Biomasse • Brændeovne

Nyt elektrofilter fjerner effektivt
partikler fra brændeovne
Det har været forsøg før, men nu
ser det ud til at lykkes: Et filter,
som kan fjerne 96 procent af partiklerne i røgen fra en brændeovn,
kommer på markedet sidst på
året. Prisen er endnu ukendt,
men det bliver næppe helt billigt.
Det er virksomheden PHX innovation, der har brugt tre år på at udvikle et elektrofilter, som kan fjerne
langt hovedparten af de skadelige
partikler i røgen fra brændefyring.
I første omgang er filteret tiltænkt
brændeovne, men på sigt vil det
også blive udviklet til kedler, som
anvender fast brændsel.
– Sidst i marts vil vi præsentere
filteret på en messe i Tyskland, og
i løbet af efteråret vil det blive markedsført af vores søsterselskab Exodraft. Det fortalte projektleder Per
Holm Hansen fra PHX innovation
på et seminar om brændefyring hos
Teknologisk Institut i Aarhus.
– Vi kan i gennemsnit fjerne 96
procent af de kondenserbare partikler. Når det handler om de helt små
partikler, kniber det lidt, men dem er
der heldigvis ikke mange af i brænderøg, forklarede Per Holm Hansen.
Hvis man ser på den samlede
masse af partikler, så er det 80 pro-

cent, der bliver opsamlet i det elektrostatiske filter.
PHX innovation er et lille firma
med fire ansatte, men man har en
række samarbejdspartnere, som har
været med til at udvikle filteret, ligesom man har et tæt samarbejde
med DTU.
Sammenlagt har firmaet gennemført 150 test med det nye filter, og
ifølge Per Holm Hansen gør man
meget ud af at dokumentere, at
driften er stabil og vedligeholdelsen
kan holdes på et minimum.
Ved en muret skorsten skal elektrofilteret monteres oven på skorstenen, men ved stål kommer det
til at erstatte den yderste meter af
skorstenen.
Den øverste del består af en røgsuger, som sikrer et konstant træk i
skorstenen, og som holder filteret
rent. Det sidste er vigtigt, for hvis filteret bliver beskidt falder effektiviteten. Derfor har man udover røgsuger
valgt også at indbygge en automatisk rensningsmekanisme.
Prisen på elektrofilteret er endnu
ukendt, men det bliver næppe nogen helt billig løsning. En god røgsuger kan let koste 5.000- 10.000
kroner, og dertil kommer prisen på
selve filteret.
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Figur 1. Partikelemissionen for en moderne brændeovn med og uden
elektrofilter. Med filteret tændt reduceres antallet af partikler med op til
96 procent.
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