Fra bord til jord

Vi omdanner madaffald til gas, el, varme og kompost

Vi genbruger organisk affald
Kartoffelskræller og madrester er fulde af energi og næringsstoffer.
Fordi det organiske affald indeholder mellem 70 og 80 procent vand,
har det ringe brændværdi. På vores anlæg omdanner vi i stedet for
affaldet til miljørigtig biogas og kompost fuld af næring.
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1. Sortering hjemme i køkkenet
Stort set alle typer madaffald kan
sorteres fra til genbrug. Det gælder
både grøntsager, frugt og rester af
kød og pålæg. Mælkekartoner,
bleer og engangsservice kan ikke
omdannes til kompost og skal i
beholderen til dagrenovation.

Det er vigtigt, at affaldet sorteres
rigtigt fra starten.
Det organiske affald bliver hentet af
en skraldebil med flere rum eller ved
en separat afhentning, så det ikke
blandes med andre typer affald.

2. Forbehandling på anlægget
På Bio Vækst læsses affaldet af i
modtagehallen. Derefter æltes det
sammen i en stor blandemaskine, så
poserne med affald bliver vredet op.
Er det modtagne affald ikke sorteret
rigtigt, kan det være nødvendigt at
grovsortere det i en tromlesigte, der
sorterer alle større ting fra.
For at give struktur til affaldet
blandes derefter noget lidt hårdere
plantemateriale i som for eksempel
grenrester eller træflis.
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3. Behandling i lukket modul
Det blandede affald køres til et
behandlingsmodul, hvor det læsses
af ved hjælp af et transportbånd bag
på blandemaskinen – helt op til
loftet. Når modulet er fyldt, lukkes
den luft- og vandtætte port, og

affaldet vandes med væske fra biogastanken. Det sætter den biologiske
nedbrydning i gang. For at sætte skub
i processen cirkuleres væsken i rør
frem og tilbage mellem biogastanken
og affaldet i behandlingsmodulet.

4. Produktion af biogas
Saften fra affaldet, der er fyldt
med næringsstoffer, pumpes over
i biogastanken.
Her forvandler bakterier i en naturlig
proces affaldssaften til biogas. Biogassen ledes enten til en gasmotor, der
producerer elektricitet og varme, eller
renses og pumpes ud i naturgasnettet.

5. Kompostering
Når der ikke kan udvindes mere
næring til biogas fra affaldet, bliver
det liggende i det lukkede modul.
Komposteringen startes, ved at luft
suges ind igennem affaldet. Luften
fra processen filtreres i et biofilter,
inden det lukkes ud af modulet, så
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6. Gødning af landbrugsjord
Den færdige kompost sorteres på
et sold, der fjerner eventuelle
sidste uorganiske rester. Derefter
er komposten klar til at blive spredt
som gødning på landbrugsjord.

lugtgener undgås. Under komposteringen stiger temperaturen i affaldet
til 70 grader, så eventuelle uønskede
bakterier slås ihjel. Når processen
er færdig, tømmes modulet, og
komposten lægges ud i store miler,
hvor den eftermodnes.

Fra madaffald til gas, el, varme og kompost
Hver dansker producerer hvert år mere end 100 kg
madaffald. På vores anlæg kan det blive til:
Kompost
100 kg madaffald kan omdannes til 40 kg kompost.
Komposten indeholder 400 g kvælstof, 200 g fosfor,
200 g kalium og 25 kg organisk stof.
Elektricitet
100 kg madaffald kan omdannes til knap 25 kWh
elektricitet. Det svarer til et nyt køleskabs forbrug
i en måned.
Varme
100 kg madaffald kan omdannes til 100 MJ varme,
som kan hæve temperaturen på 1000 liter vand
med 25 grader.

AIKAN-systemet
AIKAN-systemet kombinerer bioforgasning og
kompostering af organisk affald. Det betyder,
at man både kan udvinde energi af affaldet og
producere kompost – i samme system.
I AIKAN-systemet behandles affaldet i separate
moduler. Derfor kan anlægget behandle forskellige affaldstyper samtidigt og uafhængigt
af hinanden. Desuden kan behandlingen
tilrettelægges efter, om man ønsker mest
mulig energiudbytte (bioforgasning) eller
hurtigst mulig procestid (kompostering).
Fordi det meste af processen foregår i et lukket
system, er kontakten med omverdenen begrænset og dermed også potentielle lugtgener.
Affaldet flyttes ikke under behandlingen.
Det er kun væske (perkolat), der transporteres
rundt ved hjælp af robuste pumper. Det gør
AIKAN-systemet meget driftsikkert.

Resultatet er produktion af metangas, elektricitet,
varme og en god kompost, som landbruget kan
bruge som gødning. Ud over gødningseffekten
har komposten en jordforbedrende effekt på
både lette og tunge jorde. Sandede jorde bliver
bedre til at holde på vandet i tørre perioder, og
tunge jorde bliver lettere at bearbejde før såning.
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På Bio Vækst behandler vi organisk affald ved
hjælp af biologisk omdannelse og nedbrydning.
Vi bioforgasser madaffald fra kommunale indsamlingsordninger, emballerede fødevarer og
andre biologiske restprodukter.

