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Takket være det unikke danske koncept kan bioethanol 
gøres konkurrencedygtig med benzin og diesel. Det 
nye er at kombinere ethanolproduktion og biogaspro-
duktion. De to processer udnytter hinandens restpro-
dukter og frembringer ikke spildevand af betydning. 
Både bioethanol og biogas bliver billigere.
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Atomkraft medfører ikke carbondioxid-
udslip og er mange steder i verden på vej 
til en renaissance. Intet land har endnu 
løst problemet med slutdeponering af 
højradioaktivt brændselsaffald, men når 
det er sagt, så er atomkraft en af de få 
gennemprøvede energikilder, som hur-
tigt kan producere store mængder hydro-
gen til transport via elektrolyse.

For tiden udvikles der nye reaktortyper, 
som målrettes til at blive hydrogenfa-
brikker. Japan satser på en reaktor, der 
skal operere ved temperaturer på mindst 
1000 grader, mens nutidens reaktorer 
kører ved temperaturer på omkring 300 
grader. Den høje varme kan udnyttes til 
at producere hydrogen ud fra vand ved 
en termokemisk proces, som medfører et 
mindre energitab end traditionel elektro-
lyse. En forsøgsreaktor nær Tokyo nåede 
i 2004 op på en temperatur på 950 gra-
der, og reaktorerne ventes at blive kom-
mercielle omkring 2020.

Biohydrogen og bioba-Biohydrogen og bioba-
serede hydrogenbærereserede hydrogenbærere

Hydrogenholdige biobrændsler som bio-
diesel fra rapsolie og bioethanol fra suk-
kerrør, korn og majs produceres kom-
mercielt i bl.a. Frankrig, Brasilien og 
USA, og interessen er stigende på ver-
densplan. Biobrændsler er ofte dyre på 
grund af prisen på råvaren, og derfor er 
det både økonomisk og miljømæssigt for-
delagtigt at udnytte restprodukter som 
halm og gylle. Samtidig slipper man for 
det etiske dilemma ved at fremstille ener-
gi ud fra fødevarer.

Hydrogen kan også produceres ved for-
gæring af biomasse, men udbyttet er 
ringe. Ved mikrobiel omdannelse af plan-
tesukker får man maksimalt fi re hydro-
genmolekyler pr. glucosemolekyle, mens 
udbyttet af hydrogen fordobles, når glu-
cose i stedet omsættes til bioethanol. 
“Isoleret produktion af hydrogen ud fra 
biomasse er ikke særlig interessant, men 
der er store perspektiver i samproduktion 
af hydrogen, bioethanol og biogas ud fra 
planterester, gylle og organisk affald”, 
siger Birgitte Ahring fra Biocentrum på 
Danmarks Tekniske Universitet. 

Ved integreret produktion af biogas 
og bioethanol stiger udbyttet af begge 
brændstoffer, fordi de to processer ud-
nytter hinandens restprodukter. Tilmed 
kan fremstilling af hydrogen med fordel 
kobles på ethanolprocessen.

Samproduktion af 
bioethanol og biogas.
Kilde: Forskningscenter Risø.

Termokemisk svovl-iod cyklus

Først splittes svovlsyre til oxygen, svovl-
dioxid og vand i en varmeforbrugende 
(endoterm) proces: 

H2SO4 →  ½ O2 + SO2 + H2O

I næste trin tilføres diiod til reaktionspro-
dukterne i en varmeproducerende (exo-
term) proces, der danner hydrogeniodid 
og svovlsyre, som recirkuleres: 

I2 + SO2 + 2 H2O →  2 HI + H2SO4

Til sidst splitter en endoterm proces hy-
drogeniodidet i hydrogen og diiod, som 
recirkuleres: 

2 HI →  I2 + H2
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