Biogas

Nyudviklet opgraderingsanlæg kan ikke blot omdanne biogas til 99 procent rent metan, så det
kan bruges i naturgasnettet og til transport.
Det fjerner også biogassens indhold af svovlbrinte, viser erfaringerne
fra det første års drift
hos Hashøj Biogas.

Opgraderingsanlæg giver ren gas
Af Anker Jacobsen
Det er nu godt et år siden, at Ammongas med støtte fra ForskEL-programmet leverede et nyudviklet billigt anlæg til opgradering af en del af gasproduktionen på Hashøj Biogasanlæg.
Efter en forholdsvis kort indkøringsperiode, hvor der blev rettet nogle
småfejl, har anlægget kørt meget stabilt. Eneste komponent, der er skiftet
i løbet af året, har været en defekt
ventil.
I anlægget cirkulerer en vandig
aminopløsning, der med høj effektivitet og kapacitet er i stand til at absorbere gassens indhold af CO2 og frigive
det igen ved opvarmning. Imod forventning har der efter et års drift endnu ikke været behov for at udskifte
vaskevæsken.
Efter et halv års drift målte Dansk
Gasteknisk Center en hel dag på anlægget. Resultaterne herfra viser, at
anlægget både kan levere gas, som
består af 99 procent rent metan, og
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samtidig fjerne den rest af svovlbrinte, som biogasanlæggets egen afsvovler ikke kan klare.

Fjerner 99,9 procent svovlbrinte
Perioden siden opstarten i maj sidste
år er ikke kun blevet brugt til at få
driftserfaringer, men også til at lave
en række fremadrettede test. Herunder er anlægget i en periode blevet
tilført rå biogas uden nogen indledende svovlrensning, og erfaringerne herfra viser, at anlægget er i stand til at
reducere indholdet af svovlbrinte fra
1.800 ppm til kun 1 ppm – en reduktion på ikke mindre end 99,9 procent!
Under testen er anlægget blevet
presset ud over sin kapacitetsgrænse, og figur 1 på næste side viser tydeligt, hvordan koncentrationen af
både kuldioxid og svovlbrinte stiger
med stigende belastning.
Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at begge kurver tilsyneladende
har samme nulpunkt. Det kan forklares sådan, at i takt med at kuldioxi-

den lægger beslag på al amin i anlægget, bliver der for lidt amin til at
tage vare på svovlbrinten.
For anlægsbrugeren er resultatet
uhyre nyttigt, idet man kun behøver
at måle og styre efter det ene parameter – typisk restindholdet af kuldioxid.
Anlæggets overlegne evne til at
fjerne svovlbrinte har også i sig selv
stor praktisk betydning, uanset hvad
gassen senere skal bruges til. For
eksempel betyder et lavt svovlbrinteindhold ved motordrift besparelser
på smøreolien og mindre vedligeholdelse, ligesom man vil kunne undgå
at kassere gassen, hvis biogasanlæggets anlæg til rensning af svovlbrinte
er ude af drift.
Anker Jacobsen er direktør for Ammongas, e-mail aji@cool.dk.
Opgraderingsanlægget er nærmere
beskrevet i FiB nr. 37 fra september
2011. Bladet kan downloades fra
www.biopress.dk.

Biogas

Ammongas sælger anlæg til Norge

Mere gas fra svinegylle
Termisk forbehandling af husdyrgødning kan være med til
at optimere biogasudbyttet,
men effekten er helt afhængig
af den pågældende gødningstype. Størst merudbytte fås ved
forbehandling af svinegylle,
mens det ikke har nogen effekt
på dybstrøelse fra kyllinger –
snarere tværtimod.

Midt i maj vandt Ammongas en licitation på et opgraderingsanlæg
til et fælleskommunalt biogasanlæg i Fredrikstad i Sydnorge. Anlægget er baseret på de positive
erfaringer fra det PSO-støttede
projekt hos Hashøj Biogas.
Norge er normalt ikke det første land,
man tænker på, når det drejer sig
om etablering af biogasanlæg, men
det er ikke desto mindre Norge, der
har lagt en ordre ind på Ammongas
første fuldskalaanlæg til opgradering
af biogas.
Firmaet vandt midt i maj en åben
licitation på et opgraderingsanlæg til
et fælleskommunalt biogasanlæg i
Fredrikstad og slog dermed flere af de
store udbydere på markedet.
– Det er normalt svenske og tyske
virksomheder, der byder på den slags
opgaver, så det er rart at se, at Danmark nu også kan være med, siger
en tilfreds direktør for Ammongas,
Anker Jacobsen.
Der er tale om et komplet opgraderingsanlæg inklusive kompressorer,
tørringsanlæg og måleudstyr. Kapaciteten bliver på 500-600 m3 biogas i
timen, og anlægget bliver dermed
2-3 gange større end det anlæg, der
har været i drift i Hashøj siden foråret

En tilfreds direktør for Ammongas Anker Jacobsen håber på, at ordren til
Norge kan åbne døren til nye eksportmarkeder.
2011. Efter opgradering skal gassen
bruges til transportformål, herunder
ikke mindst de kommunale køretøjer.
Biogasproduktionen i Fredrikstad
er baseret på en kombination af spildevandsslam, husdyrgødning og madaffald.
Opførelsen af anlægget blev påbegyndt sidst i maj, og anlægget forventes i drift i begyndelsen af 2013. TS
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Figur 1: Belastningstest af opgraderingsanlægget hos Hashøj Biogasanlæg.
Under normale driftsforhold med et flow på omkring 250 m3 biogas/time, kan
anlægget levere gas med kun én procent CO2 og cirka 1 ppm svovlbrinte.

Det er velkendt, at husdyrgødning
har et relativt lavt metanudbytte i
forhold til energiafgrøder, og derfor
forskes der intenst i, hvordan energiudbyttet fra husdyrgødning kan
optimeres.
I en ny undersøgelse fra Aarhus
Universitet har forskerne undersøgt, hvilken betydning forbehandling af visse typer gødning har på
gasudbyttet.
I undersøgelsen blev tre typer
gylle, nemlig kvæggylle, afvandet
svinegylle og dybstrøelse fra kyllinger undersøgt. De tre typer gødning
blev forbehandlet ved høj temperatur og tryk i reaktoren i 15 minutter ved seks forskellige temperaturer mellem 100 °C og 225 °C
med 25 °C intervaller. Resultaterne viste, at termisk forbehandling
var mest effektiv på afvandet svinegylle, der viste et højere udbytte
ved lavere forbehandlingstemperatur end de øvrige typer.
Energiudbyttet af kvæggylle kan
også forbedres ved termisk forbehandling, men først ved en temperatur på over 175 °C. I modsætning hertil blev udbyttet fra kyllingedybstrøelse ikke forbedret med
forbehandling, og en termisk forbehandling ved 225 °C gav faktisk et
ringere metanudbytte.
– Før termisk forbehandling opskaleres til anvendelse i kommercielle biogasanlæg, er det vigtigt at
se på den totale energibalance.
Det ville være meningsløst at bruge
mere energi til forbehandling end
det ekstra udbytte, der kommer ud
af behandlingen. Termisk forbehandling kan også være berettiget,
hvis spildvarme er til rådighed, påpeger Chitra S. Raju, som har stået bag undersøgelsen.
TS
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