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125 millioner til benzin fra træ
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Danske Haldor Topsøe deltager i
stort amerikansk forskningsprojekt, der skal konvertere træ til
benzin.
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Haldor Topsøe er verdensmestre i at
fremstille katalysatorer, der kan omdanne gas til flydende brændsler.
Et af de største anlæg findes i Qatar. Her har Topsøe leveret katalysatorer til et anlæg, hvor produktionen
af diesel ud fra naturgas svarer til
halvdelen af det samlede forbrug af
diesel i Danmark.
I USA skal den danske virksomhed
nu demonstrere, at der ikke kun er naturgas, der kan omdannes til flydende
brændstof. I samarbejde med papirproducenten UPM-Kymmene og et af
verdens største olieselskaber ConocoPhillips skal Haldor Topsøe etablere
et anlæg, der kan omdanne 25 tons træ
om dagen til benzin. Det er sidste
skridt, før der skal etableres kommercielle fuldskalaanlæg, der kan håndtere 1.000 tons træ om dagen.
– Det er et drømmeprojekt, fortæller
Claus Hviid Christensen, vicepræsident
for ny teknologi i Haldor Topsøe. Han
lægger især vægt på, at de amerikanske
partnere repræsenterer hele værdikæden fra råstof til tankstation.
– Det giver os gode muligheder for
at demonstrere, at vores teknologi er
den mest effektive, når det drejer sig

om at konvertere træ til flydende
brændstof, siger vicepræsidenten.
Haldor Topsøes koncept kaldes for
Tigas. Det står for Topsoe Integrated
Gasoline Synthesis og er baseret på en
teknologi, virksomheden udviklede i
begyndelsen af 1980'erne. Dengang
var projektet teknisk set en succes, og
der blev blandt andet bygget et pilotanlæg i Houston i USA, men da olieprisen efterfølgende faldt, blev
teknologien gemt af vejen.
Nu er konceptet mere interessant
end nogensinde før. Klimadebatten,
stigende oliepriser og den megen kritik af brændstof, der er produceret ved
hjælp af fødevarer, har for alvor sat
fokus på Tigas, der i princippet kan
produceres ud fra alle typer biomasse
og affald. I 1980'erne blev teknologien ganske vist udviklet til naturgas,
men teknisk set er der ikke den store
forskel på naturgas og den gas, der
kan fremstilles på basis af biomasse.
Det nye demonstrationsanlæg skal
opføres i tilknytning til The Gas Technology Institute i Illinois, der råder
over et velfungerende anlæg, der kan
omdanne træ til gas. Den amerikanske
energistyrelse støtter projektet med ikke mindre end 125 millioner kroner.
Partnerne i projektet forventer, at
brændstoffet fra anlæg, der kan omsætte 1.000 tons træ om dagen, vil kunne
konkurrere med fossile brændsler. TS

