Tyrkiet overtager dansk teknologi til produktion af bioolie
Udviklingsselskabet SCF Technologies A/S har for nylig solgt deres
vigtigste aktiv – den såkaldte Catliq-teknologi til produktion af bioolie – til et tyrkisk konsortium, der
arbejder med energiteknologi.
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Salget kommer efter flere mislykkede
forsøg, hvor SCF har forsøgt at rekonstruere selskabet og skaffe yderligere
kapital til udvikling af den avancerede teknologi, der kan bruges til at
producere råolie ud fra gylle og spildevandsslam.
Salget omfatter såvel SCFs pilotanlæg i Herlev samt rettigheder til teknologien, herunder knowhow og patenter. Købesummen er på en million
euro, og vil blive anvendt til delvis
dækning af selskabets forpligtelser.
Overdragelsen af aktiviteterne omfatter ikke SCFs medarbejdere, der alle
blev sagt op ved udgangen af oktober
2010.
– Det er ærgerligt for SCF, de mange aktive aktionærer samt ærgerligt
for Danmark, at teknologiudviklingen
ikke kan videreføres her, udtaler
SCF's direktør Ulrik Jensen i en pressemeddelelse. Han glæder sig dog
over, at det trods alt er lykkedes at
bevare og videreføre teknologien hos
de nye ejere.

SCF's forsøgsanlæg i Herlev, der blev
indviet i efteråret 2007. Anlægget var
i stand til at omdanne 20 kilo spildevandsslam i timen til to kilo råolie.
Med et tørstofindhold på 20 procent
svarer det til, at halvdelen af det organiske materiale blev omsat til olie.

Direktion og bestyrelse i SCF vil i
den kommende tid arbejde med forskellige muligheder i relation til selskabets fremadrettede aktiviteter,
herunder et eventuelt salg af de resterende aktiver i selskabet.

Store tilskud
I 2006 fik SCF ti millioner kroner af
Højteknologifonden til udvikling af
Catliq-teknologien, og året efter kunne selskabet fremvise det første de-

monstrationsanlæg til produktion af
råolie ud fra gylle og spildevandsslam. Teknologien var baseret på en
såkaldt nærkritisk proces, hvor molekylerne under høje tryk og temperaturer blev nedbrudt og sat sammen
på en ny måde – identisk med de
molekyler, der findes i råolie.
Projektet var så vellykket, at SCF
senere fik et tilskud fra EUDP på godt
ni millioner kroner til første fase af et
demonstrationsanlæg, der skulle opføres ved Nordjyllandsværket i samarbejde med Vattenfall. Fase 2 var budgetteret til 130 millioner kroner, hvoraf EUDP havde tilbudt at stille med
ikke mindre end 40 millioner i tilskud,
men projektet blev aldrig til noget, da
det viste sig umuligt at få finansieret
den resterende anlægssum.
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Alger har været brugt til foder og
fødevarer gennem århundreder,
men i dag er der især fokus på alger til energiproduktion. Flybrændstof er en af de mere oplagte muligheder, og nu er man også begyndt at forske i, hvordan alger
kan bruges til fremstilling af brint.
En af de forskere, der har undersøgt
mulighederne for at bruge alger til
brintfremstilling, er Kari Skjånes, der
for nylig blev doktor inden for emnet
ved Universitetet i Bergen. Her har hun
blandt andet undersøgt, hvordan man
kan stresse alger til at producere brint.
Hvis de befinder sig i et svovlfattig
miljø, vil væksten blive standset, men

FiB udgives af BioPress med støtte fra
Energinet.dk. og EUDP, der administreres
af Energistyrelsen. Gratis abonnement
kan tegnes hos www. biopress.dk
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Alger til brint og bioenergi

Kari Skjånes i laboratoriet i Bergen.
de vil fortsat optage energi via sollyset. Energien skal bruges til et eller
andet, og da de ikke længere kan
vokse, vil de begynde at producere
brint.
Den egenskab var tidligere kun
kendt fra en enkelt algeart, men Kari

Skjånes har dokumenteret, at det også gælder for andre arter, som tilmed
kan producere flere forskellige produkter på én gang. Hendes doktorafhandling viser, at mange arter kan
producere værdifulde stoffer til kosmetik-, fødevare- og medicinalindustrien, hvis de udsættes for bestemte
stressfaktorer.
Kunsten består i, at finde en kombination af forskellige produkter, der
tilsammen kan skabe økonomi i algedyrkning. Energi- eller brintproduktion
gør det ikke alene, men hvis det kan
kombineres med andre højværdiprodukter, kan det blive attraktivt.
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