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Sidste nummer af den

trykte udgave af FiB
Den trykte udgave af magasinet
FiB er blevet produceret og
udsendt siden 2004, men nu er
det slut. Fremover vil der kun
komme elektroniske nyhedsbre-
ve, så husk at tilmelde dig på
www.biopress.dk/abonnement,
hvis du fortsat vil have nyheder
om forskning i bioenergi, brint og
brændselsceller.

Du sidder nu med den sidste trykte
udgave af FiB, men du vil fortsat
kunne læse nyt om forskning og ud-
vikling inden for bioenergi, brint og
brændselsceller. Fremover kommer
det til foregå via internettet, så gå
ind på www.biopress.dk eller endnu
bedre: Tegn et abonnement på

www.biopress.dk/abonnement. Det
er gratis, da EUDP yder et betydeligt
tilskud til hjemmesiden og de
elektroniske nyhedbreve.

På www.biopress.dk/publikationer
vil du kunne downloade nyhedsbre-
ve og tidsskrifter fra 2004 og frem
til i dag. Søger du artikler om speci-
fikke emner vil du kunne finde dem
på www.biopress.dk/artikler.

Drejer det sig om afsluttede pro-
jekter, der har modtaget støtte fra
et eller flere af de danske energi-
forskningsprogrammer, kan du gå
ind på www.biopress.dk/projekter.
Her er der beskrivelser af 340
afsluttede projekter inden for bio-
energi, brint og brændselsceller.

TS

437 millioner kroner til

ny energiteknologi
EUDP udbyder i 2019 en samlet
pulje på 437 millioner kroner til ny
energiteknologi. EUDP har blandt
andet fokus på projekter med glo-
balt udsyn og potentiale.

EUDP vil senere indkalde ansøg-
ninger til første ansøgningsrunde i
2019, med en forventet ansøg-
ningsfrist omkring 1. marts. Anden
ansøgningsrunde udbydes til efter-
året 2019.

Det gode EUDP-projekt er drevet
af private virksomheder, har innova-
tionshøjde og potentiale til at fremme
danske styrkepositioner på energi-
området. EUDP forventer at udsen-
de indkaldelse med de specifikke
vurderingskriterier i løbet af decem-
ber 2018.

EUDP har til formål at støtte forsk-
ning, udvikling og demonstration af
ny energiteknologi, som bidrager til
de energipolitiske målsætninger,
øger forsyningssikkerheden og ska-
ber vækst og beskæftigelse. Sene-

ste evaluering af programmet viser,
at for hver gang EUDP investerer en
million kroner bliver der skabt 1,2
arbejdspladser, 2,7 millioner kroner
i øget meromsætning og 2 millioner
kroner i øget eksport.

EUDP’s bestyrelse har fastlagt en
strategi for 2017-2019, der tager
udgangspunkt i et større og mere
globalt perspektiv end tidligere. Med
denne tilgang er der fokus på de
markeder og de teknologier, hvor
EUDP-støttede projekter har størst
mulighed for at udleve et kommer-
cialiseringspotentiale og derigennem
skabe konkrete effekter i virksom-
hederne i form af omsætning, eks-
port, jobs og vækst.

Læs mere om EUDP her.

Ny plan for deltagelse

i europæisk forskning

En ny og ambitiøs handlings-
plan skal understøtte den fort-
satte danske deltagelse i EU's
programmer for forskning og
innovation, og bygge bro til det
næste forskningsprogram i EU.

Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet har formuleret en ny hand-
lingsplan, der skal sikre at Dan-
mark får endnu mere ud af EU's
rammeprogrammer for forskning
og innovation. Handlingsplanens
initiativer og anbefalinger er sam-
let under fire overordnede ambi-
tioner med både kvalitative og
kvantitative målsætninger for
øget dansk deltagelse i Horizon
2020. De fire ambitioner er:

1. Kvaliteten af de danske Horizon
2020-ansøgninger skal løftes.

2. Der skal være flere danske del-
tagere i Horizon 2020.

3. De danske deltagere skal spille
en mere central rolle i Horizon
2020-projekterne.

4. Den nationale koordination for
deltagelse i EU's offentlig-of-
fentlige partnerskaber skal
styrkes.

Handlingsplanen indeholder i alt
19 konkrete initiativer, der spæn-
der fra konkrete rådgivningsaktivi-
teter over analyser til en særlig
koordinatorpulje, samt otte anbe-
falinger målrettet den resterende
del af Horizon 2020. Initiativerne
udføres primært af Styrelsen for
Forskning og Uddannelse, mens
handlingsplanens anbefalinger
henvender sig til universiteter,
virksomheder, GTS'er, offentlige
myndigheder, offentlige og private
organisationer.

Handlingsplanen bygger også
bro til Horizon 2020's afløser,
Horizon Europe, der løber i årene
2021- 2027.

Knap 2.000 danske forskere,
virksomheder og organisationer er
med i fælles europæiske for-
skningsprojekter finansieret via
Horizon 2020.

Læs mere på: ufm.dk.

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp
https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp
https://ufm.dk/publikationer/2018/handlingsplan-for-dansk-deltagelse-i-eus-rammeprogram-for-forskning-og-innovation
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Af Torben Skøtt

Nordsøen rummer enorme mæng-
der energi, og i den danske del af
Nordsøen er det muligt at udnytte
vindenergi med en samlet effekt på
ikke mindre end 30 GW. Danmark
ligger tilmed i lidt af et smørhul, for
det er relativt billigt at udnytte vind-
ressourcer i den danske del af
Nordsøen sammenlignet med de
andre lande i regionen.

Vi kan med andre ord hente rige-
ligt med energi ind fra Nordsøen.
Udfordringen består i at få skabt en
fornuftigt sammenhæng mellem ud-
bud og efterspørgsel og få energien
fordelt til de forskellige sektorer,
herunder ikke mindst transportsek-
toren. Det fortalte chefingeniør i
Energinet, Anders Bavnhøj Hansen,
om på den danske brint- og brænd-
selscelledag i Odense.

– I 2050 skal vi ikke blot være
uafhængige af fossile brændsler. Vi
skal være klimaneutrale, og det er
en stramning i forhold til de oprin-
delige mål, for nu skal de andre sek-
torer som for eksempel landbruget

også regnes med, lød det fra chef-
ingeniøren.

Det kan være svært at forestille
sig et klimaneutralt landbrug, når
man ser på, hvor store mængder
klimagasser der stammer fra den
animalske produktion, så hvis det
samlede regnestykke skal gå op,
skal energisektoren have en negativ
udledning af klimagasser. Det vil
kræve, at vi fjerner CO2 fra atmos-
færen, og i den forbindelse kan
brint komme til at spille en betydelig
rolle. CO2 og brint kan nemlig bruges
til fremstilling af syntetiske brænd-
stoffer og på den måde være med
til at flytte overskydende elproduk-
tion over til andre sektorer. Lagring
af CO2 i undergrunden kan være
relevant på lang sigt, men i første
omgang bør CO2'en bruges til at lave
VE-brændstoffer, der kan fortrænge
fossil olie.

Og det danske mål om at være
klimaneutral i 2050 kan snart blive
et mål for hele EU. EU-kommissio-
nen har nemlig foreslået, at netto-
udledningen af klimagasser i EU
skal ned på nul i 2050. Det er en

markant stramning i forhold til den
nuværende målsætning, hvor udled-
ningen af klimagasser skal reduce-
res med 80 procent i 2050.

70 procent el fra sol og vind
Stærke elkabler til udlandet er en af
de billigste løsninger, når det hand-
ler om at skabe balance i energisy-
stemet, men det kan ikke stå alene:

– De andre lande udbygger også
med solceller og vindmøller, og hvis
hele Nordsø-regionen følger Dan-
marks eksempel, kan regionen ende
med at få dækket 70 procent af
elforbruget fra sol og vind, påpege-
de Anders Bavnhøj Hansen.

Han tillægger ikke batterier nogen
særlig værdi, når det handler om at
lagre store mængder vindenergi fra
Nordsøen. Det kan være en fin løs-
ning til at udjævne døgnvariationer,
men skal man have et lager, som
batter, er det gas, der er interessant.

Et gaslager i form af en enkelt
saltkaverne kan rumme lige så meget
energi som 24 millioner batterier af
typen Tesla Power Walls, og de to
kaverner, vi har i Danmark, kan

Brint kan flytte vindenergien
over i andre sektorer

Brint er ikke kun et miljøvenligt brændstof til brændselsceller. Brint kan også

bruges til fremstilling af syntetiske brændstoffer og på den måde være med

til at flytte overskydende elproduktion fra sol og vind til andre sektorer.

Det er på mange måder smartere end at lagre strømmen i batterier.

Foto: Pixabay

Elektrofuels
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rumme 11 TWh. Det er næsten
fem gange så meget som det lager,
Energinet forventer, vi får brug for
i 2035.

Ifølge Anders Bavnhøj Hansen
kan en saltkaverne med metangas
rumme cirka tre gange så meget
energi som en kaverne fyldt med
brint, men selv med brint vil vi have
rigelig kapacitet til at lagre el som
brint i perioder, hvor der er overskud
af el på markedet.

En dansk styrkeposition
Det koster selvfølgelig noget at for-
ædle vindkraft fra Nordsøen, så vi
kan lagre energien og bruge den i
andre sektorer, men ifølge Anders
Bavnhøj Hansen er det område,
hvor Danmark har en række styrke-
positioner. Vi har et vidtforgrenet
gasnet, vi har gaslagre, vi har fjern-
varmenet, der kan aftage spildvar-
men, vi har biogas, der kan bruges
som kulstofressource og endelig har
vi en række virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner, der har styr på
teknikken.

Økonomien er den store udfor-
dring – især når det handler om at
konvertere el til metangas. Natur-
gasprisen er lav, og der er både om-
kostninger og tab ved at konvertere
el til brint og bagefter få brint til at
reagere med kuldioxid, så slutpro-
duktet bliver metangas.
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– Alt peger på, at der er bedre
økonomi i at producere metanol end
metangas. Der er i dag et marked
for grøn metanol med en relativt høj
betalingsvillighed, og analyser indi-
kerer, at der kan komme en rimelig
økonomi i at producere grøn metanol
ud fra elektrolysebaseret brint og
CO2 , fortalte Anders Bavnhøj Hansen.

Fordelen ved at producere meta-
nol er, at det typisk erstatter diesel
og andre flydende brændstoffer,

hvor prisen er markant højere end
for naturgas, der kan erstattes med
syntetisk metangas.

Det kan imidlertid være svært at
forudsige præcis hvilke teknologier,
der bliver dominerende, men ifølge
Anders Bavnhøj Hansen kommer
brint til at fylde meget. Det er nem-
lig en af de vigtigste byggesten, når
der skal produceres grønt brændstof
til transportsektoren.

�

Meget mere vind og sol i fremtidens elnet
Energistyrelsen analyseforud-
sætninger til Energinet viser, at
fremtidens el- og gasnet og el-
marked skal håndtere et stigen-
de elforbrug samtidig med, at
elproduktionen i stigende om-
fang vil komme fra fluktuerende
kilder som vind og sol.

Analyseforudsætningerne udgør
grundlaget for Energinets netplan-
lægning og viser den forventede
udvikling i det danske energisy-
stem frem til 2040. Her forventer
Energistyrelsen:

• Markant flere havmøller og solcel-
ler i form af markanlæg. Der vil
også blive sat nye landmøller op,
men de erstatter gamle møller.

• Et stigende elforbrug frem mod
2040 der især skyldes etablerin-
gen af flere store datacentre og
øget elektrificering inden for op-
varmning og transport.

• Et fald i den naturgasfyrede
kraftvarmekapacitet kombineret
med flere store varmepumper i
fjernvarmesystemet. Alle kulvær-
ker er udfaset inden 2030.

• Et faldende naturgasforbrug og
stigende forbrug af opgraderet
biogas.

Det har ikke været muligt at ind-
regne effekten af regeringens mål-
sætning om stop for salg af benzin
og dieselbiler i 2030.

Læs mere på presse.ens.dk.

Figur 1. Scenarier for hvordan andelen af el fra sol og vind kan udvikle sig i Nordsøregionen, og hvilken betydning

det får for elprisen. Som det fremgår af figuren, vil 70 procent el fra vedvarende energi medføre ekstremt lave pri-

ser i over halvdelen af årets timer. Kilde: Systemperspektiv 2035 (www.energinet.dk/sys35).

https://presse.ens.dk/pressreleases/fremtidens-elnet-skal-haandtere-stigende-elforbrug-og-vaesentlig-mere-fluktuerende-elproduktion-2797084
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Teknologien virker
– men det er dyrt

Af Torben Skøtt

Der skal tænkes nyt i klimakampen,
hvis Danmark skal nå sit ambitiøse
mål om at være en klimaneutral
nation i 2050. Det er ikke nok at
reducere vores CO2-udledning – vi
skal også suge drivhusgasser ud af
atmosfæren, lyder det seneste ud-
spil fra Energi-, forsynings- og klima-
minister Lars Chr. Lilleholt.

Den 13. november var ministeren
vært for et møde i København, hvor
en stor gruppe eksperter og interes-
senter overrakte ministeren anbefa-
linger til at øge optaget af CO2.

– Jeg er helt overbevist om, at
der vil være en stigende internatio-
nal efterspørgsel på løsninger, der
kan optage og lagre CO2. Derfor vil
en dansk indsats på området også
være med til at fastholde Danmark i

den grønne klimaførertrøje, sagde
Lars Chr. Lilleholt på mødet, og
henviste til, at regeringen for nylig
har afsat 100 millioner kroner til
forskning i teknologien.

Mange miljøforkæmpere er skep-
tiske over for CO2-lagring. De frygter
at det vil blive brugt som et argument
for fortsat at bruge fossile brændsler.
CO2-lagring i oliereservoirer har nem-
lig den konsekvens, at man samtidig
kan hente mere olie op fra under-
grunden, så spørgsmålet er, om det
reelt handler om at reducere klima-
belastningen, eller om det i højere
grad kan være en undskyldning for
fortsat at bruge fossile brændstoffer.

Syntetiske brændstoffer
På mødet den 13. november fik
ministeren præsenteret en række
løsninger på CO2-optag, hvor man

ikke blot lagrer CO2, men bruger det
til noget fornuftigt. Eksperterne pe-
gede blandt andet på, at udbygnin-
gen af vindkraft i Nordsøen i kombi-
nation med opsamling af CO2 kan
blive en game changer, fordi man i
perioder med meget høj energipro-
duktion vil kunne bruge den over-
skydende energi til at producere
syntetiske brændstoffer ud fra CO2.

Der findes en lang række forskel-
lige teknologier til fremstilling af syn-
tetiske brændstoffer eller elektro-
fuels, som de også kaldes, men de
grundlæggende byggesten er brint
(H) og en kulstofkilde (C). I Dan-
mark vil brint med fordel kunne pro-
duceres på basis af vindkraft, og
som kulstofkilde vil det være oplagt
at bruge CO2. På den måde kan
overskydende vindmøllestrøm lagres
som syntetisk brændstof samtidig
med, at der fjernes CO2 fra atmos-
færen. Det er ren win-win.

Og teknologien virker. Det viser
en lang række danske og udenland-
ske pilotanlæg. Herhjemme har der
især været fokus på at fremstille
metangas, men det vil være mindst

Det er en kæmpe udfordring at få gjort transportsektoren klimavenlig, men

det kan lade sig gøre. Hvis vi suger CO2 ud af atmosfæren, kan vi med

grøn brint producere elektrofuels, som kan bruges i den tunge del af

transportsektoren. Teknologien virker, men det er en dyr løsning.

Elektrofuels

Fremstilling af syntetisk naturgas

ved hjælp af CO2 og brint. Planchen

er fra Electrochaeas anlæg ved Ave-

døre Renseanlæg, hvor CO2-kilden

er dels biogas, dels CO2 fra et tradi-

tionelt opgraderingsanlæg.
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lige så oplagt at producere metanol,
der kan lagres og distribueres på
samme måde som benzin og diesel.

Det er dyrt
En af udfordringerne ved at fremstil-
le syntetiske brændstoffer er, at der
opstår et tab, hver gang én energi-
form konverteres til en anden. El er
i sig selv en meget effektiv løsning,
når det handler om transport, men
når først strømmen konverteres til
brint og derefter syntetiske brænd-
stoffer opstår der tab. Det kan være
svært at sætte tal på, hvor store tab
der vil blive tale om, men ifølge den
europæiske miljøorganisation Trans-
port & Environment er virkningsgra-
den for syntetiske brændstoffer til
transport helt nede på 13 procent,
hvor de tilsvarende tal for brintbiler
og batteribiler er henholdsvis 22
procent og 73 procent. Det fremgår
af rapporten “What role is there for
electrofuel technologies in European
transport’s low carbon future?”.

Den slags tal skal dog tages med
et gran salt. Virkningsgraden for el-
biler er for eksempel meget afhæn-
gig af den pågældende model, hvor
det især er små elbiler med en be-
grænset rækkevidde, der hører til i
den grønne ende af skalaen.

På samme måde kan der være
stor forskel på, hvor store tabene er
ved fremstilling af syntetiske brænd-
stoffer. I et pilotanlæg har Haldor
Topsøe for eksempel demonstreret
en virkningsgrad fra el til metangas
på 80 procent og 90 procent, hvis
anlægget kan kobles til et fjernvar-
menet. Den høje virkningsgrad hæn-
ger blandt andet sammen med, at
Haldor Topsøe anvender en særlig
form for elektrolyse med keramiske
brændselsceller, hvor processen er
vendt om, så slutproduktet er brint i
stedet for el.

Seks gange dyrere end
fossile brændstoffer
I rapporten fra Transport & Environ-
ment er der udover virkningsgrad sat
tal på, hvor meget det vil koste at
producere elektrofuels på basis af
vedvarende energi. Beregningerne
er baseret på en gennemsnitlig el-
pris på 5 eurocent/kWh og en rente-
sats på 5 procent.

Med de forudsætninger vurderer
Transport & Environment, at prisen
på elektrofuels på kort sigt vil være
på omkring 3.000 euro/ton eller cir-
ka seks gange mere end prisen på
fossilt brændstof.

Ud af de 3.000 euro/ton går cir-
ka 1.200 euro til indkøb af el, så
elprisen er temmelig afgørende for,
hvad elektrofuels kan sælges til.
Stiger elprisen til for eksempel 10
eurocent/kWh, når den samlede
pris for elektrofuels op på 4.200
euro/ton.

Investering og drift af elektrolyse-
anlæg udgør den næststørste udgift,
mens udgifterne til fremskaffelse af
CO2 vurderes at være relativt beske-

den. Hvis der er tale om CO2 fra
industrivirksomheder vil prisen ligge
på omkring 30 euro/ton CO2 og cir-
ka fem gange mere, hvis kulstoffet
skal tages fra atmosfæren.

Ved ny teknologi vil der naturligvis
være gode muligheder for at redu-
cere anlægs- og driftsomkostnin-
gerne over tid, og Transport & En-
vironment vurderer da også, at pri-
sen på ét ton elektrofuel vil komme
ned på omkring 2.000 euro i 2050.
Det gælder ved en elpris på 5 euro-
cent/kWh. Lykkedes det at få elpri-
sen ned på 2 eurocent/kWh, som
visse scenarier peger på, vil prisen
på ét ton elektrofuel komme helt
ned på 1.000 euro i 2050. �

Det første udbud af vedvarende
energi, hvor solceller og vindmøl-
ler har konkurreret med hinan-
den, har været en kæmpe succes
og sikrer stor VE-udbygning til
historisk lave priser.

Danskerne kan se frem til at få eks-
tremt meget grøn strøm for pengene.
Det står klart, efter at Energistyrelsen
har offentliggjort resultatet af det
såkaldte teknologineutrale udbud,
hvor sol og vind for første gang har
været i konkurrence med hinanden.

Udbuddet har resulteret i en støt-
tesats på gennemsnitligt 2,28 øre/
kWh, hvilket er markant under støt-
teprisen i den tidligere gældende
åbne støtteordning (25-øren). De
lave priser betyder, at de 254 millio-
ner støttekroner, der blev konkur-
reret om i udbuddet, kan veksles til
cirka 200 MW grøn energi (opgjort i

landvind-ækvivalenter). Det er til-
strækkeligt til at dække elforbruget
hos 160.000 danske husstande.

Det succesrige udbud er det før-
ste af to teknologineutrale udbud,
som regeringen og Dansk Folkeparti
aftalte at afholde i 2018 og 2019.
I årtier har staten givet målrettet
statsstøtte til forskellige vedvarende
energikilder, men i foråret 2017 an-
befalede Energikommissionen at gå
væk fra håndholdte støtteordninger
og lade markedskræfterne råde,
hvilket regeringen har taget til sig.

Nybruddet har båret frugt, og det
tegner ikke bare godt for det kom-
mende udbud i 2019, men også for
de årlige og langt større teknologi-
neutrale udbud, som blev aftalt med
samtlige af Folketingets partier i
energiaftalen fra juni 2018. Her er
der afsat sammenlagt 4,2 milliarder
kroner til udbud i årene 2020-2024.

Prisrevolution på vej i

den grønne omstilling

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_11_Cerulogy_study_What_role_electrofuels_final_0.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2017_11_Cerulogy_study_What_role_electrofuels_final_0.pdf
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Af Torben Skøtt

Elbiler kommer uden tvivl til at fylde
mere og mere i de kommende år,
men når det drejer sig om den tunge
transport, kan vi ikke nøjes med el.
Der vil fortsat være et stort behov
for flydende og gasformig brænd-
stof, og her kan elektrofuels, base-
ret på brint og en kulstofkilde blive
lidt af et guldæg.

Det kræver dog, at der satses
massivt på at videreudvikle tekno-
logien, så der kan bygges anlæg i
fuld skala. Herhjemme findes der
efterhånden en del projekter, hvor
man med succes har demonstreret,
hvordan der kan fremstilles metan-
gas på basis af brint og CO2-indhol-
det i biogas, men der mangler fort-
sat projekter, hvor slutproduktet er
flydende brændstof, som kan bru-
ges til den tunge transport.

Elektrofuels:

Start med CO2 fra biogas
Med elektrofuels kan vi bogstaveligt talt få vindmøllestrøm ned i tanken på

lastbiler, busser og de mange fly, som belaster klimaregnskabet. Produktion

af metangas ud fra brint og CO2-indholdet i biogas ligger lige for, mens

fremstilling af flybrændstof ligger lidt længere ude i fremtiden.

Biogas fylder mere og mere i den
danske energiforsyning, og derfor vil
det i starten være nærliggende at
udnytte biogassens indhold af CO2

til elektrofuels. Det er langt lettere
end at opfange CO2 fra luften, og da
biogasanlæggene betaler for at slip-
pe af med CO2-indholdet, giver det
et ekstra plus til økonomien.

MeGA-stoRE
Et af de første projekter med frem-
stilling af syntetisk metangas er det
såkaldte MeGa-stoRE-projekt, der
blev startet op i 2013 af Aarhus
Universitet med Lars Yde som tov-
holder. Her blev der udviklet to
banebrydende processer: Et super
effektivt system til gasrensning og
en relativ enkel og billig Sabatier-
reaktor, hvor brint og CO2 konver-
teres til metangas i en katalytisk
proces.

Projektet førte i første omgang til
opførelsen af et mindre pilotanlæg,
som med succes blev testet hos
Lemvig Biogas. Efterfølgende er pro-
cessen blevet videreudviklet i et pro-
jekt med DTU som tovholder, hvor
man for tiden er ved at teste et
pilotanlæg hos Midtfyn Biogas.

Haldor Topsøe
Haldor Topsøe har ligeledes demon-
streret, hvordan CO2-indholdet i bio-
gas kan opgraderes til metan ved
hjælp af brint i en katalytisk proces.
Med støtte fra EUDP er der opført
et demonstrationsanlæg hos Aarhus
Universitet Foulum med en virk-
ningsgrad på omkring 80 procent
eller 90 procent, hvis anlægget kan
kobles til et fjernvarmenet. Den høje
virkningsgrad skyldes ikke mindst,
at Haldor Topsøe anvender såkaldt
SOEC-elektrolyse til fremstilling af
brint. Det er i princippet det samme
som en SOFC-brændselscelle, men
hvor processen er vendt om, så
slutproduktet er brint i stedet for el.

Electrochaea
Et andet demonstrationsanlæg, som
ligeledes er opført med støtte fra

MeGA-stoREs pilotanlæg ved Midt-

fyn Biogas. Anlægget er udviklet af

DTU i samarbejde med Elplatek og

GreenHydrogen. Den hvide contai-

ner indeholder elektrolyseanlæg,

men containeren til højre indeholder

den øvrige teknik, der får brint til at

reagere med CO2.F
o

to
:

T
o

rb
e

n
S

k
ø

tt
/B

io
P

re
s
s



FiB nr. 66 • december 2018 9

Elektrofuels

Vindmøller
Solceller m.v.

Vindmøller
Solceller m.v.

Vindmøller
Solceller m.v.

Kemisk eller
bakteriel syntese

Kemisk
syntese

Kemisk
syntese

PEM elektrolyse

PEM elektrolyse

PEM elektrolyse

SOEC elektrolyse

SOEC elektrolyse

SOEC elektrolyse

Alkalisk elektrolyse

Alkalisk elektrolyse

Alkalisk elektrolyse

Biogas-
anlæg

Termisk
forgasning

Gasrensning

Gasrensning

CO -fangst2

Brint

Brint

Brint

TRL 3-8 TRL 5-7 TRL 7-8 TRL 8-9

Technology readiness levels (TRL)

Metangas

Metanol
DME
Metangas
Flybrændstof

Metanol
DME
Metangas
Flybrændstof

Luft
Industri

m.v.

Så moden er teknologien
Forskere ved Aalborg Universitet har
vurderet, hvor modne de forskellige
teknologier er inden for elektrofuels
ud fra den såkaldte TRL-skala, hvor
udviklingen er inddelt i ni trin:

1. Grundlæggende principper obser-
veret.

2. Teknologien formuleret.
3. Eksperimentel “Proof-of-concept”.
4. Teknologien eftervist i laboratoriet.
5. Teknologien eftervist i relevant

miljø.
6. Teknologien demonstreret i rele-

vant miljø.
7. Prototype demonstreret i drifts-

miljø.
8. Systemet færdiggjort og kvali-

ficeret.
9. Systemet eftervist i driftsmiljø.

Kilde: Danish roadmap for large-scale

implementation of electrolysers.

Skov, Iva Ridjan; Mathiesen, Brian

Vad. Aalborg Universitet.

EUDP, ligger i København ved Rense-
anlæg Avedøre. Her har det ameri-
kanske firma Electrochaea demon-
streret en proces, hvor man i stedet
for en katalysator bruger bakterier
til at konvertere brint og kuldioxid til
metangas.

Processen foregår i en særskilt
reaktor, hvor såkaldte archaea-
bakterier begynder at producere
metan i løbet af et halvt til et helt
minut, blot de har brint, kuldioxid
og en temperatur på knap 60 °C til
rådighed. De er ikke specielt føl-
somme over for eksempelvis svovl-
brinte eller andre urenheder i bio-
gassen, og de trives fint side om
side med metanbakterier i biogas.
Anlægget er i stand til at levere gas,
der består af 97 procent metan.

I runde tal bliver omkring halvde-
len af strømmen omsat til metan,
mens 30 procent bliver til varme.
Endelig er der en ikke ubetydelig
produktion af ilt, som vil kunne ud-
nyttes på for eksempel et rensnings-
anlæg.

Brint i biogasreaktoren
Brint er et mellemprodukt i biogas-
processen, så i enhver reaktor fin-
des der bakterier, der henholdsvis
producerer og spiser brint. Det har
fået flere forskere til at undersøge
mulighederne for at få biogasanlæg-
gene til at producere ren metangas
ved ganske enkelt at tilføre brint til
processen.

I den mest simple konfiguration
er der pumpet brint direkte ind i en
eksisterende biogasreaktor, men
det har vist sig at være meget van-
skeligt at overføre brint til mikro-
organismerne i en reaktor. Hoved-
parten af brinten undslipper væs-
kefasen, så der skal meget store
mængder brint til at øge metan-
procenten i biogas.

Efterfølgende er der lavet en del
forsøg med at tilsætte brint i en
særskilt reaktor efter biogasreak-
toren, og det ser straks mere loven-
de ud. På Syddansk Universitet har
man for eksempel lavet en række
interessante forsøg med en reaktor,

der består af et langt rør med brint,
hvori der er monteret en række min-
dre rør. Biogassen sendes ind gen-
nem de enkelte rør, der er porøse
og belagt udvendig med en film af
mikroorganismer, som omdanner
brint og biogassens indhold af kul-
dioxid til metangas.

En af de forskere, der igennem
en lang årrække har gennemført en
række studier af brinttilsætning til
biogasprocessen, er professor ved
DTU Miljø, Irini Angelidaki. Hun har
udført forsøg med såvel brinttilsæt-
ning direkte til reaktoren som til en
særskilt reaktor, og har eksperimen-
teret med forskellige udformninger
af reaktordesign, forskellige metoder
til indpumpning af brint og hvorvidt
forskellige typer biomasse kan være
med til at optimere processen.

Irini Angelidaki betragter løsnin-
gen med en særskilt reaktor som
den mest lovende teknologi, og DTU
Miljø vil inden for den nærmeste
fremtid afprøve konceptet i et pilot-
anlæg på Renseanlæg Avedøre. �

http://vbn.aau.dk/files/257488009/Roadmap_for_large_scale_implementation_final.pdf
http://vbn.aau.dk/files/257488009/Roadmap_for_large_scale_implementation_final.pdf
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Klimaeffekten fra biogasanlæg

kan øges markant

Klimaeffekten ved at afgasse svinegylle i biogasanlæg kan øges med en faktor

tre ved at anvende den bedst mulige teknologi. Den helt store effekt opnås

ved at mindske metantabet i stalden, hvor det typisk er 8-9 procent af

gaspotentialet, der går tabt. For biogasanlæggene handler det især om

at udnytte gaspotentialet i fortankene.

Af Torben Skøtt

Metangas er den næst vigtigste driv-
husgas og er omkring 25 gange
mere skadelig end CO2. Derfor er
der al mulig grund til at minimere
tabet af metangas til atmosfæren
og i stedet få det nyttiggjort i bio-
gasanlæg, hvor det kan erstatte
fossil naturgas.

Der har været talt meget om me-
tantab fra biogasanlæg, men den
helt store effekt opnås ved at mini-
mere tabet hos landmanden. Her er
det typisk 8-9 procent af metan-
produktionen fra husdyrene, der går
tabt, mens tabet fra biogasanlæg-
gene normalt ligge på 1-2 procent.
Det fortalte seniorforsker Henrik B.
Møller fra Aarhus Universitet om på
Biogasbranchen økonomiseminar i
Vingsted Centret.

Hos landmanden er der dels et
metantab fra dyrene, hvor det især
er drøvtyggerne, der er de store syn-
dere, dels et tab fra stalden, som
især afhænger af opholdstiden og
temperaturen.

I stalden er det gylle fra svinepro-
duktionen, der står for langt de stør-
ste tab. Her udledes der 5-6 gange
mere metangas end fra kvæggylle.
For både svine- og kvæggylle sker
der imidlertid en markant reduktion
af metantabet, hvis gyllen behand-
les i et biogasanlæg, fordi man der-
ved får gyllen ind i et lukket system,
hvor gassen kan udnyttes til energi-
formål (se figur 1).

Sænk temperaturen
– Der er et betydeligt metantab fra
stalden, så hvis vi kan få gyllen hur-
tigere over i biogasanlægget, er der
virkelig meget at hente, understre-
gede Henrik B. Møller.

Han vurderer, at cirka ti procent
af metanpotentialet fra husdyrene i
en ny stald bliver tabt i løbet af de
første 15 dage.

Et alternativ til hurtigt at få gyllen
overført til et biogasanlæg går ud på

at afkøle gyllen. Det er knapt så ef-
fektivt som hurtig udslusning, men
hvis man bare kan sænke tempera-
turen fra 20 til 15 grader, reduceres
tabet med hele 43 procent.

I det officielle klimaregnskab for
Danmark regnes der med en gen-
nemsnitlig gylletemperatur på 18,6
grader, så det vil virkelig kunne ses i
klimaregnskabet, hvis gylletempera-
turen bliver sænket med eksempel-
vis fem grader.

Fokus på fortanke
Hos biogasanlæggene er det typisk
i fortankene, at der sker et tab af
metangas, og ligesom i staldene
er tabet meget afhængig af tempe-
raturen. Tabet af metangas kan
således være ti gange højere i de
varme sommermåneder end om
vinteren.

– Det er typisk omkring 0,7 pro-
cent af den samlede gasproduktion,
der bliver tabt i fortankene, og det
formentlig lidt over halvdelen af bio-
gasanlæggenes samlede tab, der
stammer herfra, sagde Henrik B.
Møller.

Han ser især to løsninger på det
problem: Enten køler man biomas-
sen ned ved hjælp af en varme-
pumpe eller også laver man et
system, så gassen bliver ført over
i reaktorerne.

– Vi har regnet på økonomien ved
at installere en varmepumpe på
Maabjerg Biogasanlæg ved Holste-
bro, og det viser sig, at tilbagebeta-
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Figur 1. Metantab fra forskellige
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lingstiden er på lidt under fem år,
lød det fra Henrik B. Møller.

Umiddelbart kan det lyde som lidt
af en molbohistorie, at man først
afkøler gylle i en fortank, hvorefter
man varmer gyllen op i en reaktor-

tank, men der er mening med gal-
skaben: Gasproduktionen bliver flyt-
tet over i reaktortanken, hvor den
hører til, og da varmepumpen leve-
rer cirka tre gange så meget energi,
som den bruger i form af el, hænger
regnestykket fint sammen.

En anden løsning, som er instal-
leret hos GrønGas i Vrå, består af
en lukket fortank, hvor der er mon-
teret en membran, der følger gylle-
niveauet i tanken. Når niveauet fal-
der, følger membranen med ned, så
gassen på den måde kommer med
over i reaktortanken i stedet for sive
ud til den omgivende luft. Derved
reduceres både lugtgener og metan-
tab, samtidig med at metanprocen-
ten stiger.

Klimaet er den store vinder
Når metantabet reduceres kan det
naturligvis ses på biogasanlæggets
bundlinje. Beregninger fra Aarhus
Universitet viser således, at biogas-
anlæggets gasproduktion kan hæ-
ves fra godt 11 til omkring 13 m3

metangas/ton biomasse, når metan-
tabet reduceres.

Den helt store vinder er imidlertid
miljøet. Her vil nettogevinsten ved
afgasning af svinegylle øges fra 41
til 152 kg CO2/ton biomasse.
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I praksis vil det formentlig aldrig
helt kunne undgås, at der sker et
metantab i staldene, men der er
et kæmpe potentiale for at redu-
cere de udslip, der kan registreret
i dag. �
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På biogasanlægget GrønGas i Vrå bruger man en lukket fortank, hvori der er monteret en membran, som følger gylle-

niveauet i tanken. Når niveauet falder, følger membranen med ned, så gassen på den måde kommer med over i

reaktortanken.
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Halm uden voks kan
give masser af biogas
Ny teknologi gør det muligt at producere voks på basis af halm. Biovoks er

et efterspurgt produkt, og de resterende 98 procent af halmen kan uden

forbehanling bruges til fremstilling af biogas, hvor det typisk vil kunne

fordoble gasproduktionen. Første anlæg bliver opført i det nye år.

Af Torben Skøtt

I de senere år har der været meget
fokus på at booste produktionen af
biogas ved at supplere den tynde
gylle med halm. Det vil kunne for-
doble produktionen af biogas på
mange anlæg, og halm er en helt
nødvendig ressource, hvis det skal
lykkedes at erstatte den fossile
naturgas med grøn gas.

Der er tilmed rigeligt med halm i
Danmark. Hvert år bliver der ned-
muldet omkring to millioner tons
halm, som i stedet ville kunne gøre
gavn i biogasanlæggene. Og det vil
ikke gå ud over jordens frugtbarhed,
da det kun er den let omsættelige
del af kulstoffet, som bliver omsat
til biogas, mens den tungtomsæt-
telige del føres tilbage til landbrugs-
jorden.

I praksis er det imidlertid en for-
svindende lille del af halmressour-
cen, som finder vej til biogasanlæg-
gene. En del anlæg bruger dybstrø-
else, men det er de færreste, som
tør binde an med at blande frisk
halm i gyllen. Det kræver udstyr til
forbehandling, og så er der selvføl-
gelig halmprisen, hvor der kan være
store variationer fra år til år.

Løsningen kan måske være frem-
stilling af biobaseret voks, som kan
udvindes af halm, hvorefter restpro-
duktet bruges til produktion af bio-
gas. Det fortalte Jesper Dohrum fra
JENA Bio Projects om på et halm-
seminar i Foulum, som Danske
Halmleverandører, INBIUM og Tek-
nologisk Institut havde arrangeret.

Fjerner voks fra halmen
Et af problemerne ved at bruge
halm i biogasanlæg er, at halmstrå
er belagt med et lag af voks, som
beskytter planten. Det gør det van-
skeligt at få blandet halm op i gylle,
ligesom det tager lang tid for bak-
terierne at få nedbrudt halmen.

Heldigvis er voks et meget efter-
spurgt produkt – især når det drejer
sin om biobaseret voks, som kan
erstatte de typer af voks, der frem-
stilles på basis af fossile råvarer.

Det har fået JENA Bio Projects til
at udvikle en teknologi, hvor man

med en mekanisk og enzymatisk
proces fjerner de knap to procent af
halmen, som består af voks. Resten
kan uden forbehandling blandes op
med gylle og pumpes ind i et bio-
gasanlæg.

– Vores forsøg viser, at afvokset
halm efter en opholdstid på 20 dage
i et biogasanlæg giver et gasudbytte
på omkring 300 m3/ton. Det er cirka
80 m3 mere end halm, der er ned-
delt med gængs teknologi, fortalte
Jesper Dohrum (se figur 1).

JENA Bio Projects vil i 2019 eta-
blere et anlæg i tilknytning til et bio-
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Figur 2. Biogasprisen i kroner/GJ for forskellige typer biomasse. Kilde

Jena Bio Projects.

gasanlæg tæt på Foulum, ligesom
man i samarbejde med Aarhus Uni-
versitet vil påbegynde et ph.d.-studie
om fremstilling af voks på basis af
halm.

Planen er, at JENA Bio Projects
med tiden vil etablere flere af så-
danne anlæg i tilknytning til biogas-
anlæg rundt om i landet. Anlæg-
gene vil kunne levere afvokset halm
med 45 procent tørstof og en tem-
peratur på 85 grader. Når det blan-

des op med gylle, vil blandingen
have en temperatur på omkring 30
grader, så det er begrænset, hvad
der skal bruges af energi til opvarm-
ning. Biogasanlæggene får således
et færdigt produkt, der er let at
håndtere, har et højt gaspotentiale,
og som minimerer behovet for pro-
cesenergi på anlægget.

Voksen, som udgør 1-2 procent
af halmen, vil blive kørt til et opar-
bejdningsanlæg i Høng, hvor det vil

blive raffineret til 99,9 procent rent
voks.

Billigere end gylle
De anlæg, JENA Bio Projects vil op-
føre, vil kunne behandle omkring
30.000 tons halm om året. Der kan
naturligvis bygges både mindre og
større anlæg, men 30.000 tons
halm vil passe til mange biogasan-
læg, og det vil ud fra en økonomisk
vurdering være en passende stør-
relse. I princippet kan anlæggene
placeres mange steder i landet,
men det være oplagt at vælge en
placering ved et biogasanlæg, så
man kan udnytte, at afvokset halm
har en temperatur på omkring 85
grader. I øvrigt fylder afvokset halm
markant mere end halmballer, så
alene af den grund bør anlægget
opføres i tilknytning til et biogas-
anlæg.

JENA Bio Projects vil gerne stå for
driften af de enkelte anlæg, men
man er også parat til at sælge nøg-
lefærdige anlæg og lade biogasan-
læggene stå for driften.

Jesper Dohrum vurderer, at bio-
gasanlæggene vil kunne producere
gas på basis af afvokset halm til en
pris, som svarer nogenlunde til at
bruge dybstrøelse (se figur 2). Det
er således billigere end både gylle
og forbehandlet halm og markant
billigere end energiafgrøder.

Læs mere på www.jenabio.com.

Der er rigeligt med halm i Danmark. Hvert år bliver der nedmuldet omkring to millioner tons halm, som i stedet ville

kunne gøre gavn i biogasanlæggene.
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Biokedler

Af Lene Skov Halgaard

Fælles europæiske krav til fastbrænd-
selskedler bliver for første gang en
realitet fra januar 2020, når de så-
kaldte Ecodesign-krav indføres. Kra-
vene omfatter energieffektivitet og
emissioner for kedler op til 500 kW.

– Ecodesign er en ekstra tilbyg-
ning til de nuværende europæiske
CE-krav, som omfatter maskindirek-
tivet, lavspændingsdirektivet og tryk-
udstyrsdirektivet, forklarer senior-
konsulent, Jes Sig Andersen, Tekno-
logisk Institut.

Han fortsætter med at forklare, at
Ecodesign på den måde tilføjer nye

minimumskrav til biomassekedler
på det europæiske marked. Han ser
i øvrigt den største udfordring i de
nye krav i forhold til støv ved lavlast.

Krav til støv
Eco-design stiller blandt andet krav
til energieffektivitet. Og den opgøres
med 85 procent vægt på lavlast og
kun 15 procent vægt på nominel
ydelse. Støv er en større udfordring
ved lavlast end ved nominel ydelse
og med størst vægt på førstnævnte
er det Jes Sig Andersens vurdering,
at kravene for energieffektivitet ved
lavlast bliver sværest at leve op til.
Ved større kedler mellem 500 og

1.000 kW er der ikke de samme
udfordringer med at få temperaturen
op under forbrændingen – selv ved
lavlast er støv dermed heller ikke så
udpræget et problem, som det kan
være det for mindre kedler.

Vigtigt er det også at være op-
mærksom på, at alle krav i Eco-
design skal være opfyldt både for
det foretrukne brændsel og for
ethvert andet brændsel tilladt for
kedlen.

Projekt med to nye kedler
Et nyt projekt, som er startet op i
november 2018 i et samarbejde
mellem Teknologisk Institut og de
to kedelproducenter KSM og NBE,
skal hjælpe danske kedelproducen-
ter med at være på forkant med
Eco-Design lovgivningen. Formålet
med projektet er at udvikle to nye
mindre ultra-lavemissions-biomasse-
kedler, der kan leve op til fremti-
dens strengere krav og kan blive en
ny kedelgeneration. Begge kedler vil
få en effekt på under 50 kW og vil
blive udstyret med forgasningstek-
nologi og røggasrecirkulering til at
reducere henholdsvis støv- og NOx-
emissioner samtidig med at energi-
effektiviteten øges.

– Målet er at opnå en årsvirk-
ningsgrad på minimum 92 pro-
cent, og emissioner af støv og NOx

der er henholdsvis 65-75 procent
og 30 procent lavere end Ecode-
sign 2020 krav, forklarer projekt-
leder fra Teknologisk Institut, Anne-
Mette Frey.

Nye EU-krav og ny database
til biomassekedler fra 2020
Fra januar 2020 indfører EU den såkaldte Ecodesign-forordning, som stiller

nye krav til biomassekedler op til 500 kW. Dermed indføres for første

gang fælles europæiske krav til fastbrændselskedler. En helt ny

database kaldet ERPEL skal derudover sikre gennemsigtighed

for kedler og andre energimærkede produkter i EU.

Eco-Design stiller nye krav til design af kedler på under 500 kW.
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Biokedler

Ny database
EU indfører samtidig med Ecodesign
også en helt ny database kaldet
ERPEL for alle energimærkede pro-
dukter som støvsugere, køleskabe,
biomassekedler og brændeovne.
Den nye database skal gøre det
nemmere at overskue, hvilke pro-
dukter der er på markedet og hvil-
ken ydelse, de blandt andet repræ-
senterer. Derudover skal ERPEL
gøre markedsinspektion lettere på
grund af et mere gennemsigtigt
marked.

Oplysningerne, som skal indtas-
tes, er energimærkeoplysninger,
fabrikant og modelbetegnelser. Med
hensyn til eventuel markedsinspek-
tion, så ligger tilsynsfunktionen i
dag hos Energistyrelsen, men vil i
fremtiden på grund af statslig udflyt-
ning være at finde hos Sikkerheds-
styrelsen.

Energimærket under forandring
EU tager også nye skridt i forhold til
Energimærket, som vi især kender
fra vores køleskabe med mere, men
som også er et krav for biomasse-
kedler. Inden for en årrække vil
energimærket blive omskaleret, idet
man i EU mener, at det skaber for-
virring at have A+ og A++ med
videre. Således ønsker EU at “A” er
højeste kategori i fremtiden. Når 90
procent af produkterne i en kategori

er i den højeste skala, vil en omska-
lering finde sted. For biomasseked-
ler forventer Teknologisk Institut, at
dette vil finde sted i cirka 2024.

Yderligere information
Ønsker du at blive opdateret med
de seneste nyheder omkring, hvor-
dan og hvornår du skal indtaste

dine produkter i ERPEL og eventuelt
omskalering af Energimærket, så
skriv til Energistyrelsens sekretariat
for Ecodesign og energimærkning
sekretariat@eco-energimaerke.dk.

Lene Skov Halgaard er kommunika-

tionskonsulent hos Teknologisk

Institut, e-mail lsha@teknologisk.dk.

Eco-design – krav og markedskontrol

Krav for biomassekedler:

• Årsvirkningsgrad skal være mindst
75 procent for kedler under 20
kW og mindst 77 procent for
kedler over 20 kW.

• Partikler – grænseværdien for
årsemission af er 40 mg/m3 for
automatisk fyrede kedler og hø-
jest 60 mg/m3 for manuelt fyrede
kedler.

• Gasformige forbindelser (OGC) –
grænseværdien er 20 mg/m3 for
automatiske kedler og højest 30
mg/m3 for manuelt fyrede kedler.

• Kulilte – grænseværdien for års-
emission er 500 mg/m3 for auto-
matiske keder og 700 mg/m3 for
manuelt fyrede kedler.

• Kvælstofilter (NOX) – grænse-
værdien er 200 mg/m3 for bio-
massekedler.

Tolerancer ved markedskontrol:

• Årsvirkningsgrad – målte værdi
må højest være 4 procent lavere
end deklarerede værdi.

• Partikelemission – målte værdi
må højest være 9 mg højere end
den deklarerede værdi.

• Gasformige forbindelser (OGC) –
målte værdier må højest være 7
mg/m3 større end den deklarere-
de værdi.

• Kulilte – målte værdi må højest
være 30 mg/m3 højere end den
deklarerede værdi.

• Kvælstofilter (NOx) – målte værdi
må højest være 30 mg/m3 højere
end den deklarerede værdi.

Hvis en kedel ikke lever op til
ovennævnte ved en markedskon-
trol, vil der blive målt på yderligere
tre enheder af samme model. Hvis
gennemsnittet herefter lever op til
kravene er kedlen godkendt.

Et kik ind i laboratoriet på Teknologisk Institut, hvor fremtidens kedler og ovne bliver testet.
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Mindre fjernvarmeværker kan også
have glæde af røggaskondensering

Der er gode muligheder for, at mindre biomassefyrede værker kan udstyres

med røggaskondensering og dermed blive mere energieffektive og

miljøvenlige. Til fliskedler vil det være rimeligt ligetil, mens der

til halmfyrede kedler er udfordringer, som dog kan løses.

Af Jakob Worm

De fleste større flisfyrede fjernvarme-
centraler over 3 MW er forsynet med
røggaskondenseringsanlæg, men
meget få mindre anlæg udnytter
denne teknologi.

Det er kendt teknologi at kunne
optimere forbrændingen ved at af-
køle røggassen til under konden-
seringspunktet, så fordampnings-
energien fra vandindholdet kan gen-
vindes. Generelt sker det dog ikke
for anlæg under 2-3 MW. Her er
markedets standardkomponenter
så dyre, at etablering hidtil ikke har
været tilbudt eller attraktivt.

På Gjøl Private Kraftvarmeværk
har man et flisfyr på cirka 1,5 MW
med en hjemmebygget scrubber fra
2012. Scrubberen har hævet virk-
ningsgraden med 14 procent, så
anlægget i dag har en virkningsgrad
på 103 procent, og derudover har
anlægget fået løst et akut støjpro-
blem fra skorstenen. Med inspira-
tion i det anlæg er det undersøgt,

om det er muligt at producere og in-
stallere scrubbere til mindre kedler.

En mindre markedsundersøgelse
viser, at der er en betydelig interesse
for scrubberanlæg blandt værker
med mindre halm- eller fliskedler
lige under 1 MW, som har naturgas-
kraftvarme, og som nu har fået lov
til at installere en træ- eller halm-
kedel. Disse værker vil have en
interesse i en højere virkningsgrad,
da det giver mulighed for at fortræn-
ge dyr naturgas med et mindre for-
brug af halm/flis. Derudover vil en
scrubber reducere udledningen af
forurenende emissioner.

Flisfyret varmeværk i Gjøl.

“

Scrubberen har hævet
virkningsgraden med 14

procent, så anlægget i dag har
en virkningsgrad på 103 pro-
cent, og derudover fik anlæg-
get løst et akut støjproblem fra
skorstenen.

Derudover kan de halmfyrede vær-
ker måske få reduceret betalingen
for svovlafgift, hvis skatteministeriet
godkender reduktionen af svovl i en
scrubber uden den løbende måling
af svovl i røgen, som der kræves i
dag.

Perspektiver
Under forudsætning af en rimelig
årsproduktion og stabile flispriser
giver scrubberløsningen årlige be-
sparelser på mellem 20.000 og
100.000 kroner for anlæg med
effekter mellem 200 og 1.000 kW.

Anvendelse af kondenserings-
anlæg vil desuden give mulighed for
at anvende mere fugtige og dermed
billigere brændsler, hvis kedlen vel
at mærke kan afbrænde flis med
over 40 procent fugt. Det kan være
en udfordring afhængig af, hvordan
brændkammeret er udformet.

For de flisfyrede anlæg er det nød-
vendigt at have en rimelig effektiv
rensning for partikler inden scrub-
beren. Her kan der som alternativ til
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posefilter anvendes en mere avan-
ceret cyklon eller et elektrofilter.

Det kondenserede vand fra scrub-
beren kan efterfølgende renses en-
kelt i billige kar som i Gjøl. Eller der
kan anvendes nyere og mere indu-
strielle filtre. På fjernvarmeværker,
hvor der er et spædevandsforbrug af
en vis størrelse, kan det overvejes at
anvende det rensede vand hertil.

I forhold til afledning af det ren-
sede vand til det offentlige kloak-
system skal der tages højde for be-
taling for afledning samt årlig prøve-
tagning og analyserapport. Desuden
har værket ansvaret for indholdet
af forurenende stoffer i det afledte
vand. Her har et par værker desvær-
re haft retssager om forurenet vand
til kloaknettet.

F&U projekt
Ovenstående resultater er en del af
en projekt, som Dansk Fjernvarme
har finansieret via F&U-puljen. For-
målet har været at afsøge mulighe-
derne for at udvikle anlæg af stan-
dardkomponenter, som er økono-

misk bæredygtige for anlæg i områ-
det 200 – 1.000 kW eller at finde
en nedre grænse for udnyttelsen af
røggaskondensering for flisfyrede
anlæg.

Projektet er udført af de to fjern-
varmeværker i Føns og Gjøl, samt
PlanEnergi som rådgiver og Aarhus
Maskinmesterskole, hvor de stude-
rende har hjulpet med teknisk be-
skrivelse og markedsundersøgelse
med videre. Samarbejdet har været
til stor gavn for både projektet og de
studerende. Aarhus Maskinmester-
skole ser også et potentiale i at bi-
drage i en fase to, med videreudvik-
ling af et anlæg til Føns.

Til Føns Nærvarme har projekt-
gruppen fremkommet med ideer til
en løsning, hvor scrubberen bliver
end del af skorstenen, da det vil
minimere rørføringen. Det er vurde-
ret, at en scrubber til en 400 kW
kedel i Føns vil koste omkring
300.000 kroner.

I Føns bruger man cirka 250.000
kroner om året på flis. Hvis virk-
ningsgraden på systemet forbedres
med 14 procent, giver det en årlig
besparelse på 35.000 kroner. Det
svarer til en simpel tilbagebetalings-
tid på ni år ved en investering på
300.000 kroner. Da der vil være en
smule øgede udgifter til drift og ved-
ligehold anses de 300.000 kroner
for at være et loft for investeringen.
Der er ikke taget højde for andre
udgifter i forbindelse med afledning
af det kondenserede vand.

Projektet har vist, at det er muligt
at designe en enkel og driftssikker
scrubberløsning, som kan passe til
mindre kedler. Der er dog stadig en
række udfordringer, der skal løses.

Nedre grænse for anlæg
Det virker sandsynligt, at der kan
etableres en økonomisk scrubber-
løsning for anlægget i Føns. Det er
usikkert, om der vil være økonomi i

Studerende fra Aarhus Maskinmes-

terskole er kommet med et forslag

til udformning af en ny scrubber (se

illustrationen til højre).

Driftsleder Arne Nielsen ved de kar, der renser vandet fra scrubberen i Gjøl. Scrubberen til anlægget i Gjøl.

�
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en sådan løsning til anlæg på under
400 kW, men for større anlæg, ser
økonomien lovende ud – også når
det drejer sig om anlæg til eksiste-
rende kedler. Ved nye kedler er der
en udvikling i gang for mere eller
mindre integrerede kedler med kon-
densering.

Kan posefilter undværes?
I forbindelse med projektetet er der,
i samarbejde med KSM-stoker, fore-
taget målinger af røggassen på an-
lægget i Gjøl for at undersøge, om
posefilteret kunne undværes. Der er
selvfølgelig en usikkerhed ved at
overføre disse resultater til andre
anlæg (se tabel 1).

I den første måling har røggassen
været igennem både posefilter og
scrubber, dog med to lukkede dyser
i toppen af scrubberen. Det scena-
rie afspejler normaldriften på anlæg-
get i Gjøl og giver den mindste ud-
ledning af partikler.

Ved den anden måling blev røgen
ført uden om posefilteret, mens de
to dyser i scrubberen var lukket. Det
får udledningen til at stige, men den
overstiger ikke grænseværdien på
50 mg støv/Nm3.

I den tredje måling blev de to sid-
ste dyser åbnet, og røgen blev sta-
dig ført uden om posefilteret.

Som det ses, har posefilteret stor
betydning for partikelkoncentratio-
nen i den udledte røggas. Samtidig
viser resultaterne, at kedlen kan
overholde de nye emissionskrav på
50 mg støv/Nm3. Ved tilkobling af
dyserne i måling 3, blev der opnået
en reduktion på cirka 12 procent i
forhold til måling 2.

Målingerne er for så vidt positive i
forhold til at undgå et posefilter ved
flisfyrede anlæg. Alligevel ønsker
værket i Gjøl ikke at sløjfe det pose-
filter, man har i dag, idet erfaringen
viser, at hvis posefilteret udelades,
vil der sætte sig meget støv og aske
i forskellige dele af scrubberen, som
vil kræve ekstraordinær rensning.

Halmfyrede anlæg
De fundne løsninger for flis er vur-
deret i relation til halmfyrede anlæg.
Her kan et scrubberanlæg nedsætte
forureningen med svovldioxid. Det er

en fordel for miljøet og kan elimi-
nere udgifterne til svovlafgift. Røg-
gas fra halmfyring er dog ekstra kor-
rosiv, hvilket kræver særlig opmærk-
somhed.

Erfaringerne fra et halmfyret værk
i Østerlars på Bornholm viser, at der
kan spares ti procent på brændslet
ved kondensering. Desuden er der
en besparelse på svovlafgiften for et
typisk halmfyret værk på to MW på
omkring 50.000 kroner om året.
Nettoafgiften er for tiden på 17,6
kroner/ton halm.

For de halmfyrede kedler er det
sandsynligvis ikke muligt at erstatte
posefilteret inden scrubberen, men
det kræver flere undersøgelser. Der
er positive muligheder i at anvende
komposit materialer eller plast for at
undgå korrektion. Det vil dog kræve
en løsning, hvor de varmeste røg-
gasser ikke kommer i direkte kon-
takt med plastmaterialer. Med en
såkaldt quench-dyse i røggaskana-
len vil temperaturen falde markant
inden scrubberen, men der bør ind-
bygges ekstra sikkerhed i systemet
i tilfælde af, at dysen skulle svigte.

Jakob Worm er diplomingeniør og

ansat hos PlanEnergi, hvor han ar-

bejder med energi- og varmeplan-

lægning, e-mail jw@planenergi.dk.

Måling 1 2 3

Posefilter Ja Nej Nej

Ekstra dyser Nej Nej Ja

Partikler (mg/m3) 10 42 37

Tabel 1. Måleværdier for partikler.

�

Koncentrationen af fine partikler
i luften falder fortsat ved måle-
stationerne i Danmark. Det gæl-
der også partikler fra brænderøg,
der er faldet siden 2010. Befolk-
ningen i forstæder er udsat for
den største partikelforurening fra
brænderøg, mens folk på landet
er mindst udsatte.

Tallene fremgår af en rapport fra
Partikelprojektet for 2017– 2018
fra Nationalt Center for Miljø og
Energi ved Aarhus Universitet (DCE).

En del af rapporten omhandler
specifikt partikelforurening fra bræn-
deovne. Ud fra målinger af benzen
og sod (PBBA) er partikelforurenin-
gen fra brændeovne beregnet for

perioden 2009 til 2017 på måle-
stationerne på Risø, H.C. Ørsted-
instituttet og i Hvidovre.

Ud fra indholdet af sod i de luft-
bårne partikler, er partikelforurenin-
gen fra brænderøg blevet beregnet.
De højeste koncentrationer blev
observeret i 2010 og er siden afta-
get. I 2017 udgjorde de 1,2 µg/m3

ved Risø, 1,3 – 1,4 µg/m3 på H.C.
Ørsted Instituttet og 1,7 µg/m3 i
Hvidovre.

Befolkningen i byerne eksponeres
således for lidt større forurening fra
brænderøg end folk i landlige miljø-
er, og i forstæderne kan befolknin-
gen blive udsat for omtrent en tred-
jedel højere koncentrationer end på
landet. Der vil dog være store lokale
forskelle. TS

Læs rapporten ”The Particle Project

2017-2018” her.

Brændeovne udleder færre partikler
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Biogas

Amsterdampartner-

skab til EU: Stop

skovrydning

Miljø- og fødevareminister Ja-
kob Ellemann-Jensen har som
formand for Amsterdam-part-
nerskabet sendt et brev til
EU-Kommissionen, hvor han
beder den tage initiativ til en
handlingsplan imod afskov-
ning.

Hvert år ryddes der skov større
end Danmarks samlede areal.
Det meste for at gøre plads til
mere landbrugsjord – især i tro-
perne. Det øger den globale op-
varmning og skader biodiversite-
ten.

Danmark er formand for det
såkaldte Amsterdam-partnerskab,
der består af Tyskland, Nederlan-
dene, Frankrig, Italien, Storbritan-
nien og Norge. Her har Danmark
arbejdet for, at partnerskabet
kommer med en fælles opfor-
dring til EU-Kommissionen. Miljø-
og fødevareminister Jakob Elle-
mann-Jensen har på vegne af
Danmark og partnerskabet nu
sendt et brev til Kommissionen,
hvor han opfordrer Kommissionen
til snarest muligt at tage skridt til
en EU-handlingsplan mod
afskovning.

– Vi har kun en jordklode. Den
skal vi værne om på bedst mulig
måde. Afskovning er med til at
ødelægge naturlig biodiversitet og
lokale økosystemer. Det bidrager
til at øge den globale opvarm-
ning. Derfor skal vi hurtigst muligt
handle og sikre, at bæredygtig
produktion og forbrug erstatter
rovdriften på naturen, siger miljø-
og fødevareminister Jakob
Ellemann-Jensen.

Vejen til at sikre mindre af-
skovning er dog ikke let. Der er
global rift efter varer, der ofte er
forbundet med afskovning. Pal-
meolie, soja og kakao skal fremo-
ver produceres bæredygtigt og
uden at øge afskovningen. Dan-
mark er blandt andet storimportør
af soja til foder i landbruget.

Kilde: mfvm.dk.

Siden Energiforliget i 2012 er pro-
duktionen af biogas og recirkulering
af næringsstoffer fra blandt andet
husdyrgødning, industri- og hushold-
ningsaffald mere end fordoblet.
Branchen er i vækst, også interna-
tionalt, og der er over en årrække
opbygget kompetencer og erfaringer
blandt private virksomheder og
offentlige interessenter i Danmark.
Med initiativet Biogas Go Global skal
kompetencerne sættes yderligere i
spil på den internationale scene.

– Biogas er bæredygtig energi og
cirkulær økonomi i praksis. Og så er
det en dansk styrkeposition. Bran-
chens løsninger bliver heldigvis
allerede efterspurgt i udlandet. Men
for at få mest muligt ud af interes-
sen, er det vigtigt med et stærkt
dansk samarbejde mellem industri,
forskning og det offentlige. Det kan
skabe ny viden, nye afsætningsmu-
ligheder og varige relationer på det
globale marked, siger administre-

rende direktør Mads Lebech fra
Industriens Fond, der har støttet
Biogas Go Global med 7,3 millioner
kroner.

Mange muligheder i USA
Der er mange muligheder i USA for
danske biogasløsninger, hvor flere
delstater fremlægger ambitiøse kli-
maplaner og støtteprogrammer med
fokus på at genanvende organisk
affald og producere grøn gas. Sær-
ligt i Californien og på østkysten er
der et attraktivt marked for danske
biogasvirksomheder.

Aktiviteterne i Biogas Go Global
skal blandt andet fremme samarbej-
det mellem Energistyrelsens Globale
Rådgivningsteam og tilsvarende
aktører på amerikansk delstats-
niveau. Projektet skal derudover
identificere finansieringsmuligheder,
rådgive om markedsmæssig tilpas-
ning af eksisterende produkter samt
fremme videns- og innovationssam-
arbejde på tværs af Atlanten.

Biogas Go Global er et bredt part-
nerskab, der ud over Industriens
Fond og Agro Business Park også
omfatter innovationsnetværket
INBIOM, Energistyrelsen, Eksport-
rådet, samt udenlandske samar-
bejdspartnere, heriblandt American
Biogas Council. Og derudover selv-
følgelig en lang række danske virk-
somheder. TS

Biogassamarbejde på

tværs af Atlanten
Agro Business Park, INBIOM,

Energistyrelsen og Eksportrådet

er gået sammen om projektet

Biogas Go Global, der har til

formål at øge eksporten af dan-

ske biogasløsninger. Projektet

kommer i første omgang til at

fokusere på Nordamerika.

September 2018: Besøg af amerikansk biogasdelegation i Foulum.

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/amsterdampartnerskab-til-eu-stop-skovrydningen/
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Det lyder næsten for godt til at være sandt, men en lille nordjysk virksomhed

har udviklet en katalysator, som gør det lettere at bruge biobrændsler.

Svampesporer i flisstakken forsvinder som dug for solen, sod i kedlen

bliver reduceret, og elforbruget til blæseren bliver halveret for blot

at nævne nogle af de opsigtsvækkende egenskaber.

Af Torben Skøtt

– Det værste er, at folk tror, vi er
tossede, når vi fortæller dem, at en
lille katalysator kan løse et utal af
problemer, fortæller Aage Bach, der
driver Ny Vraa Bioenergi sammen
med sønnerne Anders og Henrik.

Hvis man googler katalysatoren,
der sælges under navnet Power
Pack, kan man også godt blive i tvivl
om, hvad der op og ned i den sag.
Der er kunder, der fortæller begej-
stret om katalysatoren, mens andre
betegner den som fup og svindel.
Og så er der Videncenter for Svine-
produktion, som ikke har kunnet
påvise, at katalysatoren har nogen
effekt.

Sidstnævnte bekymrer dog ikke
Lars Leth Pedersen, der står bag
opfindelsen, og som sælger Power
Pack'en gennem sit firma Biotech
Innovation:

– Hvis folk tror, det er hokus
pokus, kan de bare lade være med
at købe den – det står dem frit for,
siger han tørt.

Hos Ny Vraa Bioenergi er man
ovenud begejstrede for produktet,
og man har talrige eksempler på, at
det ganske enkelt er en genial op-
findelse. Power Pack'en har løst pro-
blemer med sod i fliskedlen, fjernet
skimmelsvamp fra flislageret, sikret
en ensartet temperatur i flisstakken,
sikret en ensartet temperatur i køle-
huset, sænket olietemperaturen i
gearkasserne på ejendommens
vindmøller for blot at nævne nogle

af de mest opsigtsvækkende resul-
tater.

Uvildige undersøgelser er det fort-
sat sparsomt med, men ifølge Lars
Leth Pedersen, har Teknologisk In-
stitut undersøgt, hvilken effekt Po-
wer Pack'en har på fedtaflejringer i
ventilationskanaler, ligesom institut-
tet har interviewet 20 kunder om
deres erfaringer med katalysatoren.
Resultaterne fra den undersøgelse
vil ligge klar ved årsskiftet.

Blødt luft til fyret
Filosofien bag Power Pack'en hand-
ler om at fjerne statisk elektricitet.
Det er overalt i luften, og det kan
fjernes med en katalysator, så man
i stedet får blødt luft, som Lars Leth
Pedersen kalder det:

– Blødt luft “løber” hurtigere, så
når vi for eksempel monterer Power
Pack'en i et fyrrum, tilfører vi mere
ilt til forbrændingen. Resultatet er
en bedre forbrænding og mindre
sod i kedlen, forklarer han.

Katalysator kan vende op og ned

på markedet for biobrændsler

Det kan Anders Bach bekræfte.
Fyrrummene var det første sted,
hvor Ny Vraa Bioenergi fik installeret
Power Packs, og resultatet impo-
nerede familien så meget, at de
små katalysatorer med tiden har
fundet plads mange andre steder på
ejendommen.

– Tidligere var vores flisfyr kulsort
indvendigt, men to dage efter vi
havde monteret en Power Pack i fyr-
rummet var asken kridhvid. Skor-
stensfejeren undrer sig, og jeg sy-
nes også, det er være svært at for-
klare, men det virker, og det er det
vigtigste, understreger Anders Bach.

Ifølge Lars Leth Pedersen giver
Power Pack'en ikke blot en renere
forbrænding. Den kan desuden
halvere elbruget til blæseren. Det
har han registreret hos to varme-
værker, som har fået installeret
Power Packs i fyrrummet.

Ingen skimmelsvampe
Erfaringerne med Power Pack'en i
fyrrummet gjorde, at Ny Vraa Bio-
energi for et år siden fik monteret
en stor Power Pack i toppen af
flishallen. Resultatet er, at man
nu kan færdes frit i hallen uden at
bruge åndedrætsværn.

– Vi kan ikke længere registrere
svampesporer i flisstakken, og de
chauffører, der henter flis i hallen,
er målløse. Luften er lige så ren
som udenfor, siger Aage Bach.

Han har desuden registreret, at
der nu er samme fugtindhold i hele
stakken, hvilket giver en højere af-

Ny Vraa Bioenergi

Ny Vraa Bioenergi har siden 1989
specialiseret sig i energipil. I dag
tilbyder firmaet en totalløsning,
der strækker sig fra rådgivning,
plantning, høst og afsætning af
flis samt udvikling af maskiner til
dyrkning af energipil. En stor del
af aktiviteterne retter sig i dag
mod udlandet. Læs mere på:

www.nyvraa.dk
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regningspris hos varmeværkerne.
Tidligere blev der typisk taget en
prøve i toppen af flisstakken, hvor
fugtindholdet under normale forhold
er væsentligt højere end i resten af
stakken, men nu bliver flisen afreg-
net efter det reelle fugtindhold.

Sænker temperaturen
I dag har Power Pack'en også fundet
vej til kølehuset og vindmøllerne hos
Ny Vraa Bioenergi.

I kølehuset, hvor man blandt andet
opbevarer stiklinger, skal der være
en konstant temperatur på minus
tre grader, men tidligere kunne man
sagtens registrere plusgrader i hjør-
ner og andre afkroge. I dag, hvor
der er monteret en Power Pack i lof-
tet, er der tre grader overalt i rummet.

Ejendommens vindmøller har og-
så nydt godt af Power Pack'en. De
har efterhånden 20 år på bagen, og
det gør, at man oplever en del ud-
fald, blandt andet fordi tempera-
turen i gearkassen bliver for høj.
Med Power Pack i møllehatten har
man imidlertid kunnet sænke tem-

peraturen med 10-15 grader, så
nu er der langt færre udfald.

– En høj temperatur giver ikke
kun udfald. Det slider også på lejer
og gearkasse, så når vi sænker
temperaturen på olien, forlænger vi
møllernes levetid, forklarer Aage
Bach.

Biomassen flyder lettere
Biotech Innovation har blandt meget
andet leveret katalysatorer til sven-
ske biogasanlæg, hvor man får til-
ført store mængder slagteriaffald,

der indeholer knuste knogler. Det
har givet en del udfordringer, fordi
knoglerester klumper sig sammen
og bundfældes i reaktortankene,
hvorfra de skal graves ud.

Ifølge Lars Leth Pedersen har
Power Pack'en gjort biomassen mere
homogent, så nu kan det hele pum-
pes ud inklusive knoglerester.

– Det er mængden af ilt, der gør
forskellen, og det er det samme
som gør sig gældende i flisstakken,
forklarer han.

På spørgsmålet om, hvad det
koster at installere Power Packs
lyder svaret:

– Fra 5.000 kroner op til et par
millioner kroner. Nogle af de dyreste
anlæg er monteret på de svenske
biogasanlæg, men det er på ingen
måde dyrt – de tjener sig hjem på
få måneder, lyder det fra Lars Leth
Pedersen.

Ingen danske biogasanlæg har
endnu investeret i Power Pack, men
det kunne måske være en metode
til at lette håndteringen af fast bio-
masse som halm og dybstrøelse. �

Biotech Innovation

Biotech Innovation producerer en
katalysator med navnet Power
Pack, som har en positiv effekt på
en række processer inden for
landbrug og industri. Firmaet sam-
arbejder med blandt andet Tekno-
logisk Institut og DTU, der under-
søger katalysatorens effekt i fedt-
brønde. Læs mere på:

www.biotech-i.dk

Flishallen hos Ny Vraa Bioenergi er i dag fri for skimmelsvampe

efter at der er monteret en Power Pack i hallen. På billedet til

højre er det fra venstre Lars Leth Pedersen med en Power

Pack, Anders Bach og Aage Bach.
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Billige biobrændsler er

besværlige biobrændsler
Prisen på skovflis forventes at stige i de kommende år, og det har fået flere

varmeværker til at interessere sig for alternative brændsler som havepark-

affald og gyllefibre. Det giver besparelser på varmeregningen, men det

kan være en besværlig løsning såvel teknisk som administrativt.

Af Torben Skøtt

Der er masser af energi i haveaffald fra private husstande
og gartnere, men det er ikke helt enkelt at skifte skovflis
ud med haveparkflis på landet varmeværker. Det viser
et netop afsluttet EUDP-projekt med titlen “Udvidet
Brændsels Sortiment”, som Dall Energy og Københavns
Universitet står bag.

Udfordringerne er både af teknisk og administrativ
karakter. Det er meget vanskeligt at fremstille havepark-
flis i en kvalitet, som kan bruges på landets varmevær-
ker, og den eksisterende lovgivning tager ikke højde for
den slags brændsler. Der findes således ikke nogen
bagatelgrænse for urenheder i affaldet, så hvis der er
én enkelt stump plastik i et stort læs, så er hele læsset
ikke længere biomasse, men blandet affald som udløser
affaldsafgift. I praksis er det stort set umulig at undgå –
der vil altid være en lille rest af urenheder i haveparkflis.

Ud over haveparkaffald har projektet undersøgt om
mask fra ølbrygning og gyllefibre fra biogasanlæg kan
bruges som et alternativ til skovflis. Begge brændsler
blev i en række forsøg blandet med skovflis i forholdet

1:6 for at få et fugtindhold og en struktur, der minder
om skovflis.

Teknisk set volder det ikke de store problemer, men
som lovgivningen er i dag, er det ikke tilladt at bruge
hverken mask eller gyllefibre som brændsel. I projektet
var det derfor nødvendigt at indhente dispensationer til
at udføre forsøgene, hvilket viste sig at være en både
besværlig og tidskrævende proces.

Mask er et restprodukt fra ølbrygning og består hoved-
sageligt af skaller fra bygkerner. I dag anvendes mask
som lavværdi foder, og da foder ligger over brændsel i
affaldshirakiet, må mask ikke bruges som brændsel.

Håndtering
Hos Komtek i Holsted forbehandler man rutinemæssigt
haveparkaffald til en kvalitet, som accepteres til for-
brænding i Tyskland, men der blev stillet større krav til
den flis, der skulle anvendes i nærværende projekt.
Andelen af fremmedlegemer skulle være på under 1,5
promille, og den fysiske form på flisen skulle have egen-
skaber, der svarer til skovflis.

– Det var bestemt ikke nogen let opgave at oparbejde
haveparkaffaldet til den ønskede kvalitet, og først efter
gentagne forsøg og ved hjælp af en østrigsk neddeler
lykkedes det at honorere kravene. Det fortæller senior-
rådgiver Simon Skov fra IGN på Københavns Universitet,
der er universitetets ekspert inden for biobrændsler til
varmeværker.

Hos Komtek bliver affaldet tørret, knust og sorteret
ved hjælp af et sold. Et alternativ til den metode går ud
på at vaske affaldet for på den måde at frasortere frem-
medlegemer og jord. De firmaer, der anvender den løs-
ning, bruger imidlertid ikke haveparkaffald i almindelig
forstand, men en mere ved-rig fraktion, som stammer
fra professionel beskæring og fældning i parker. Når der
anvendes en særlig fin fraktion, og der gennemføres en

Fjernvarmecentral hos Sønderborg Fjernvarme der er

udstyret med en forgasserovn fra Dall Energy.
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arbejdsintensiv vaskning af biomassen, bliver resultatet
et produkt, der minder om stammeflis. Ulempen er, at
mængden er begrænset, og prisen afviger ikke væsent-
ligt fra prisen på skovflis, så der blev ikke udført forsøg
med den type flis.

Fyringsforsøg
Fyringsforsøgene blev udført hos Sønderborg Fjernvarme,
der på en af varmecentralerne har en såkaldt forgasser-
ovn fra Dall Energy. Den udmærker sig ved lav miljøbe-
lastning og stor fleksibilitet, hvad angår valg af brændsel.

Især haveparkflis var vanskelig at føde ind i kedlen.
Der kan være lange stykker i haveparkflis, som får flisen
til at danne “bro” i indfødningen. Sker det, fungerer
automatikken ikke, så i lange perioder var det nødven-
digt med døgnbemanding på værket. Indfødningssyste-
met er i dag ændret, og der bliver løbende arbejdet på
at forbedre og videreudvikle systemet.

Mask og gyllefibre består af fine partikler, og derved
bliver det sværere at blæse luft gennem brændslet. Hvis
der er for lidt primærluft, begrænses anlæggets energi-
produktion, så det var nødvendigt at skrue op for lufttil-
førslen, hvilket på et tidspunkt resulterede i, at blæser-
motoren brændte sammen. Først efter montering af en
ny motor og nogle mindre ændringer kunne der leveres
tilstrækkelig primærluft til at opretholde en acceptabel
energiproduktion.

Ud over problemer med indfødning af brændsel opstod
der en række mindre problemer med slam i røgvaskeren,
uforbrændte flispartikler, ujævn fordeling af brændsler
med videre.

Under hvert forsøg blev der målt på spildevandet og
røggassen. Resultaterne viste som forventet, at alle
grænseværdier blev overholdt.

Det var forventet, at asken kunne forbehandles, så
fosforen blev lettere at opløse, men det viste sig, at den
effekt var minimal.

Stor interesse fra ind- og udland
Forgasserovnens evne til at kunne håndtere forskellige
brændsler har interesseret mange kunder i ind- og ud-
land. Mere end 20 forskellige interessenter har således
besøgt anlægget under testperioden, og især to besøg
har haft betydning for Dall Energy:

• Sindal Varmeforsyning besøgte anlægget i 2015 og
købte efterfølgende et anlæg, som nu er i drift.

• Franske “Dalkia” besøgte anlægget første gang i marts
2015. Efter yderligere seks besøg og prøvefyring med
fransk haveparkaffald har Dall Energy indgået aftale
med selskabet om at levere en biomasseovn, der
bliver dobbelt så stor som den i Sønderborg.

Dall Energy har desuden modtaget et tilskud på 18 mil-
lioner kroner fra EU's forskningsprogram Horizon 2020.
Resultaterne fra EUDP-projektet har formentlig en væ-
sentlig del af æren for, at det lykkedes.

Titel: Udvidet Brændsels Sortiment

Kontakt: Dall Energy, Jens Dall Bentzen,

� 2987 2222, � jdb@dallenergy.com

Kontakt: Københavns Universitet, Simon Skov

� 4017 5040, � ssk@ign.ku.dk

Sagsnr.: ENS 64014-0159

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 4.700.000 kroner

Komteks anlæg ved Holsted, hvor haveparkaffald bliver sorteret og forbehandlet, så det kan bruges som brændsel.
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Af Morten Gottlieb Jespersen, Anders Pødenphant, Kim

Gregersen, Jannich Hansen, Jesper Krøger Lemme,

Anne Mette Frey.

Biomassekedler er et oplagt valg ved konvertering fra
fossile brændsler til en mere klimavenlig varmeforsyning
– især i yderområder uden fjernvarmeforsyning.

Ved forbrænding af biomasse, er det imidlertid vigtigt
at sikre lavest mulige emissioner af potentielt sundheds-
skadelige stoffer som partikler og kvælstofilter (NOx). Det
kan ske ved at anvende intelligent styring af kedlen, så
forbrændingen til alle tider er optimeret. Ydermere vil
intelligent styring have den fordel, at det samtidig bliver
nemmere at regulere kedlen i forhold til ydre parametre
som vejr og årstid samt til interne parametre som ønsket
rumtemperatur.

EUDP-projektet “Intelligent Brænder” har haft til for-
mål at udvikle en sådan brænder ved at kombinere
eksisterende teknologier med nye komponenter og et

avanceret nyudviklet styringssystem. Derved er det lyk-
kedes at opnå en effektiv forbrænding af biomasse med
hensyntagen til parametre som vejr, skorstenstræk, luft-
flow og brændselsdosering. Resultatet er en biomasse-
kedel med signifikant lavere emissioner og højere virk-
ningsgrader end de kedler, der i dag er på markedet.
Det gælder i såvel testsituationer som under simuleringer
af årsdrift i danske hjem.

Stokercloud
Projektet er udført i samarbejde mellem NBE Production
A/S og Teknologisk Institut. For at kunne fastsætte de
faktiske og typiske forbrugsmønstre året igennem og
indsamle/vurdere på relevante driftsdata har projekt-
teamet anvendt en såkaldt cloudplatform (Stokercloud),
som er udviklet af NBE. Det er et real-time monitore-
ringssystem, som giver mulighed for at logge alle rele-
vante slutbrugerdata og foretage justeringer af drifts-
parametre. Derved er det muligt at se typiske variationer

Intelligent styring af

biomassekedler
Intelligent styring af biomassekedler øger virkningsgraden og giver

signifikant lavere emissioner af skadelige stoffer. Det viser et

projekt som NBE Production A/S og Teknologisk Institut

har udført med støtte fra EUDP.

To koblede snegle jævner brændselsdoseringen ud i forhold til blot at anvende en enkelt doseringssnegl.
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i såvel virkningsgrader som tænd/sluk processer og sikre,
at styringen håndterer det optimalt.

Som udgangspunkt blev der anvendt en Black Star
10 kW kedel til projektet, og der blev optimeret på blandt
andet lufttilførsel, brændselsdosering og isolering af
kedlen.

For optimal luftdosering blev der anvendt et venturi-
flowmeter kombineret med yderligere kompensation
med målinger af trykdifferens. På den måde kan luft-
mængden reguleres bedre ved at bruge optimerede
kalibreringskurver, der tager højde for ændringer som
for eksempel variationer af skorstenstræk. Ved at koble
disse teknologier med en kuliltesensor (CO) øges sikker-
heden yderligere. CO dannes ved ufuldstændig forbræn-
ding, hvor lufttilførslen er utilstrækkelig.

Regulering og isolering
I projektet er der udviklet et reguleringssystem, der
automatisk lukker kedlen ned, hvis CO-koncentrationen
på indgangssiden til brændkammeret øges. Det kan for
eksempel ske, hvis skorstenen er blokeret, så røggas-
sen løber baglæns. Generelt blev styring og algoritmer
optimeret efter forbedring og kobling af komponenterne
til luftstyringssystemet.

Erfaringer fra projektet viser, at det er vigtigt at isolere
ordentligt omkring brænderenheden. Såvel keramik som
vermiculite (Skamol) er egnet til formålet, og forskellen i
forhold til emissioner er ikke signifikant.

Kedlen blev testet før og efter optimering, hvor skor-
stenstrækket blev varieret (10-60 Pa) for at presse ked-
len. Målinger viser, at den optimerede kedel med intelli-
gent luftstyring brændte med markant lavere emissioner
under stresstest. CO var således reduceret med 53 pro-
cent og organiske gasformige forbindelser (OGC) med
40 procent.

To snegle til dosering
Brændselsdosering i en biomassekedel finder normalt
sted gennem en snegl. Tilsætning er imidlertid højest
irregulær og varierer med op til en faktor 20. Til brænd-
selsdosering blev der derfor tilkoblet to snegle for at ud-
glatte de forholdsvis store variationer i tilført mængde
træpiller. Det halverer spredningen ved fuldlast, hvor
problematikken er størst. Yderligere blev der indlednings-

vist lavet forsøg med lydmålinger til bestemmlse af den
doserede masse ud fra signalets størrelse, hvilket kan
være interessant ved udvikling af fremtidige kedler.

Supplement til typetest
Data fra Stokercloud blev brugt til at udvikle en labora-
torietest (Load Cycle Test), der simulerer realistiske for-
hold i en bolig. Testen tilvejebringer et rigtig godt billede
af såvel virkningsgrader som emissioner under varierede
driftssituationer – et fint supplement til en traditionel
typetest.

I den udviklede test blev der taget højde for såvel
årstidsvariationer, og der blev foretaget en simulering
af enkelte dage i respektive sæsoner. Dagene blev varie-
ret i forhold til det skorstenstræk, der kan påvirkes af
aktuelt vejr. Testen blev udført for såvel standard Black
Star kedlen på markedet som for den optimerede kedel.
Resultaterne viser, at virkningsgraden for den nyudvik-
lede kedel var øget med 2 procentpoint fra 90,4 pro-
cent til 92,1 procent. CO-niveauet blev reduceret fra en
gennemsnitsværdi over alle de simulerede dage fra 716
til 492 ppm og OGC blev reduceret fra 26,2 til 15,2
ppm. Partikelniveauet var i begge tilfælde lavt og på et
sammenligneligt niveau.

Baseret på resultaterne af udviklingsprojektet er NBE
blevet i stand til at producere en ny udgave af Black
Star kedlen med forbedret forbrænding og sikkerhed.
Den nye kedel har højere virkningsgrader og lavere
emissioner, og prisen kan fastholdes på et konkurrence-
dygtigt niveau.

Morten Gottlieb Jespersen, Anders Pødenphant og Anne

Mette Frey (amf@dti.dk) er alle ansat på Teknologisk

Institut. Kim Gregersen, Jannich Hansen og Jesper

Krøger Lemme er alle ansat på NBE Production A/S.
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Den intelligente styring
Det samlede optimerede luftreguleringssystem består
af et såkaldt venturirør, en differenstrykmåler og en
CO-sensor:

• Venturirøret renser luftflowet, så målingen ikke bli-
ver “snydt” af turbulens.

• Differenstrykmåleren omsætter lufttrykdifferencen
fra venturirøret til styringen.

• CO-sensoren overvåger CO-niveauet i forkammeret
og stopper brænderen ved højt niveau.
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Brint kan gøre bioolie fra
pyrolyse brugbar
Brint kan bruges til at opgradere bioolie, som er
fremstillet ved hjælp af pyrolyse. Derved kan 60
procent af energiindholdet i biomasse konver-
teres til brugbar olie. Hele processen har en
virkningsgrad på 87 procent, da der også pro-
duceres koks og gas.

Processen med at bruge brint til at opgrade bioolie kal-

des for katalytisk hydropyrolyse og minder på mange

måder om pyrolyse, hvor biomasse opvarmes til cirka

500°C i en iltfri atmosfære. I den proces nedbrydes bio-

massen til koks, gas og bioolie. Olien har et højt indhold

af oxygenater, hvilket gør, at den ikke er lagerstabil, at

den danner koks ved opvarmning, har en lav pH-værdi

og en lav brændværdi i forhold til benzin.

Ved katalytisk hydropyrolyse sker pyrolysen med en kata-

lysator i en brintholdig atmosfære under et tryk på 10-40

bar. Herved reagerer de såkaldte oxygenater med brint

på overfladen af katalysatoren, så snart de bliver dannet,

og derved passiveres de før, de kan danne koks og

PAH, som ellers ville deaktivere katalysatoren. I proces-

sen fjernes omkring 95 procent af iltindholdet i bioolien,

og resten kan fjernes ved at sende olien gennem en tra-

ditionel hydrogeneringsreaktor. Koksen kan brændes

eller forgasses og på den måde bruges til produktion af

elektricitet eller fjernvarme, og de lette gasser kan om-

dannes til syntetisk naturgas (SNG). Den overordnede

proces har en virkningsgrad på 87 procent, og op til 60

procent af energiindholdet i biomassen ender som olie.

Brinten, der skal bruges i processen, kan med fordel pro-

duceres ved elektrolyse, hvor der anvendes strøm fra sol-

celler og vindmøller. Det giver mulighed for at lagre over-

skydende elproduktion som olie og gas og kan på den

måde være med til at skabe balance i energisystemet.

Titel: H2CAP-Katalytisk hydrogen pyrolyse af

biomasse til bæredygtige brændsler
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Korrosion i biomassefyrede
kraftvarmeværker
Et netop afsluttet projekt på DTU Mekanik har
kastet nyt lys over korrosionsproblemer i bio-
massefyrede kraftvarmeværker. Resultaterne
kan være med til at reducere omkostningerne til
vedligeholdelse og sikre værkerne længere
driftstid.

Afbrænding af biomasse i kraftvarmeværker kan give kraf-

tig korrosion af kedelrør ved metaltemperaturer over cirka

540°C, hvilket kan medføre betydelige omkostninger til

reparationer og udskiftninger (se nedenstående foto).

Korrosionsproblemer imødegås ofte ved at anvende stål

med forøget indhold af krom, men ved fyring med bio-

masse har det vist sig, at stål med over 18 procent krom

giver øget korrosion.

På DTU Mekanik har forskerne fundet en mekanisme for

denne uventede opførsel: Afhængig af tid og temperatur

udvikler kedelstål kromrige udfældninger, som angribes

direkte af kaliumklorid, der er én af de mest aggressive

komponenter i biomassen. Tendensen til at danne disse

udfældninger øges, når stålets kromindhold forøges ud

over 18 procent.

Projektet har desuden omfattet systematisk analyse af

rørprøver udtaget fra danske biomassefyrede kraftvarme-

værker igennem en årrække. Det har sat forskerne i

stand til at give en mere realistisk forudsigelse af korro-

sionen til gavn for værksejere og kedelproducenter.

Ud over DTU Mekanik har Ørsted deltaget i projektet.

Resultaterne er blevet formidlet på netværksmøder til

danske biomassefyrede kraftvarmeværker.

Titel: Håndtering af Bio Korrosion
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Kedelrør efter cirka tre års biomassefyring.
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Forbehandling af halm
til biogasanlæg
Mængden af halm, der kan tilføres et biogasan-
læg, kan øges markant, hvis halmen først kom-
primeres og brydes. Metoden vurderes at have
et godt samfundsmæssigt og miljømæssigt po-
tentiale, men med de nuværende rammevilkår
er selskabsøkonomien tvivlsom.

Halm er én af de ressourcer, der for alvor kan sætte skub i

gasproduktionen på de gyllebaserede biogasanlæg, hvor

biomassen består af over 90 procent vand. Udfordringen

består i, at halm er et tungt omsætteligt råstof til biogas-

anlæg, som typisk kræver en eller anden form for forbe-

handling, så man kan skære ned på opholdstiden, og

undgå at der dannes flydelag.

I projektet er der med succes blevet udviklet et pilotan-

læg til valsning af halm med en kapacitet på 100 – 2.000

kg halm i timen, og et pilotanlæg til indfødning af halm

direkte i væske med en skruepresse. Når halmen først er

brudt op, kan mikroorganismerne bedre omdanne fibrene

til biogas. Resultatet er kortere opholdstid og mindre risiko

for, at der dannes flydelag i reaktortankene. Sammenlig-

net med andre mekaniske forbehandlinger betragtes

valsning som en energieffektiv proces.

Teknologien vurderes at have et godt samfundsmæssigt

og miljømæssigt potentiale, men med de nuværende

rammevilkår er forretningspotentialet for private investo-

rer lavt.

Titel: Forøget biogasudbytte ved brug af halm,

dybstrøelse og andet landbrugsaffald
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Pilotanlæg hos TK Energy til valsning af halm.
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Trestjernet nyhed lover
mere biogas fra halm
Et øget gasudbytte og en betydelig større
udnyttelse af blandt andet halm og græs i
biogasanlæg kan blive resultatet af et nyt
forbehandlingsanlæg, der er kåret som en
trestjernet Europa-nyhed på landbrugs-
messen Agromek 2018.

Det nye anlæg blev præsenteret på Agromek af
Assentoft Silo, og er udviklet af Advanced Substrate
Technologies A/S i Foulum. Den trestjernede nyhed
omfatter udstyr til håndtering og forbehandling af
halm, græs og anden svært håndterbart biomasse til
biogasanlæg.

Forbehandlingen starter med neddeling i en bio-
mikser, som er en forstærket fuldfoderblander. Her-
efter bliver materialet findelt i en kværn, hvor rote-
rende stålhjul presser biomassen ned igennem en
matrice. Denne behandling vil alene, ud fra de fore-
løbige undersøgelser, øge biogasudbyttet med 30-
40 procent.

Efter findelingen kan biogasudbyttet øges yderli-
gere ved såkaldt N-steaming. Det er en termisk-
kemisk behandling af biomassen med kvælstofdamp
fra tørring af fiber og/eller kvælstofstripning, hvor bio-
massen opvarmes til 50-55 °C. N-steameren kan
også behandle neddelt biomasse, som ikke er kvær-
net først.

Når biomassen er kværnet og N-steamet, er den
ifølge producenten let at håndtere og blande med
gylle. Derved kan der tilføres mere tørstof til reakto-
rerne samtidig med, at der opnås en højere gaspro-
duktion per ton biomasse.

Der er i tidens løb blevet udviklet flere forskellige
teknologier, som kan gøre det lettere for biogasan-
læggene at håndtere biomasse med et højt tørstof-
indhold såsom halm og græs. De forskellige koncep-
ter kan i grove træk inddeles i to hovedgrupper: De
avancerede hvor biomassen findeles og/eller behand-
les med en eller anden form for kemi, og de mere
enkle løsninger hvor man blot foretager en grov ned-
deling af biomassen, og lader bakterierne klare res-
ten ved at forlænge opholdstiden i reaktorerne. TS
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Vil bygge verdens største fabrik til

metanoldrevne brændselsceller

Nystiftede Blue World Technolo-
gies vil bygge verdens største
fabrik til metanoldrevne brænd-
selsceller i Aalborg. Bag virksom-
heden står tre kendte profiler fra
SerEnergy, der har udviklet og
produceret metanoldrevne
brændselsceller siden 2006.

Den nye fabrik skal være højt spe-
cialiseret og vil kræve ansættelse
af flere hundrede nye medarbejdere
til såvel udvikling som produktion.
Fabrikken vil blive opført på Aalborg
Havn, og de indledende aktiviteter
vil blive startet op i løbet af 2019.
Aalborg er valgt, fordi byen rummer
den bedste ingeniøruddannelse i
Europa, og Aalborg Havn er i dag
førende inden for produktion og
shipping af grøn energiteknologi.
Det skriver Blue World Technologies
i en pressemeddelelse.

Blue World ser metanoldrevne
brændselsceller og batterier som et
godt makkerpar til transport. Batte-
rier er velegnede til byture og ved
acceleration, mens metanoldrevne
brændselsceller er oplagt, når det
handler om de lange stræk på
motorvejen.

Teknologien er baseret på brænd-
selsceller af typen HT-PEM, der ar-
bejder ved en højere temperatur
end de velkendte LT-PEM celler,
som bruges i brintbiler. HT-PEM er
ikke nær så kritiske over for uren-
heder i brinten, og det giver mulig-
hed for at bruge flydende brænd-
stoffer som metanol, der efterføl-
gende konverteres til brint i bilen.

Udviklingen af HT-PEM brænd-
selsceller har igennem årene opnået
betydelig støtte fra danske energi-
forskningsprogrammer, og det er et
område, hvor Danmark på globalt
plan ligger helt i front.

Metanol er et rent brændstof, der
kan fremstilles ud fra vindmøllestrøm
og en kulstofkilde i form af for eks-
empel CO2. Det er let at lagre og
kan distribueres på samme måde
som benzin og diesel. Det vil kræve
nye standere hos tankstationerne,
men bortset fra det vil det ikke være
ret meget anderledes, end da man i
sin tid gik fra blyholdig til blyfri benzin.

Det er tre kendte profiler, der står
bag Blue World Technologies. Alle
har en fortid i SerEnergy, der har ud-
viklet og produceret metanoldrevne
brændselsceller siden 2006. TS

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp



