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Hvilke typer af halm skal biogasanlægget håndtere? 
Er det kun tørre og ensartede baller? 
Vil der også være våde og skæve baller? 
Der stilles forskellige krav til forbehandling 



En stor del af halmen er forbehandlet af regnen i år.  

Fra venstre: Gult halm, gråt halm og ensileret halm, før og efter behandling. Gult halm er mindre 
findelt og fylder mere end gråt halm 



Gult halm, har ikke fået regnvand Gråt halm, har fået meget regnvand og 
ligget i minimum 4 uger. 

Ensileret halm 



Hvor meget forbehandling kræves? 
 
Forbehandling  af halm ved kort opholdstid <40 døgn: 
 
- For at opnå et højt gasudbytte på kort tid 
- For at kunne få tørre biomasse ind i reaktor 
 
 

Forbehandling ved lang opholdstid 
(>40 døgn) 
 
- For at få tørre biomasser ind i 
reaktor. 



Simple systemer – et spørgsmål om 
at få det ind i reaktor 
 
Indfødning ved at skubbe det ned i 
skakt 
Indfødning via snegle med direkte 
adgang til reaktor 
Simple systemer, men kun 
indfødning til en reaktor pr system 



Biomikser alene kan ikke 
anvendes til tørt halm, da 
luftigt halm giver for lidt 
modstand til at knivene kan 
skære. 
Halmen skal som minimum 
blandes med andre og mere 
fugtige/tunge biomasser 



X-chopper fra Xergi (kædeknuser) 
I Xchopperen blandes de tørre biomasser sammen 
med gylle, før det ledes ud til blandetank. 



Merproduktion ved forbehandling med Xchopper 

Metanudbytte af halm, forbehandlet halm, dybstrøelse og forbehandlet dybstrøelse 

Forbehandlingen har en 
positiv effekt på  14% øget 
metanproduktion ved 
opholdstid på under 40 
dage. Ved lang opholdstid 
opnås samme 
metanudbytte.  



Hüningen hammermølle 
Knive der findeler biomassen og efterfølgende leder 
det ind i en væskestrøm. 

Energiforbruget ved behandling af dybstrøelse er ca. 8 kWh/ton. Energiforbruget til forbehandling af majs-halm 

blandingen har været ca. 17 kWh/ton. Hvis hele energiomkostningen lægges på halmdelen er forbruget ca. 69 

kWh/ton, hvoraf under halvdelen går til selve hammermøllen. 



Metanudbytte af dybstrøelse. Stiplet linje er 
forbehandlet med Hüningen og giver en merproduktion 
p18% ved kort opholdstid under 30-40 dage, ved 50-60 
dag er den udlignet.  

Merproduktion ved forbehandling med Hüningen 



Formaling af halm 

Der kan håndteres store mængder 
tørt halm. 
Systemet kan håndtere tørre og 
ensartede baller. 
Det formalede halm blandes ind i 
væskestrømmen og pumpes til 
reaktorer. 

Formalingsanlæg med 
iblanding i pumperør 



Kilde. Biogas Taskforce, Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark, Faglig rapport 

Biomikser til opblanding/oprivning før indfødning i 
ekstruder. 
Kapacitet 1,2 – 12 tons/time 

Merudbytte er målt til 15-27% 
ved 20-30 dages udrådningstid. 
Ved langtidsudrådning er 
mérudbyttet 1-10%.  



Snitning af våde og tørre baller med 
Haybuster, og efterfølgende ensilering. 
Ved tørt halm tilsættes vand for at sikre 
ensileringsprocessen. 
Behandlingsomkostninger til Haybuster 
fra 200 kr./tons (Brdr. Thorsen Biogas).  
Indfødning med Premix fra Vogelsang, der 
blander halm, dybstrøelse mm. med gylle 
før pumpning til reaktor. 

Ensilering af halm og indfødning med Premix system 



Ensileret halm giver et merudbytte som i 
dette forsøg ligger på 24%. Der er fundet 
tilsvarende mérudbytter i andre forsøg. 
I modsætning til andre 
forbehandlingsmetoder er der et 
mérudbytte selv ved lange opholdstider. 
 

Ensilering af halm og indfødning med Premix system 



Kilde. Biogas Taskforce, Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark, Faglig rapport 

Sammenligning af energiforbrug ved forbehandling af dybstrøelse og halm 

Energiforbrug til forbehandling 



Gaspotentiale L CH4 /kg VS  før og efter forbehandling af halm. For Hüningen indgår kun det 
ubehandlede halm, da det ikke var muligt at behandle halm med udstyret, uden tilsætning af 
betydelige mængder majsensilage.  

Brikkettering som nævnt i foregående indlæg giver også et mérudbytte ved kort opholdstid. 

 Kilde. Biogas Taskforce, Udvikling og effektivisering af biogasproduktionen i Danmark, Faglig rapport 



 
 

Sammenblanding af halm og gylle i fortank 
 
Øge værdien pr. ton fra ca. 57 kr./ton til ca. 100 kr./ton.  
 
Lavere transportomkostninger pr. m3 biogas i flydende husdyrgødning 
Reducere forbehandlingsomkostninger på anlægget. 
 
  

Foto: Rasmus Kjelsmark Nielsen 



Iblanding i fortank 

Iblanding af ca. 2.460 kg ensileret halm med 30% ts 
Hævet ts fra 5,9 til 8,1%. Let at blande op i rågyllen 

Iblanding af ca. 1300 kg tørt halm fra 
snittet minibig. Hævet ts fra 3,27 til 
5,59%. Svært at blande op i rågyllen 



 
 

 
Tak for opmærksomheden 

Spørgsmål? 


