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Formål og baggrund
Projektets formål er at teste og dokumentere et filtermedies (BIO-BLOK®) evne til at øge
biogasproduktion og samtidig reducere husdyrgødningens opholdstid i en biogasreaktor. BioBlok mediet kan skabe optimale hydrauliske væskestrømme gennem biogasreaktoren ved hjælp af
pumpning af biomassen gennem lodrette BIO-BLOK® rør. Derved opstår der store kontaktflader til
bakterierne samtidig med, at bakterierne får optimale vækstbetingelser på selve filtermediet.
Denne proces øger bakteriernes antal i bioreaktoren og dermed forøger evne til at afgasse biomassen,
hvilket vil reducere biomassens opholdstid i reaktoren væsentlig og derved øger gasproduktions
kapaciteten i nye og eksisterende anlæg. BIO-BLOK® mediet kan derved bidrage til en forbedring af
biogasanlæggenes økonomi ved en øget anvendelse af biomasse til bioenergi og gødning, hvilket har
store miljømæssige fordele.
Expo-Net A/S og de involverede partner har netop afsluttet en praktisk test på Århus Universitets
Biogas Center i Foulum med følgende målcenter:
1. At designe, opstille og opstarte en mindre biogasreaktor, hvori det kan dokumenteres, at der
kan udvikles fastsiddende bakteriekulturer på det indbyggede filtermedie.
2. At teste og dokumentere en reduktion i biomassens opholdstid i biogasreaktoren
3. Undersøge acceptabel/maksimal partikelstørrelse, hvor tilstopning af filtermediet undgås.
4. Analysere og dokumentere mediets overordnede anvendelig i en biogasproduktion.
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Proces beskrivelse
BIO-BLOK® mediet nedsættes i eksisterende og nybyggede reaktor tanke på biogasanlæg baseret på
husdyrgødning.
BIO-BLOK® mediet virker som en katalysator i forbindelse med fermentationsprocesser og lignende
processer, idet bioblokkene vil skabe optimale hydrauliske væskestrømme gennem bioreaktoren, ved
pumpning af biomassen gennem de lodrette rør. Derved opstår optimale og store kontaktflader til
bakterierne indbyrdes, samtidig med at bakterierne får gode vækstbetingelser på den ru overflade,
som findes på filtermediet BIO-BLOK®. Dette betyder at mængden af arbejdende bakterier vil kunne
forøges væsentligt.
BIO-BLOK® mediet er patenteret. Der anvendes i dag ikke fastsiddende filtermedie i traditionelt
opbyggede bioreaktorer i forbindelse med biogas produktion fra husdyrgødning pga. problemer med
tilstopning af filtermediet.
Proces fordele.
Fastsiddende Bioblok medie vil kunne give øget gasudbytte pr. volumen biogasreaktor, sammenlignet
med traditionelle reaktorer uden fastsiddende medie. Dette system vil være i stand til at udnytte og
producerer gas fra separeret gylle, hvilket sandsynligvis vil betyde, at der vil opstå gode økonomiske
muligheder for etablering af mange gårdanlæg, som vil være i stand til at producerer biogassen på
stedet, således at det kun er gassen der skal transporteres. Dette giver mulighed for at aktiverer den
sidste del af biomassen som ellers ikke ville blive aktiveret. Dette vil give miljømæssige fordele for
landbruget.
På baggrund af denne dokumentation forventes Expo-Net på sigt at kunne introducere BIO-BLOK®
mediet, som en vigtig del i konstruktionen af nye biogasreaktorer som gårdanlæg eller ombygning af
eksisterende anlæg, som en kombination af traditionelt opbyggede anlæg, efterfulgt af anlæg med
fastsiddende filtermedie.
Sekundær vil der, via dette system, være gode muligheder for at kunne forbedre og effektiviserer
driften af mange rådnetanke, som i dag er etableret på mange renseanlæg i Danmark.
Systemet kan også forbedre økonomien i forbindelse med behandling af industrispildevand, som har et
højt organisk indehold, idet man her kan udnytte gasproduktionen til bl.a. til opvarmning. Dertil
kommer, at spildevandet indehold af COD, vil blive reduceret væsentligt og dette vil medvirke til at
kunne reducerer virksomhedens omkostninger til rensning af fabrikkens spildevand.
Systemopbygningen er vist nedenstående:
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Illustration: Systemopbygning

Billede af forsøgsopstilling
Der er en samlet opholdstid på 4,2 dage i anlægget, hvoraf der er ca. 1,6 døgn i hydrolyse tank.
Reaktoren med filterblokkene er løbende blevet gennempumpet med biomasse med et flow på ca.
29,5 m3/time og med et overfladeareal på 2,5 m2, svarer dette til en belastning på 11,5 m/h.
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Resultater og diskussion
Der har i forsøgsperioden været afprøvet forskellige biomasser herunder kvæggylle, afgasset kvæggylle
og tynd svinegylle. Kvæggylle og afgasset kvæggylle har haft et højt tørstofindhold (ca.7,5%) og der har
været et stort indhold af fibre. Kombinationen af højt tørstofindhold og fibre har givet anledning til en
række tekniske problemer der har nødvendiggjort en del ombygninger og det har i driftsperioden ikke
været muligt at indsamle stabile data. Problemerne resulterede i at anlægget blev ombygget således at
materialet kun blev tilført en reaktor med Bio Blok, medens den første reaktor blev ombygget til en
hydrolyse reaktor.
I den sidste del af forsøgsperioden blev anlægget udelukkende tilført tynd svinegylle og fra den 14. juli
til den 15. september 2014 har reaktorerne kørt rimeligt stabilt med følgende undtagelser:




Mixerpumpen i toppen af reaktor 1 sætter sig fast i fibre og falder ud på termofejl først i uge
29. Anlægget kører dog videre uden denne pumpe til mandag i uge 33 hvor pumpen adskilles,
renses og sættes tilbage i drift. Tirsdag uge 33 er mixerpumpe igen faldet ud og anlægget står
stille til torsdag, hvor anlægget igen sættes igang uden mixerpumpe 1.
I uge 34 holdes setpunkt temperaturen i reaktoren ikke og en programfejl rettes onsdag i uge
34 hvorefter temperaturen rammer setpunktet igen.

I den sidste forsøgsperiode med svinegylle blev der tilsat 1500 kg materiale dagligt.
I nedenstående figur er temperatur forløbet i Expo-net reaktoren vist:

Temperatur (oC)

Temperaturforløb
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
10.7.14

30.7.14

19.8.14

8.9.14

Figur 1: Temperaturforløb i Expo-net reaktor
Det fremgår af figur, at der har været et dyk i temperaturen pga. en programmerings fejl. Efter at
program fejl er rettet har temperaturen været meget stabil, med variationer på 1-2 grader C.
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Biomasse og gasproduktionen.
Den gennemsnitlige sammensætning af svinegyllen, der blev anvendt i forsøget er vist i nedenstående
tabel. Det fremgår at det organiske indhold i gyllen har været meget lavt
Tabel: Sammensætning af gylle.

Svinegylle
Tørstof (%)
Organisk TS (%)
Aske (%)
pH
Eddikesyre (g/liter)
Propionsyre (g/liter)
Total flygtige syrer (VFA) g/liter
Total ammonium (g/L)

1,38±0,13
0,82±0,12
0,56±0,03
6,9
3,35±0,26
1,18±0,08
6,59±0,45
1,5±0,22

I figur er omsætningen af VFA illustreret. I gennemsnit er 60% af de organiske syrer blevet omsat,
svarende til at ca. 60% af det opløste COD bliver omsat, da det vurderes at næsten al opløst COD
findes på VFA form. I den sidste del af forsøgsperioden er omsætningen ca. 75%.

Figur 2: Indhold af flygtige fede syrer VFA i indløb og udløb af reaktor med exponet.
I figur er gasproduktionen er vist. Det fremgår at gasproduktionen i de første 20 dage har været over 4
m3/ton hvorefter der sker et gradvist fald. Faldet i gasproduktion er sammenfaldende med at der har
været problemer med temperatursyringen, hvilket har givet for lave temperaturer i både hydrolyse og
Expo-net reaktor. Dette betyder at produktionen af VFA begynder at falde, hvilket medfører et fald i
gasproduktionen. Resultaterne indikerer at langt størstedelen af gasproduktionen kommer fra
omsætning af VFA og det er derfor vigtigt at der er tilkoblet en hydrolyse tank der effektivt omsætter
organisk stof til VFA.
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Figur 1: Gasproduktion i forsøgsperiode med svinegylle
Gaskvaliteteten fra reaktoren har været høj med 70,2 % CH4 i gennemsnit og svovlindhold på 45 ppm.
Sideløbende med Expo-Net forsøget er der udført forsøg med den samme svinegylle i en kontinuert
reaktor under termofile forhold (53oC) og 20 dages opholdstid. I denne reaktor er der opnået udbytter
på 2-8 m3/tons med et metan indhold på 70,8 % og 2849 ppm svovl. Det tyder således på, at Expo-net
reaktoren tilkoblet hydrolyse tank kan producere tæt på det samme når temperaturen i hydrolysetank
og Expo-net reaktor holdes konstant på minimum 32oC med en opholdstid, der kun er 20 % af et
traditionelt biogas system. Ligeledes tyder det på, at gassen produceres med et meget lavt
svovlindhold sammenlignet med et traditionelt system.

Konklusion og perspektiver
Det er i forsøget vist at fastsiddende Bioblok medie vil kunne give øget gasudbytte pr. volumen
biogasreaktor, sammenlignet med traditionelle reaktorer uden fastsiddende medie. Omsætningen af
VFA har været 60-75 % og vurderes at kunne øges yderligere ved længere tids drift og højere bakterie
densitet på filtermaterialet. Udbyttet har ved 4 døgn været i samme størrelses orden som i en
traditionel reaktor med 20 døgns opholdstid. Teknologien vil kunne have store perspektiver på gårde
der har separation af gylle med henblik på at levere den faste del til centrale biogasanlæg. Her vil den
tynde del kunne omsættes lokalt i en anaerob filter reaktor og levere gas og varme til gården på et
anlæg med lave investering og høj effektivitet. Der vil herved opstå gode økonomiske muligheder for
etablering af mange gårdanlæg. Dette giver mulighed for at aktiverer den sidste del af biomassen som
ellers ikke ville blive aktiveret. Dette vil give miljømæssige fordele for landbruget. I det gennemførte
forsøg er der kun udført indledende undersøgelser og processen vil i det kommende år blive yderligere
dokumenteret og optimeret på Århus Universitet. Der vil bl.a. bliver forsøgt anvendt gylle med højere
tørstof indhold og hydrolysen vil bliver forsøg optimeret.
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