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1 Status for termisk forgasning 

1.1 Indledning 

Denne rapport er et bidrag til arbejdspakke 1 (WP1) i EUDP-projektet 

”Partnerskab for Termisk Forgasning”, j.nr: 64014-0138. 

 

Der udføres en analyse af status for de danske aktører inden for termisk for-

gasning. Der inddrages teknologier fra nærområdet (Tyskland, Sverige, 

osv.), som er udviklet, og som kan spille en rolle i det danske energisystem. 

Der indregnes teknologier, som er relevant for Danmark, og/eller teknologi-

er, som produceres af virksomheder i Danmark. Der er derfor fokuseret på 

teknologier, som er relevante for dansk (energi)produktion, for dansk ek-

sport, eller som kunne bidrage til skabelsen af danske arbejdspladser. 

 

Udvælgelsen er sket på baggrund af de teknologier, som har været præsente-

ret ved diverse konferencer, seminarer og workshops, specielt i Norden og 

Europa, samt teknologier nævnt i diverse danske og internationale rapporter, 

artikler og oversigter over forgasning. Det er derfor til en vis grad en subjek-

tiv udvælgelse af teknologier med relevans i forhold til de danske biomasse-

ressourcer, dansk energiforsyning, infrastruktur og energipolitik. 

 

Analysen tager udgangspunkt i de enkelte teknologispor og for hver af disse 

så vidt muligt at gennemføre: 

• Kompetenceanalyse af de implicerede virksomheder: Teknologi og 

viden, markedsanalyse, markedsføring og kapitalbehov. 

• Stærke og svage sider i forhold til de forskellige markeders krav: 

Modenhed, brændselsfleksibilitet, fleksibilitet i anvendelse af pro-

duktgassen, skalerbarhed, effektivitet, og tekniske rammebetingelser, 

som fx behov for afsætning af fjernvarme. 

 

Det er tilstræbt for hver teknologi at beskrive teknologien forholdsvis detal-

jeret. Det har ikke været muligt inden for rammerne af dette projekt at finde 

alle ovenstående oplysninger for hver teknologi  

 

Uddybende opgaveformulering kan findes i Bilag 1. 
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2 Teknologispor 

Tabel 2-1 Oversigt over teknologispor 

Teknologispor for biomasseforgasning Slutprodukt/fo rmål 

Forgasningsteknologi  Spor  Forgasningsmiddel  Kraftvarme/  

varme 

BtL  SNG 

Direkte forgasning  

(autothermal) 

1 Luft, damp X (x) - 

2 Ilt, damp, CO2 X X X 

Indirekte forgasning  

(allothermal) 

3 Pyrolyse alene X X X 

4 Damp, CO2 X X X 

Hydrotermisk konvertering 

af biomasse 

5 Vand under højt tryk - X X 

 

Forgasningsteknologierne kan deles op i forskellige teknologispor. Det er 

her valgt at inddele forgasningsteknologierne i 5 spor. 

 

På lignende måde er det valgt at opdele slutproduktet for forgasningen i 3 

søjler. Den første søjle relaterer sig til den mest almindelige brug af pro-

duktgassen, nemlig til direkte afbrænding i en motor, gasturbine eller kedel 

til kraftvarme eller ren varmefremstilling. Den anden søjle relaterer sig til 

konvertering af produktgassen til flydende brændsel i form af olieprodukter 

eller lignende. Den tredje søjle relaterer sig til omdannelse af produktgassen 

til bio-SNG, som er kunstig naturgas baseret på biomasse, og som opfylder 

kravene for tilsætning til naturgasnettet. Denne gas vil være en parallel til 

opgraderet biogas, som allerede nu tilsættes naturgasnettet. 

 

De første to spor relaterer sig til direkte forgasning (eller på engelsk ”auto-

thermal gasification”). Ved denne forgasningsteknologi tilsættes luft eller ilt 

i mindre mængder til biomassen, således at den til forgasningen nødvendige 

energi til opvarmning af biomassen fås ved en delvis forbrænding af bio-

massen. Der sker en understøkiometrisk forbrænding, som giver en brænd-

bar produktgas. 

 

I spor 1 anvendes luft som forgasningsmiddel. Dette spor er den traditionel-

le forgasningsteknologi kendt i flere århundreder tilbage, hvor man danner 

en brændbar gas med lav brændværdi, og som indeholder kvælstof (nitro-

gen) fra den tilførte luft. Der kan her også tilføres damp for at ændre sam-

Spor 1 
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mensætningen af gassen til en mere brintholdig gas. Denne gas er fortrinsvis 

anvendelig til motordrift, hvor brændværdien er mindre vigtig (blot den er 

konstant). Af hensyn til motoren skal tjære- og partikelindholdet være lavt. 

 

I spor 2 er luften til forgasning udskiftet med ilt. Ilt er imidlertid meget reak-

tivt, og det er hensigtsmæssigt at blande det op med CO2 eller vanddamp før 

tilsætning til reaktoren. Herved kommer forgasningsmediet til at ligne luft i 

egenskaber, men uden nitrogen. Både vand og CO2 kan nemt fjernes fra 

produktgasserne, eller de kan indgå i processen ved dannelsen af produkt-

gassen. Produktgassen i spor 2 er ofte med et lavt eller meget lavt indhold af 

nitrogen og kan i så fald anvendes til konvertering til flydende eller gasfor-

mige brændsler. Der er derfor flere anvendelsesmuligheder for denne pro-

duktgas. Fremstilling af ilt er relativt kostbar ved mindre anlæg, hvorfor 

dette spor overvejende anvendes ved store anlæg. 

 

De næste to spor relaterer sig til indirekte forgasning (eller på engelsk ”allo-

thermal gasification”). Her sker den til forgasningen nødvendige varmetil-

førsel ved en indirekte overførsel. Dette kan enten ske ved, at varmen tilfø-

res gennem en varmeførende væg, som adskiller biomassen fra det varme-

holdige materiale (fx røggas), eller ved at tilføre et varmt materiale til selve 

processen, hvor materialet kan recirkuleres og blive genopvarmet for at 

overføre varmen til processen. 

 

I spor 3 sker der alene en pyrolyse af biomassen. Her tilføres ikke andre 

gasser eller materialer end biomassen selv, som i visse tilfælde er tørret før 

pyrolysen. I denne proces dannes en hel del tjære (afhængigt af forgasserty-

pen), og der dannes en relativt stor del kulholdigt koks. Hvis denne koks 

ikke bliver udnyttet til energiformål, vil en stor mængde energi gå tabt. På 

den anden side vil denne koks indeholde en hel del stoffer, som kan udgøre 

gødning på de arealer, hvor biomassen kom fra (eller på andre arealer). 

Denne koks kaldes ofte ”bio-char”, og visse testresultater viser, at den kan 

have en betydelig jordforbedrende evne. Pyrolysegassen indeholder meget 

små mængder nitrogen og kan derfor anvendes til fremstilling af både fly-

dende og gasformige brændsler. 

 

 

Spor 2 

Spor 3 
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I spor 4 tilsættes damp og/eller CO2 i processen sammen med biomassen. 

Herved bliver det muligt at omdanne alt bio-materialet til gasser (undtagen 

asken), og man udnytter derfor den fulde energimængde. Dette skyldes de 

støkiometriske forhold i processen, hvor tilsætning af damp forøger brint-

produktionen, og tilsætning af CO2 forøger CO-produktionen. Der vil dog 

også i denne proces være nogle tab, og en 100 % konvertering af bio-

energien til gasformige eller flydende brændsler kan ikke opnås. Det er dette 

spor 4, som oftest bruges med henblik på fremstilling af bio-SNG eller fly-

dende brændsler ved mindre anlæg. 

 

Der er endnu et spor, spor 5. Dette spor er hydrotermisk konvertering, hvor 

biomassen sammen med vand bringes under et meget højt tryk (flere hund-

rede atmosfærer) og en relativt middelhøj temperatur (300-700 °C). Herved 

dannes afhængigt af temperaturniveauet bio-olier eller syngas, som ligner 

produktgas fra almindelig forgasning. Disse olier eller gasser kan så videre-

forarbejdes. Dette spor kunne være en fordel at anvende ved våde flydende 

biomasser (idet det skal pumpes op til højt tryk og vandet er til stede), men 

her vil det være i konkurrence med almindelig biogasteknologi. 

 

 

  

Spor 4 

Spor 5 
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3 Forgassertyper 

En anden måde at opdele forgasningsteknologier på er efter forgassertype 

eller design. Det vil ikke være muligt at give en fuldstændigt udtømmende 

oversigt over forgassertyper. Der findes formodentlig flere hundreder over 

hele verden. Det må dog formodes, at alle kan kategoriseres efter de 5 spor, 

som er nævnt ovenfor.  

 

Oversigten i dette notat vil omfatte de forgassertyper, som anses relevante 

for danske forhold. En del af disse er i kommerciel drift, andre har været i 

drift, men er taget ud af drift. Atter andre er i drift i pilot- eller laboratorie-

skala. Alle, som tænkes at kunne bidrage for danske forhold, medtages i 

dette notat. De typer, som ikke længere vurderes relevante, udelades. 

 

I nedenstående tabel ses de forskellige forgassertyper kategoriseret efter 

teknologispor. Hvis en forgassertype passer i flere teknologispor, er der valg 

det spor, som passer bedst til danske forhold. For alle spor gælder, at pro-

duktet altid kan anvendes for KV eller direkte varme. 
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Tabel 3-1 Oversigt over udvalgte forgassere, deres relation til teknologi-
spor og primær/sekundær anvendelse 

Forgassertyper og teknologispor   Direkte Indirekte HT  

Teknologispor �  1 2 3 4 5  

Anvendelse � 

(X, +  = primær, sekundær/delvis) 

 KV/ 

var-

me 

KV 

SNG 

bio-

olie 

Bio-

olie 

SNG 

KV 

SNG 

KV 

bio-

olie 

SNG 

Bio-

olie 

I 

drift 

Forgassertyper   ↓ Brænd-

sel 

Fluid Bed (CFB), Carbona/Andritz, Skive træ-

pellets 

X +    x 

Updraft, Vølund, Harboøre flis X     x 

Fluid Bed, LT-CFB, Pyroneer, DONG, Kalund-

borg 

halm X      

Viking to-trin, Weiss, DTU/Risø, Hillerød flis X      

Downdraft, Biosynergi, Hillerød flis X      

Cyklonforgasser, MEVA, Hortlax, Sverige træpul-

ver 

X     x 

Fluid Bed, CFB, Varö Plant, Sverige tør bark X     x 

Xylowatt, Belgien tør flis X +    x 

Sublimator, Frichs, Havndal halm   X +  (x) 

Alternating gasifier, Ammongas/B&W-Vølund flis   X +   

Fluid Bed (FICFB), Güssing, Østrig flis    X  x 

Fluid Bed (CFB), GoBiGas, Göteborg Energi pellets 

/flis 

   X  x 

Fluid Bed, CFB, MILENA, ECN, Holland flis    X   

“Falling Bed”, Concord Blue, Tyskland affald    X  x 

WoodRoll, Cortus, Køping, Sverige flis    X   

Heat Pipe Reformer, Highterm Research, Graz flis    X   

Hydrotermisk forgasning af våd biomasse våd bio-

masse 

    X  
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3.1 Fluid Bed (CFB), Carbona/Andritz, Skive 

Kontakt: 

Kari Salo, Carbona 

Eller 

Skive Fjernvarme I/S 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte forgasning i cirkulerende fluid bed med 

luft og damp og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via gasmotor. 

 

3.1.1 Anlægsopbygning og procesbeskrivelse 

Et af Europas største forgasningsanlæg er placeret i Skive. Teknikken er 

baseret på teknologier fra det finsk/amerikanske selskab Carbona. Det er en 

cirkulerende fluid bed-teknologi, hvor der anvendes en tjære-reformer for-

synet med en katalysator fra Haldor Topsøe til rensning for tjære. Gassen 

kan derfor anvendes i gasmotorer, hvoraf der er 3 opstillet på anlægget. An-

lægget i Skive anvender luft til forgasningen, men ved anvendelse af ilt- og 

dampblæst forgasning kunne et lignende anlæg tilpasses til bio-SNG-

produktion.  

 

Forgasningsanlægget omfatter brændselsindfødning, forgasning og gasbe-

handling (gaskøling, -rensning og -distribution). Brændslet leveres fra et 

indendørs træpillelager ved siden af forgasningsanlægget. Brændelslageret 

på forgasningsanlægget fyldes op via et underjordisk transportanlæg, en 

elevator og et højt placeret transportbånd. 

 

Brændslet føres til forgasseren via en indfødningssnegl til den nedre del af 

fluid bedden. Luft og damp anvendes som forgasningsmedier. Produktgas-

sen produceret i forgasseren indeholder carbonmonoxid (CO), hydrogen 

(H2) og metan (CH4) som de vigtigste brændbare komponenter. De inerte 

gaskomponenter er kvælstof (N2), kuldioxid (CO2) og vanddamp (H2O). 

Forgasserens bedmateriale var oprindeligt dolomit, men problemer med 

tilstopning betød, at man gik over til kaolin og olivin, som tilføres gennem 

en separat fødelinje. Bedmateriale og aske fjernes via nettet/bunden af for-

gasseren. Den fine aske, der er separeret fra fluid bedden, udskilles delvist 
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fra produktgassen i en cyklon, som returnerer det faste materiale til fluid 

bedden. 

 

 

 

Figur 3.1.1 Procesdiagram /11/ 

 

Gassen indeholder endvidere nogle tjærekomponenter (lette og tunge kul-

brinter). Tjæren destrueres i tjære-reformeren ved 900°C efter cyklonen i 

forgasseren. Tjære-reformeren indeholder katalysatormateriale, som ned-

bryder kulbrinter til brint (H2) og kulilte (CO). Katalysatoren nedbryder 

også ammoniak til nitrogen og hydrogen. 

  

Gassen konditioneres til en produktgas med 80 % relativ fugtighed ved 

40°C gastemperatur, da dette kræves af gasmotoren. 

 

Brændselsiundfødningen er på ca. 20 MW, mens de tre motorer yder i alt ca. 

6 MW. 
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3.1.2 Projektforløb og økonomi 

Oprindeligt skulle anlægget være idriftsat i 2008. Grundet en række nød-

vendige modifikationer blev nogenlunde stabil drift først opnået i 2010-11. 

Yderligere anlægsoptimeringer har betydet, at den årlige elproduktion er 

vokset fra ca. 10 GWhel til ca. 29 GWhel i varmeåret 2014-15. Især gasrens-

ningen gav problemer. Denne var afgørende for motordrift og dermed el-

produktion. Samtidig var varmeproduktionen ca. 100 GWhth, hvoraf godt 40 

GWhth blev produceret på biomassekedler. El-, varme- og totalvirknings-

grad var henholdsvis på 28, 56 og 84 %. Oprindeligt forventedes en el- og 

varmeproduktion på henholdsvis 42 GWhel og 77 GWhth, svarende til et 

noget højere el/varmeforhold.  

 

Ud af den samlede anlægsinvestering på 270 mio. DKK udgør støtte fra 

Danmark, EU og DOE (US) 35 mio. DKK. Heraf kommer 11 mio. DKK fra 

Energistyrelsen, 12 mio. DKK er EU-midler, og 12 mio. DKK er fra det 

amerikanske energiministerium, som har interesse i projektet via det ameri-

kanske firma Carbona. I 2014 er der modtaget yderligere EUDP-støtte til 

forbedring af gasrensningen (tjære-reformeren) og til demonstration af Hal-

dor Topsøes TIGAS-proces til produktion af benzin ud fra forgasningsgas-

sen. 

 

 

3.2 Modstrøm, Vølund, Anlægget i Harboøre 

Kontakt: 

Robert Heeb 

Vølund, Babcock & Wilcox A/S 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte ”updraft” forgasning med luft og damp 

og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via gasmotor. Tung tjære 

anvendes til opvarmning. 

 

3.2.1 Projektforløb  

Anlægget baserer sig på erfaringerne fra et 1 MW pilotanlæg, der blev op-

ført på Kyndbyværket i 1989. Harboøre-anlægget blev idriftsat uden motor-

drift i 1993. Efter 4 års tilpasninger fungerede forgasseren stabilt, og de næ-
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ste 3 år gik med at få gasrensning så effektiv, at motordrift og dermed kraft-

varmeproduktion var mulig. Gassen indeholder betydelige mængder tjære, 

som skal frasepareres, før motordrift er mulig. Den fraseparerede tjære bru-

ges i oliefyrede kedler til reserve- og spidslast. 

 

Endelig gik der yderligere 4 år, før spildevandsrensningen fungerede accep-

tabelt. Siden 2003 har anlægget kørt fint med motordrift, hvor gassen er 

omsat til el og varme med en høj virkningsgrad. Oppetiden har siden 2003 

været 90-95 % og 96-97 % i de seneste 3 år. Den lange modningsproces har 

været støttet af Energistyrelsen med 70-80 mio kr /28/. 

 

Babcock & Wilcox Vølund har sideløbende haft succes med eksport af sy-

stemet til bl.a. Italien og Japan, og teknologien betragtes som værende 

kommerciel. I 2005 vurderedes prisen for et 5 MWth indfyret til ca. 45 mio 

DKK /38/. 

 

 

3.2.2 Anlægsopbygning og procesbeskrivelse 

Anlægget består af følgende hovedkomponenter /19/, /4/: 

• En 3,7 MWth ”downdraft” modstrømsforgasser med brændselsind-

fødning, askeudmadningssystem og luftbefugter 

• Et gaskøle- og rensningssystem 

• To gasmotorer med generatorer og afgaskedler 

• Et spildevandsrensningssystem kaldet Tarwatc-systemet 

• En biooliefyret kedel med lagertank til bioolie 

• En produktgasfyret kedel. 

 

Den indfyrede effekt er på ca. 3,7 MW træflis. Den motorbaserede kraft-

varmeenhed leverer ca. 1 MWe og 2,3 MWth /6, 19/. 
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Figur 3.2.1 Procesdiagram for Harboøre kraftvarmeanlæg med forgasser 
/6/. 

 

Forgasningsprocessen kan inddeles i følgende trin (se Figur 3.2.2):  

• Tørring - fordampning  

• Pyrolyse – frigiver pyrolysegasser med kulbrinter og tjære 

• Forgasning – delvis oxidation/forbrænding, heterogen reaktion med 

CO2, H2O og homogen water-gas-shift- (WGS) reaktion og boudou-

ard-reaktioner  

• Forbrænding – oxidation/forbrænding af koksresten.  

• Udtagning af aske i bunden. 
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Figur 3.2.2 Snittegning af Harboøre-forgasseren /4/. 

 

Forgasseren fyres udelukkende med ubehandlet træflis. I forgasseren kon-

verteres træflisen med varm fugtig luft til produktgas, som forlader forgas-

seren i toppen. Asken fjernes kontinuerligt fra risten i bunden af forgasse-

ren. Aerosoler og dråber af bioolie forlader forgasseren sammen med pro-

duktgassen. Disse urenheder fjernes i gaskøleren og rensningssystemet. Re-

sultatet er en produktgas fri for tjære og aerosoler, en biooliefraktion og en 

vandig fase med et højt indhold af opløselige organiske stoffer.  
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Anlægget i Harboøre er en vigtig reference for forgasning af biomasse og er 

i kontinuerlig fuldskaladrift. Forgasseren har været i drift i mere end 

120.000 timer. I alt har gasmotorerne været i drift i mere end 85.000 timer 

(2011). Figur 3.2.3 viser det akkumulerede antal timer, gasmotorerne har 

været i drift.  

 

 

 

Figur 3.2.3 Akkumulerede driftstimer for gasmotorerne på Harboøre-
anlægget /19/. 

 

Forgasseren producerer en produktgas med en brændværdi på 6-7 MJ/Nm3 

ved en lav temperatur (73-73 °C), hvilket gør den anvendelig som brændstof 

til gasmotorer. Forgasseren i Harboøre har en elvirkningsgrad på  

27-29 %brutto i forhold til den indfyrede flismængde som modtaget.  

 

11-13 % af energien fra flisen konverteres til bioolie (tung tjære) med en 

højere brændværdi på ca. 29-30 MJ/kg. Bioolien lagres og anvendes som 

hjælpebrændsel i stedet for olie i en separat biooliefyret kedel til spidsbe-

lastninger i løbet af vinteren og under vedligehold af resten af systemet.  
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Tabel 3.2-1 Gassammensætning (Harboøre) før køling og rensning /4/ 

Gaskomponent  Vol. -% (tør , inkl. tjære)  

CH4  2,09  

H2  10,40  

CO  16,03  

O2  0,22  

CO2  4,15  

N2  20,80  

Let og tung tjære  1,89  

w-H2O  44,42  

 

 

 

3.3 Fluid Bed, LT-CFB, Pyroneer, DONG, Kalundborg 

Kontakt: 

DONG Energy Power A/S 

Telefon: 9955 4097 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte forgasning med luft og damp i cirkule-

rende fluid bed og anvendelse af produktgassen til samfyring i kraftværks-

kedel. Gassen kunne renses for partikler og tjære og anvendes til motordrift 

og kraftvarme. Forgasningen er til en vis grad indirekte, men da luft anven-

des som forgasningsmiddel, er der kvælstof i forgasningsgassen ligesom i 

den direkte forgasning. 

 

3.3.1 Projektforløb og økonomi 

Udviklingen af LT-CFB teknologien blev startet af Peder Stoholm på Risø i 

1995. Målet var for besværlige biomasser, som fx halm, at finde en måde at 

kunne producere syngas uden indhold af klor og alkalistoffer, der er særligt 

korrosive i fx højtemperatursektionerne af kraftværkernes dampkedler. På 

DTU – Institut for Energiteknik, blev der opbygget forsøgsforgassere på 

først 50 kW indfyret i 1999, som viste, at konceptet fungerede, og udviklin-

gen fortsatte med et opskaleret anlæg på 500 kW i 2003. Her viste det sig, at 

opskalering var håndterbart, og forskellige biomasser blev afprøvet. Auto-

matiseringstiltag blev udviklet. Endelig blev et testanlæg på 100 kW bygget 

i 2003 for lettere og billigere at kunne teste og procesoptimere systemet. I 
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2009 købte DONG Energy rettighederne til anlægstypen fra Peder Stoholms 

firma Danish Fluid Bed Technology. 

 

DONG Energy udviklede og opførte herefter i samarbejde med Dansk Fluid 

Bed Teknologi (DFBT), Calderys, Risø-DTU, DTU-CHEC og Århus Uni-

versitet et biomassefyret pilotanlæg på 6 MW indfyret til samfyring på den 

primært kulfyrede blok 2 på Asnæsværket ved Kalundborg. Anlægget blev 

idriftsat marts 2011. Pilotprojektet fik en støtte på 24 mio. DKK fra For-

skEL- og 11 mio. DKK fra ForskVE-programmerne. Det samlede budget er 

på 91 mio. DKK. 

 

Direkte halmfyring på blok 2 er pga. indholdet af de korrosive klor- og alka-

listoffer begrænset til ca. 10 %. Samfyring med LT-CFB-teknologien ophæ-

ver denne begrænsning. 

 

Anlægget fungerede godt, og DONG forsøgte derfor gennem længere tid at 

finde samarbejdspartnere til opbygning og markedsføring af et fulskalaan-

læg på omkring 60 MW. Det lykkedes ikke, så DONG besluttede ultimo 

2014 at lægge anlægget i mølpose, indtil bedre tider og muligheder måtte 

vise sig.  

  

3.3.2 Anlægsopbygning og procesbeskrivelse 

Figur 3.3.1 viser LT-CFB-anlægget skematisk. 

 

Varmeafgivelsen som følge af de hovedsageligt eksoterme reaktioner i 

koksreaktoren bruges af de overvejende endoterme processer i pyrolyse-

kammeret. Idet temperaturen af gas og partikler ved afgangen af pyrolysere-

aktoren er ca. 650°C bliver næsten alle alkali- og lignende askekomponenter 

tilbageholdt i fast form og kan således separeres lige så effektivt som aske-

partiklerne, der føres ind i cyklonerne. 
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Figur 3.3.1 Skematisk visning af Pyroneer’s LT-CFB teknologi /2/. 

 

Næsten alle (tørre og neddelte) biomasser kan anvendes som råstof til pro-

cessen, hvilket gør den meget alsidig. På grund af den relativt lave forgas-

ningstemperatur er næringsstofferne i asken let tilgængelige, og asken kan 

derfor anvendes som gødning (bio-char). 

 

3.3.3 Hoveddata for LT-CFB-pilotanlægget i Kalundborg 

Kilde: WWW.Pyroneer.com /13/ 

Indfyret: 1,5 ton/h biomasse  

Gasproduktion: Ca. 6 MW  

Gas-LHV, wet: 5,9 MJ/kg – 7,6 MJ/Nm3  

Termisk effektivitet beregnet for fuldskalaanlæg, ca. 60 MW: 95 % 

 

Ved samfyring på Asnæs 2 opnås samme elvirkningsgrad som for blokkens 

basisbrændsel kul, dvs. godt 40 %. Til sammenligning kan betragtes et sepa-
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rat halmfyret anlæg med dampkedel og dampturbine. Her begrænser hal-

mens korrosive indholdsstoffer damptemperatur og -tryk så elvirkningsgra-

den ligger omkring 25 % /13/. 

 

 

3.4 “Viking” to-trin, DTU/Risø, Weiss, Hillerød 

Kontakt: 

Weiss A/S 

Telefon: 9652 0444 

 

Teknologispor: Spor 1 med to-trins forgasning med forvarmet luft, tjæ-

rekrakning og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via en gasmotor. 

 

3.4.1 Projektforløb og økonomi 

Kedelfabrikanten WEISS’ forgasser er baseret på DTU’s Viking-forgasser. 

Viking-forgasseren blev udviklet i halvfemserne og er en to-trins flisforgas-

ser med separate pyrolyse- og tjærereaktorer, hvor pyrolysereaktoren er eks-

ternt opvarmet. I årene 2000-2002 etablerede DTU et anlæg der skulle efter-

vise kontinuert operation, og navngav dette anlæg ”Viking” anlægget.. Ind-

fyret effekt var 75 kW, og via motordrift blev opnået en elydelse på 17,5 

kWe og en varmeydelse på 39 kWth. 

 

I et samarbejde mellem DTU og COWI blev et nyt koncept for totrinsfor-

gasseren udviklet, som er mere egnet til opskalering. I det nye koncept bli-

ver flisen tørret med overhedet damp, og tørret flis og damp ledes til pyroly-

seenheden, som herved får en større kapacitet. 

 

I samarbejde med DTU og COWI efterviste Weiss denne teknologi og op-

stillede et demonstrationsanlæg med en indfyret effekt på 600 kW og 200 

kWe i tilknytning til fabrikken i Hadsund i 2007. Der blev bevilget PSO-

midler på i alt 15 mio kr til 200 kWe anlægget. 

 

Anlægget kørte kontinuert og ubemandet, og man ville finde en kunde til et 

semi-kommercielt anlæg. Der blev indgået aftale med Hillerød forsyning 

om et anlæg med en effekt på 500 kWe. I 2012 blev anlægget i Hillerød sat i 
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drift. Målet var et fuldautomatisk anlæg med en flisfyret forgasser og mo-

torbaseret kraftvarmeenhed. Forgasningsanlægget blev budgetteret til at 

koste 21 mio kr. /32/ 

 

Stabil drift blev forholdsvis hurtigt opnået, men desværre havarerede an-

lægget pga. gennembrænding forårsaget af dårlige svejsninger. Grundet 

manglende finansiering og nye ejere af firmaet Weiss er anlægget opgivet 

og skrottet. Weiss beskæftiger sig p.t. ikke med forgasning. 

 

Teknologien har et stort potentiale globalt set, fordi der i sub megawatt-

anlægsstørrelse er mulighed for biomassebaseret elproduktion med en rela-

tivt høj elvirkningsgrad på op mod 30 %. 

 

3.4.2 Anlægsopbygning og procesbeskrivelse 

I denne teknologi bliver biobrændslet først tørret ved hjælp af overophedet 

damp, derefter pyrolyseret (afgasset) ved varmeveksling med den varme 

rågas, og til sidst bliver koksresten forgasset ved hjælp af forvarmet luft 

sammen med en krakning af tjæren, som derved bliver elimineret. Anlægget 

fremstiller en meget ren gas, som uden yderligere rensning – bortset fra fil-

trering – kan bruges i motorer. 

 

Varme fra køling af produktgasser, fra køling af motor og fra køling af røg-

gassen kan anvendes som fjernvarme 

 

Forgasningsdelen har en meget høj virkningsgrad, og tørrings- og pyroly-

semetoderne kunne være interessante kombineret med andre forgasningsme-

toder til at fremstille en produktgas til bio-SNG. 
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Figur 3.4.1 Diagram af totrins-forgasseren /18/. 

 

 

3.5 Downdraft, Biosynergi, Græsted og Hillerød 

Kontakt 

Henrik Houmann Jakobsen 

Biosynenergi Proces ApS 

Telefon: 4586 1430 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte ”downdraft” forgasning med luft og 

anvendelse af produktgassen til kraftvarme via en gasmotor. 

 

3.5.1 Græsted-anlægget (Castor) 

BioSynergi har bygget et 75 kWe demonstrationsanlæg (det såkaldte Castor 

anlæg) i forbindelse med Græsted Varmeværk. Teknologien er en såkaldt 

Open Core-teknik, hvor forgasningen sker ved tilsætning af luft oppefra i 

medstrøm med brændslet, som kan være flis eller andet tørret biomasse. 

Tørringen sker i en integreret proces i kraftvarmesystemet før selve forgas-

ningen med anvendelse af røggas fra motoren, som er tilsluttet. Generator-

ydelsen er 75 kWe. /1/ 
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Systembeskrivelse 

Den centrale proces i kraftvarmesystemet, der omdanner træflis til en 

brændbar produktgas, foregår i en Open Core downdraft-forgasser med trin-

vis tilsætning af luft. Produktgassen anvendes som brændstof i en forbræn-

dingsmotor, der genererer elektricitet og varme. Anlægget er konstrueret til 

automatisk ubemandet drift. 

 

Sammensætningen af produktgassen 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) analyserede i december 2006 pro-

duktgassen fra BioSynergis demonstrationsanlæg i Græsted. Analyseresulta-

terne viste nedenstående, typiske produktgassammensætning. 

 

Tabel 3.5-1 Gasanalyse ved forgasserafgang 

Gaskomponent  Volumen -% 

(tør) 

H2 18,5 

CO 15,8 

CO2 14,1 

CH4 1,6 

N2 (anslået) 50,0 

 

Under målingerne blev intervallet for nedre brændværdi for produktgassen 

bestemt til: 4,6 – 5,4 MJ/Nm3 (Nm3: normalkubikmeter).  

 

Anlægget i Græsted er nu nedtaget og erstattet af et større anlæg i Hillerød. 

 

3.5.2 Hillerød-anlægget 

I Hillerød blev i 2010-11 opført en videreudvikling af Castor-anlægget i 

Græsted. Anlægget i Hillerød er fire gange større. El-effekten er dermed 

oppe på 300 kW, og varmeproduktionen er på 750 kW. Ligesom i Græsted 

er anlægget baseret på skovflis, der først omdannes til gas, inden det bruges 

som brændstof i et motor/generatoranlæg.  
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Figur 3.5.1  Generelt principdiagram for BioSynergis kraftvarmesystem 
/20/. 

 

Varmen, der sælges til fjernvarmeforsyning, produceres 3 steder på anlæg-

get: 

• Kølevandet fra gasmotoren. 

• Køling af produktgas i varmevekslere. 

• Varme fra køling og kondensering af røggas.  

Gaskvaliteten er lig med eller over værdierne fra de målinger, der blev fore-

taget på det mindre demonstrationsanlæg i Græsted. 

 

Hillerød Bioforgasning har rundet 500 driftstimers produktion af gas, men 

har kun haft 2 minutters motordrift. Der er en del mekaniske problemer, 

hvor nye problemer dukker op, når andre løses. Problemerne ligger specielt 

omkring askeudtag og trykfald i bunden af forgasseren. 

 

3.5.3 Organisation 

Ud over BioSynergi Proces ApS står EBO Consult A/S bag projektet. Sidst-

nævnte har adskillige års erfaring med drifts- og økonomistyring på energi-

området, mens BioSynergi Proces står bag den tekniske udformning af an-

lægget. Idéen bag projektet er støttet af Energinet.dk, mens selve realiserin-
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gen er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 

(EUDP), der har ydet et tilskud på 9,4 mio. DKK til anlægget /29/. 

 

 

3.6 Cyklonforgasser, MEVA, Hortlax, Sverige 

Kontakt: 

Energy Technology Centre (ETC), Piteå 

Telefon: 046 911232380 

 

Teknologispor: Spor 1 med cyklonforgasning med luft efter ”entrained 

flow” princippet og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via en gas-

motor. 

 

3.6.1 Udviklingsforløb 

MEVA VIPP  test-forgasserenheden blev installeret på Energy Technology 

Centre (ECT) i Piteå og var baseret på udviklingsarbejde fra Luleå Tekniske 

Universitet /6/. Denne eksperimentelle enhed blev udvidet til et fuldt pilot-

anlæg med termisk effekt på 500 kW. Det er en cyklonforgasser fyret med 

pulveriseret brændstof, og den anvendes som en lille kraftvarmeenhed. 

 

                 
 

Figur 3.6.1  Snittegninger af cyklonforgasser og temperaturfordeling /6/. 
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Et andet opskaleret demonstrationsanlæg blev idriftsat i 2012 i Hortlax. Det 

er drevet af træflis eller –piller og producerer 1,3 MWe og 2,4 MWth /31/. 

Anlægget bruger nøjagtig den samme teknologi som et pilotanlæg, men ska-

leret op med en faktor 7 /6/. Cyklonforgasserteknologien kan hurtigt tilpasse 

produktionen, hvilket er et centralt element for fremtidens integrerede ved-

varende energisystemer. Ydermere er rensningsprocessen simplere, fordi 

rensningen starter i selve processen. 

 

3.6.2 Procesbeskrivelse 

MEVA-forgasseren er en ”entrained flow” biomasse forgasser type. Forgas-

ningsreaktionerne foregår i en tæt sky af biomassepartikler, der blæses ind i 

den forvarmede forgasningsreaktor, hvor den danner en hvirvel i reaktoren 

og tillader partiklerne at blive forgasset til syngas. Samtidig adskilles asken 

fra syntesegassen på grund af de centrifugale kræfter i cyklonen. Syngassen 

vender i bunden og strømmer tilbage op, hvor det kommer ud i et centralt 

placeret rør. Den separerede aske opsamles i bunden. Fordelen ved cyklon-

reaktoren er den kombinerede anvendelse af reaktorvolumenet både som en 

beholder for de termokemiske reaktioner og som et system til partikel sepa-

ration. Dette betyder, at første partikelseparation foretages automatisk i sel-

ve reaktoren. 

 

På grund af den cirkulerende bevægelse bliver reaktorvolumenet ekstremt 

godt udnyttet til forgasning af biomassen. 

 

I modsætning til de fleste ”entrained flow” forgassere anvender MEVA-

forgasseren ikke ren ilt, men luft til forgasningen, hvilket medfører en billi-

gere løsning /31/. 

 

 

3.7 Fluid Bed, CFB, Varö-anlæg, Sverige 

Kontakt: 

www.Metso.com 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte forgasning i cirkulerende fluid bed med 

luft og damp og anvendelse af produktgassen til afbrænding i en kalkovn. 
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VARÖ-anlægget blev sat i drift i 1987 af Götaverken, nu ejet af Metso. For-

gasseren er en atmosfærisk cirkulerende fluid bed-forgasser med 35 MW 

brændselskapacitet. Det er den eneste kommercielle enhed, der har været i 

drift i så lang tid. Forgasseren bruges til forskellige kalkovnsanvendelser, og 

både forgasser og kalkovn opererer ved konstant belastning /6/. Kalkovnen 

fyres med produktgassen fra forgasningen. Før dette blev et 2 MW pilotan-

læg bygget, baseret på et samarbejde mellem mellem KTH og Götaverken, 

som har erfaring inden for hhv. forbrænding og forgasning. 

 

 

Figur 3.7.1  The Varö fluid bed gasification plant /33/. 

 

 

3.8 Downdraft, Xylowatt, Belgien 

Kontakt: 

www.xylowatt.com 

 

Teknologispor: Spor 1 med direkte ”downdraft” forgasning med luft eller 

ilt og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via gasmotor eller til indu-

striel anvendelse. 
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3.8.1 Udvikling og projekter 

XYLOWATT brugte de første seks års udvikling til at opbygge sin industri-

elle erfaring og kan nu tilbyde komplette produktionsanlæg til produktion af 

ren, grøn gas. Gassen, der produceres med denne proces, kan anvendes i en 

kraftvarmemotor og i industrielle processer, mens varmen, der frigives i de 

forskellige forgasningsfaser, anvendes til forskellige formål, såsom produk-

tion af varmt vand, tørring, osv.). To kraftvarmeprojekter er under opførel-

se/opført i Mont-Godinne og i Tournai. De er på henholdsvis 2MW og 

0,7MW indfyret effekt /14/. 

 

3.8.2 Beskrivelse af proces og teknologi 

Baseret på "medstrøms"-, trinvis forgasningsteknologi har XYLOWATT 

udviklet en forgasser, der garanterer kvaliteten af den producerede syngas 

og en effektiv omdannelse af materialerne. 

 

Tjæreindhold i syngassen fra reaktoren: < 100 mg/Nm³ 

Træ-til-gas-konvertering:  > 98 %. 

Ingen slaggedannelse (faststofrest).  

 

Reaktorens primære kendetegn er dets flertrinsdesign, som letter styringen 

af funktionerne (materialeflow, opholdstid, etc.). NOTAR®-reaktoren opde-

ler fysisk de 3 faser af forgasningsprocessen, pyrolyse, forbrænding og re-

duktion. Disse reaktioner finder sted i dedikerede zoner, se Figur 3.8.1. 

 

I pyrolysezonen: Varme anvendes til at nedbryde den friske biomasse til 

trækul og til pyrolysegas (en blanding af CO, H2 og kulbrintekæder - CnHm) 

ved en temperatur på mellem 200 og 700 °C. 
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Figur 3.8.1  Principskitse af Xylowats reaktor /14/. 

 

I forbrændingszonen: Efter et kontrolleret luftindtag oxideres pyrolysegas-

sen ved en meget høj temperatur (1200 °C) for at krakke kulbrinteforbindel-

serne fra pyrolysezonen og danne yderligere CO2 og H2O. 

 

I reduktionszonen: CO2 og H2O reduceres af aktivt kul for at producere en 

syngas, der hovedsageligt er sammensat af H2 og CO. Flertrinsdesignet sik-

rer, at forbrændingen sker i gasfase (pyrolysegas blandes med luft i fravær 

af faste trækulspartikler), hvorved næsten al tjæren (99,95 %) fjernes og 

slaggedannelse undgås. Der kræves ingen ekstern energi til disse reaktioner, 

da energien leveres af de andre termokemiske processer i samme enhed. 

 

Gaskonditioneringsenheden 

Når syngassen forlader forgasserreaktoren, er den sammensat af brændbare 

gasser (CO, H2 and CH4), inerte gaser (CO2, N2, H2O) og en vis mængde 

fine partikler. Herefter gennemgår syngassen en konditioneringsproces: 

• Fjernelse af støvpartikler og de sidste spor af tjære 

• Kondensering den overskydende vanddamp 

• Afkøling gassen, før den føres til motoren 
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Kombinationen af den meget varme højtemperatur-NOTAR®-proces og den 

effektive gaskonditioneringsenhed gør det muligt at bruge forskellige typer 

biomasse som brændstof. Set fra et teknisk synspunkt er den største udfor-

dring for den oprindelige NOTAR®-teknologi i konkurrencen med fossile 

brændsler fortyndingen af syntesegassen. På grund af det nitrogen, der 

kommer med den oxiderende luft, er syngassens nedre brændværdi 7 gange 

lavere end naturgassens, og den adiabatiske flammetemperatur er lavere. For 

at overholde industristandarderne har Xylowatt udviklet ”oxy-gasification” 

som den bedste løsning til at muliggøre produktion af gas med en højere 

nedre brændværdi med lavere omkostninger. 

 

Oxy-gasification er defineret som brugen af ren ilt som et oxidationsmiddel, 

der direkte kan erstatte luftprocessen i en NOTAR®-reaktor; den har to tek-

niske fordele: Energiindholdet er fordoblet på grund af fjernelsen af nitrogen 

(nedre brændværdi når op på 10 MJ/Nm3) fra systemet, og den nominelle 

effekt for anlægget kan være væsentligt forøget. 

Tabel 3.8-1 Gasanalyse ved forskellige driftsformer/14/ 

 

 
 

Der er ikke oplyst noget om, hvad brug af ren ilt betyder for de samlede 

driftsomkostninger forårsaget af de øgede energiomkostninger til produktion 

af ren ilt og sikkerhedsaspekterne 
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3.9 Sublimator, Frichs, Havndal  

Kontakt: 

Frichs Ecotech A/S 

Frichs@frichs.com 

Telefon: 7564 7244 

 

Teknologispor: Spor 3 med indirekte pyrolyse med opvarmning fra røggas 

og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via gasmotor. 

 

3.9.1 Projekter og anvendelse 

Firmaerne Purfil Aps, Frichs A/S, Agro Business Park og Radijet aps har 

udviklet et koncept med gårdanlæg til gylleseparering, tørring (< 15 % 

vand) og efterfølgende (evt. central) pyrolyse (projekt ”Nima Char”). Pyro-

lysegassen tænkes anvendt til elproduktion (gasmotor eller mikrogasturbine) 

og koksen til jordforbedring. De gennemførte forsøg med pilotanlægget på 

en svinefarm ved Havndal, Hadsund, har demonstreret udfordringerne i for-

bindelse med gasrensning, som er et gennemgående tema ved forgasnings-

teknologi. Frichs A/S arbejder desuden med pyrolyse af kyllingemøg sam-

men med Springkilde I/S, Horsens, med støtte fra Grøn Omstillingsfond 

(9/2014 – 8/2016). 

 

Slutproduktet er ikke kun gas, men også biokul (bio-char). Det kan anven-

des som jordforbedringsmiddel, da det indeholder en række vigtige nærings-

stoffer som fosfor og kali, og derudover er det med til at opbygge jordens 

kulstofpulje. 

 

Gassen har en brændværdi på 19-20 MJ/m3, hvilket er en anelse lavere end 

brændværdien for biogas og ca. det halve af naturgas. Brændværdien er 

imidlertid langt højere end ved forgasning med luft. Herunder ses en typisk 

gassammensætning. 
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Tabel 3.9-1 Typisk gassammensætning for pyrolysegassen /12/ 

Gaskomponent  Volumen -% 

(tør) 

N2 3,5 % 

H2 8,7 % 

CH4 20 % 

CO 35 % 

CO2 17,6 % 

Andet 15,2 % 

 

 

 

Figur 3.9.1  Processkitse for ”Sublimator”-pyrolyseteknologi /12/. 

 

 

3.10 Firgas alternating gasifier, Ammongas, B&W-Vøl und, TI 

Kontakt:  Jens Kroman Nielsen, Teknologisk Institut 

Telefon: 7220 2506 

Eller:  Anker Jacobsen, Ammongas 

Telefon: 2465 7642 

 

Teknologispor: Spor 3 med pyrolyse ved ekstern opvarmning med pro-

duktgassen som varmebærer og anvendelse af produktgassen til kraftvarme 

via gasmotor. 
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3.10.1 Procesbeskrivelse 

Ammongas har opfundet et nyt forgasningskoncept til omdannelse af træflis 

til højværdigas. Forgasningen er alternerende, hvilket betyder, at de to for-

gasningsreaktorer er i drift i en kort periode (10-20 minutter), hvorefter gas-

sen lagres. Derefter standses forgasningen, og en af katalysatorerne opvar-

mes ved at forbrænde en del af den producerede gas (10-20 minutter). Der-

efter sættes forgasningen i gang igen i den modsatte retning i en lignende 

periode, mens varmen i den netop opvarmede katalysator anvendes til for-

gasning. I det sidste af de fire trin opvarmes den anden katalysator, og deref-

ter starter de fire trin forfra igen. Figur 3.10.1 viser konceptet skematisk. 

 

 
 

Figur 3.10.1  Firgas alternerende forgasser, Ammongas og Babcock & Wil-
cox Vølund /17/. 
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Konceptet har en række egenskaber, som kunne opdeles i fordele og ulem-

per. Fordelene er: 

• Lavt indhold af nitrogen i produktgassen (kan anvendes til bio-SNG) 

• Høj brændværdi 

• Recirkulation af produktgasser, som opvarmes og bruges til forgas-

ning af biomasse. 

• Ingen bevægelse i varmelagermateriale.  

• Tjærekrakning og -reformering i højtemperaturkatalysator, dvs. lavt 

indhold af tjære. 

• "Absorption Enhanced Reforming"- (AER) teknologi, ”chemical 

looping” som understøtter forgasningen. 

 

Ulemper ved konceptet er: 

• Produktion af produktgasser er ikke-kontinuerlig, hvorved det er 

nødvendigt med et gaslager. 

• Produktgaskvaliteten fluktuerer pga. varierende temperaturniveauer 

ved forgasningen. 

 

Produktgassen er beregnet til direkte anvendelse i en motor til elproduktion. 

Teknologien er interessant derved, at dele af teknologien kan anvendes til 

bio-SNG-forgasningsanlæg. 

 

3.10.2 Samarbejde med B&W Vølund 

Ammongas opbyggede først selv en demonstrationsmodel af deres koncept, 

men søgte en partner, såvel teknisk som økonomisk, til den fortsatte udvik-

ling af systemet. Vølund indgik som partner og opbyggede et pilotanlæg og 

gennemførte test, der viste, at konceptet fungerede. Testopstillingen kan ses 

nedenfor: 
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Figur 3.10.2  Firgas-testanlæg hos B&W Vølund /17/. 

 

B&W Vølund vurderede imidlertid, at der ikke p.t. var forretning i koncep-

tet, hvorefter de stoppede den videre udvikling. 

 

3.10.3 Revideret koncept – Ammongas og TI 

Ammongas har herefter indgået et nyt partnerskab med TI for at fortsætte 

udviklingen med et ændret og lidt forenklet koncept: 

 

Ved brug af alternerende elektrisk opvarmet forgasning kan træflis omdan-

nes til syntesegas. Den dannede syntesegas dannes uden tilførsel af luft eller 

rent ilt og er derved unik, idet CO2- og nitrogen-indholdet i gassen reduceres 

markant sammenlignet med fx luftblæst forgasning. Energiinputtet til pro-

cessen er træflis og elektrisk effekt, hvor den elektriske effekt bruges til at 

opvarme en katalytisk konverteringsenhed, hvor forgasningsgassen passerer 

igennem. Den dannede forgasningsgas skal i dette projekt pumpes ind i et 

biogasanlæg, hvorved forgasningsgassen i fermenteringsreaktoren tænkes 

omdannet til metan.  
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Der er opnået støtte fra ForskVE til udvikling og optimering af konceptet. 

Medio april 2016 er det reviderede anlæg startet op /30/. Der forestår et op-

timeringsarbejde. ForskVE-projektet løber til august 2016. 

 

 

3.11 Fluid Bed (FICFB), Güssing, Østrig 

Kontakt: 

www.repotec.at  

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning i dual fluid bed med bed-

materiale som varmebærer og anvendelse af produktgassen til kraftvarme 

via gasmotor og/eller til bio-SNG. 

 

3.11.1 Udviklingsforløb 

Den oprindelige forgasningsteknologi blev beskrevet som en "hurtig internt 

cirkulerende fluid bed" (Fast Internally Circulating Fluidized-Bed - FICFB) 

og udviklet på TU Wien, Østrig. En 10 kWth prøvestand blev bygget i 1983 

for at undersøge, hvordan en FICFB grundlæggende arbejder. Navnet 

FICFB har hængt fast siden da, selvom designet er blevet ændret til at være 

en eksternt cirkulerende fluid bed.  

 

Et 100 kWth pilotanlæg blev bygget i 1997 for at forgasse forskellige råma-

terialer (biomasse og kul) og for at gennemføre et parameterstudie. Forgas-

ningsbetingelser som T = 850-900 °C og P≈1 bar realiseres i en dual fuel 

bed. Også gasrensningssektionen blev videreudviklet. De designparametre, 

som man fandt på dette pilotanlæg, blev anvendt på det 8 MWth demonstra-

tionsanlæg, som blev bygget i 2000-2001 i Güssing, Østrig. Det er siden 

2002 blevet drevet som et industrielt forgasningskraftværk med en 2 MWe 

gasmotor.  

 

De første metaniseringstests (varighed 120 timer) blev realiseret i en labora-

torieskala-reaktor ved hjælp af en delstrøm af FICFB-forgasseren i 2003. 

"Comflux" fluid-bed-metaniseringsteknologien blev valgt på grund af den 

optimale temperaturkontrol, der er mulig. Baseret på resultaterne med denne 

reaktor blev en 1 MW SNG-procesudviklingsenhed bygget. Gasrensnings- 
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og metaniseringsenhederne blev idriftsat i november 2008. I december 2008 

blev procesgassen for første gang konverteret til en metanrig gas. I april 

2009 kunne hele proceskæden demonstreres, som vist i Figur 3.11.1 / 9/. 

 

 

Figur 3.11.1  Principdiagram for 8 MWth Güssing biomasse til Bio-SNG /9/. 

 

Projektet med metanisering, dvs. bio-SNG-produktion, kørte med støtte fra 

EU, FP6 Project BIO-SNG, hvor 9 forskellige europæiske partnere deltog. 

Güssing-forgasseren skønnes i 2012 at være den mest udviklede indirekte 

forgasser til biomasse, der anvender fluid bed-teknologi og damp som for-

gasningsmiddel. GoBiGas i Sverige anvender et lignende koncept. 

  

3.11.2 Procesbeskrivelse 

På Figur 3.11.2 ses den indirekte forgasningsmetode i skematisk form. For-

gasningsreaktorerne består af to fluid beds (dual fluid bed) til henholdsvis 

forgasning og forbrænding. 
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Figur 3.11.2  Den indirekte forgasning på skematisk form /16/. 

 

Forgasningen sker i venstre side, hvor varm damp tilføres i bunden og bio-

masse ind fra venstre. Varmen til processen tilføres i form af varme partikler 

(sand, dolomit eller andet), som er opvarmet i forbrændingsreaktoren til 

højre. Produktgassen tages ud i toppen af forgasseren til venstre, og i bun-

den af denne føres sand og afgassede kulpartikler over til forbrændingsreak-

toren. Her tilføres luft i bunden, og kulpartiklerne brænder i en fluid bed og 

opvarmer sandet, som føres til forgasseren. Ofte er den cirkulerende masse-

strøm af dette varmebærende medie langt større end af biomassen. Med 

denne metode kan opnås op til ca. 70 % effektivitet fra biomasse til SNG 

baseret på nedre brændværdi af biomassen. Produktgassen renses for partik-

ler, tjære og andre komponenter, hvorefter den kan omdannes til bio-SNG. 

 

Forgasseren er tilsluttet en 1 MW SNG-enhed, som har demonstreret pro-

duktion af bio-SNG. Figur 3.11.1 viser skematisk Güssing-forgasseren med 

metaniseringsenhed. I dette system er forgasseren en boblende fluid bed, 

mens forbrændingsreaktoren er en cirkulerende fluid bed med en ”riser”, 

hvor kulpartikler og bedmateriale løftes af stor opadgående gashastighed. 

Denne proces giver et forholdsvist lavt tjæreindhold i produktgassen.  
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3.12 Fluid Bed (CFB), GoBiGas, Göteborg Energi 

Kontakt: 

www.goteborgenergi.se  

www.gobigas.se 

Att: Ingemar Gunnarsson 

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning i dual fluid bed med bed-

materiale som varmebærer og anvendelse af produktgassen til ter-

misk/kemisk metanisering til bio-SNG for leverance til NG-nettet i Sverige. 

 

3.12.1 Historik 

• 2005 – Projektet startede /15/ 

o Feasibilitystudier 

o Sammenligning af forskellige forgasnings- og metaniserings-

teknologier 

• 2006 – Ambition om at bygge et anlæg i kommerciel størrelse, 100 

MW biometan 

o Beslutning om at opdele projektet i to faser 

o Et demonstrationsanlæg på 20 MW skal efterfølges af et 

kommercielt anlæg på 100 MW 

• September 2009 – Den svenske Energistyrelse tildelte projektet pen-

ge til demonstration: 220 mio. SEK = 25 % af anslået CAPEX på det 

tidspunkt.  

• December 2010 – Bestyrelsesbeslutning om implementering, efter at 

EU har godkendt statslig støtte 

• 2011 – 2012 Engineering og konstruktion 

• 2012 - 2013 Konstruktion og idriftsættelse 

o 13/11 2013 Første periode med forgasning 

• 2014 - 2015 Start-up 

o 15/12 2014, 18:40: Første leverance af SNG til gasnettet 

• 2015 Produktion! Med troubleshooting og driftsoptimering. 

• 2016 Den samlede CAPEX blev ca. 1,5 mia SEK 
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3.12.2 Teknologi 

I fase 1 er anvendt Güssing-teknologien og Chalmers-teknologien til pro-

duktion af 20 MW bio-SNG. Til metanisering er valgt Haldor Topsøes 

TREMP-proces, som normal kun anvendes i langt større anlæg (fx et 2000 

MW anlæg i Kina). Senere forventes et 80 MW bio-SNG-anlæg bygget med 

en teknologi, som endnu ikke er besluttet.  

 

GOBIGAS-projektet er det første kommercielle anlæg i storskala i verden til 

produktion af SNG fra biomasse via forgasning. Anlæggene i Østrig (Güs-

sing og Oberwart) er semikommercielle, idet de får løbende tilskud for at 

indgå i forskningsprojekter foruden indtjeningen ved at producere el og 

varme. 

 

GOBIGAS-anlægget er placeret ved Ryahamnen i Göteborg. Herved er der 

mulighed for at få forsyninger af biomasse både over land og over vand. De 

meget store mængder biomasse, som skal til for at levere 20 og 100 MW 

SNG, kræver en meget veludviklet infrastruktur til transport i nærområdet. 

Her er der mulighed for tilførsel af biomasse både med skib, med tog og 

med lastbiler. 

 

Der satses på et metanudbytte på ca. 65 % af energimængden i biomassen, 

mens den totale virkningsgrad forventes at blive ca. 90 %. Forskellen er i 

form af fjernvarme, som skal leveres til lokalområdet. Driftstiden forventes 

at blive omkring 8.000 timer pr. år. Man kan dog sætte spørgsmålstegn ved, 

om et første anlæg med så høj en kompleksitet kan opnå en sådan driftstid 

(se Figur 3.12.2). 
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Figur 3.12.1  Procesdiagram for GOBIGAS-projektet /2/. 

 

På Figur 3.12.2 er vist det realiserede antal reaktorer og varmevekslere mv. 

Det illustrerer den omfattende kompleksitet i anlægget, der i kraftværks-

sammenhæng må betegnes som et mindre anlæg. Når det tages i betragtning, 

at der arbejdes med et relativt udfordrende brændsel og tjærehåndtering 

samt mange delprocesser, der skal spille sammen, må forventes et relativt 

højt niveau for drifts- og vedligeholdsomkostninger. Så vidt vides, er det 

ikke planen, at anlægget skal køre ubemandet 

 

Den forventede bio-SNG produktion er 20 MW fra 32 MW indfyret biomas-

se. Anlægget er dimensioneret til at bruge 3 MW el og 0,5 MW bioolie som 

hjælpeenergi svarende til i alt over 10% af den indfyrede energi /15/. 
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Figur 3.12.2  Procesdiagram med det realiserede antal reaktorer, varme-
vekslere mv /35/. 

 

 

Tabel 3.12-1 Oversigt over realiserede virkningsgrader og tab /15/. 

Virkningsgrader for forgasningsprocessen  

 Forgasning s-

proces 

Maks.  

biometan 

Kold gas-virkningsgrad, forgasningsreaktor 84,2 % 69,0 % 

Kold gas-virkningsgrad, forgasningsproces 76,5 % 62,7 % 

Totalvirkningsgrad  (Kold gas + fjernvarme) 85,4 %  

Varmetab 14,6 %  

Varmetab til røggas 2,0 %  

Varmetab til kølevand 9,6 %  

Varmetab til omgivelserne 3,0 %  

Forgasningsprocessen er med stor succes blevet demonstreret for produktion af syngas op til 

6.900 Nm3/t. 
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3.12.3 Økonomi 

Anlægsinvesteringen andrager oktober 2015 1,5 mia. SEK = ca. 1,2 mia. 

DKK. Som tidligere omtalt var budgettet oprindeligt 900 mio. SEK, men 

man endte med at realisere en pris på 1,5 mia. SEK. Bl.a. metaniseringsde-

len overraskede prismæssigt. Så vidt vides betalte Göteborg Energi CAPEX 

ud over tilskuddet fra Energimyndigheden. 

 

 
 

Figur 3.12.3  Oversigt over delomkostninger for GoBiGas anlægget /34/. 

 

 

3.13 Fluid Bed, CFB, MILENA og OLGA-processerne, EC N, 

Holland 

Kontakt: 

Www.ecn.nl 

Mail: Christiaan van der Meijden, Vandermeijden@ecn.nl 

Telefon: +31 224564582 

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning i dual fluid bed med bed-

materiale som varmebærer og anvendelse af produktgassen til kraftvarme 

via gasmotor og/eller til bio-SNG. 



DGC-rapport  43/63 

 

 

3.13.1 Udviklingsforløb 

MILENA-teknologien er udviklet på ECN (EnergyResearch Centre of the 

Netherlands) i Holland. Som ved Güssing-teknologien er der tale om indi-

rekte forgasning, men Milena -teknologien er specielt udviklet til bio-SNG-

produktion. Den er desuden beregnet til at blive kombineret med OLGA-

processen, som også er udviklet ved ECN, og som er en effektiv metode til 

at fjerne tjære fra forgasningsgassen. Kombinationen MILENA-OLGA si-

ges at give 70 % effektivitet ved konvertering fra biomasse til bio-SNG.  

 

MILENA-forgasseren blev oprindeligt demonstreret i laboratorieskala i 

2004. Der var tale om et 25 MWth anlæg. Et 800 kW pilotanlæg blev idrift-

sat i 2008 ved ECN i Petten i Holland. Næste fase forventes at blive et 4 

MWth anlæg ved Alkmaar i Holland. Et konsortium bestående af Gasunie, 

Dahlman og ECN står bag projektet. Tilsagn om produktionsstøtte er opnå-

et. Idriftsættelse forventes i 2017 /10/. 

  

3.13.2 Procesbeskrivelse 

OLGA-processen er en rensningsproces for tjære i forgasningsprodukter. 

Energien heri bliver udnyttet i selve forgasningsprocessen. Rettighederne til 

processen ligger hos DALMAN i Holland. OLGA-teknologien er demon-

streret på et 4 MW forgasningsanlæg i Moissannes, Frankrig. 

 

ECN’s forgasningsproces er en indirekte fluid bed-proces, hvor damp og 

luft tilføres i forgasningsprocessen, og hvor bedmaterialet derefter opvarmes 

igen i en forbrændingsproces. Dele af tjæren indgår i forbrændingen. Figur 

3.13.1 viser sammenligningen mellem Güssing-forgasseren og MILENA-

forgasseren 
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Figur 3.13.1  Sammenligning mellem MILENA, tv., og FICFB fra Güssing, 
th. /21/. 

 

Begge forgasningsmetoder i Figur 3.13.1 er indirekte, dvs. at varmen tilfø-

res udefra og ikke fra selve forgasningsprocessen. I MILENA sker forgas-

ningen imidlertid i den cirkulerende fluid bed (”riseren”), mens forbrændin-

gen sker i en boblende bed. Det er omvendt i Güssing-forgasseren. Ifølge 

ECN giver det en fordel for MILENA-konceptet, som skulle kunne give ca. 

5 % større konverteringseffektivitet fra biomasse til bio-SNG. 

 

 

3.14 “Falling Bed, Steam Thermolysis”, Concord Blue , 

Tyskland, Indien, Japan 

Kontakt: 

Www.concordblueenergy.com 

Telefon: +49 211320364 

Att: Jürgen Mühlen 

Mail: cb@concordblueenergy.com 

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning med opvarmede kugler 

som varmebærer (”Falling bed” og ”Steam thermolysis”) og anvendelse af 
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produktgassen til kraftvarme via gasmotor og/eller til industrielle anvendel-

ser. 

 

3.14.1 Udvikling og projekter 

Det tyske firma Concord Blue Engineering GmbH opfandt i 2002 en forgas-

ningsteknik, kaldet "steam thermolysis", som har relation til andre forgas-

ningsteknikker, men alligevel er forskellig fra alle andre. Man kunne kalde 

teknikken ”Falling Bed”-teknikken, se Figur 3.14.1.  

 

En del anlæg er allerede i kommerciel drift /39/: 

• Izumo, Japan, 2006: 1 ton træflis medfører 0,25 MWe.  

• Mumbai, Indien, 2009: Skrald fra husholdning og industri medfører 

20 MW el til lokal industri. Over 20.000 driftstimer. 

• Omuta, Japan, 2011: 15 tons spildevandsslam bliver til 7200 Nm3 

H2/dag. 

• Mahad, Indien 2011: Giftigt industrispildevand omdannes til 1200 

Nm3 syngas, der erstatter naturgas i procesindustri. 

• Pune, Indien, 2012: Slutmålet er, at op mod 1000 ton skrald dagligt 

ondannes til 25-30 MWth eller 10 MWe. Fase 1 på 3 MWe har været i 

drift siden 2011. De sidste to 3 MWe moduler er under opbygning. 

• Eager, Arizona, USA, Under opførelse: Affaldstræ omdannes til 1 

MWe til offentligt net. Koksresten (bio-char) forventes afsat lokalt 

som jordforbedring. Idriftsættes i 2016. 

• Chennai, Indien, under opførelse (2016): 1000 ton skrald dagligt 

omdannes til 15 MWe 

• Herten, Tyskland, under opførelse (2016): 50.000 ton frisk biomasse 

pr år omdannes til 5 MWe til offentligt net. 

 

Organisatorisk og økonomisk blev firmaet forstærket ved at indgå i partner-

skab med det amerikanske firma Lockheed Martin (113.000 ansatte). De vil 

i fælleskab videreudvikle anlæg til affaldshåndtering baseret på Concord 

Blue-konceptet.  
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Figur 3.14.1  Blue Tower-konceptet i skematisk form /22/. 

 

3.14.2 Procesbeskrivelse 

Dette er et koncept med tredelt forgasning: Pyrolyse, forgasning og refor-

ming. Afhængigt af biomassen sættes en tørringsenhed forrest.  

 

Der anvendes keramiske pellets (alumina, Al2O3) som varmebærer. Der er 3 

niveauer i forgasseren, hvor den øverste er opvarmning af pellets med røg-

gas fra forbrænding af koks. Pellets starter i toppen med ca. 1050 °C (efter 

opvarmning) og bevæger sig nedad med tyngdekraften, hvor de afgiver 

varme, først til reforming af pyrolysegassen med deraf følgende lavt tjære- 

og højt brintindhold, derefter ned til pyrolyseenheden, hvor biomassen til-

sættes og pyrolyserer med damptilsætning. Koksen bevæger sig dernæst 

sammen med pellets ned til sortering (ca. 550 °C), hvor koks sorteres fra og 

afbrændes. Pellets føres mekanisk op til toppen af øverste niveau igen ved 

en temperatur på ca. 550 °C, hvor de igen opvarmes af røggassen fra for-

brænding af koks. Gassen bevæger sig i modstrøm med varmebæreren, 
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mens koks bevæger sig nedad sammen med varmebæreren. Opholdstiden i 

pyrolyseenheden er ca. 1 time /2/.  

 

3.14.3 Egnethed for bio-SNG 

Teknologien har endnu ikke været testet med efterfølgende metanisering, 

men konceptet er interessant derved, at produktgasserne er direkte anvende-

lige til SNG-fremstilling. Sammensætningen er følgende (tør volumen): 

H2:  50 % 

CO:  15 % 

CO2:  25 % 

CH4, C2H4, C6H6: 10 % (overvejende CH4) 

 

Det betyder, at H2/CO-forholdet er over 3, og dermed kan alt brint omdan-

nes til CH4 ved metanisering uden en shift-reaktion foran. En sådan shift-

reaktion er nødvendig i de fleste andre koncepter, men her sker shift-

reaktionen automatisk i reformeren som en del af konceptet. Gassen forlader 

reformeren med en temperatur på ca. 950 °C. 

 

I konceptet sigter man mod et vandindhold på 20 % (vol.) ud af reformeren, 

hvilket ikke er et problem for en efterfølgende metanisering. Det er dette 

relativt høje vandindhold i reformeren, som resulterer i en shift-reaktion og 

tjærereduktion. Tjæreindholdet er meget lavt ud af reformeren. 

 

Umiddelbart synes dette koncept at være et af de mest velegnede til fremstil-

ling af en forgasningsgas med henblik på bio-SNG-produktion. Efter parti-

kelrensning og rensning for den sidste rest af tjære og sporstoffer (kendt 

teknik for Haldor Topsøe A/S) kunne gassen gå direkte til metaniserings-

processen for SNG-fremstilling (fx TREMP). Ifølge virksomheden er kon-

ceptet billigere pr. fremstillet produktgasenhed end andre koncepter. Man 

har overvejet metanisering, men er gået bort fra det igen, da metanisering er 

forholdsvist dyrt for mindre anlæg. Man kunne imidlertid opnå en meget høj 

effektivitet (formodentlig omkring 80 %), idet spildvarmen fra TREMP-

processen kan anvendes i forgasningsprocessen. Konceptet er endnu ikke 

blevet demonstreret med SNG-produktion. 
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En svaghed for konceptet synes at være, at hver produktionslinje kun kan 

have en indfyringseffekt på ca. 15 MW. Dette er den nuværende grænse. På 

anlægget i Indien på 30 MW har man derfor sat 3 parallelle linjer op á 10 

MW, hvilket giver større driftssikkerhed. 

 

I Danmark kunne man eventuelt overveje et anlæg på 60 MW (output) sva-

rende til ca. 75 MW input. Det ville svare til 5-6 parallelle linjer med meget 

stor driftssikkerhed. Efter forgasserne kunne en fælles (relativt billigere) 

metaniseringsenhed sættes op (fx TREMP), som også kan levere damp til 

selve processen, hvorved en synergieffekt opnås.  

 

3.14.4 Økonomi 

Data fra 2013 /36/ giver følgende pris for et anlæg uden bygninger og uden 

motor eller metaniseringsenhed, dvs. kun selve forgasseren: 18 M€ ± 15% 

for et anlæg med indfyret effekt på 18 MW baseret på den i processen tørre-

de biomasse. I 2015 indgik Concord Blue og Lockheed Martin en kontrakt 

på $43 mio vedrørende bygning af anlægget i Herten (5 MWe svarende til 

15-20 MW indfyret biomasse) /40/. 

 

 

3.15 Woodroll-tretrinsforgasning, Cortus, Køping, S verige 

Kontakt: 

Www.cortus.se 

Mail: info@cortus.se 

Telf: +46 858886630 

Att: Rolf Ljunggren 

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning, hvor varmen tilføres via 

termisk stråling fra brænderrør, og anvendelse af produktgassen til kraft-

varme via gasmotor og/eller til industrielle anvendelser. 

 

3.15.1 Historik 

• 2006 WoodRoll®-teknologien opfindes, og Cortus Energy blev stif-

tet af Rolf Ljunggren, som har en stor, relevant erfaring fra gasindu-

strien /23/. 
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• 2007 TGA-afprøvninger bekræfter teknologien i laboratorieskala. 

• 2009 Vellykkede afprøvninger på et 150 kW pilotanlæg.  

• 2011 En 500 kW forgasser bygges, og afprøvninger gennemføres 

med godt resultat.   

• 2013 Afprøvning af alle delprocesser: tørring, pyrolyse og forgas-

ning i Köping, Sverige, bekræfter konceptet. 

• 2014 Man påbegynder opgraderingen af et 500 kW testanlæg i 

Köping til et komplet, integreret reference- og demonstrationsanlæg. 

• 2015 Vellykkede forsøg på fuldt integreret anlæg (500 kW), der be-

kræfter alle dele af teknologien. Design af første kommercielle 6 

MW modulopbygget anlæg påbegyndes. 

 

3.15.2 Teknologi 

Teknologien er baseret på at kombinere de tre processer: tørring, pyrolyse 

og forgasning: Disse tre processer er knyttet til hinanden, mens de holdes 

fysisk adskilt. Idet processerne er separate, kan urenhederne udskilles fra 

den producerede energigas. Urenhederne fjernes med pyrolysegassen, der 

dannes under pyrolysen, idet denne forbrændes i strålerørene. Den anden 

komponent, der dannes under pyrolyse, er koks, som forgasses. Teknologien 

er demonstreret med træflis, affaldstræ og slam fra papirindustrien. 

 

På Figur 3.15.1 vises teknologien skematisk. 
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Figur 3.15.1  CORTUS tretrinsforgasning /23/. 

 

Oplyst koksrest ud fra forgasning; ca. 30-40 %.  

Pyrolysegas: resten. 

 

Pyrolysegassen leverer energi til resten af anlægget. Pyrolysegassen bræn-

des bl.a. af i strålerørene, som sidder i forgasseren og overfører varme til 

den indirekte forgasning.  

 

Der tilføres vanddamp i forgasseren. Varmen i forgasseren, ca. 1100 °C, 

omdanner C+H2O til CO og H2 samt lidt CH4 (ca. 2 %). Termisk varme 

omdannes derfor til kemisk energi i forgasseren. Effektiviteten påstås at 

kunne nå ca. 80 %, men det er kun en teoretisk værdi, der ikke er eftervist i 

praksis, da det samlede anlæg endnu ikke er optimeret. 

 

I demo-anlægget bruges en del LPG til brænderne i processen. Det giver 

imidlertid problemer med krakning og dannelse kulstof i brænderne pga. 

den høje temperatur. 
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Der er 8 timers buffer af tørret flis og til koksrest for at kunne holde pause i 

produktion af disse uden at stoppe forgasseren. Forholdet pyrolyse-

gas/koksrest kan reguleres for at udligne variation i fugtigheden af flisen. 

 

Sammensætningen af produktgasserne er velegnet til en metanisering, idet 

der er en stor H2-% i gassen. Sammensætningen er ca. 60 % H2, ca. 15 % 

CO, ca. 1-2% CH4, mens resten er ca. 23 % CO2. Vigtigt i denne sammen-

hæng er, at forholdet H2/CO er større end 3, idet metanisering derved kan 

foregå uden yderligere forudgående shift-reaktion. Samtidigt er der en del 

CO2 i gassen, som gør det muligt at metanisere brint fuldstændigt og udnytte 

mest muligt af energien. Teknologien er derfor velegnet til biomasseforgas-

ning med henblik på bio-SNG.  

 

Bio-SNG er ikke det primære fokus for CORTUS, men firmaet tilbyder dog 

også denne applikation. Firmaet skriver på deres hjemmeside /23/: 

”For the SNG application the SNG module is included as a downstream 

process integrated into the WoodRoll®. However, the SNG module can be 

offered also as a standalone module. The SNG module is developed by 

Karlsruhe Technical Institute within a KIC InnoEnergy project (DemoSNG) 

in which Cortus Energy participated. The SNG module is based on a cata-

lytic process which converts carbon monoxide and hydrogen to SNG (me-

thane). The SNG module can be offered from 1 MW capacity and upwards.” 

 

3.15.3 Økonomi 

Firmaet anslår (2016), at et anlæg med en ydelse på 6 MW syngas forventes 

at koste 80 mio. DKK. Det er for et anlæg med bygninger, men uden motor 

og metanisering /37/. 
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Figur 3.15.2  Input/output-model af SNG-modulet /23/. 

 

 

3.16 Heat Pipe technology, FAU Nürnberg, agnion, Pf affenho-

fen, Tyskland 

Kontakt: 

Jürgen Karl 

Fredrich-Alexander Universität, Erlangen 

 

Teknologispor: Spor 4 med indirekte forgasning, hvor varmen tilføres via 

strålerør, og anvendelse af produktgassen til kraftvarme via gasmotor 

og/eller til bio-SNG. 

 

3.16.1 Teknologi 

Denne teknologi er en avanceret teknologi i form af ”heat pipes”, som inde-

holder en forseglet mængde af metaller, som smelter, fordamper og fortætter 

i processen, dvs. en indre recirkulation i det enkelte rør.  

 

I varmerørsteknologien overføres varme inde i rørene fra exoterme områder 

til endoterme områder, dvs. fra forbrændingsregioner til forgasnings- og 
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reformer-områder. Denne teknologi er ligesom den foregående en indirekte 

forgasningsteknologi. 

 

Konceptet er illustreret i nedenstående Figur 3.16.1 fra agnion. Forskning og 

udvikling er blevet udført af agnion Highterm Research GmbH, og teknolo-

gien blev kommercialiseret af agnion Technologies GmbH i Pfaffenhofen 

a.d. Ilm, Tyskland /25/. 

 

 

 

Figur 3.16.1  Illustration af varmeoverførslen ved Heat Pipe-teknologien 

 

Varmen overføres fra forbrændingskammeret til reformeren/forgasseren via 

såkaldte Heat Pipes (varmerør). Varmerør er lukkede metalrør, der indehol-

der et alkalimetal-arbejdsvæske(fx Na eller K). Denne arbejdsvæske for-

damper i området ved det eksoterme forbrændingskammers fluid bed (~ 900 

° C), hvorved der forbruges energi, som derefter frigives i området med den 

endoterme forgasning ved kondensering (fluid bed ~ 800 ° C) /24/. De to 

områder uden for rørene består af boblende fluid beds. 

 

Nedenfor (Figur 3.16.2) er en illustration af de to boblende fluid beds og 

varmeoverførsel mellem dem /25/. 

 

Et 500 kWth pilotanlæg var i drift i nogle år i Pfaffenhofen. Et kommercielt 

anlæg blev bygget og sat i drift i maj 2012 i Grassau. Det er siden lukket. 
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Figur 3.16.2  De to fluid bed-områder i "Heat Pipe"-reformeren /24, 25/. 

 

Der findes også andre anvendelser af denne teknologi /26/. 

 

Fordelene ved denne teknologi er ligesom for andre indirekte forgassere, at 

syngassen har et meget lavt indhold af nitrogen. På den anden side er opska-

leringsfordelene begrænsede på grund af en maksimal enhedsstørrelse. 

 

På grund af stort ydre tryk af brint (relativt set) fyldes røret med brint ved 

diffusion gennem rørvæggen, hvilket reducerer effektiviteten. Rørene skal 

derfor konstrueres, så brinten kan forlade rørene igen. Man kan sige, at dette 

forgassersystem indebærer høj teknologi i lille skala, hvilket i sig selv er 

selvmodsigende, når økonomien skal tages i betragtning. 

 

Agnion Highterm Research tilbyder ikke denne teknologi mere. Den oprin-

delige opfinder Jürgen Karl arbejder dog videre med ideen og har et demo-

anlæg på FAU universitet i Nürnberg. 

 

3.16.2 Økonomi 

Data fra 2013 /36/ giver følgende pris for et anlæg med bygninger, biomas-

selager og metaniseringsenhed, men uden motor: 14,7 M€ for et anlæg med 

indfyret effekt på 7 MW baseret på våd biomasse og med output bio-SNG 

effekt på 3,95 MW.  
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3.17 Hydrotermisk (superkritisk) forgasning af våd biomasse, 

KIT, Tyskland  

Kontakt: 

Karlsruhe Institute of Technology 

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 

76344 Eggenstein-Leopoldshafen 

 

Teknologispor: Spor 5 med hydrotermisk forgasning og anvendelse af pro-

duktgassen til bio-SNG eller bio-olie. 

 

Ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) har man forsket i forgasnings-

teknologier med op til superkritiske betingelser for vand, dvs. op til 500 bar 

og 600 °C. 

 

I 2010/11 lykkedes det KIT at forgasse biomasse under superkritiske for-

hold - såkaldt hydrotermisk forgasning. Der var fokus på produktion af bio-

olie, men processen kan også ændres til produktion af gasser, H2, CO, CO2 

og CH4. Disse gasser kan derefter omdannes direkte til SNG, via en kataly-

sator, hvilket gør denne teknologi meget interessant. 

 

KIT anbefaler ikke hydrotermisk forgasning til "tør" biomasse, da det er 

vanskeligt for processen at få adgang til dette materiale, idet vandet ikke er 

"inde i" materialet. 

 

Men hydrotermisk forgasning kan bruges til alle "våde" typer biomasse, 

som fx gylle og slam fra spildevandsbehandlingsanlæg, "våde" energiafgrø-

der og restprodukter fra biogasanlæg.  

 

En af fordelene ved metoden er, at biomassen omdannes fuldstændigt ved 

relativt lave temperaturer. En anden fordel er, at gasrensning foregår i pro-

cessen på grund af vandets egenskaber under superkritiske forhold.  
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Figur 3.17.1  Hydrotermisk forgasning ved højt tryk /27/ 

 

Hvis metoden anvendes som en "add on" til et biogasanlæg, kan restproduk-

tet fra biogasanlægget (ofte indeholdende halvdelen af energien) udnyttes, 

og den samlede mængde gasprodukter fra både biogasanlægget og forgas-

ningsanlægget kan opgraderes til CH4 samtidigt. Selvfølgelig skal dette ses i 

forhold til et anlæg i drift på 100 % hydrotermisk forgasning. 

 

KIT samarbejdede med PSI (Paul Scherrer Institute) i Schweiz om forgas-

ning af restprodukter fra biogasanlæg og med PNNL (Pacific North West 

National Laboratory) i USA. PSI arbejdede med processer lige over vandets 

kritiske punkt, mens PNNL arbejdede med processer lige under dette. Me-

toderne har hver deres fordele og ulemper. Begge produktgasser kan meta-

niseres til SNG. Pilotanlægget hos KIT konverterede op til 100 kg våd bio-

masse pr. time, svarende til ca. 10 kg tørstof pr. time. 

 

De lave temperaturer, der bruges ved hydrotermisk forgasning, kan vise sig 

at være en fordel ved produktion af bio-SNG set i forhold til konventionel 

forgasning. De to hovedårsager til dette er: 1) Stort potentiale for forøget 

konverteringseffektivitet. 2) Dannelse af metan begunstiges af lave tempera-

turer og høje tryk, hvor dannelse af brint er mere almindelig ved højere tem-
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peraturer. På trods af høje konverteringsrater er det nødvendigt at opgradere 

gassen fra hydrotermisk forgasning af biomasse ligesom ved biogas fra ana-

erob udrådning eller konventionel forgasningsgas for at opnå den nødvendi-

ge gaskvalitet til gasnettet /3/. 

 

En række andre institutioner arbejder med superkritisk omdannelse af vådt 

organisk affald til bioolier (fx Aalborg Universitet), men disse medtages 

ikke her, da disse processer ikke kan kaldes forgasing i gængs forstand. 
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Bilag 1: WP1 Kravsspecifikation 

WP1: Status for termisk forgasning i Danmark 

Der udføres en analyse af status for de danske aktører inden for området. 

Der inddrages teknologier fra nærområdet (Tyskland, Sverige, osv.), som er 

udviklet, og som kan spille en rolle i det danske energisystem. Der indreg-

nes teknologier, som er relevante for Danmark, og/eller teknologier, som 

produceres af virksomheder i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i de 

enkelte teknologispor og for hver af disse at gennemføre: 

 

En teknisk kompetenceanalyse for teknologisporet: For hvert teknologispor 

analyseres, hvorvidt de nødvendige tekniske kompetencer og viden for at 

opnå markedsgennembrud er til stede i virksomheden eller hos andre mulige 

samarbejdspartnere. Hermed identificeres styrker, match af nødvendige tek-

niske kompetencer og svagheder eller mangel på viden, som skal opbygges.  

 

En analyse af teknologisporets styrker og svagheder i forhold til markedet: 

Her afklares forhold som teknisk modenhed, brændselsfleksibilitet, fleksibi-

litet i anvendelse af produktgassen, skalerbarhed, effektivitet, og tekniske 

rammebetingelser, som fx behov for afsætning af fjernvarme. 

 

For de enkelte teknologispor inddrages endvidere ikke-tekniske parametre, 

som fx markedsanalyse, markedsføring og kapitalbehov i mindre grad i den 

samlede analyse. 

 

 


