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Ny teknologi til opgradering af biogas
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Forskere på DTU har udviklet en
ny metode, der binder CO2 fra
biogas sammen med sukker i
spildevand. Derved får man opgraderet biogassen til naturgaskvalitet samtidig med, at der
produceres ravsyre.
Det er professor Irini Angelidaki fra
DTU Miljø, som står i spidsen for et
forskerteam, der længe har samarbejdet med sukkerroefabrikkerne i
Danmark om at udnytte potentialet
i vaskevandet fra sukkerroerne. Det
skriver DTU Miljø på sin hjemmeside.
Samarbejdet har nu resulteret i
udviklingen af en teknologi, hvor
man anvender sukkerholdigt spildevand og CO2-indholdet i biogas til at
producere biologisk ravsyre. I dag
produceres det hovedsagligt ud fra
fossile brændstoffer og anvendes i
mange produkter som blødgører – i
maling, nylon, kosmetik, personlige
plejeprodukter, sko, bilinteriør og
meget mere.
Industrien har en betydelig interesse i at få etableret en bæredygtig
produktion af ravsyre til erstatning
for den nuværende, og med den
nye teknik kan man samtidig rense
spildevandet og få opgraderet biogassen, så den kan distribueres
gennem naturgasnettet.

– Vi har gennemført forsøg med
brug af den nye metode, hvor vi har
anvendt biogas og spildevand fra
produktionen af sukker. Spildevandet indeholder et højt niveau af kulhydrater, og det har skabt de rette
forudsætninger for, at det er lykkedes for os i samme biologiske proces både at kunne opgradere biogassen og samtidig producere ravsyre. Næste skridt er nu at gennemføre demonstrationsforsøg i stor
skala på en sukkerfabrik for at vise,
at metoden også kan anvendes
uden for laboratoriet, siger Irini
Angelidaki.
Forventningerne til den nye metode er store fra samarbejdspartneren
Nordzucker, der har sukkerfabrikker
i Danmark og resten af Nordeuropa.
– Hvis vi ved hjælp af spildevandet fra sukkerfremstillingen kan omsætte en del af vores biogasproduktion til en produktion af bioravsyre,
så er det klart meget interessant. I
øjeblikket produceres bioravsyre kun
i Canada, og prisen er høj. Med den
nye metode fra forskerne på DTU vil
vi formodentlig kunne sælge bioravsyre til den halve pris, og det vil
der bestemt være et marked for,
siger John Jensen, Senior Group
Advisor i Nordzucker.
Planen er at starte demonstrationsforsøgene i 2018.
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