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Mobile og stationære briketteringsanlæg 

• Halm en u udnyttet ressource 

• Hvorfor halmbriketter? 
• Gasudbytte 

• Andre fordele 

• Mobile og stationære halmbriketteringslinjer  
• Kapaciteter 

• Enten eller? 

• Økonomi 

• Konklusioner 

 

 

 



Halm – en u udnyttet ressource – 2017?  



Halm – en u udnyttet ressource  

Halmproduktion Halmforbrug Produktion/ton 

Ref: Seges 



Halmpotentiale i Danmark 

 

Halm er langt den største ”affalds” ressource 
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Halmbriketter til biogas 

Halm har en opbygning og struktur 
der er vandafvisende og ikke umiddelbar 
anvendelig biogasanlæg 

Halmbriketter har været udsat for stort tryk og 
mekanisk bearbejdning og kan suge mere end 
5 gange sin egen vægt 

Sammenligning mellem halmbriket 
/strå 70 g efter 0 og 15 min.  



Brikepressens reciprokerende stempel inducerer mindre 
”dampeksplosioner” af halmens porer.  



Kinetic Biofuel har gennemført test og dokumenteret forsøg de sidste 3-4 år på 
anlægget i Foulum, som viser følgende resultater: 

• Metan udbytte af briketteret halm mellem 300-350 l metan per kg tørstof 

• Der kan opnås et gasudbytte på ca. 250 Nm3 metan per tons halm i 
konventionel omrørt gyllebaseret reaktor 

 



Højt og stabilt metan udbytte 

9% briquettes 



Optimal pottasium – kali tillæg 



Andre fordele ved briketteret halm 
• Højt biogasudbytte som nævnt tidligere 

• Briketteret halm suger mere end 5 gange sin egen vægt 

• Derfor danner briketteret halm ikke flydelag ved direkte indfødning i reaktor 

• Halmbriketter har et højt tørstofindhold og belaster derfor ikke Biogasanlæg med 
vand og næringsstoffer 

• Briketterne har en høj densitet og kan indføres hurtigt direkte eller indirekte i 
biogasanlæg 

• 2. generations teknologi – restprodukter anvendes i stedet for afgrøder 

• Halm-briketter belaster ikke biogasanlæggets hydrauliske kapacitet 

• Halm-briketter tilfører varme og omgår varmevekslere 

• Halmbriketter er evakuerede for luft tilfører derfor ikke N2 som forurener opgraderet 
biogas 

• En mekanisk robust og stabil teknik. 

• Halm-briketter bidrager til en stabil biogasproces og reducerer ammoniak og svovl 
koncentrationer i reaktorvæsken og biogassen. 

 



Stationært Halmbriketteringsanlæg 

Halmbaner 

Halm nedeler 

Stenfælde 
Hammermølle 

Cyklon/filter 

Mixer/buffersilo 

Snegl med  
sandudtag 

Doseringssilo 

Briketpresse 

Kølebaner 



Væsentligste forudsætninger: 

• Halm med fugt under 15% - for dyrt med våd halm 

• Lavt askeindhold = lille sandindhold 

• Korrekt halmudstyr 

 

• Anlægsstørrelser og økonomi: 

• Anlæg fra 0,5 tons – 10 tons/time 

• Kwh ca. 100 per ton 

• Reservedele –EUR 5-7 pr. ton 

• Bemanding - afhængig af automatiseringsgrad 



Fordele ved stationære briketteringsanlæg 

• Høj effektivitet = 24/7 produktion 

• Lavt energiforbrug 

• Relativt lavt reservedelsforbrug 

• Reduceret bemanding 

• Optimering af anvendelse af råvarer 

• Bedst til anlæg med > 5-50.000 tons/år 
lokal halmforsyning 

 



Mobilt halm briketteringsanlæg – i 
samarbejde med Svend Aage Christiansen AS 

Haybuster halm  
neddeler 

Fliegl vogn som buffersilo 

Snegl med sandfang 

2 briketpressere  
med silo 

Ladvogn med generatoranlæg 
til drift af briketpressere 

Containere med færdige  
Briketter til levering til  
biogasanlæg 



Væsentligste forudsætninger: 

• Halm med fugt under 15% - for dyrt med våd halm 

• Lavt askeindhold = lille sandindhold 

• Korrekt halmudstyr 

 

• Anlægsstørrelser og økonomi: 

• Anlæg fra 1,5 tons – 6 tons/time 

• Anlæg er under indkøring – så data endnu ikke 
frigivet 

• Pris på halmbriketter ca. på samme niveau som 
stationært anlæg 



Fordele ved mobile briketteringsanlæg 

• Mobilt – kan flyttes på 1 dag 

• Lave logistikomkostninger 

• SAAC opnår optimeret halmpris 

• Optimeret halmpris og sparet logistik medfører god 
pris på briketter 

• Ingen bygningsinvesteringer 

• Ved maskinstation – ingen maskininvesteringer 

• Anvendelse til strøelse og senere biogas giver nye 
muligheder 

• Bedst til halmleverandører < 5.000 ton/år 

 

 



Strøelse til biogas 

Nuværende model Med halmbriketter 

Landmand køber 
langstrået halm til 

strøelse – Index 100 

Dybstrøelse leveres 
til biogasanlæg 

Biogasanlæg opnår  metan 
udbytte pr. ton tørstof 

som er lavere end strøelse 
fra briketteret halm 

Landmand køber 
halmbriketter 

(kortstrå) til strøelse – 
Index 66 

Strøelsen anvendes i 
kortere tid og sælges 

til biogas til Index 66 af 
briketpris 

Biogasanlæg opnår 
metan udbytte pr. ton 
tørstof som er højere 

end dybstrøelse 

Modellen forudsætter at 
SAAC/maskinstation 
håndterer logistikken  
og aftalerne. 
 
Det er en ”win-win” situation: 
• Landmanden opnår 

billigere og bedre strøelse 
• Biogasanlægget får 

billigere halm og større 
gasudbytte 

Konklusion 



Konklusioner: 

• Halmbriketter giver et højt gasudbytte til 
sammenligning med alternativerne 

• Halmbriketter er lette at indføre i biogasanlæg 

• Mobile og stationære anlæg er tilgængelige – valg 
afhænger af mængde af halm og andre forhold  

• Samarbejde med SAAC giver mulighed for optimere 
halmforsyning i kombination mellem stationære og 
mobile anlæg 

• Strøelse til biogas er en oplagt mulighed 

• Vi arbejder på en finansieringsmodel 

• Vi er klar!! 

 


