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– balancering af elnettet
med brint fra vindmøllestrøm
Udnyttelse af
vindmøllestrøm til
produktion af brint
kan blive et væsentligt
element for at sikre
balance i elnettet
og udnytte den
vedvarende energi
bedst muligt. Den
4. april blev første
spadestik taget i Hobro
til etableringen af en
brintfabrik.
Af Rune Schmidt

H

yBalance er et større udviklingsprojekt, der demonstrerer fremstilling af grøn brint ved
hjælp af elektrolyse, hvor brinten
skal anvendes i industrien og
i transportsektoren. Anlægget
skal demonstrere, hvordan
det kan hjælpe til at balancere
elsystemet, og omdanne el til
en anden energiform, der kan
lagres.
Anlægget vil primært være i
drift, når der er meget vindmøllestrøm i systemet, så den brint,
der fremstilles, kan betragtes
som grøn og kan sælges på
højværdimarkeder i industrien
og til transportsektoren.
Netop transportsektoren er
et af de vanskelige områder i
forbindelse med CO2-reduktion
og den grønne omstilling, og
teknologien kan således være
med til at opfylde kravene til
transportsektoren ved at levere
grøn brint til brinttankstationer,

hvor brændselscellebiler kan
tanke. På længere sigt kan
brinten evt. også anvendes
til opgradering af biogas, der
herefter kan indføres i naturgasnettet.

Store perspektiver
i teknologien
Anlægget i Hobro vil være et
fleksibelt elektrolyseanlæg
med den nyere og endnu ikke
så afprøvede PEM-teknologi
(Proton Exchange Membrane).
Udover at PEM-elektrolyse er
karakteriseret af høj effektivitet
(brint per kWh el) er teknologien
også fleksibel (kort opstartstid
og ingen problemer ved hyppige
start/stop), hvilket gør PEM
meget velegnet til at balancerede fluktuerende og vedvarende
energikilder.
Produktionsanlægget er på
ca. 1 MW og har således ikke en
kommerciel størrelse, men hvis

det gennem udviklingsarbejdet
lykkedes at reducere omkostninger og tekniske forhindringer
og anlægget opskaleres, er
der på sigt store perspektiver i
teknologien i forbindelse med
integration af de fluktuerende
elproduktionskilder som vind og
sol i elsystemet.
I HyBalance projektet vil
PEM-elektrolysen generere 230
Nm³/h brint (svarende til op
til ca. 500 kg/dag). Målet er at
demonstrere hvor dynamisk, det
er, og hvordan det kan hjælpe til
at balancere elnettet. Projektet skal ikke alene validere
dynamisk PEM-elektrolyse og
innovative processer til levering
af brint, men det vil også ske i et
eksisterende industrimiljø – og
ved hjælp af det nyeste udstyr
inden for fremstilling og levering
af brint under højt tryk.
Ligeledes muliggør teknologien fremstilling af grønne
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PUT EN BLOMST
I TANKEN!
Produktion af biogas til gasnet og
kraftvarmeværker kan øges med brug
af biomasse fra enge og grøftekanter.
Af Jesper Tornbjerg

G

ÅBNING. HyBalance blev gravet i gang af energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt (V). Foto: Hydrogen Valley.

transport-brændstoffer, og
endelig kan varmen fra anlægget anvendes til fjernvarme, og
på den måde også være med
til at gøre fjernvarmen grønnere. Et elektrolyseanlæg kan
derfor være med til at balancere
elsystemet i samspil med både
industrien samt transport-, gasog varmesektoren.

Internationalt samarbejde
Projektet gennemføres i samarbejde mellem den franske industrigasproducent Air Liqiuide,
belgiske Hydrogenics Europe,
der leverer elektrolyseanlægget,
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik
GmbH fra Tyskland samt de
danske partnere NEAS Energy
A/S og Hydrogen Valley/CEMTEC. Det samlede budget er på
125 mio. kr.
Projektet er støttet med 20,5
mio. kr fra det danske ForskELprogram og 60 mio. kr. fra EU’s

Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint
Undertaking.
Projektet er dermed et glimrende eksempel på, hvordan det
er muligt at ’geare’ de danske
støttemidler ved at samfinansiere med EU-midler, ligesom
det er et godt eksempel på
internationalt samarbejde om
udvikling af en teknologi, hvor
Danmark bl.a. er udvalgt som
demonstrationsområde, fordi vi
har så høj en andel af vindkraft i
systemet og stor ekspertise i at
balancere et elsystem med høj
andel af fluktuerende energikilder. På den måde skal det
sikres, at udenlandsk ekspertise
sammen med dansk ekspertise
tilfører Danmark unik viden om
teknologien og dens formåen.
Læs mere på www.hybalance.eu

ræs og blomster fra enge,
skråninger og grøftekanter
kan - som alternativ til energiafgrøder - levere betydelige
mængder biomasse til biogasanlæg. Det vurderer ph.d.,
postdoc Ane Katharina P. Meyer
fra afdelingen for energiteknologi på Aalborg Universitet
Esbjerg på baggrund af analyser
af potentialet for bæredygtig
biomasse fra naturarealer i
Danmark og en række andre
europæiske lande.
- Enge og grøftekanter skal
holdes nede for ikke at gro til i
siv, buske og træer. Hvis vi kan
høste biomassen på en skånsom
måde og bruge den til at producere biogas, får vi plejet nogle
naturtyper med høj biodiversitet
samtidig med, at vi får energi og
samlet næringsstoffer til landbruget, påpeger Ane Katharina
Paarup Meyer.
Brug af energiafgrøder til
energiproduktion er omdiskuteret ud fra den betragtning,
at landbrugsarealer helst skal
bruges til produktion af fødevarer. Derfor rettes fokus typisk på
restprodukter og affald.

- Biogasproduktionen i Europa
er øget fra 2,2 mio. tons olieækvivanter i 2000 til 13,5 mio.
tons i 2013. Hvis stigningen skal
fortsætte, skal vi have fat i flere
bæredygtige ingredienser, siger
Ane Katharina Paarup Meyer.
Gylle fra husdyrbrug er
basis, men der skal også hentes
biomasse fra græs i omdrift,
permanent græs og halm.
Potentialerne er forbundet med
stor usikkerhed, men der er rum
for mere biogas. Produktionen
vil alt i alt kunne øges til 40-66
mio. tons olieækvivalenter, viser
analyserne.
- Bæredygtig biomasse
kan være kernen i en fortsat
udvikling af den europæiske
biogassektor, men der er en
række tekniske og økonomiske
udfordringer, der skal løses. For
eksempel skal der etableres offentlig-private partnerskaber om
pleje af enge og vejsider, siger
Ane Katharina Paarup. Meyer.
Læs mere på
http://personprofil.aau.
dk/126184?lang=en

KORTLÆGNING. Ane
Katharina
Paarup Meyer
fra Aalborg Universitet Esbjerg
har kortlagt,
hvor i Danmark
der kan være
mere bæredygtig biomasse til
rådighed for nye
biogasanlæg.
Området mellem Esbjerg og
Kolding hører til
blandt de lovende lokaliteter.

