erfaringerne med et
såkaldt bioliq-anlægget i Karlsruhe
i Tyskland. Her udvikler man en
flertrins-proces, hvor halm bruges
som råstof til fremstilling af flybrændstof. I første trin omdannes
halm til olie og koks via pyrolyse på
decentrale anlæg. Herefter fragtes
olien og den tilhørende koks til et
centralt forgasningsanlæg, der for
eksempel kan placeres i tilknytning
til et raffinaderi, og hvor en entrained flow-forgasser omdanner blandingen til ren gas, der kan bruges i
en synteseproces.
I forsøgsanlægget ligger pyrolyseanlæg og forgasningsanlæg på samme matrikel, men køres skiftevis af
det samme team på i alt 40 personer. På den måde får man erfaringer
med at adskille processerne, ligesom
der opnås erfaringer med, hvordan
pyrolyseprodukterne kan lagres.

Grønt kemi-koncept
Fra det tekniske universitet i Wien
kunne Reinhard Rauch berette om
nye aktiviteter med basis i forgasningsanlægget i Güssing. Her skal
forgasseren indgå som “hjertet” i et
grønt kemikoncept, hvor der fremstilles en lang række produkter til
mange forskellige markeder på basis af forgasningsgassen, herunder
diesel via Fischer-Tropsch-syntese.
Forgasseren er af typen dual
fluidized bed, hvor biomassen forgasses med damp. På den måde
får man en gaskvalitet med et lavt
indhold af kvælstof og en god balance mellem brint og kulilte. Det
er en gaskvalitet, der er velegnet til

syntese i relativ lille skala fra 10 til
100 MW.
Det er universitetets holdning, at
det er overflødigt med tryksat forgasning, idet tryksætning medfører
udfordringer med blandt andet indfødning, og der er ikke den store
forskel på omkostningerne til tryksætning, om det sker før eller efter
forgasseren.
Universitet er for tiden ved at opskalere laboratorieanlægget fra 2015
til et nyt anlæg med en daglig kapacitet på 1 tønde Fischer-Tropschdiesel.
Præsentationerne fra workshoppen
kan hentes på Task 33's hjemmeside, www.ieatask33.org.
Morten Tony Hansen er konsulent
hos EA Energianalyse og dansk
repræsentant i IEA Bioenergy Task
33, e-mail mth@eaea.dk.

Støtte til biobaseret flybrændstof
Det koster 4-5 gange mere for
et flyselskab at fylde biobrændstof i tanken end fossilt jetfuel.
Svensk fond tilbyder nu at betale halvdelen af meromkostninger ved biobrændstoffer.
Det er det selskabet Swedavia,
der driver ti lufthavne i Sverige,
som via en fond, tilbyder at dække
halvdelen af flyselskabernes meromkostninger ved at bruge biobaserede flybrændstoffer.
I første omgang er det flyselskaber, som benytter lufthavnene i
Arlanda og Bromma, der kan søge
om støtte fra fonden. Der er dog
kun fem millioner kroner til rådig-

hed, så der grænser for, hvor
mange flyvninger, det kan blive til.
Brændstof til flyvninger inden for
EU har siden 2012 været en del
EU's system med handel med
CO2-kvoter, men det er langt fra
nok til at opveje prisforskellen på
biobrændstoffer og fossilt jetfuel.
Sverige overvejer for tiden, om det
er muligt at indføre en national
skat på flybrændstof.
Ved udgangen af 2015 havde i
alt 22 flyselskaber verden over
gennemført 2.000 flyvninger, hvor
en del af brændstoffet var baseret
på biomasse.
Kilde: www.stockholmsfria.se.
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Brint og CO2 bliver til diesel
Det vakte betydelig opsigt da Audi for godt et år siden indviede et
pilotanlæg, der kan lave brint og CO2 om til syntetisk diesel. Nu
vil en norsk iværksættervirksomhed bygge et fuldskalaanlæg i
hjemlandet, hvor man har CO2 og billigt el til rådighed.
Af Torben Skøtt
Audi har i årevis arbejdet på at udvikle nye CO2-neutrale brændsler, og for
godt et år siden kunne bilproducenten i samarbejde med tyske Sunfire
indvie et pilotanlæg i Dresden. Det
skete efter en indkøringsperiode på
kun fire måneder, og blev fejret ved,
at den tyske minister for forskning
og uddannelse, Johanna Wanka,
hældte de første liter syntetisk diesel
på ministerbilen – en Audi A8.
Audi kalder produktet for e-diesel
og betegner det som et bedre og
mere miljøvenligt brændstof end

fossil diesel. Det er klimavenligt,
indeholder ikke svovl og har et højt
cetantal, så det er let at antænde.
Dertil kommer, at det kan bruges
direkte i eksisterende dieselmotorer.
E-diesel produceres ud fra vand,
CO2 og strøm. I første trin produceres brint ud fra strøm og vanddamp via elektrolyse. I næste trin
reagerer brinten med CO2 i en syntesereaktor under højt tryk og temperatur, hvorved der dannes en form
for råolie, der kan raffineres til syntetisk diesel.
Processen kan også bruges til
at producere syntetisk benzin, fly-

brændstof eller metangas. Det afhænger af, hvordan man styrer de
forskellige procesparametre.
Ifølge Sunfire har systemet en
samlet virkningsgrad på ikke mindre
end 70 procent. Det opnås blandt
andet ved at bruge keramisk elektrolyse (SOEC), hvor brinten produceres ud fra vanddamp ved en temperatur på omkring 800 °C

Norge har kapaciteten
Et fuldskalaanlæg vil kræve, at der
er nem adgang til CO2 og en betydelig elkapacitet. Ved en årlig produktion på 100 millioner liter diesel

Opsamling af CO2

Elektrolyse

En af Audis samarbejdspartnere,
CLIMEWORKS, har udviklet en
teknologi, der gør det muligt at
opsamle CO2 fra atmosfæren.

El og vand omdannes
til brint og ilt ved
hjælp af keramisk
elektrolyse (SOEC)

Råolie

Raffinering

Konvertering
I en syntesereaktor reagerer
brint med CO2 under højt tryk
og temperatur, hvorved der
dannes en form for råolie
(blue crude).
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Råolien raffineres, hvorefter
den kan bruges som brændstof (e-diesel) i eksisterende
dieselbiler.
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Andre produkter end diesel
Ud over syntetisk diesel har Nordic
blue crude planer om, at produktionsanlægget skal producere voks
til industrielle processer og nafta,
der er et vigtigt råstof i den petrokemiske industri.
Nordic blue crude har underskrevet en licensaftale med Sunfire, der
har udviklet teknologien til produktion af e-diesel i samarbejde med
Audi. Målet er i første omgang at
etablere en fabrik med en kapacitet
på 10 millioner liter brændstof om
året, men på sigt er det planen at
udvide anlægget, så man når op på
en årlig produktion på 100 millioner
liter e-diesel.
– Vi har eneret til at bruge teknologien i Norge og Sverige, og vi har
en dialog med Audi, som er interesseret i at købe hele produktionen i
en periode på 10-15 år, siger direktør i Nordic blue crude til Teknisk
Ukeblad.
Læs mere på www.tu.no.

Ny svensk biodiesel tilsættes
brændstof fra skovbruget

Foto: www.energifabriken.se

vil der være behov for en elkapacitet
på 200 MW, og og hvis brændstoffet skal kunne konkurrere med fossil
diesel, skal produktionen foregå i et
område med lave elpriser.
Det har fået den norske iværksættervirksomhed Nordic blue crude
til at byde ind på opgaven med at
etablere et produktionsanlæg i Herøya, ikke langt fra Larvik, skriver
Teknisk Ukeblad.
Norge har som bekendt en betydelig elkapacitet fra landets mange
vandkraftværker og er i stand til at
producere grøn el til meget konkurrencedygtige priser.
CO2 findes også i rigelige mængder, og Nordic blue crude regner
med at kunne bruge CO2 fra produktionen af kunstgødning i stedet for
at tage det fra luften, som det sker
på pilotanlægget i Dresden.
– I Herøya har vi den nødvendige
infrastruktur, havnefaciliteter, vand,
industrivirksomheder og ikke mindst
adgang til rent CO2 i store mængder. Det vil være helt malplaceret at
bygge sådant et anlæg i Tyskland,
hvor en stor del af elproduktionen
er “sort”, siger medstifter af Nordic blue crude, Håvard Lillebo, til bladet.

Det svenske selskab Perstorp har
lanceret et nyt biobrændstof, der
består af rapsolie tilsat metanol
og oktanol, produceret på basis
af råvarer fra de svenske skove.

Biodiesel fra rapsplanter bliver på
mange måder et bedre brændsel, når
det blandes med metanol og oktanol,
produceret på basis af biomasse fra
skoven.

Ideen til det nye brændstof, Verdis
Polaris™ Vintra, stammer fra et projekt på Chalmers University, hvor
forskerne fandt ud af, at man kan få
en række positive effekter og lavere
emissioner, hvis man blander tunge
alkoholer i fossil diesel.
Perstorp testede efterfølgende
konceptet på biodiesel fremstillet
af raps og ud over at give lavere
emissioner af sod og kulilte fik
brændstoffet også lavere viskositet og bedre kuldeegenskaber. Det
har stor betydning om vinteren –
ikke mindst i de nordlige egne af
Sverige.
Både biodiesel, metanol og oktanol kan produceres ud fra lokale råvarer, og det reducerer udgifterne til
transport, ligesom det giver et godt
klimaregnskab.
– I de første fuldskalaforsøg
stammer ti procent af råvarerne fra
skoven, men i de næste forsøg vil vi
øge andelen af skovbaserede rå-

varer til 40 procent, fortæller vicepræsident i Perstorp BioProducts,
Lars Lind.
Selskabet samarbejder med
Energifabrikken AB, som leverer
biobrændstoffer til udvalgte transportselskaber, der har valgt at være
pionerer inden for brændstoffer
baseret på vedvarende energi. Det
er blandt andet Ernst Express,
Helgenäs Transporter og Inlandsbanan, der står for togdriften mellem Kristinehamn i syd og Gällivare
i nord.
– Vi har brug for et større udvalg
af råvarer til produktion af biobrændstoffer, så det er en god nyhed, fordi vi nu kan bruge biomasse
fra skoven og samtidig få et brændstof, som har gode egensklaber i
vinterhalvåret, udtaler Charlotte
Elanders, der er viceprsident i Energifabrikken AB.
TS
www.perstorp.com.
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Induktionsvarme kan gøre
brintproduktionen decentral
Et nyt projekt, støttet af Innovationsfonden, skal demonstrere, hvordan
man på en billig og effektiv måde kan producere brint ved at bruge
induktionsvarme til at drive processen. Målet er, at man på den
måde kan fremstille brint til konkurrencedygtige priser i
decentrale anlæg, drevet af vindmøllestrøm.
Af Torben Skøtt

peratur på 200-300 °C, skal der
udvikles en teknologi, så man kan
nå op på de 800-900 °C, der er
nødvendig for at holde brintproduktionen i gang.
Målet er, at man på den måde
kan etablere en decentral produktion af grøn brint, der prismæssigt
kan konkurrere med store centrale
anlæg, og som kan hjælpe til med
at skabe balance i elnettet.
– Det største overordnede samfundspotentiale ligger i, at det er
en måde at lagre overskudsstrøm
på. Noget andet er, at det kan
blive en grønnere og mere effektiv
måde at fremstille brint på end
de metoder, man har i dag, siger

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Brint kan fremstilles ved elektrolyse,
hvor el bruges til at spalte vand til
brint og ilt. Det er en teknologi, der
kan anvendes i decentrale anlæg,
og som kan være med til at skabe
balance i elnettet, hvis man primært
producerer brint, når der er overskud af el på markedet.
Problemet ved elektrolyse er, at
det er en forholdsvis dyr teknologi,
og derfor foregår langt den overvejende del af brintproduktionen i dag
ved hjælp af en katalytisk proces,
hvor et fossilt brændsel som for
eksempel naturgas omdannes til
brint og kuldioxid. Produktionen

foregår typisk i meget store anlæg,
hvorefter brinten distribueres til kunderne i tryktanke.
Den katalytiske proces foregår ved
en temperatur på 800 til 900 °C, så
der skal tilføres betydelige mængder
varme til processen. Det sker normalt ved, at man afbrænder en del
af brændstoffet i et kammer, der er
placeret uden for brintreaktoren.
I det nye projekt, der er støttet
af Innovationsfonden, skal der udvikles en mere fleksibel teknologi,
baseret på induktionsopvarmning
af katalysatoren. I princippet fungerer det på samme måde som en
induktionskogeplade, men hvor en
kogeplade kun kan levere en tem-

Brinttankstationer kan være et fremtidigt marked for brintanlæg baseret på metangas og induktionsvarme.
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projektleder Cathrine Frandsen, der
til daglig er professor på DTU Fysik.

mæssige fortrin. Markedet for den
type anlæg kan blandt andet være
industrivirksomheder og brinttankstationer.

Forskellige markeder

Grøn brint
Til forskel fra elektrolyse, hvor vand
spaltes i ilt og brint, kræver den katalytiske proces tilførsel af kulbrinter, typisk i form af metangas. Hvis

Tyskland tester forgasningsanlæg
til behandling af problemaffald

Foto: Ecoloop

Projektet udføres som et samarbejde mellem DTU Fysik, Teknologisk
Institut, Haldor Topsøe og Sintex,
der arbejder med metaller og magnetsystemer. Virksomheden, der
hører hjemme i Hobro, kan levere
mange af de komponenter, der
skal bruges i det nye anlæg, og
man bruger selv brint til produktion
af blandt andet metaller, så man
har en klar interesse i at få udviklet decentrale anlæg til brintfremstilling.
Haldor Topsøe er eksperter i
katalytiske processer, og virksomheden står bag mange af de store
centrale brintanlæg rundt om i verden. Derudover forsker man i brintfremstilling via SOEC-elektrolyse,
der i princippet er en keramisk
brændselscelle, hvor processen er
vendt om, så slutproduktet er brint i
stedet for el.
– Brintfremstilling på basis af
SOEC-elektrolyse og induktionsopvarmning henvender sig til forskellige markeder, så vi kommer
ikke til at konkurrere med os selv,
fortæller General Manager i Haldor
Topsøe, Martin Østberg.
Han forklarer, at en katalytisk
proces baseret på induktionsopvarmning har en stor fleksibilitet,
mens SOEC-elektrolyse helst skal
køre med en konstant produktion:
– Med induktionsopvarmning kan
vi skrue op og ned for produktionen
på samme måde som med en kogeplade, og vi satser på at kunne konkurrere prismæssigt med de store
anlæg, der leverer brint på trykflasker, siger Martin Østberg.
Haldor Topsøe ser distribution af
brint i flasker som et fordyrende led,
der samtidig indebærer nogle sikkerhedsmæssige udfordringer. Man
henviser blandt andet til USA, hvor
det er blevet forbudt at transportere
kulilte på lastbiler og overvejelserne
går nu på, om der på et tidspunkt
kan komme skærpede krav til transport af brint?
Den decentrale produktion kan
således have nogle både økonomiske, sikkerhedsmæssige og miljø-

der anvendes naturgas, kommer der
selvfølgelig et minus i klimaregnskabet, men er det biogas, der reformeres ved hjælp af vindmøllestrøm,
vil der være tale om grøn brint.
Projektet har et samlet budget på
godt 26 millioner kroner, hvoraf Innovationsfonden bidrager med et tilskud på 17,5 millioner kroner. ProI
jektet løber frem til 2020.

Det er både billigere og langt
mere miljøvenligt at behandle
plast, gummi og bilaffald i et forgasningsanlæg end i et forbrændingsanlæg. Det vurderer det tyske firma Ecoloop, der er gået i
gang med at teste teknologien på
et pilotanlæg, der kan behandle
50.000 tons affald om året.
Anlægget kan behandle mange af
de typer affald, som giver anledning
til udslip af skadelige stoffer, når de
brændes af. Det kan være forskellige typer plast, forurenet træ, tagpap, tjære, forurenet jord, spildevandsslam m.v.
Ifølge en pressemeddelelse fra
Ecoloop er det ikke nødvendigt at
bruge særlige teknikker til forbehandling af affaldet – en simpel
neddeling er tilstrækkelig.
Affaldet blandes med groft kalk,
og derved bliver det muligt at gen-

bruge mange værdifulde stoffer som
fosfor, ædelmetaller og sjældne
jordarter. Derudover er kalk i stand
til at absorbere klor, så man undgår,
at der dannes dioxin. Endelig er kalken med til at reducere mængden
af tjære i gassen, ligesom kalken
er i stand til at optage saltsyre og
svovlforbindelser. Tilsætning af kalk
er således afgørende for, at det hele
kan gå op i en højere enhed.
– Med anlægget kan vi producere
gas og genbruge mange af de værdifulde stoffer i affaldet. Energiudnyttelsen er effektiv, og det er et
billigt alternativ til forbrændingsanlæg med det nødvendige udstyr til
røggasrensning, forklarer Roland
Møller, der er direktør for Ecoloop.
Anlægget vil ifølge selskabet
kunne behandle 50.000 tons affald
om året.
Læs mere på www.bine.info.
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Skotland vil bruge brint
til at skabe balance i elnettet
Eksperter fra DTU skal være med til at skabe balance i elnettet på Orkneyøerne. Flere af de vindblæste øer producerer langt mere strøm, end de
selv kan aftage, og derfor skal en del af strømmen konverteres til brint
og sejles til hovedøen, hvor man bedre kan udnytte energien.
Af Torben Skøtt
Udfordringen med overskydende
vindenergi kendes også herhjemme,
men Danmark har hidtil kun i meget
begrænset omfang søgt at lagre
energien på samme måde som skotterne gør. Nu opfordrer brint- og
brændselscellebranchen til, at Danmark satser mere på energilagring
og mindre på at bygge nye kabler
til udlandet.
Det blæser meget på Orkneyøerne nord for Skotlands kyst. Så meget at øernes vindmøller, bølgekraftog tidevandsanlæg producerer langt
mere strøm end beboerne kan bruge. På to af øerne, Shapinsay og
Eday, har man i dag så stor en produktionskapacitet, at 30 procent af
elproduktionen går tabt, fordi man

bliver nødt til at skrue ned for produktionen, når det blæser meget.
Det vil skotterne nu gøre noget
ved. Med fem millioner euro i støtte
fra EU til projektet BIG HIT vil de
skotske øboere i samarbejde med
blandt andre DTU Energi demonstrere, hvordan strøm fra vedvarende energianlæg kan konverteres til
brint og eksporteres til områder,
hvor energien bedre kan udnyttes.

Brint sejles til hovedøen
Konkret skal overskydende vindmøllestrøm på øerne Shapinsay og
Eday konverteres til brint via PEMelektrolyse, lagres i tryktanke og sejles til hovedøen. Her skal den blandt
andet bruges til produktion af el og
dække havnens energiforbrug, ligesom en del af brinten skal bruges til

opvarmning af kommunale bygninger. Derudover skal der etableres en
brinttankstation, som blandt andet
skal forsyne ti af kommunens varebiler med brændstof.
– På vores breddegrader kan man
godt undre sig over, at man vil bruge brint til noget så simpelt som
rumopvarmning, men på Orkneyøerne giver det god mening. Det er
trods alt bedre end at bruge fossile
brændsler, som skal importeres til
øerne, fortæller Eva Ravn Nielsen,
leder af Test Center for Fuel Cell
and Hydrogen Technologies ved
DTU Energi.
Sammen med kollegaer på DTU
skal hun regne på økonomien i den
form for energilagring og være med
til at eftervise, hvilke miljøgevinster
der er ved teknologien, og hvilken

Foto: Mike Roper/www.orkney.com

Orkney-øerne producerer masser af
grøn strøm. Hovedparten kommer
fra øernes mange vindmøller, men
der findes også anlæg, som udnytter energien i bølgerne og tidevandet. Billedet viser et tidevandsanlæg
fra selskabet Open Hydro Group. I
midten af billedet ses turbinen, der
under normal drift befinder sig under vandoverfladen.

18 FiB nr. 56 • juni 2016

Brint

indvirkningen det kan få på det omgivende samfund.
– Det koster selvfølgelig noget at
lagre energien, ligesom det altid er
forbundet med et vist tab, men vi
har brug for disse nye teknologier
for at kunne for integrere stigende
mængder af el fra sol og vind,
uddyber Eva Ravn Nielsen.

Samme udfordring i Danmark

Foto: www.orkney.com/invest/sectors/energy/surf-n-turf

Problemerne med at skabe balance
i elsystemet kendes også fra Danmark. Flere gange sidste år producerede de danske vindmøller så
meget strøm, at elprisen var negativ. Det får nu den danske brint- og
brændselscellebranche til at opfordre til, at Danmark – ligesom Skotland – begynder at satse mere på
lagring af energi som gas.
– Vi skal blive langt bedre til at
bruge den danske vindmøllestrøm i
Danmark. Som det er i dag, bruger vi
penge på at producere grøn strøm,

og så sender vi den alt for ofte billigt
ud af landet frem for at konvertere
den til brint og andre brændstoffer
herhjemme. I stedet burde vi lagre
langt mere af energien, siger direktør
i Partnerskabet for brint og brændselsceller, Tejs Laustsen Jensen.
Energilagringen er ifølge direktøren, ikke alene en god ide, fordi
det giver mulighed for at bruge mere
af den danske strøm herhjemme.
Det kan også være med til at skabe
arbejdspladser.
– Danmark har internationalt anerkendte kompetencer på området, og
danske virksomheder er blandt de
førende i Europa, når det gælder
brintteknologier. Hvis Danmarks satsede mere på lagring, ville det også
resultere i flere arbejdspladser herhjemme. Dels på lagringsanlæggene
til kontrol og vedligehold, men i høj
grad også i de mange energiteknologiske virksomheder, siger Tejs
I
Laustsen Jensen.

I BIG HIT-projektet skal el fra øerne Eday og Shapinsay konverteres til brint
og transporteres til hovedøen i tryktanke. Her bruges brinten til fremstilling
af el, varme og transportbrændstof. Produktionen af brint baseres på PEMelektrolyse, og anlæggene får en samlet kapacitet på 1,5 MW. Projektet er
budgetteret til knap 11 millioner euro, hvoraf EU yder et tilskud på 5 millioner
euro gennem programmet Fuel Cells Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU).

Gennembrud for
alkalisk elektrolyse
Nye elektroder kan hæve virkningsgraden ved brintfremstilling markant.
Professor ved DTU Mekanik Per
Møller og centerchef Lars Pleth
Nielsen, Teknologisk Institut, har
skabt et gennembrud inden for
fremstillingen af elektroder til
brintproduktion. Det skriver Teknovation.dk.
Fremstilling af brint via alkalisk
elektrolyse er en velkendt teknologi, men hidtil har det ikke været
muligt at opnå virkningsgrader
på mere end 60 til 70 procent i
større skala. Med forskernes
seneste gennembrud inden for
fremstilling af elektroder til alkalisk elektrolyse, vil det det være
muligt at hæve virkningsgraden
til over 80 procent.
– I store elektrolyseanlæg vil
der uundgåeligt være tab tilknyttet transformere, men med alle
tab indregnet, vil man nå en effektivitet på over 80 procent. Målinger på større anlæg med den
nye løsning har desuden bevist
virkningsgrader på op til 87 procent, fortæller Per Møller til Teknovation.
Han suppleres af Lars Pleth
Nielsen fra Teknologisk Institut:
– Det handler i al sin enkelthed om at kunne fremstille brint
med den mindst mulige spændingsforskel. Og vi er kommet til
det punkt, hvor det i princippet
bare er at trykke på knappen, så
kan vi fremstille et anlæg i stor
skala, der går fra det nuværende
spændingsniveau på 1,9 volt til
mellem 1,6 og 1,7 volt, og det
gør en kæmpe forskel.
Selve overfladeløsningen er
blevet præsenteret i en artikel i
det amerikanske tidsskrift Products Finishing. Resultaterne
baserer sig på data fra 10.000
timers drift med et demonstrationsanlæg, der er udstyret med
de nye elektroder.
Kilde: www.teknovation.dk.
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Hidtil ukendt bakterieart
fundet i biogasreaktorer
En helt ny og hidtil ukendt bakterieart viser sig at være blandt de hyppigst
forekommende bakterier i danske biogasanlæg. Opdagelsen kan være
med til at sikre en mere stabil drift af biogasanlæggene, og på den
måde være med til optimere gasproduktionen.
Af Torben Skøtt
Det er en forskergruppe under ledelse af professor Per Halkjær Nielsen
ved Aalborg Universitet, der har fundet en helt ny art af bakterier, som
udgør omkring en tiendedel af alle
bakterier i mesofile biogasanlæg.
Når forskere finder den første art
fra sådan en ny gruppe af bakterier,
må de have lov til at navngive den.
Da den laver forgæring eller “fermentation”, og er almindelig i Danmark, har den fået navnet ”Fermentibacter daniensis”. Hele gruppen
har fået navnet “Fermentibacteria”,
hvilket svarer til overordnet inddeling
på niveau med grupper som fugl,
fisk eller planter.
– Det svarer til, at det er den allerførste plante, fisk eller fugl, man
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ser. Så forskelligt fra alt andet er
denne bakterieart. Det har været
vildt spændende, fortæller ph.d.studerende Rasmus Kirkegaard.

de markører, så man for første gang
nogensinde kunne se de pågældende bakterier under mikroskop.

Hvad laver de?

Vi aner faktisk ikke, hvad
de laver, men vi ved, at
bakterier er afhængige af hinanden, så når de er i biogasanlæggene, må de tjene et eller
andet formål.

“

Professor Per Halkjær Nielsen

Sammen med blandt andre adjunkt
Morten Dueholm har han konstrueret
en såkaldt metabolisk model, som
kan forudsige bakteriens levevis. Det
var også muligt at lave fluoresceren-

Forskergruppen har undersøgt 38
biogasreaktorer på danske rensningsanlæg, og da man kiggede
nærmere på bakteriefloraen med
nye dna-metoder, blev man opmærksom på, at man ikke kendte
over halvdelen af bakterierne.
– Vi aner faktisk ikke, hvad de
laver, men vi ved, at bakterier er
afhængige af hinanden, så når de
er i biogasanlæggene, må de tjene
et eller andet formål, fortæller Per
Halkjær Nielsen.
Forskere er nu gået i gang med
at undersøge, hvilken betydning de
forskellige bakterier har for biogas-

Biogas

Foto: Torben Skøtt/BioPress.

Foto: Simon McIlroy

processen, og hvordan man eventuelt kan optimere gasproduktionen.
– Vi vil kortlægge de hundrede
mest hyppige bakteriearter, der findes i et biogasanlæg, og som står
for 80 procent af de processer, der
foregår i reaktoren. Vi ved, at bakteriesammensætningen er forbavsende ens i de forskellige anlæg,
men de er stadig ukendte, så vi skal
blive klogere på, hvilken betydning
de har for gasproduktionen, og
hvordan de kan være med til at

De nye bakterier fremstår røde på
illustrationen, mens de andre bakterier er grønne.

sikre en stabil drift, forklarer Per
Halkjær Nielsen.

Mere fokus på biologien
Forskningen inden for biogasområdet har især haft fokus på udvikling
af nyt “isenkram”. Der har i vid udstrækning været tale om en ingeniørmæssig tilgang til emnet, hvor
man har betragtet den biologiske
proces som en lukket kasse, og
hvor det primært har handlet om at
sikre en fornuftig håndtering af biomassen. Det har ofte været driftslederens mavefornemmelse, der har
afgjort, hvordan forskellige problemer er blevet håndteret, og det har
ikke altid været lige heldigt.
– Vi har brug for at blive klogere
på, hvilke bakterier der gør det
godt, og hvilke der giver problemer.
Det har hidtil været en vanskelig
opgave, men i dag hvor vi kan
analysere bakteriernes dna, kan
vi meget lettere få styr på den biologiske proces, lyder det fra Per
Halkjær Nielsen.
Han vil ikke sætte tal på, hvor
meget man kan optimere produktionen af biogas, men er ikke i tvivl
om, at det er et område med et
betydeligt potentiale.
– Man skal passe på ikke at love
for meget, men det er oplagt, at
gasproduktionen kan øges i takt
med, at vi bliver bedre til at sikre en
mere stabil proces og undgå nedbrud, pointerer Per Halkjær Nielsen.

Når det handler om biogasreaktorer på rensningsanlæg er
forskerne i dag blevet væsentligt
klogere på, hvad der foregår inde
i reaktoren. De gyllebaserede anlæg, har man ikke helt så meget
styr på, men mange af erfaringerne fra rensningsanlæggene vil
formentlig kunne overføres til biogasanlæg inden for landbruget –
især de anlæg som arbejder ved
en temperatur på omkring 38
I
grader.

Fakta
Det nye studie er beskrevet i en
videnskabelig artikel i The ISME
Journal (Multidisciplinary Journal
of Microbial Ecology) fra Nature
Publishing Group.
Forskergruppen har til huse på
Center for Microbial Communities
ved Aalborg Universitet. Gruppen
har de senere år studeret danske
og udenlandske biogasreaktorer
med støtte fra blandt andet VILLUM Fonden, Poul Due Jensens
Fond og Innovationsfonden. Frem
til 2018 er gruppen tovholder på
projektet NomiGas, hvor man
fokuserer på optimering af biogasproduktionen fra husdyrgødning, plantefibre, spildevandsslam og fødevareaffald. Projektet
er støttet med 23 millioner kroner fra Innovationsfonden.
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45 millioner fra EU
til tang-brændstof

DTU Roadrunners
klar til økoræs

To forskere fra Luleå Universitet
har med succes hældt metanol
på en bil beregnet til ethanol og
kørt fra Luleå i Nordsverige til
Stockholm.

Eksperter fra seks europæiske
lande vil bane vejen for et kommercielt gennembrud for biobrændstoffer, produceret på
basis af tang.

Sidst i juni stiller de ingeniørstuderende i DTU Roadrunners endnu engang op til de uofficielle
europamesterskaber i at køre
længst på en liter brændstof.

Foto: www.ltu.se

I det seneste årti har der været en
stigende interesse for at bruge alger
til fremstilling af biobrændstoffer.
Der er etableret talrige forsøgsanlæg, men endnu har ingen givet sig
i kast med at etablere fuldskalaanlæg. Produktionsomkostningerne
har ganske enkelt være for høje i
forhold til udbyttet.
Det vil en europæisk forskergruppe nu råde bod på. Med 45
millioner kroner i støtte fra EU's
forskningsprogram Horisont 2020 vil
eksperter fra seks europæiske lande
udvikle et system, så fremstilling af
biobrændstoffer på basis af tang
kan få et kommercielt gennembrud.
Projektet, der går under navnet
MacroFuels, skal videreudvikle et
system, hvor man bruger tekstiler til
tangdyrkning i stedet for reb, som er
den teknik, der bliver anvendt i dag.
De særlige tekstiler, der skal anvendes, er udviklet under et tidligere
EU-projekt, hvor man opnåede et
3-5 gange højere udbytte ved at gå
fra reb til tekstiler.

Den 800 kilometer lange køretur i
en Saab 9-5 blev foretaget af professor Rikard Gebart og hans forskerkollega Fredrik Granberg som
afslutning på et tre år langt forskningsprojekt i Piteå, hvor restprodukter fra en papirfabrik er blevet
brugt til fremstilling af metanol og
DME.
Turen blev tilbagelagt med en
blanding af benzin og op til 70 procent metanol i tanken. Det gav ingen problemer, selv om bilen er
beregnet til en blanding af benzin
og op til 85 procent ethanol
Anlægget i Piteå har fremstillet
over 1.000 tons metanol og DME
og har med succes demonstreret,
at der teknisk set intet er til hinder
for, at restprodukter fra det svenske
skovbrug kan danne basis for en
bæredygtig produktion af brændstof
til transportsektoren.
Anlægget blev lukket i slutningen
af maj og de 17 medarbejdere sagt
op. Den svenske energistyrelse ville
ikke længere støtte driften, og med
de lave oliepriser og usikre rammevilkår for alternative brændstoffer
har det ikke været muligt at finde et
selskab, som vil overtage driften.
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Det sker ved Shell Eco-marathon,
der bliver afholdt i London fra den
30. juni til den 3. juli. I år stiller de
studerende med to biler. Den ene
kører i klassen for bybiler og skal
derfor efterleve en række krav til
bytrafik. Den anden kører i klassen
for prototyper, hvor man er mere frit
stillet med hensyn til udformningen,
og derfor kan køre endnu længere
på literen end i klassen for bybiler.
H.K.H. Prins Joachim møder DTU
Roadrunners forud for hvert økomarathon, og også denne gang var
han tydeligt imponeret. Han roste
de studerende for deres evner til at
arbejde sammen som hold og til at
skabe synergieffekt som ingeniører
med alle dele af bilerne, skriver DTU
på sin hjemmeside.
Det er 13. år i træk, DTU deltager i Shell Eco-marathon. Sidste år
forbedrede holdet sin egen verdensrekord fra 2013, da de studerende
kørte 665 kilometer på det, der
svarer til 1 liter benzin
Kilde: www.dtu.dk.

Foto: www.atsea-project.eu

Kilde: www.ltu.se.

Læs mere om MacroFuels på:
www.macrofuels.eu.

Foto: Mikal Schlosser/DTU

Ethanolbil med
metanol i tanken

Kort nyt

Bedre adgang for virksomheder til ny viden

Brændselscellebil
til bioethanol

Europa satser på
mikrokraftvarme

Virksomheder skal have bedre
adgang til den nyeste viden,
og flere danske virksomheder
skal deltage i internationale
projekter.

Nissan vil sende en brændselscellebil på markedet, der kan
tankes med bioethanol i stedet
for brint. Bilen udstyres med
keramiske brændselsceller.

Med et tilskud fra EU på godt
250 millioner kroner skal der
over de kommende år installeres
2.650 mikrokraftvarmeanlæg hos
europæiske forbrugere.

Det er nogle af målene i de nye udviklingskontrakter, som uddannelses- og forskningsministeren netop
har indgået med de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS).
Med nye kontrakter for 20162018 forpligter GTS-institutterne
sig blandt andet til at bringe mere
avanceret viden ud til virksomheder
i hele landet.
Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har udpeget tre
pligtige mål i kontrakterne. Et af
dem er målet om øget regional
videnspredning. De øvrige mål
handler om at styrke synergien på
tværs af innovationssystemet og
styrke danske virksomheder internationalt.
Derudover har GTS-institutterne
selv formuleret individuelle mål i forhold til deres respektive muligheder
og strategier.
Udviklingsmålene spænder vidt
og omhandler blandt andet flere
aktiviteter, der skal sprede viden
uden for de større universitetsbyer,
bedre samarbejde med regionale
aktører og inddragelse af flere danske virksomheder i internationale
forskningsprojekter.

Den japanske bilproducent Nissan
er i fuld gang med at udvikle en
brændselscellebil, der adskiller sig
markant fra, hvad andre bilproducenter har på programmet.
I stedet for brint, der kræver etablering af en helt ny infrastruktur,
vil Nissan bruge bioethanol eller en
blanding af bioethanol og vand som
brændstof. Det er lige så let at
håndtere som benzin og diesel, men
det kræver til gengæld, at bilen udstyres med en reformer, der kan
konvertere brændstoffet til brint.
Nissan vil udstyre bilen med
keramiske brændselsceller (SOFC).
Det er en helt anden type end de
brændselsceller (PEM), som alle
andre bilproducenter benytter.
SOFC kan håndtere forskellige typer
brændsler, men kræver til gengæld
en temperatur på omkring 800 ºC,
hvilket kan være en udfordring i
køretøjer.
Den japanske bilproducent forventer at have den nye bil klar i
2020.

Et nyt stort EU-projekt med deltagelse fra blandt andet DTU Energi, skal
sætte skub i udbredelsen af mikrokraftvarmeanlæg til individuelle boliger. I projektet skal der installeres
ikke mindre end 2.650 nye mikrokraftvarmeanlæg hos helt almindelige forbrugere. Her vil de blive overvåget nøje af de respektive producenter og målet er, at de mange
anlæg vil kunne skabe et kommercielt gennembrud for den miljøvenlige teknologi, hvor naturgas
via brændselsceller omsættes til el
og varme.
I 2018 vil fire førende europæiske producenter af mikrokraftvarmeanlæg have kapacitet til at kunne producere 1.000 enheder om
året. Med den kapacitet forventer
man at kunne reducere produktionsomkostninger med omkring 30
procent. Samtidig er det målet, at
man vil kunne forbedre elvirkningsgraden og øge levetiden med omkring ti år.
Projektet har et samlet budget på
omkring 675 millioner kroner, hvoraf EU bidrager med et tilskud på
godt 250 millioner kroner.
Det er ikke første gang, EU støtter et stort projekt inden for mikrokraftvarme. I 2013 bevilligede man
194 millioner kroner til Enefieldprojektet for at få testet op imod
1.000 anlæg i 12 europæiske lande.
I Danmark er teknikken med at
bruge brændselsceller til produktion
af el og varme i små, individuelle
anlæg blevet udviklet i projektet
Dansk Mikrokraftvarme. Her fik man
testet 60 anlæg, hvoraf en del blev
koblet til naturgasnettet, mens andre blev forsynet med brint via et
lokalt brintnet. Siden projektet blev
afsluttet i 2014, har der ikke været
projekter inden for mikrokraftvarme i
Danmark.

Kilde: blog.nissan-global.com/.

Foto: Nissan

Kilde: www.ufm.dk.

Testbænk hos Nissan til keramiske
brændselsceller (SOFC).

Læs mere på: www.fch.europa.eu.
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Brændselscelleprojekt
fik årets ForskEl-pris
Årets ForskEL-pris gik til et projekt, der viser, hvordan keramiske
elektrolyseceller kan være med
til at skabe balance i energisystemet ved at lagre vindmøllestrøm
eller bruge strømmen til fremstilling af syntetiske brændsler.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Bag projektet står DTU, Aalborg Universitet og Haldor Topsøe. DTU og
Haldor Topsøe har koncentreret sig
om at finde nye og bedre løsninger
inden for elektrolyseteknologi, mens
Aalborg Universitet har undersøgt,
hvilke fossile brændstoffer man vil
kunne erstatte med såkaldte electrofuels. Det vil sige brændstoffer, hvor
der indgår brint fremstillet via elektrolyse på basis af el fra sol og vind.
ForskEL-prisen blev overrakt af
den nu afgåede bestyrelsesformand
i Energinet.dk Niels Fog, og han roste projektet på to væsentlige parametre: dygtig projektledelse og stor
faglighed.
– Energiforskningsprojekterne gør
det generelt godt, men I har gjort
det ekstra godt. I har forbedret de
keramiske elektrolyseceller, så de i
dag er ”state-of-the-art” og I har
vist, hvordan teknologien kan inte-

greres i fremtidens energisystem.
Med udgangspunkt i disse resultater
vil systemer som dette kunne være
en del af Danmarks elsystem fra
omkring 2020, og det er et vigtigt
resultat, sagde Niels Fog og tilføjede:
– Projektet er også et rigtig godt
eksempel på samarbejde mellem
universiteter og erhvervslivet – et
samarbejde som gav nogle særlige
udfordringer, da Haldor Topsøe lukkede sit datterselskab for brændselsceller midt i projektperioden.
Den situation blev behandlet professionelt og konstruktivt, så projektet
kunne fortsætte i god ro og orden.
Sådan noget er ForskEL-sekretariatet glad for, lød det fra Niels Fog.
Projektleder Ming Chen fra DTU
takkede Energinet.dk for støtten og
for at vælge lige netop deres projekt
som vinder.
ForskEl-prisen uddeles hvert år
af Energinet.dk i forbindelse med
EnergiForsk-konferencen, der afholdes i forsommeren. Sidste år gik
prisen til Ready-projektet, der viser,
hvordan man kan styre mange individuelle varmepumper, så de primært er i drift, når der er overskud
af el på markedet.
TS

Fra venstre: Niels Fog, tidligere bestyrelsesformand i Energinet.dk, Brian
Vad Mathiesen, professor og projektdeltager fra Aalborg Universitet, Ming
Chen, seniorforsker og projektleder fra DTU og Peter Blennow, ingeniør og
projektdeltager fra Haldor Topsøe A/S.

24 FiB nr. 56 • juni 2016

200 milliarder kroner
til vedvarende energi
Danmark styrker sammen med
19 andre lande forskningen
og udviklingen af vedvarende
energiteknologier. Målet er at
gøre det mere attraktivt at investere i vedvarende energi og
øge tempoet i den grønne omstilling globalt.
I starten af juni mødtes 20 lande
bag præsident Obamas Mission
Innovation i San Francisco. Det
var første gang landene mødtes
siden klimatopmødet COP21 i
Paris, hvor de hver især forpligtede sig til at fordoble deres udgifter til forskning i vedvarende
energi frem mod 2020. Frem
mod 2021 skal landene tilsammen have hævet forskningsbudgetterne til omkring 200 milliarder kroner om året.
Det betyder, at landene fra i
dag og frem til 2021 sammenlagt
vil bruge cirka 700 milliarder kroner på forskning og udvikling af
vedvarende energi, hvis forskningsbudgetterne øges stabilt de
næste fem år. Kombineret med
private midler fra velhavende investorer som Bill Gates, Mark
Zuckerberg og Richard Branson
vil det give global grøn omstilling
et massivt rygstød.
– Danmark er globalt i top 10
på patenter inden for energiteknologier som vind, biobrændstoffer og brændselsceller. Vi ligger derfor lunt i svinget til at udnytte vores medlemskab af Mission Innovation, som kan blive
nøglen til vores videre succes
som en førende cleantech nation,
siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt
i en pressemeddelelse.
De 20 lande, der er med i
Mission Innovation, står tilsammen for 75 procent af verdens
CO2-udledninger fra elproduktion
og 80 procent af investeringerne
i forskning og udvikling af vedvarende energi.
Læs mere på www.efkm.dk.
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Deltagelse i IEA Bioenergy
Task 32 – 2013-2015

Deltagelse i IEA Bioenergy
Task 33 – 2012-2014

I Task 32 udveksles der erfaringer om forbrændingsteknologi til faste biobrændsler fra små,
individuelle anlæg til kraftværker, hvor der især
er fokus på samforbrænding af biomasse med
fossile brændsler, primært kul.

I den forløbne periode har der været en tæt kontakt til alle aktører inden for termisk forgasning.
Informationer om danske projekter og anlæg har
dannet baggrund for den danske del af IEA's
statusrapport om termisk biomasseforgasning.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

IEA Bioenergy Task 33 arbejder på at udveksle oplysninger om forskning, udvikling og demonstration inden for
termisk forgasning af biomasse og på at fremme samarbejdet mellem de deltagende lande og industrier. Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieatask33.org, i faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom
der udsendes et nyhedsbrev.
Fra dansk side har der været en løbende, tæt kontakt til
alle aktører i branchen om udviklingen af teknologier,
anlæg og projekter, ligesom den nationale energiplanlægning og rammebetingelser har været på dagsordenen. De halvårlige landerapporter har dannet baggrund
for den danske del af den samlede statusrapport om termisk biomasseforgasning. Rapporten kan downloades
fra hjemmesiden www.ieatask33.org, hvor der også findes en database over forgasningsanlæg.

Projektet har dækket aktiviteterne i perioden 2013-2015
som dansk repræsentant i det fortsatte samarbejde under IEA Bioenergy Agreement, Task 32 Biomass Combustion and Co-firing. Der er dannet et stærkt internationalt netværk bestående af industrivirksomheder, universiteter med flere, som har ført til en succesfuld spredning
af viden og erfaringer.

Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieabcc.nl, i
faglige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom der udsendes et dansk nyhedsbrev.
Arbejdet forventes at fortsætte i en ny treårsperiode, og
kommende nyhedsbreve kan rekvireres ved henvendelse til mth@eaea.dk.
Titel:

IEA Task 32: Biomass Combustion and
Co-firing

Arbejdet forventes at fortsætte i en ny treårsperiode, og
kommende nyhedsbreve kan rekvireres ved henvendelse til mth@eaea.dk.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Arbejdsgruppen har mødtes to gange årligt, og i forbindelse med arbejdsmøderne er der typisk arrangeret en
workshop om et emne af fælles relevans for deltagerne
og af særlig relevans for den nationale vært. I projektperioden har Danmark bidraget med viden om biomassekarakterisering, hybridsystemer, biomassekraftvarme og
biomasse til fjernvarme. Desuden er der bidraget med
input til planlægning af workshops om højtemperaturkorrosion, brændeovne og kedler samt CFD til design
af industrielle forbrændingsteknologier.

Under forløbet er der bidraget til arbejdsgruppens projekter. Det drejer sig blandt andet om biomassekarakterisering, brændselstilberedning, faktaark om biomasseforgasning samt en protokol for performancetest.

Forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme er et af de
anlæg, der er med i IEA's statusrapport.
Titel:

Biomasseforgasning - IEA
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FORCE Technology,
 4325 0000, u info@forcetechnology.dk
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Formidling af forskningsresultater i 2014-2016

Effektiv produktion
af tryksat brint

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

Virkningsgraden ved fremstilling af brint ved
hjælp af keramiske elektrolyseceller kan øges
fra 91 procent til 96 procent, når brinten fremstilles under tryk. Samtidig reduceres anlægsomkostningerne, da behovet for pumper til
tryksætning af brinten reduceres markant.
I et nyligt afsluttet projekt finansieret af EUDP har DTU
Energi i samarbejde med HTAS A/S undersøgt muligheden for at fremstille brint ved hjælp af tryksatte SOECceller. Tryksætning af cellerne kan ske ved at overophede vand til over 100 °C. Det øger energieffektiviteten
og reducerer omkostningerne til lagring, da behovet for
pumper til komprimering af brinten reduceres, når brinten
tryksættes under fremstillingen.
I projektet blev tryksat drift demonstreret med en 1 kW
SOEC stak fra HTAS A/S ved arbejdstryk på op til 25
bar. Desuden blev en enkelt celle testet under tryk i
1.200 timer. Baseret på de meget lovende testresultater
blev den forventede virkningsgrad og økonomi af brintproduktion med tryksatte SOEC celler undersøgt. Undersøgelserne indikerer, at virkningsgraden (el til gas) øges
fra 91 til 96 procent, når trykket øges fra 1 til 20 bar. Desuden kan anlægsomkostningerne reduceres med cirka
30 procent, da behovet for pumper til efterfølgende tryksætning af brinten reduceres kraftigt.

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

• produktion og udsendelse af tidsskriftet FiB fire gange
om året

• produktion og udsendelse af elektroniske nyhedsbreve
otte gange om året

• løbende nyheder på hjemmesiden www.biopress.dk

Der er udsendt otte tidsskrifter og 16 nyhedsbreve, der
alle kan downloades fra www.biopress.dk/publikationer.
På www.biopress.dk/artikler er der mulighed for at
downloade artikler fra 2006 og frem til i dag, og på
www.biopress.dk/projekter findes en oversigt over
afsluttede projekter.
Titel:

Formidling af forskningsresultater inden
for bioenergi, brint og brændselsceller
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Foto: DTU Energi

Der har været en god dialog med såvel læsere som forskere. Projektet har fået meget positiv respons, og forskerne har sat pris på, at projektet har været i stand til at
formidle forskningsresultaterne ud til en bredere kreds,
end de normalt har kontakt med.

Forsøgsanlæg til fremstilling af tryksat brint.
Titel:
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BioSynergis forgasningsanlæg er nu i drift

Anlægget er placeret hos Hillerød Forsyning og baseret
på forgasning af træflis. Teknologien er udviklet af BioSynergi, der har haft gode erfaringer med et mindre
pilotanlæg hos Græsted Fjernvarme. Ud over midler fra
EUDP er anlægget etableret med kapital fra BioSynergi
og en gruppe private investorer.
Der ligger et stort og mangeårigt forarbejde bag anlægget. Det startede i 2003 med opførelsen af pilotanlægget
i Græsted, der blev lukket ned efter mere 6.600 driftstimer, heraf 4.000 timer med elproduktion. Derefter fulgte
en lang række udviklingsprojekter, der har banet vejen
fra pilotanlæg til anlægget i Hillerød. Det nye anlæg har
en effekt på 300 kW el/750 kW varme og er modulopbygget, så det kan tilpasses forskellige kraftvarmeværker og
større virksomheder.
Anlægget er udviklet til at kunne modtage våd skovflis,
der tørres ved hjælp af udstødningsgassen fra kraftvarmeanlæggets motor. Det tørre brændsel fødes ind i
toppen af en såkaldt Open Core gasgenerator, hvor
brændsel, luft og gas bevæger sig i samme retning ned
gennem generatoren. Efterfølgende køles gassen ned til

Foto: Torben Skøtt/BioPress

BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød har
efter en længere etableringsfase fået gang i gasmotoren. Nu skal man i gang med at demonstrere, at anlægget kan være i stabil og ubemandet drift og dermed være et reelt alternativ
til naturgasfyrede kraftvarmeanlæg.

BioSynergis forgasningsanlæg i Hillerød, hvor man nu
skal i gang med at demonstrere, at anlægget kan være
i stabil drift gennem en længere periode.
omkring 60 grader, og partikler samt tjærestoffer fjernes i
et posefilter. Derefter kan gassen bruges som brændstof
i motoren, der er koblet til en elgenerator. På den måde
får man et fleksibelt kraftvarmeanlæg, der hurtigt kan tilpasses de varierende elpriser på markedet, og som kan
udnytte brændsler fra lokalområdet.
Det lykkes desværre ikke at få kraftvarmeanlægget i
driftsklar stand inden for tidsrammen og den økonomiske
ramme i projektet “Demonstration af nyt forgasningsanlæg til fjernvarmen”, men med støtte fra et nyt EUDPprojekt (64013-0570) kom de sidste ting på plads.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Med støtte fra to projekter fra Energinet.dk’s ForskVEprogram er arbejdet med idriftsættelsen og prøvedrift af
anlægget nu i gang. Når forgasningsanlægget har demonstreret stabil drift med kraftvarmeproduktion er det en
energieffektiv løsning, som en lang række mindre fjernvarmeværker med økonomisk fordel kan vælge at investere i. Det gælder især for de mindre naturgasfyrede
kraftvarmeværker, hvor man i flere tilfælde vil kunne genanvende dele af den eksisterende motorinstallation.

Direktør i BioSynergi, Henrik Houmann Jakobsen, kigger
ud over forgasningsanlæggets tekniske installationer.

Et kraftvarmeanlæg fra BioSynergi vil årligt kunne producere mere end 2.000 MWh el og 5.000 MWh varme. Forbruget af flis med et vandindhold på omkring 45 procent
vil være på cirka 3.000 tons om året.

Titel:

Demonstration af nyt forgasningsanlæg
til fjernvarmen

Titel:

Afslutning af demonstrationsanlæg – 1300
kWth bioforgasningsanlæg til kraftvarme
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Europa kan fordoble produktionen
af træbiomasse i 2030
Energiproduktion baseret på biomasse er afgørende for at kunne
opfylde målet om en temperaturstigning på maksimalt 2 grader.
Det er en af konklusionerne fra
den Europæiske Biomasse Konference, som blev afholdt i Amsterdam fra den 6. til 9. juni.
Bioenergi kan bidrage med 10-30
procent af de nødvendige CO2reduktioner, og det mål kan bedst
nås, hvis bioenergien ses som en
del af den biobaserede økonomi.
Det er vigtigt at bruge biomassen på
den mest effektive måde, hvis der
skal være tilstrækkelige ressourcer
til produktion af energi, fødevarer og
materialer, hedder det i en udtalelse
fra konferencen.
En gennemgang af den videnskabelige litteratur på området viser, at
det er muligt at udnytte en milliard
tons celluloseholdig biomasse i
Europa i 2030. Det kan ske på en
bæredygtig måde uden at konkurrere med produktionen af fødevarer.
I forhold til i dag vil der være tale
om en fordobling af celluloseholdig
biomasse, og det vil være tilstrækkeligt til at imødekomme den for-

ventede efterspørgsel på CO2neutrale brændsler og materialer.
Men der er behov for at få skabt
et mere effektivt landbrug, der er
bedre til at udnytte de forhåndværende ressourcer, ligesom der er
behov for at få genoprettet de arealer, som er blevet misligholdt gennem de senere år. På den måde vil
man kunne øge fødevareproduktion
på et mindre areal og producere
bioenergi på de arealer, der bliver
frigivet. Det kan også øge jordens
kulstofpulje og reducere udslippet af
drivhusgasser.
Resultaterne fra en række store
demonstrationsanlæg viser, at biomasse i dag kan udnyttes effektivt
til energiformål, avancerede biobrændstoffer og biobaserede produkter. De mange gode eksempler
er afgørende for at få sat skub i udviklingen af den biobaserede økonomi. Politikere og medier har i de senere år haft alt for meget fokus på
mulige negative virkninger ved at
bruge biomasse til energiformål,
hedder det i udtalelsen fra konferencen.
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