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Positive/negative effekter 

Gavnlige effekter 

Højt udbytte per ton 

Højt C:N forhold 

Synergi effekt ved 

sammenblanding med 

gylle 

Fortynding/binding af 

inhibitorer 

Lavt indhold af svovl og 

kvælstof 

Reducerer H2S i gas 

Lav pris per kg tørstof 

Udfordringer 

Langsomt omsættelig – krav 

til længere opholdstid 

Lav metan koncentration 

Lavt udbytte per kg tørstof 

Behov for for-behandling 

Øget krav til omrøring 

Svært at indføde og pumpe 



Biomasse 



Fremtidig biomasse      Udfordringer 



Biogas af halm 



Biogas af halm                        Tilvænning 



C:N forhold 

 C/N forhold på omkring 30 bliver anset for optimalt. 



Forbehandling                   Ligno-cellulose 

Problem 
 Nedbrydning af 

cellulose/hemicelluslose er 

langsom 

 Omrøring vanskelig pga 

vandskyende egenskaber  

 Høj viskositet 

Forbehandling 

Formål 
 Øge overflade areal 

 Øge gas udbytte 

 Sænke viskositet 

 Øge vandsugende egenskaber 

cellulose Lignin 

Hemicellulose 



Forbehandlings metoder        Testet på AU 

Mekaniske metoder Kemisk biologiske metoder 

Termisk/kemiske metoder 

N-steamer 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Effekt af forbehandling  Brikettering+lud 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Forbehandling                         Alkali 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Forbehandling                         Alkali 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Forbehandling                 Energi balance 

HRT=28 dage 



 BIOLOGICAL CHEMICAL ENGINEERING BIOGAS TECHNOLOGY GROUP 

Forbehandling i praksis                           Ny teknologi 

Innobooster project: 

AST, Assentoft and AU 

 
Anvendelse af NH3 damp 

produceret ved stripning 

af afgasset biomasse,  

Ved tørring eller ved  

Kalk tilsætning. 

 

Substrat,  
Grinded halm 

Hammermøllet halm 

Frøgræs halm 

Savsmuld gødning  



Effekt af grinding 

Neddelt 
halm 

Neddelt og grinded 
Halm 

Efter N-steaming 



Effekt af grinding 
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- Miks af savsmuld iblandet gødning og 

frøgræshalm 

 

Biomasse 
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Kalk 

dosering 

Tørring af afgasset biomasse 

med træpiller 

Afkastluft til 

scrubber 

200oC 

Forsøg tyder på der dannes 

hæmmende stoffer ved anvendelse af  

træpiller til tørring og høj temperatur 

NH3 rig damp 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Effekt af ensilering 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Ensileringsprocesser af halm  økologi 

Mix 

(Kløver:Halm) 

Mix.1 1:0 

Mix.2 2:1 

Mix.3 3:1 

Mix.5 6:1  

Mix.4 10:1 

Mix.5 19:1 

Efterafgrøde og høj halm stub 

Mix 1 Mix 5 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel Husdyrgødning og halm               Synergi 

0-100% 
0-100%  1 + 1 > 2 



Overskrift én linje 

Bold eller Regular Gas use Gasudbytter       Eksempel 
Husdyrgødning og halm               +/-alkaliSynergi 

CN forhold 
Hønsemøg:  6 
Halm:  92-00 
Mix:   21-25  

95% 5% 

+/- 2% KOH 



Konklusion 

• Fremtidens biomasse:  
Der forventes at ske et skift fra stor gylleandel og kun lidt fast 

landbrugsbiomasse (5%)til ca. 20% faste landbrugsbaserede biomasser 

(TS fra 8,1-14,4% TS). Stor udfordring i forhold til anlægsteknologi 

• Halm:  
1. Stor variation i metan udbytte med tilpasset inokulum. Med ikke 

tilpasset inokulum kan udbytte variere mere end 100%. (Synergi?) 

2. Termofil temperatur meget positiv, tilvænning af inokulum på ca. 4 

HRT 

3. Halm og gylle – positiv synergi (C/N), halm gør at vi får mere ud 

gylle optimal blanding ca. 3:1 gylle/halm.  

• Dybstrøelse: 
 Har de samme egenskaber som halm men langt nemmere at 

 behandle og kan opnås gratis - men mindre gasudbytte. 

• Forbehandling:  

 Mekaniske metoder giver hurtigere gasproduktion (HRT<30 dage) og 

 forbedret opblandingsevne. Kombination af mekaniske og kemiske 

 metoder giver mere gas (HRT>30 dage), nye metoder med alkali 

 (KOH, NH3 samt ensilering er meget lovende.   
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Tak for opmærksomheden 


