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Indledning

Den 14. juni 1993 indgik Regeringen en aftale med Det Konservative
Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti om øget anvendelse af
biomasse i energiforsyningen og til industrielle formål.
I aftalen anføres det: "at energipolitiske hensyn, miljøhensyn, ressourcehensyn, støtte til landbrugs- og skovbrugserhvervene, støtte til
lokalsamfundenes økonomi og beskæftigelse alle er hensyn, som kan
begrunde anvendelse af biobrændsler i energiforsyning og til industriel
anvendelse".
Som et element i aftalen nævnes, at der i 1992 er udvalgt 4 fuldskalademonstrationsanlæg inden for biogasopfølgningsprogrammet, og at
der er grundlag for at udvælge et yderligere antal i den nærmeste
fremtid med henblik på især at udvikle samspillet mellem natur- og
biogas i energiforsyningen, herunder blandt andet rensning/opgra-

dering* af biogas til naturgaskvalitet.
Opgradering af biogas har også tidligere været behandlet under Opfølgningsprogrammet for Biogasområdet, idet det har været et mål at
afklare, hvorledes biogas og naturgas mest hensigtsmæssigt anvendes i
kombination.
For at skabe grundlag for en beslutning om etablering af forsøgs- og
demonstrationsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet i
Danmark nedsatte Energistyrelsen i efteråret 1993 en arbejdsgruppe
med deltagelse af KOMGAS, Naturgas Midt-Nord og Energistyrelsen.

*Betegnelsen "opgradering" anvendes i de tilfælde, hvor en rensningsproces ud
over at fjerne urenheder og svovlbrinte også forøger brændværdien af den
rensede gas. Når biogas opgraderes fjernes således bl. a. kuldioxid (CO.),
hvorved brændværdien (og dermed handelsværdien) af den rensede gas forøges.
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Arbejdsgruppen har haft til opgave at vurdere de tekniske og økonomiske muligheder for rensning af biogas til en kvalitet, så den kan
distribueres gennem naturgasnettet. Desuden har arbejdsgruppen haft
til formål at vurdere, om udviklings- og pilotprojekter kan antages at
bringe ny viden og medvirke til en reduktion af omkostningerne ved
opgradering.
Arbejdsgruppen har derfor foretaget en nærmere vurdering af de
tekniske og økonomiske muligheder for rensning af biogas, sammenholdt med de kvalitetskrav, der stilles til den gas, som ønskes afsat via
naturgasnettet. Arbejdsgruppen har desuden taget kontakt til danske
virksomheder med ekspertise inden for området med sigte på en videreudvikling og billiggørelse af opgraderingsprocesserne.
Arbejdsgruppen har fået konsulent- og sekretariatsmæssig assistance af
DGC. Udredningsarbejdet er gennemført i perioden fra januar til juni
1994.

Arbejdsgruppens medlemmer:
Søren Tafdrup, Energistyrelsen
Hans Henrik Lindboe, Energistyrelsen
Trygve Marthinsen, Naturgas Midt-Nord
Mogens Houe, KOMGAS
Klaus Jensen, KOMGAS (indtil l. marts 1994)
Birgitte Brinch Madsen, KOMGAS (fra l. marts 1994)

Konsulent- og sekretariatsmæssig assistance:
Jan Jensen, DGC
Asger Nedergaard Myken,DGC
Jan de Wit, DGC
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Baggrund

Kombineret anvendelse af bio- og naturgas eksisterer i dag i Danmark,
dels i forbindelse med dual-fuelfyrede motoranlæg, og dels i mindre
afgrænsede distributionsnet, hvor biogas suppleres med en passende
naturgas/luftblanding.
Urenset biogas kan af sikkerheds- og vedligeholdelsesmæssige årsager
ikke distribueres frit i naturgasnettet, og der er i dag ingen afsætning
af biogas til naturgasnettet i Danmark.
En væsentlig årsag har blandt andet været, at rensningen hidtil har
været forholdsvis omkostningskrævende.
I udlandet findes der flere eksempler på, at gas fra lossepladser og
slamanlæg renses og distribueres via naturgasnet. Også her synes
omkostningerne til opgradering dog at være forholdsvis høje.
Rensning og opgradering af biogas til distribution i naturgasnettet
giver den fordel, at produktionen og anvendelsen af biogassen kan
foregå geografisk adskilt. Biogassen kan herved opnå væsentlig øgede
afsætningsmuligheder.
Hvis der er naturgasledninger i nærheden, giver det mulighed for at
dimensionere biogasanlæggene, så de er optimale i forhold til det
gylle-mæssige opland, de skal betjene.
Også andre gasser såsom lossepladsgas kan ved opgradering distribueres og nyttiggøres gennem naturgasnettet.
Det har derfor været et hovedformål med det foreliggende arbejde at
søge klargjort, hvorvidt opgradering af biogas kan gennemføres på
såvel økonomisk som teknisk forsvarlig vis, herunder om opgraderingsprocessen kan antages at kunne forbedres og billiggøres gennem
en fortsat og evt. forstærket udviklingsindsats.
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Arbejdsgruppen har foretaget en nærmere undersøgelse af mulighederne for at nedbringe opgraderingsomkostningerne. Med det sigte
at undersøge mulighederne for en videreudvikling og billiggørelse af
opgraderingsprocessen har arbejdsgruppen taget kontakt til danske
virksomheder med ekspertise inden for området. Kontakterne har
resulteret i 2-3 projektforslag, der alle opererer med væsentlige fald i
opgraderingsomkostningerne.
Arbejdsgruppe har desuden foretaget en nærmere vurdering af kravene
til kvaliteten af den gas, der kan distribueres i naturgasnettet og
sammenholdt kravene med biogassens kvalitet.
Arbejdsgruppen har også set nærmere på kendte metoder til opgradering og økonomien i disse metoder samt på afsætningsmulighederne
for renset biogas.
Resultatet heraf er nærmere beskrevet i rapporten.
Arbejdsgruppens konklusioner omkring etablering af forsøgs- og
demonstrationsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet i
Danmark er anført i afsnit 9.
Udover vedlagte rapport er der udarbejdet en række bilag, der nærmere omhandler forhold vedr. gaskvalitet og opgraderingsteknikker.
Der er i udredningsarbejdet lagt stor vægt på at indhente og klargøre
tekniske og økonomiske forhold vedr. eksisterende opgraderingsanlæg.
Bilagsdelen indeholder en detaljeret litteraturliste til brug for evt.
fortsat arbejde med opgradering af biogas.
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Krav til gaskvalitet

Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP) har fastsat krav vedrørende
gaskvalitet for naturgasleverancer til de danske forbrugere. Disse krav
skal sikre, at godkendte gasapparater og gasinstallationer samt gasdistributionssystemet i øvrigt fungerer sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende.
Der stilles således krav til en gasarts indhold af forskellige brændbare
komponenter, idet komponentsammensætningen er afgørende for en
gasarts forbrændingstekniske egenskaber. Gasser som fx biogas,
naturgas, bygas og flaskegas kan ikke umiddelbart erstatte hinanden i
gasforbrugende apparater.
For gasser, der skal distribueres i naturgasnettet, stilles der ligeledes
krav vedr. indholdet af korrosive komponenter.
De danske krav til gaskvalitet ligger på linie med kravene i de fleste
øvrige europæiske lande.
Biogasinstallationer er omfattet af lov nr. 250 af 8. juni 1978 om
gasinstallationer og er, for så vidt angår stikledninger og forbrugerinstallationer, omfattet af bestemmelser i Gasreglementet
Arbejdstilsynet og Statens Brandinspektion fastsætter forskrifter for
produktions- og lageranlæg for biogas.
DGP skal endvidere godkende alle erstatningsgasser for naturgasforsyning, jf. Gasreglementets afsnit A, bilag l - A.

Væsentlige krav til naturgaskvalitet
De væsentligste specifikke krav, der stilles til biogas, som ønskes afsat
til naturgasnettet, kan sammenfattes til:
- Indholdet af svovlbrinte (H2S) må ikke overstige 5 mg/m3 (svarende
til 3 ppm).
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- Wobbetallet i den gas der leveres til forbrugeren skalligge i intervallet 51,9- 54,9 MJ/m3n.
- Den rensede gas skal være tør (vanddugpunkt <-5o C)
- Indholdet af ammoniak skal begrænses mest muligt
Et mindre indhold af ilt og kvælstof accepteres i gas, der distribueres i
naturgassystemet
Den opgradering af biogassen, der er nødvendig, før biogassen kan
anvendes i naturgasnettet, er således langt mere omfattende end den
biogasrensning for svovlbrinte, partikler og kondens, der i dag finder
sted på danske biogasanlæg.

Rensning for svovlbrinte (H2S)
På de fleste eksisterende biogasanlæg er det af hensyn til kravspecifikationer fra motor- og kedelleverandører nødvendigt at rense gassen
for svovlbrinte. Det sker traditionelt ved tilsætning af jern eller ved
brug af filtre. En ny og simpel proces har imidlertid ved afprøvning
på 2 biogasfællesanlæg (Lintrup og Fangel) vist sig særdeles anvendelig. Ved processen tilsættes en mindre luftmængde til biogassen,
hvorefter gassens svovlindhold udfældes som frit svovl.
Denne H2S-rensningsproces har små investerings- og driftsomkostninger, og de hidtidige resultater har været så positive, at processen
fra starten er etableret på det nye biogasanlæg i Hashøj.

Rensning for kuldioxid (C02)
Den teknisk set mest komplicerede rensningsproces er fjernelse af
kuldioxid (C02) fra biogassen, hvorved biogassens wobbeindex forøges. Wobbeindexet er et mål for en gasarts energiintensitet Forskellige gasser kan umiddelbart erstatte hinanden, såfremt de har ens
wobbeindex.
DGP har imidlertid givet mulighed for, at der afsættes biogas med et
mindre wobbeindex end naturgassens til naturgasnettet. Forudsætning
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herfor er, at den gas, som forbrugeren anvender, overholder specifikationen. Da dansk naturgas har et wobbeindex i den øverste del af det
tilladelige interval, er det muligt at overholde gaskvalitetskravet hos
forbrugeren, selvom der blandes biogas med et lavere wobbeindex.
Den mængde biogas, der kan opblandes i naturgas, afuænger således
både af, hvor meget biogassen er renset for C02 samt af det naturgasflow, der er mulighed for at blande med.
Figur l viser den maksimale andel biogas, der kan afsættes til naturgasnettet i forhold til den forudgående opgradering (C02-rensning) af
biogassen. Biogasmængden i naturgas er angivet som funktion af
biogassens opgradering (metanindhold).
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Figur l. Mulig biogasmængde i naturgas som funktion af biogassens
rensningsgrad. Ved beregningen er der antaget, ar blandingen af
biogas og naturgas skal have et wobbeindex på 51,9 MJ/rrr, hvorved
minimumskraver overholdes. Metanindholdet er angiver mol%, hvilket
svarer til volumenandele.
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Muligheden for at opfylde krav til wobbeindexet ved hjælp af opblanding med naturgas kan vise sig yderst væsentlig, idet det ellers er
nødvendigt at rense biogassen til en renhed på ca. 98% metan. Dette
er teknisk muligt, men med de eksisterende opgraderingsteknikker ret
omkostningskrævende.
Et rensningskrav på fx 90% metan er med de eksisterende opgraderingsteknikker normalt væsentligt mindre ressourcekrævende og
giver mulighed for, at 114 af den gas som føres frem til forbrugeren
består af renset biogas

Gf.

figur l).

Rensning for vanddamp
Biogassen vil som rågas ofte indeholde vanddamp i mængder svarende

til mætningstilstanden, hvilket betyder, at selv en mindre afkøling af
biogassen fører til kondensdannelse.
Anvendes rensningsmetoder baseret på vaskningsprocesser med vand,
vil biogassen ligeledes indeholde vanddamp.
I begge tilfælde er det nødvendigt at tørre biogassen, inden den
afsættes på naturgasnettet.
Den proces, der anvendes til tørring af naturgas, kan også anvendes til
tørring af biogas, men den er investeringstung sammenlignet med
andre traditionelle tørringsprocesser. Den simpleste tørringsproces er
afkøling af biogassen under tryk. Afuængig af gastemperaturen forbruger denne proces energi til afkølingen.

Rensning for ammoniak
Biogas vil indeholde ammoniak, som kan reagere aggressivt med
komponenter i naturgasnettet eller med dele i de gasforbrugende
apparater.
Indholdet af ammoniak skal derfor begrænses mest muligt, inden den
rensede biogas ledes på naturgasnettet.
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Kontrol af gaskvalitet

For at sikre korrekt gaskvalitet samt muliggøre afregning af den
leverede biogas er kontrol af gassammensætningen nødvendig. Kontrollen bør omfatte vanddugpunkt og svovlbrinteindhold samt under
visse omstændigheder bestemmelse af wobbeindex, ammoniak- og
iltindhold.
Vilkårene for kvalitetskontrollen (målenøjagtighed og målefrekvens)
vil afuænge af, hvilke opgraderingsmetoder der anvendes.
Kontrol af gaskvalitet kan foretages på principielt 2 forskellige måder:
enten ved et manuelt check, hvor gassen analyseres med mellemrum
eller ved kontinuerlig overvågning af gaskvaliteten, hvor gassammensætningen automatisk analyseres løbende.
Der er overordentlig stor forskel på omkostningen ved de 2 analyseprincipper, idet investeringen i gasanalysatorer og tilhørende registrerings- og reguleringsudstyr vurderes at beløbe sig til l - 2 mio. kr.
for en fuldautomatisk overvågning. Udgiften i forbindelse med manuel
overvågning er meget begrænset med hensyn til udstyr, men der må
påregnes en del driftsomkostninger til gasanalyser og mandtid.
Overvågningen af gaskvaliteten fordrer i begge tilfælde, at driftspersonalet har et vist kendskab til måleteknik.
I praksis kan overvågning af gaskvaliteten ske som en kombination af
automatisk og manuel overvågning. I både Tyskland og Holland, hvor
flere store rensningsanlæg afsætter lossepladsgas til naturgasnettet,
lægges hovedvægten på kontinuerlig overvågning af wobbeindexet,
mens sporstofferne kontrolleres ved hjælp af manuelt betjente målerør.
Dette vurderes også af DGP at være tilstrækkeligt, når rensningsprocesserne er veldokumenterede.
Biogasleverandøren og naturgasselskabet bør i praksis etablere et samarbejde om selve kvalitetskontrollen, idet det for naturgasselskabet er
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af helt vital betydning, at den leverede gas kan honorere kvalitetskravene.
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Gaskvalitet - biogas og naturgas

Såvel biogas som naturgas består væsentligst af metan, men komponentsammensætningen er alligevel så forskelligartet, at de 2 gasser
ikke kan erstatte hinanden uden tilpasning. Krav til tilladelig variation
i gaskvalitet anføres normalt i forhold til wobbetallet, som er den
parameter, hvormed sikkerhedsmæssig korrekt gasanvendelse kan
kontrolleres. Øvrige krav til gaskvalitet skal primært sikre korrekt
funktion og holdbarhed af distributionsnettet.
Tabel l viser komponentsammensætningen for henholdsvis naturgas og
biogas. Wobbetallet ses at variere med en faktor 2, hvilket medfører,
at gasserne ikke umiddelbart kan erstatte hinanden ved anvendelse i
almindelige gasforbrugende apparater.
Af tabellen ses endvidere, at de væsentligste forskelle mellem gasserne
er biogassens høje indhold af kuldioxid (C02) og svovlbrinte (H2S),
hvilket også er de to væsentligste gasarter, biogassen skal renses for
før afsætning til naturgasnettet.
Erfaringen viser, at C02-indholdet i biogas er ret konstant. Derimod
varierer H2S-indholdet meget med produktionsmaterialet Visse typer
industriaffald, som anvendes på de danske biogasanlæg, kan give H2Skoncentrationer på over 5000 ppm ( 0,5 % ) i biogassen.
Gaskvaliteten fra de danske Nordsøfelter har vist sig yderst konstant i
de 10 år produktion herfra har fundet sted.
Gas udvundet fra lossepladser har en sammensætning, som ligner
biogassens, men indeholder endvidere ilt og kvælstof samt klorholdige
gasser. Gas produceret ved forgasning af fx træflis eller halm vil have
gaskvaliteter, som er meget forskellig fra såvel biogas som naturgas.
I tabel l angives, dels den typiske komponentsammensætning, dels
fysiske og forbrændingstekniske nøgletal for henholdsvis naturgas og
biogas.
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Naturgas

Tekniske nøgletal

Biogas

CH4

(metan)

[vol %]

91.0

55-70

H6
C2

(etan)

[val %]

5.1

C3H 8

(propan)

[vol %]

1.8

C4H 10

(butan)

[val %]

0.9

Cs+

(pentan)

[vol %]

0.3

o
o
o
o

co2

(kuldioxid)

[vol %]

0.61

30-45

Nz

(kvælstof)

[val %]

0.32

0-2

H 1S

(svovlbrinte)

ppm

-l

- 500

NHJ

(ammoniak)

ppm

o

- 100

[O C]

<-5

Vanddugpunkt
Nedre brændværdi

Densitet

mættet

[MJ/nm3]

39.2

23.3

[kWh/nm3]

10.89

6.5

[MJ/kg]

48.4

20.2

[kg/nm3]

o .809

1.16

Relativ densitet

[ -]

0.7

1.0

Wobbetal (W ø)

[MJ/nm3]

54.8

27.3

Metantal

[-]

73

z

135

Støkiometrisk forbrænding
[nm3 /nm3 gas]

10.4

6.22

Flammetemperatur*)

[O C]

2040

1911

Røggas vanddugpunkt

[O C]

59.7

59.2

Røggas vanddampindhold

val%

18.8

19.3

Luftbehov

*) Beregningsforudsætning: adiabatisk uden dissociation.

Tabel l. Tekniske nøgletal for dansk naturgas (1992) og urenset biogas.
Indholdet af svovlbrinte og ammoniak i biogas varierer meget med produktionsforholdene. Ved beregning affysiske og forbrændingstekniske nøgletal er følgende sammensætning af biogas anvendt:
CH4

= 65%; co2 = 35%.
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Anvendte metoder til opgradering

Et opgraderingsanlæg består typisk af tre dele: en traditionel rensningsdel hvor fx svovlbrinte og ammoniak fjernes, en opgraderingsdel
hvor co2 fjernes, og en del hvor gassen kontrolleres og evt. efterkonditioneres.
Selvom selve opgraderingsdelen repræsenterer den største udgiftspost i
anlægget, er udgifterne til traditionel gasrensning samt til analyse og
kontrol også væsentlige.
Biogas kan renses og opgraderes til den kvalitet, som ønskes. Dereksisterer talrige gasrensningsmetoder, men ingen af disse kan alene
rense gassen for alle uønskede komponenter. Hvis biogas skal opgraderes til "naturgaskvalitet", er det derfor nødvendigt at kombinere
flere rensningsprocesser. Tabel 2 viser en oversigt over de mest
anvendte gasrensningsmetoder. De væsentligste opgraderingssprocesser
er udførligt beskrevet i bilaget: Kendte teknikker til opgradering af
biogas.
Den mest komplicerede og omkostningskrævende proces ved opgradering af biogas til naturgaskvalitet er C02-fjernelsen. Af tabel 2 ses
en række kendte teknikker for såvel H2S- som C02-rensning. Den optimale løsning afbænger dels af biogasanlæggets størrelse, dels af
kravet til produktgassens C02-indhold.
De viste rensningsprocesser har alle grundlag i fremstilling af tekniske- og medicinske gasser. I starten af 80'erne opstod der betydelig
interesse for at udnytte rensningsmetoderne til kommerciel fremstilling
af kunstig naturgas, og der blev op gennem 80'erne planlagt og
etableret en række opgraderingsanlæg i primært Holland og USA.
Langt de største opgraderede gasmængder stammer fra lossepladsgas,
men der er også etableret anlæg baseret på fx slamgas. De mest
udbredte opgraderingsmetoder er PSA (Pressure Swing Adsorption) og
try kvandsvask.
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Den væsentligste forskel på opgradering af lossepladsgas og biogas er,
at lossepladsgas indeholder klorforbindelser, som skal fjernes i en
separat rensningsproces. Det kan endvidere være nødvendigt at fjerne
luft (ilt .og kvælstof) fra lossepladsgassen.
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Tabel 2. Oversigt vedr. de forskellige rensningsmetoders anvendelsesområder samt
rensningsprincip. PSA: Pressure Swing Adsorption. MEA: Monoetanolamin.
EDTA: Etylendiamintetraeddikesyre.
*Omtalt i bilagsrapporten: Kendte teknikker til opgradering af biogas.

De processer, der anvendes til den egentlige opgradering

(C~-fjernel

se), bygger på forskellige fysiske og kemiske principper. Dette medfører, at effektiviteten af opgraderingsprocesserne ikke er ens, idet
opgraderingsmetoderne har varierende metantab og opgraderingsgrad.

1.
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Tabel 3 viser de typiske metantab og opgraderingsgrader for de
metoder, der fjerner C02 fra biogassen. Med undtagelse af MEA-vask
er der direkte sammenhæng mellem processens metantab og opgraderingsgraden, således at øget krav til opgradering medfører større
metan tab.

Opgraderingsmetode

Opgraderingsgrad

Metanudbytte %

% CH4

PSA

84-95

84-96

Trykvandsvask (10 bar)

90-95

90-97

MEA-vask

98-99

= 99

Membransep.

77-94

77-91

Tabel 3. Typiske virkningsgrader og procestab ved forskellige opgraderingsmetoder (C0 2-jjernelse fra biogas).
Omkostningen pr. opgraderet m3 gas er derfor ikke helt sammenlignelig fra anlæg til anlæg, idet den afhænger af rågasprisen og
opgraderingskravet De eksisterende opgraderingsanlæg er baseret på
slam- eller lossepladsgas, hvor rågassen stort set er gratis. Metantab
fra disse anlæg medfører reducerende indtægter fra gassalg, mens
metantab for et dansk biogasanlæg endvidere medfører udgifter i form
af råstoftab, da biogassen har en produktionsomkostning.
Med sigte på et kvalificeret skøn over omkostninge ved opgradering af
gylle-baseret biogas til naturgaskvalitet, fik KOMGAS i 1993 med
støtte fra Energistyrelsen udarbejdet en analyse af GASTEC (Holland).
I analysen blev det vurderet, at omkostningen pr. m3 opgraderet gas
andrager 0,70-1,70 kr. afhængig af anlæggets størrelse og opgraderingsmetode. For anlægskapaciteter svarende til danske forhold blev
opgraderingsomkostningen vurderet til godt l kr.

DG C-rapport

17

Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger om eksisterende opgraderingsanlæg rundt om i verden. Oplysninger om disse anlæg er
sammenfattet i tabel 4.
Langt hovedparten af de i tabellen omtalte anlæg opgraderer gas fra
lossepladser og kan således ikke sammenlignes direkte med opgradering fra biogas.
De i tabellen anførte omkostninger for opgradering skal tages med
forbehold, idet de i mange tilfælde hviler på de ufuldstændige oplysninger, der har været til rådighed for arbejdsgruppen. På figur 2 er
opgraderingsomkostningen pr. m3 renset gas vist for forskellige
anlægskapaciteter.
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Figur 2. Opgraderingsomkostning pr. m3 renset gas for en række
opgraderingsanlæg (jf. bilag).

o
n

Gl

....
l

Q)

"O
"O

....o....

.g
()Q

[
!'b

::S.
;:r

~

g

!'b

f:>.

-;:r

()Q

!'b

?S

C02

H2S

HCL

Rå gas

Renset gas

l\tlinchen,ladb.(

1982

Tryk••andsvask

Aktivt kul

Fresh Kills

1982

Selexol (JO

Selexol (JO

13000

Årlig p rod. Investering Drift+vedl. (9 Samlet pri.t (1,9 Referencer

m3/h

m3/h

mio. m3

mio. kr

kr/m3

kr/m3

450

300

3.4

4.4

0.3

0.4

1,28,73
75

-

--

- - - -- - j

Modesto

1983

Binax (11

Binax (11

Nej

240

43

-·

Haitimore

1983

Binax (11

Binax (11

Nej

1800

43

Hagerstown

1984

Binax (Il

Binax (11

Nej

180

43

...:

Stuttgart (2

1984

MEA

MEA

~
:-c

Tessin (6

1984

!'b

Rumpke

1986

PSA

McCarty Roa d

1986

Selexol (JO

Selexol (10

(;'!

Tilburg (3

1987

Trykvandsvask

Jernoxid

Aktivt kul

2000

~

Seattle

1987

Binax (11

Binax: (Il

Nej

1400

Wijster

1989

PSA

Aktivt kul

Aktivt kul

950

600

Nuenen

1990

PSA

Aktivt kul

Aktivt kul

1200

750

Vasse(4

1991

Membraner

Fe203

Aktivtkul

300

conendoorn (

1992

Membraner

Fe203

Aktivt kul

206

11 O

~

Linkoping (~

1993

PSA

170

100

~

Waitakere(~

1994

1100

632

a

~

c ~
~
~~

sc.o

Startår

500

340

2.4

5.6

0.5

0.7

l

1000

473

3.3

10.7

0.3

0.7

l

!'b

i:r
l:;•
~

.g
g_
()Q

!'b

::s.
;:r

()Q

c.,

;:r
()Q

~

it
~
~Si

;:r

c

.,

(g

Membraner Membraner

7100

75

9440

75

f------n-- - -- f--- - - + - - --lf------ f-- -

(l:
(2:
(3:
(4:
(5:
(6:

TrykvandsvaskTrykvandsvask

·-

1450

8.8

27.8

0.2

0.5

10,18
43

--

Kapitalomkostningerne er beregnet med en afskrivningsperiode på 15 år og en rente på 8% p.a.
Anlægget blev Jukket efter kort tid, da det var urentabel!.
Gasekstraktionssystem Inkluderet i Investeringen
Årlig produktion vurderet
Vurderet antal drffttimer: 4400 tiår
Budget; Energipriser og timerater efter danske forhold

4.8

10.4

0.4

0.7

15.7

1.1

8,9
8,9

4.5

1.4

1.9

0.8

3.5

1.0

1.5

17

0.4

3

0.5

1.3

14,15

5.2

?

0.1

0.9

74

--

17

---

j

(7: Drirtdata fra perioden 1989-1993
(8: Budget; Kapitalomkostningerne beregnet med ukendt rente og levetid
(9: Omkostning pr. m3 renset og opgraderet gas
(IO: Fysisk vask; absorber: dimetylæter afpolyetylen glykol
(Il : Fysisk vask; absorber: vand

......

en

DG C-rapport

19

Imidlertid indikerer de indhentede oplysninger et omkostningsniveau
på omkring l kr. pr. m3 opgraderet gas for anlægsstørrelser svarende
til typiske danske anlæg og bekræfter hermed tallene fra den omtalte
analyse fra 1993.
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Arbejdsgruppens kontakter vedrørende demonstrations- og udviklingsprojekter

I det følgende præsenteres fire projekter, som arbejdsgruppen har
drøftet med danske firmaer med know-how inden for området. To af
projekterne kan kategoriseres som demonstrationsprojekter og to som
udviklingsprojekter. Udviklingsprojekterne har af følgegruppen været
diskuteret med forslagsstillerne på et møde. Demonstrationsprojekterne
er til en vis grad sammenlignelige med de eksisterende udenlandske
opgraderingsanlæg.

Bioscan - udviklingsprojekt
Bioscan's forslag til et udviklingsprojekt er nærmere beskrevet i bilag
V. Projektet opererer med et anlæg i 3 dele. Del l er en forrensning
af gassen, hvor H2S fjernes i en bioscrubber. Denne proces fjerner
tillige ammoniak og vil have elementært svovl som slutprodukt I
anden del fjernes co2 ved en absorptionsproces således, at biogassen
kun indeholder ca. 3% C02 • I del 3 opsamles og lagres den fraseparerede C02 , som derefter kan sælges til industriel anvendelse. Ved
en anlægskapacitet på 15000 m3n biogas pr. dag anslås opgraderingsomkostningen til 0,25 kr. pr. m3 biogas svarende til ca. 0,4 kr. pr. m3
opgraderet gas.
Projektet er faseopdelt således, at der indledningsvis udføres laboratorieforsøg til procesoptimering. Det foreslåede anlægskoncept er ikke
tidligere realiseret. I modsætning til de eksisterende opgraderingsprocesser udmærker metoden sig ved, at opgraderingsomkostningen ikke
afuænger af opgraderingsgraden.

I. Krilger-udviklingsprojekt
I. Kriigers forslag til et udviklingsprojekt er nærmere beskrevet i bilag

VI. Projektet opererer med et anlæg, hvor biogassen diffunderer
gennem kemiske aktive opløsninger, hvor kun metan kan passere,
mens biogassens øvrige komponenter reagerer med opløsningerne
under udfældning. Efter rensningen består biogassen af ren metan.
Ved en anlægskapacitet på 500 m3 biogas pr. time anslås det, at
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kapital- og driftsomkostninger vil udgøre i alt ca. 0,3 kr. pr. m3
biogas. På grund af indtægter fra processens restprodukter er det
beregnet, at der ved normale prisrelationer vil være et overskud på ca.
0,4 kr. pr. m3 produceret metan, hvorved der fremkommer et overskud på ca. 0,1 kr. pr. m3 ved opgraderingen. I modsætning til de
eksisterende opgraderingsprojekter udmærker metoden sig ved, at
opgraderingsomkostningen ikke afhænger af opgraderingsgraden.
Opgraderingsanlægget forventes i første omgang opbygget som et
mobilt laboratorieanlæg, således at metoden kan afprøves på flere
biogasanlæg.
Hahnemann- demonstrationsprojekt
Opgraderingsanlægget er et PSA-anlæg med en forrensning af H2S.
Anlægget leveres som turn-key til en pris af 8,5 mio. kr. ved en
anlægskapacitet på l 000 m3 biogas pr. time Ved en kapacitet på 500
m3 biogas pr. time koster anlægget kr. 7,0 mio. kr.
Den rensede gas leveres med mindst 95% metan. Opgraderingsomkostningen er beregnet til ca. 0,50 kr. pr. m3 renset gas ved 1000 m3
biogas pr. time. Da anlægsinvesteringen repræsenterer den overvejende del af opgraderingsomkostningen, må der forventes opgraderingsomkostninger på knapt l kr. pr. m3 ved en kapacitet på 500m3 biogas
pr. time.
Referenceanlæg er opstillet i Sverige.
Jysk Biogas - demonstrationsprojekt
Vegger Energiselskab ønsker en udbygning og renovering af et allerede eksisterende trykvandsanlæg. Det nuværende anlæg, der har en
kapacitet på ca. 10 m3/time, renser gassen for C02 og H 2S. Gassen
tørres og komprimeres herefter til godt 200 bar, hvorefter den anvendes som drivmiddel i en gaskonverteret bil.
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Effektiviteten af den eksisterende opgradering er tilfredsstillende, idet
C02-indholdet i biogassen reduceres fra ca. 35% til 5%, mens H2S
reduceres til ca. l ppm.
I det nye projekt ønskes kapaciteten af trykvandsanlægget forøget,
ligesom anlægsopbygningen ønskes forbedret. Den rensede gas har en
kvalitet, som muliggør afsætning til naturgasnettet efter tilstrækkelig
tørring.

Sammenfatning
Fælles for de 2 nævnte udviklingsprojekter er, at de opererer med en
væsentlig lavere opgraderingsomkostning end de anlæg, som i dag er i
drift i udlandet.
Demonstrationsprojektet fra Hahnemann indikerer, at opgraderingsomkostningen for et traditionelt PSA-anlæg kan nedbringes, hvis alllægskapaciteten er tilstrækkelig stor.
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Økonomiske forhold vedrørende opgradering

Omkostningerne til opgradering ligger med de i dag kendte og anvendte metoder på 50 øre- 1,50 kr.1m3 opgraderet gas. Opgraderingsanlæg med en størrelse, der svarer til typiske danske biogasanlæg, har
omkostninger på ca. l kr./m3 •
Biogassen er forholdsvis dyr at producere, og koster på dagens anlæg
2-3 kr.1m 3 naturgasækvivalent, dvs. med et energiindhold svarende til
naturgas.
Med opgraderingsomkostninger omkring l kr.1m 3 med dagens teknologi, er biogasproduktion og opgradering til naturgaskvalitet derfor
ikke levedygtig på, hverken kommercielle vilkår eller indenfor det
nuværende afgiftssystem.
Hvis opgraderingsprocessen kan billiggøres i forhold til omkostningsniveauet på omkring l kr./m\ åbner der sig nye og store muligheder
for biogassens anvendelse.
Opgraderingsprocessen er imidlertid også interessant set i forhold til
nyttiggørelse af gas fra lossepladser - en problemstilling, som i de
senere år har fået stadig større fokus -også i EU-regi. Den urensede
gas fra lossepladser vil typisk være meget billig, idet det i stigende
omfang vil være et krav til lossepladserne, selv at sørge for en miljømæssig forsvarlig håndtering af gasserne. Hvis lossepladsgas kan leveres ved opgraderingsanlægget til O kr.1m3 , kan opgraderingsomkostninger på knap l kr.1m3 godt bæres.
Viser det sig muligt at bringe omkostningerne til opgradering væsentligt ned i forhold til niveauet omkring l kr./m\ vil det være fordelagtigt for afsætningsmulighederne for såvel biogassen som for lossepladsgassen. Mulighederne for en øget anvendelse og nyttiggørelse
af disse gasser vil stige ganske væsentligt.
De udviklingsprojekter, som arbejdsgruppen har drøftet med danske
virksomheder, opererer med skøn over omkostninger til opgradering
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fra omkostninger på 25 øre1m3 til et egentligt positiv bidrag på 10
øre/m3 •
Såfremt det viser sig muligt at bringe omkostningerne til opgradering
ned omkring O kr./m 3 , åbner der sig store perspektiver for opgraderingsteknologien både i Danmark og i udlandet.
Dog vil der med de i dag gældende priser på fossile brændsler og med
dagens omkostninger til biogasproduktion fortsat være behov for
tilskud for at ligestille opgraderet biogas med naturgas.
Iværksættelse af forsøgs- og udviklingsprojekter med det formål at
nedbringe omkostningerne til opgradering vil med stor sandsynlighed
forudsætte, at der ydes tilskud. Disse tilskud kan opnås gennem
Energistyreisens eksisterende tilskudsordninger.
Ved evt. senere etablering af et fuldskalaanlæg vil der være behov for
særlige tilskudsordninger.
De tilskudsordninger, der i dag er gældende for biogas, er blandt
andet knyttet til anvendelse af biogassen til lokal kraftvarmeproduktion. Disse tilskudsregler vil ikke kunne anvendes ved ydelse af tilskud
til biogasproduktion og opgradering.
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Afsætningsmuligheder for renset biogas

Muligheden for at afsætte renset biogas til naturgasnettet afuænger af,
hvor opgraderingsanlægget placeres.
Kravene til lokaliteter er:
- At der er et tilstrækkeligt stort naturgasflow til en korrekt opblanding af den opgraderede biogas. Opblandingen skal sikre overholdelse af krav vedr. wobbetal Qf. afsnit 3).
- Trykket i naturgasledningen skal være passende lavt. Herved reduceres energiforbruget til komprimering af den rensede biogas,
ligesom selve koblingsfunktionen forenkles.
Sidstnævnte krav kan opfyldes ved at tilføre den opgraderede biogas
på lavtrykssiden af en MIR-station (Måle- og Regulator station).
Trykket i naturgasledningen er her ca. 4 bar.

Gasflow M/R stationer
o

Arsmiddel
3500v-------------------------------------~

3000 ········-·············································-··-··············-························

t

2500 . ········································································-·- ···················-···

Q)

Ol

c
::2:

C')

2000 .. ·····································-··························································-·

1500 ..... ········ ...........................························................ ··········-··-· ···1000 ············-··-·· ····················-·-····································· ··················

o

1o

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Antal

Figur 3. Gasflow på Naturgas Midt-Nord's MIR-stationer.
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Figur 3. viser naturgasflowet opgjort for Naturgas Midt-Nord's godt
100 MIR-stationer. Gasflowet er angivet som timeværdi (m31h) beregnet ud fra kendskab til den årlige gasgennemstrømning for 1993.
Ved vurderingen af afsætningsmulighederne for renset biogas, skal
også MIR-stationernes minimumsflow kendes og sammenholdes med
rensningsgraden af den opgraderede gas.
Figur 4 viser antallet af mulige afsætningssteder i Naturgas MidtNord's område for et "typisk" biogasanlæg.
For et "typisk" biogasanlæg, der behandler 200 tons gylle pr. dag, vil
den rensede biogasmængde være ca. 200 m3/h.

Marked for renset biogas.
Levering ved MIR hos Ngas MidtiNord
110~------------------------------------,

1

0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91
% Metan i renset gas

0.9

Figur 4. Mulige afsætningssteder (antal MIR-stationer) i Naturgas
Midt-Nord 's område som funktion af biogassens opgraderingsgrad.
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Af figur 4 ses, at der er 7 afsætningsmuligheder, hvis biogassen
opgraderes til 90% metan, mens der er 40 afsætningsmuligheder, hvis
biogassen opgraderes til 95% metan. En del af de beregnede muligheder eksisterer ikke i praksis enten fordi beliggenheden ikke er egnet
til et biogasanlæg eller fordi, der efter MIR-stationen er større gaskunder med et atypisk forbrugsmønster (fx sommerlukning).
Hvis biogassen kun bliver renset for uønskede stoffer (ingen opgradering), er den nødvendige gasgennemstrømning 5000 m31h, hvilket
ingen MIR-stationer i Naturgas Midt-Nord's område havde i 1993.
Opskaleres analysen fra Naturgas Midt-Nord's område til at omfatte
hele landet, er der potentielt ca. 150 MIR-stationer med kapacitet til at
aftage biogas opgraderet til 95% metan.
Mange af de potentielle afsætningssteder vil dog være placeret på
lokaliteter, hvor der ikke er mulighed for gyllebaseret biogasproduktion.
Antages fx 10% af de potentielle afsætningssteder at være velegnede
til både biogasproduktion og afsætning til naturgasnettet, er der basis
for at afsætte ca. 25 mio. m3 biogas pr. år opgraderet til 95% metanindhold.
Opgraderes biogassen til en renhed på 99% metan, vil biogassen
kunne afsættes til naturgasnettet uden opblanding med naturgas.
Potentialet for at afsætte biogas med høj rensningsgrad begrænses
derfor kun af biogasanlæggets placering.
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Sammenfatning og konklusioner

Den 14. juni 1993 indgik Regeringen en aftale med Det Konservative
Folkeparti, Venstre og Socialistisk Folkeparti om øget anvendelse af
biomasse i energiforsyningen og til industrielle formål.
Udviklingen af samspillet mellem naturgas og biogas i energiforsyningen, bl.a. rensning/opgradering af biogas til naturgaskvalitet indgår
som en del af aftalen.
For at skabe grundlag for en beslutning om etablering af forsøgs- og
demonstrationsanlæg til opgradering af biogas nedsatte Energistyrelsen
i efteråret 1993 en arbejdsgruppe med deltagelse af KOMGAS, Naturgas Midt/Nord og Energistyrelsen.
Arbejdsgruppen har foretaget en nærmere undersøgelse af kravene til
kvaliteten af den gas, der kan distribueres i naturgasnettene, og
sammenholdt disse krav med biogassens sammensætning og kvalitet.
Arbejdsgruppen har desuden set nærmere på kendte metoder til opgradering og økonomien i disse metoder, samt på afsætningsmulighederne for opgraderet biogas.
Arbejdsgruppen har desuden taget kontakt til danske virksomheder
med ekspertise inden for området for at undersøge mulighederne for
en videreudvikling og billiggørelse af opgraderingsprocessen.
På baggrund af de gennemførte undersøgelser og vurderinger kan
arbejdsgruppen konstatere, at der i dag findes flere tekniske muligheder for rensning af biogas til en kvalitet, som muliggør distribution
af den rensede gas gennem naturgasnettene.
Undersøgelserne har desuden vist, at der er mulighed for en varierende grad af rensning for biogassens C02-indhold, idet opblanding af
den rensede biogas med naturgas muliggør overholdelsen af de kravspecifikationer, som gassen skal overholde hos naturgasbrugerne.
Denne mulighed for variation i C02-rensning betyder imidlertid også,
at jo mere biogassen renses for C02 , desto større mængder renset
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biogas vil der kunne iblandes en given mængde naturgas. Med stigende C02-rensningsgrad øges derfor også mulighederne for afsætning af
den rensede biogas og det antal geografiske placeringsmuligheder,
hvor den rensede biogas kan ledes på naturgasnettet.
Undersøgelserne har vist, at de eksisterende opgraderingsanlæg opererer med omkostninger i størrelsesordenen fra 50 øre till,50 kr. pr. m3
opgraderet gas.
På opgraderingsanlæg med en størrelse svarende til typiske danske
biogasanlæg ligger omkostningerne omkring l kr./m3 • Undersøgelserne har derfor bekræftet de omkostningsskøn, som fremgår af rapporten
om opgradering fra KOMGAS/GASTEC fra 1993.
Det betyder, at med dagens produktionsomkostninger for biogas og
med opgraderingsomkostninger som på de i dag kendte anlæg er
økonomien i biogasproduktion og opgradering ikke økonomisk levedygtig på kommercielle betingelser.
Opgraderingen har også vist sig interessant i forbindelse med nyttiggørelsen af gas fra lossepladser - en problemstilling, som i de senere
år har fået stadig større fokus - også i EU-regi. Den urensede gas fra

lossepladser vil typisk være meget billig, idet det i stigende omfang vil
være et krav til lossepladserne, selv at sørge for en miljømæssig forsvarlig håndtering af gasserne. Hvis lossepladsgas kan leveres omtrent
gratis ved opgraderingsanlægget, kan opgraderingsomkostninger på
knap l kr.1m 3 godt bæres.
Viser det sig muligt at bringe omkostningerne til opgradering væsentligt ned i forhold til niveauet omkring l kr .1m3 , vil det være fordelagtigt for afsætningsmulighederne for såvel biogassen som for
lossepladsgassen. Mulighederne for en øget anvendelse og nyttiggørelse af disse gasser vil stige ganske væsentligt.
Arbejdsgruppens kontakter med danske virksomheder og undersøgelser
af det relativt simple trykvandsrenseanlæg i Vegger viser, at der kan
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peges på udviklingsprojekter, som opererer med opgraderingsomkostninger i størrelsesordenen fra plus til minus 25 øre pr. m3 • Positive dækningsbidrag fremkommer ved salg af restprodukter fra opgraderingsprocessen.
Hvis dette omkostningsniveau viser sig at kunne realiseres, vil opgraderingsteknologien tage et stort spring fremad i forhold til de i dag
kendte metoder. Herved åbnes for nye afsætningsperspektiver for såvel
biogas som gas fra lossepladser.
De regionale naturgasselskaber har givet udtryk for en positiv holdning over for deltagelse i udviklingsprojekter med samspil mellem
naturgas og biomasse, under forudsætning af, at gasselskaberne ikke
skal bære de økonomiske omkostninger herved, og at anlæggene
etableres i tæt samarbejde med gasselskaberne.
På denne baggrund samt på baggrund af de danske udviklingsprojekter, der er bragt frem i forbindelse med gruppens arbejde, anbefaler
arbejdsgruppen et fortsat arbejde med opgraderingsteknologien gennem
udviklingsprojekter. Herved vil der kunne skabes langt større sikkerhed for, om de væsentligt lavere skøn over omkostninger for opgradering kan realiseres.
Efter arbejdsgruppens opfattelse bør disse projekter så vidt muligt
udføres ved eksisterende biogasanlæg og lossepladser, og med inddragelse af såvel de regionale naturgasselskaber som repræsentanter
for biogasanlæggene.
Samtidig bør der efter arbejdsgruppens opfattelse foretages mere
detaljerede undersøgelser af placeringsmuligheder for eventuelle fuldskala-anlæg - også med deltagelse af repræsentanter for biogasanlæggene og for de regionale naturgasselskaber.
Iværksættelse af forsøgs- og udviklingsprojekter med det formål at
nedbringe omkostningerne til opgradering vil med stor sandsynlighed
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forudsætte, at der ydes tilskud. Disse tilskud kan opnås gennem
Energistyreisens eksisterende tilskudsordninger.

