
DOBBELT UDBYTTE 
I BIOGAS ANLÆG 
VED ANVENDELSE AF 
HALMBRIKETTER

Region Midt og EUDP har financieret to  
projekter, som demonstrerer potentialet

Verden over er der masser af halm, som ikke anvendes 
optimalt, eller afbrændes direkte på marken. Brikkette-
ring af overskudshalm omdanner den til en ressource 
for bæredygtig bioenergiproduktion



Halmbriketter har en meget 
større densitet end halmballer

Herved reduceres transportomkostningerne idet 
man kan transportere flere ton per vognlæs. Man 
har således mulighed for at transportere halmen 
over større afstande, uden at det går ud over renta-
biliteten i biogasproduktionen.

I briketform  har halmen en bulk densitet på ca. 
550 kg per m3, hvor en bigballe har en densitet på 
ca. 150 kg per m3. 

Den ene del af briketteringspotentialet ligger i at 
fragtomkostningerne for halmen formindskes dra-
stisk, da transportmængden pr. vognlæs kan øges 
fra ca. 12 tons til ca. 33 tons.

Den anden del af briketteringspotentialet ligger i at 
løs halm ikke kan benyttes i biogasproduktion, på 

grund af den lukkede cellestruktur og lave masse-
fylde. Halm på briketform kan derimod fyldes i en 
biogas-reaktor og indgå effektivt i gæringsproces-
sen, med over en fordobling af gas-udbyttet som 
resultat. 

Halmen findeles forud for briketteringen, der er en 
sammenpresning under højt tryk, som sammen-
holdt med friktionsvarme og et vist fugtindhold 
fører til små dampeksplosioner, hvorunder cel-
lestrukturen nedbrydes.

Kombi-effekten er en god forbehandling af halmen, 
så dens evne til at opsuge vand forbedres væsent-
ligt og halmbriketterne opløses dermed let i et 
biogasanlæg. Som et resultat heraf åbnes cellerne 
så bakterier kan nedbryde sukkerstofferne. 
Biogasudbyttet kan fordobles ved at tilsætte halm-
briketter til kvæggylle

Rest-biomasser fra landbruget har store potentia-
ler til energiproduktion. Der vil fremover være et 
stigende behov for 2. generations råvarer til ener-
giproduktion og halm vil derfor være den vigtigste 
ressource. Hvor der er en stor svineproduktion 
med meget gylle er der også typisk et halmover-
skud.

Halm har dog hidtil ikke været ligetil at bruge i bio-
gas, da halm er vanskeligt at opløse i gyllen og har 
tendens til at danne flydelag i reaktoren. 
Men med brikettering ændres halmens egenskaber 
og dermed kan de to restprodukter kombineres 
effektivt og give bæredygtig biogas.

Kinetic Biofuel har sammen med Ribers Maskinim-
port, BioFuel Technology og C.F. Nielsen udviklet 
et semi-mobilt briketteringsanlæg til at imødegå 
efterspørgslen efter halmbriketter. 

Anlægget vil kunne flyttes til et andet produktions-
sted i løbet af 1-2 dage.

Anlægget omfatter følgende udstyr:
1. Halmbane til fødning af opriver
2. Opriver for neddeling af halm til ca. 15-20 mm
3. Stenfælde
4. Cyklon til større partikler
5. Filter til mindre partikler
6. Silo til fødning af pressen
7. Briketpresse BP6510 med kapacitet op til 1,5 ton

Anlægget kan ses på næste side

Demonstrationsanlægget i Havndal har en kapaci-
tet på 1,5 ton i timen og briketterne skal anvendes 
til at forsyne biogasproducenter i Danmark.

Et biogasanlæg med tilførsel af 100.000 t. gylle kan 
øge biogasproduktion fra 2,5 mio m3 biogas til 6,5 
mio m3 ved at tilføre 10.000 tons halmbriketter. Det 
svarer til 250 Nm3 metan pr tons halm forklarer 
Torben Bonde.

Kernen i anlægget er CF Nielsen briketpressen BP 
6510 HD

SPECIFIKATIONER:
Briketdiameter: Ø75 / Ø90 mm
Motor: 55 kW
Kapacitet: 1200 - 1800 kg/h
Dimensioner mm (L x B x H): 1700x1550x3050
Vægt: Ca. 5800 kg

DEMOANLÆG 
HAVNDAL

33 tons  
halmbriketter

12 tons  
halmballer

Vi har i projektet fået tilpasset og demonstreret, at det kan lade sig gøre at lave et velfun-
gerende anlæg, der passer til en stor svineproduktion.

Mogens S. Knudsen
CEO Kinetic Biofuel og C.F. Nielsen

Der er store forventninger til at 
gylle og halm i briketter alene kan 
udgøre stammen i et velfungerende 
biogasanlæg

Torben Bonde
Kinetic Biofuel



Investering og drift
Et anlæg som det demonstrerede vil kræve en 
investering på DKK 3 mio. Anlæggets driftsomkost-
ninger til el vil være på ca. 75 Kwh /tons halm. 

Anlægget kan producere automatisk, men der skal 
løbende tilsættes halmballer.

Anlægget skal vedligeholdes i mindre omfang. Ar-
bejdskraftbehovet er således minimalt, og anslås til 
¼-½ medarbejder pr. skift.

Vedligehold udgør ca. DKK 25-30 pr. ton halm.
Behandlingsprisen per tons halm varierer mellem 
2-300 kr. per tons alt inklusive

Efter kompression har halmen en bulk densitet på
ca. 550 kg per m3, hvor en bigballe har en densitet 
på ca. 150 kg per m3. En del af briketteringspoten-
tialet ligger i at mobiliteten af halmen forbedres ved 
at transportmængden pr. vognlæs øges fra ca 12 
tons til ca 33 tons.
Briketterne kan let tilsættes gylles i et biogasanlæg.

INDFØDNING
Briketter kan indfødes i biogasreaktoren på flere
måder:
•   Briketlinien føres direkte i biogasanlægget med 

snegl.
•  Briketter kan tilsættes i fortank og oprøres med 

gylle, som pumpes ind i reaktoren

Begge metoder har kørt uproblematisk

Halmbane og opriver er tilpasset denne briketteringskapacitet

Specifikationer for halmbane
Længde af standardmoduler: 10 m
Bredde: 1500 mm
Højde: 1100 mm
Vægt per sektion: 1500 kg
Motor: 380 V, 50 Hz 1,1 kW per sektion

Specifikationer for opriver
Kapacitet: 1500 - 3000 kg/h
Partikelstørrelse for: 15 - 20 mm
Max dimension af baller: 1300 x 1300 mm
Motor: 380 V, 50 Hz 75 kW
Dimensioner (L x B x H) mm: 2900x2320x2650
Vægt: 2800 kg
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Halmballer

Opriver / Hammermølle                                                    Filter / Cyklon Briketpresse/Buffersilo Kølebane Container / Lager

Til biogasanlæg

En briket opsuger vand 
på få minutter 
– her 15 min. - og  
opløses derfor let i 
gyllen.



Vi har indfødt ca. 100 tons halmbriketter via fortank i vores biogasanlæg uden 
problemer siger driftsleder på Linkogas Martin Fey og fortsætter: Vi afventer en-
delig opgørelse over gasudbytte, men foreløbige beregninger baseret på målinger 
fra Aarhus Universitet i Foulum ser meget lovende ud.

Biogasudbytte
Århus Universitet har gennemført et stort antal
laboratoriemålinger, semi-skala målinger, og
fuldskala målinger af biogasudbytte af briketteret
halm. 

En samlet vurdering viser, at der kan opnås
300 m3 metan per tons organisk tørstof i halm
under forudsætning af en god halmkvalitet og en
god biogasproces. 

En god biogasproces svarer til en termofil udrådning 
over 30-40 dage, eventuelt i serieforbundne reak-
torer, og med veltilpasset mikroflora til lignocellulo-
se-holdige biomasser.

De nævnte 300 m3 metan per tons organisk tørstof 
svarer til ca. 250 m3 metan per tons halm.
Et stort antal målinger viser desuden, at briketteret 
halm giver et større gasudbytte i sammenligning 
med snittet eller macereret halm, i visse tilfælde op 
til 19%.

Endeligt er det fundet at tilsætning af kalilud i alle
målinger helt systematisk giver et signifikant højere 
gasudbytte på 10-20%.

Århus Universitets har dokumenteret og demon-
streret, at halm kan udnyttes til biogas i industrielle 
mængde i typiske danske gyllebaserede biogasan-
læg

Der kan tilsættes 10% halm til en typisk gyllebaseret 
biogasreaktor uden nogen form for procesvanskelig-
heder. Der dannes ikke sedimenter, død-voluminer, 
flydelag eller tilstopninger af rør og pumper. Til og 
med forøges end ikke effektforbruget til omrøring, 
hvilket er tilfældet ved små mængder snittet halm, 
dybstrøelse eller andet. 

I forbindelse med udviklingsprojektet har Kinetic 
Biofuel fået patent på anvendelsen af halm briketter 
i biogasanlæg.

Til sammenligning med ovennævnte tal har Aarhus 
Universitet registreret udbytter for andre råmateriale 
som følger

Dansk potentiale
Halm til biogas i industrielle mængder kan lægge
et sikkert fundament under den danske biogaspro-
duktion.

Regeringens ønske om at få 50% af husdyrgød-
ningen behandlet i biogasanlæg kan kun opnås på 
bæredygtig vis ved at bruge store mængder af halm 
til at øge gasproduktionen af gyllen.
Industrielt affald er opbrugt.

Energistyrelses Task Force for biogas konkluderede 
i foråret 2014 at dybstrøelse og halm er centrale 
restressourcer til at øge gasproduktionen. 

I Danmark produceres ca 5,5 mio tons halm årligt og 
ca. 1/3 bruges til strøelse og foder, ca 1/3 bruges i 
varmeanlæg og ca 1/3 nedmuldes.

Anvendes denne sidste del af halmen til biogas
først og derefter tilføres jorden får vi en god værdi

af den del af halmen der omsættes i biogasanlægget 
og jorden får gavn af de langsomt nedbrydelige dele.
Halmbriketteringsanlægget kan placeres på et
biogasanlæg med tilstrækkelige halmressourcer i
nærheden – eller hvor halmressourcen er tilgænge-
lig og derfra transporteres til biogasanlæg.

Internationalt potentiale
Hvor der er stor svineproduktion er der ofte også
halmoverskud, så et biogasanlæg kan håndterer
de to største restressourcer fra svineproduktion og 
producere gødning. 

Det forventes at der vil være samme effekt på fx
rishalm og tør majshalm så samme model vil være 
anvendelig i alle verdens svineintensive områder 
(Kina, Bretagne, Katalonien, Holland osv.) så der er 
store eksportpotentialer i konceptet.

BALLER ELLER BRIKETTER
Halm som handelsvare har hidtil været begrænset
af bulk densiteten. Med brikettering øges markeds-
værdien betydeligt af halmen.

Modelberegninger udført af Århus Universitet og
Videnscenter for Landbrug viser at transportafstan-
den skal være over 200 km før brikettering rent 
logistisk set kan betale sig. 

Der skal dog også indregnes fordelene af halmens 
forbehandling med brikettering, som måske er den 
væsentligste fordel af halm til biogas.

Halmbriketter kan åbne op for halm som en biomas-
sevare på et regionalt marked i fx Nordeuropa, hvor 
dansk halm kan få øget værdi i Holland eller polsk 
halm kan nå det danske marked via skib.

Potentialerne for eksport af teknologierne er store. 
EUDP og Region Midt projekterne har allerede skabt 
grundlaget for en ny virksomhed – Kinetic Biofuel 
– og briketteringsteknologien er på en lang række 
markeder og på vej til nye.

Dette kan øge forsyningssikkerheden og forventes
at kunne stabilisere priserne til fx halmbaseret
bioethanol produktion.
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Methanudbytte pr. tons ots (askefri tørstof), her vist 
med 25 dages opholdstid.
Kilde Henrik B. Møller, Århus Universitet, Foulum.



Teknikken udvikles og markedsføres af Kinetic Biofuel 

www.kineticbiofuel.com

Det demonstrerede anlæg har en kapacitet på 1,5 tons i timen, men der kan  
tilbydes anlæg med kapacitet på op til 10 tons i timen

 


