Forbrænding

Prestigefyldt patentpris til Dall Energy
Den 19. maj blev den europæiske
patentpris for første gang uddelt
til en dansk iværksætter og opfinder, stifteren af Dall Energy, Jens
Dall Bentzen. Han vandt prisen for
udvikling af en særlig biomasseovn, der i dag producerer fjernvarme til 6.000 indbyggere i Bogense.

Med i afslutningsdebatten
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Også statsminister Lars Løkke Rasmussen fik prisoverrækkelsen med i

– Jeg er meget beæret over prisen.
For mig er det meget vigtigt hele tiden at undersøge, om tingene kan
gøres anderledes og bedre, og det er
fantastisk at opleve, at en idé, jeg fik
for tre år siden, og som først ikke bestod af andet end en hurtig skitse, i
dag modtager international anerkendelse. Nu er næste mål at gøre vores
biomasseovn til en dansk eksportsucces, lyder det fra prismodtageren.
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Den Europæiske Patentpris, der også
bliver betegnet som ”de gyldne palmer”, blev uddelt i Budapest ved
European Inventor Award 2011. Jens
Dall Bentzen fra Dall Energy vandt i
kategorien ”bedste opfinder i små- og
mellemstore virksomheder”.
I forbindelse med prisoverrækkelsen udtaler økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:
– Det er iværksættervirksomheder,
som Dall Energy, der er med til at skabe vækst og ikke mindst at sikre nye,
danske arbejdspladser. Jeg er stolt
over, at dansk erhvervsliv igen viser,
at landet er med helt fremme, når
det gælder miljøvenlige teknologier.
– Dall Energy er en helt ung virksomhed, der beviser, at man ikke behøver at være stor for at kunne udtage patenter i verdensklasse. Med prisen høster både Dall Energy og Danmark international anerkendelse, der
bidrager til at sætte Danmark på det
europæiske landkort.

Jeg er meget beæret over prisen. Nu
er næste mål at gøre vores biomasseovn til en dansk eksportsucces, udtalte Jens Dall Bentzen i forbindelse
med prisoverrækkelsen.

sin tale ved Folketingets afslutning
den 31. maj:
– I Bogense får 6.000 fynboer varme fra en særlig biomasseovn. Det
varmer de sig ved. Og det varmer
mig, at ovnens opfinder har fået tildelt Den Europæiske Patentpris. Den
ære tilfaldt Jens Dall Bentzen for 12
dage siden.
– Højdespringere som Dall Bentzen
skaber vækst. Og vi skal have vækst!
Så virksomhederne kan skabe jobs.
Så danskerne kan tjene flere penge.
Så vi får flere muligheder, sagde
statsministeren.
Og prismodtageren vil gerne gøre
sit til, at teknologien skaber nye jobs
og tjener penge ind til landet:

Forgasning og forbrænding
Jens Dall Bentzens biomasseovn udmærker sig ved at kombinere de bedste egenskaber fra forgasning og
forbrænding. Derved er det lykkedes
at konstruere en ovn, der er meget
fleksibel, og hvor udslippet af NOx,
CO og støvpartikler er mindre end fra
et traditionelt ristefyret anlæg.
I en traditionel kedel blæses forbrændingsluften nemlig ind med et
relativt højt tryk for at udligne tryktabet over risten, men det betyder samtidig, at der bliver hvirvlet en masse
støv op. I den nye ovn er brændkammeret udformet som i et forgasningsanlæg, hvor de brændbare gasser
bevæger sig langsomt op gennem
flisen, og det giver langt mindre støv.
En prototype af ovnen blev testet i
december 2009, og allerede i maj
2010 blev den første kontrakt indgået
med Bogense Fjernvarme. Her står
der nu en 8 MW ovn, som producerer
fjernvarme til 6.000 indbyggere
Jens Dall Bentzens biomasseovn
har modtaget 2,5 millioner kroner i
støtte fra EUDP.
Biomasseovnen er nærmere omtalt
i FiB nr. 35 fra marts 2010. Bladet kan
ses på www.biopress.dk under publikationer/download tidsskrifter.
TS

Jens Dall Bentzen ved biomasseovnen hos Bogense Fjernvarme.
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