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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om analyseramme for bestemmelse af kapacitet, 

anvendelse af teknologi m.v. til biogasanlæg ved stigende tørstof-

anvendelse 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 26. marts 2012 bedt DCA – Nationalt 

Center for Fødevarer og Jordbrug udarbejde et kort notat (på skemaform) om 

ændringer i teknologi ved stigende tørstofindhold. 

Notatet er udarbejdet af seniorforsker Henrik Bjarne Møller, Institut for In-

geniørvidenskab.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
 



Analyseramme for bestemmelse af kapacitet, anvendelse af teknologi m.v. til biogasanlæg ved stigende tørstofanvendelse 

Tørstofindhold Tilgængelige 

biomasser 

Forbehandling Fremføring Reaktor/omrøring Gennemsnitlig 

opholdstid 

Behandlingskapacitet 

Stigende 

tørstofindhold 

 

Fra f.eks. 5 – 

85 % 

 

 

Eks. svine 

rågylle, 

fiberfraktion 

svinegyllle, 

majs, osv. 

 

 

Anvendt 

teknologi/ændringer 

i teknologi som 

følge af stigende 

tørstofindhold 

Anvendt 

teknologi/ændringer 

i teknologi som 

følge af stigende 

tørstofindhold 

Anvendt 

teknologi/ændringer 

i teknologi som 

følge af stigende 

tørstofindhold 

Døgn M3 eller t. per døgn 

ved samme 

reaktorstørrelse 

5-12% Svine-og 

kvæggylle 

med < 20% 

fiber/majs 

 

Forbehandling kan 

anvendes på gylle 

fiber delen. 

Eksempelvis kan 

trykkogning, 

macerering eller 

ekstrudering 

anvendes 

Traditionel 

teknologi, fast og 

flydende blandes til 

pumpbar masse 

Tradidtionel 

teknologi 

15-30 døgns 

gennemsnitlig 

opholdstid. Den 

valgte opholdstid 

afhænger af valgt 

procestemperatur, 

biomasse 

sammentsætning 

mm. 

35-70 kg per m3 

reaktor/døgn 

12-30% Svine-og 

kvæggylle 

med > 20% 

fiber/majs 

 

 

Forbehandling kan 

anvendes af fiber 

del. Eksempelvis 

trykkogning, 

macerering eller 

ekstrudering. Det 

vil oftest ikke være 

økonomisk 

fordelagtigt at 

forbehandle majs. 

Flydende del 

tilføres ved 

pumpning, fast kan 

evt tilføres ved tør 

indfødning eller ved 

opblanding i mixer 

tank med stor 

omrørerkapacitet 

Der vil være øget 

krav til omrøring af 

reaktortank. Dvs. 

der skal installeres 

større motoreffekt  

20-50 døgns 

gennemsnitlig 

opholdstid.Ved 

anvendelse af høj 

andel af gyllefiber 

kan udbyttet per 

tons biomasse øges 

ved at forlænge 

opholdstid.Ligeledes 

kan det være 

20-50 kg per m3 

reaktor/døgn. 



nødvendigt at vælge 

mesofil temperatur 

pga højt 

kvælstofindhold 

>30% Ved tørstofindhold på over 30% i gennemsnit for den anvendte biomasse kendes der pt. ingen færdigudviklet teknologi. 

 


