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Af Peter I. Hinstrup,
Dansk Gasteknisk Center a/s

Nøglen til en bæredygtig fremtid
Gasindustrien har masser at være stolt af, fremgik det af
IGRC 2011 i Seoul

Den Internationale Gas Unions
(IGU) forskningskonference IGRC2011 - i Seoul, Sydkorea
dækkede hele gaskæden fra
udvinding til slutanvendelse og
havde temaet: Innovation is the
key to a sustainable future.
Deltagerne fik et flot fagligt
program bestående af 12 parallelle sessioner om de mest hotte
emner indenfor gas- og energiteknologi, 6 workshops og en posterudstilling med knap 140 posters.
Der var endvidere 40 udstillingsstande, der viste udstyr og
services i tilknytning til konferencens tema.
En af de generelle konklusioner
fra konferencen er, at gasindustrien har masser at være stolt af,
masser af avanceret teknologi at
byde på - også i en fremtidig mere
grøn verden - og at industrien
derfor skal være meget mere selvbevidst og proaktiv i sin fremfærd
både markedsmæssigt og teknologisk.
Naturgas afgørende for VE
Gassystemet og naturgassen er
afgørende for introduktionen af
mere VE i fremtidens energisy-

Danmark var også repæsenteret
med flere poster-præsentationer på
IGRC-konferencen i Sydkorea.

Konferencen viste klart, at der
er sket fremskridt siden sidste
IGRC i Paris for tre år siden, både
på dette og andre områder.
Mikrokraftvarme, brændselsceller, biogas, forgasning, etc. er nu
ikke blot spændende projekter på
tegnebrætet og i demofasen - nej,
de står nu derude i stort antal og
bidrager til gasfremtiden.
Vi så også, hvordan skifergas
har revolutioneret gassituationen
- ikke mindst i USA - og hvorledes
dette endvidere har stor indflydelse på udviklingen af LNGmarkedet.
Der var 17 danskere med i
Seoul - en pæn deltagelse, som
selvfølgelig også skal ses i lyset af,
at DGC (DGF) skal være vært for
IGRC2014, som finder sted i København 17.-19. september 2014.

stem, som realistisk set kun kan
realiseres med hjælp fra gassen.
På den anden side må vi erkende, at energibehovet i almindelige
huse er kraftigt på vej ned, og det
stiller krav om nytænkning, hvis
gassen fortsat skal gøre sig gældende i dette markedssegment.

Husk at tilmelde dig Gastekniske Dage 2012
15. - 16. maj på Munkebjerg Hotel i Vejle

Se programmet og tilmeld dig på www.gasteknik.dk
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