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Nytt kraftverk utnytter
overskudd av biogass
Snart kan Nordre Follo Renseanlegg (NFR) i Ås kommune bruke
overskuddet av biogass til å produsere strøm og varmtvann. NFR
er det første anlegget i Norge som investerer i biogasskraftverk
med mikrogassturbiner.
AV: KARI LARSSEN-AAS – KARI@INGENIORNYTT.NO
Anlegget skal være i drift fra 1.
desember i år. - Etter å ha fyrt
for kråka i lengre tid, får vi nå
endelig brukt overskuddsgassen vår til noe vettugt, sier
Bjørn Buller, driftssjef ved
NFR. - Prognosene våre viser
at vi vil klare å produsere i størrelsesorden 500.000 til 600.000
kilowattimer i året til eget
bruk, og det hjelper på hos et
selskap som bruker store
mengder strøm.

Over 300 utviklingsprosjekter
Anlegget leveres av Langhusselskapet Adigo AS. Selskapet
har 15 ansatte og har siden
starten i 1995 arbeidet med
produktutvikling på oppdragsbasis. Adigo kan skilte med
deltakelse i over 300 utviklingsprosjekter, og har konstruert også andre typer varmekraftmaskiner. Mikrogas-

sturbiner er et forholdsvis nytt
produkt i Norge og Adigo AS
representerer den amerikanske
produsenten Capstone Tubine
Corp.

Pionerer
Renseanlegget på Vinterbrosletta ligger ved fornøyelsesparken Tusenfryd og tar imot
avløpsvann fra kommunene
Ski, Oppegård samt deler av
Ås. NFR er et moderne anlegg
med både nitrogenfjerningsanlegg, utstyr for utfelling av fosfor samt fjerning av tungmetaller. Nå kan de også føre opp
Norgespionér innen biokraftverk på merittlisten.

Fra slam til biogass
NFR produserer årlig 500.000
kubikkmeter biogass. Det er
slammet fra avløpsvannet som
er råvaren til biogassen. Slam-

met samles i et råtnetårn der
bakterier gjør jobben med å
produsere biogass. Gassen
trekkes fra den øvre delen av
råtnetårnet og går videre til
rensing og komprimering. Deretter kan biogassen forbrennes
i de nye mikrogassturbinene.

Turbinkonseptet
Siv.ing. Anders Aker i Adigo
AS har hatt nøkkelrollen i prosjekteringen av anlegget hos
NFR. Han forteller at det i
Capstones turbiner kun er én
bevegelig del; turbinakselen.
På denne sitter kompressorhjulet, turbinhjulet og rotoren til
generatoren som produserer
strøm. Store luftmengder suges
inn. Først gjennom generatoren
for å kjøle ned den, så inn på
kompressorhjulet hvor den
komprimeres. Deretter går luften inn i forbrenningskammeret, hvor også drivstoffet, i
dette tilfellet biogass, tilføres. I
forbrenningskammeret stiger
trykk og temperatur. Eksosgassen ekspanderer så over
turbinhjulet.. Rotoren til generatoren settes i bevegelse og
produserer strøm.
- Eksosgassene inneholder
mye energi. På en 65 kW turbin
dreier det seg om en halv kilo
per sekund med gass, og temperaturen er over 300 grader.
Dermed produseres det store
mengder energi, som kan brukes til for eksempel varmtvannsproduksjon eller oppvarming av bygningsmasse, forklarer Aker.

Hviler på luftputer
Nordre Follo Renseanlegg.

Fra Adigos verksted. Anders Aker (t.h.) i samtale med CNC-operatør Adam
Szpak.

Alle roterende deler i en motor
må lagres opp. Tradisjonelt

gjøres det med kule- eller nålelager. Det som gjør Capstones
mikroturbiner spesielle, er
bruken av det Aker kaller
«luftlager». «Bumper foils», en
spesiell type ringer som tres på
akslingen, vil når akselen settes i rotasjon, bygge opp en
luftpute som akselen hviler på.
Det betyr at det ikke er noen
mekanisk kontakt mellom lagerflate og turbinakselen. Den
hviler på de to luftputene. Det
gjør at man ikke trenger
smøre-eller kjølemidler. - Oljeskift er historie, og vedlikehold
og servicenivå reduseres til et
minimum, poengterer Aker.

Totalvirkningsgraden blir lik
Han forteller at mikroturbinens egenskaper fortsatt er lite
kjent i Norge og at det dermed
er lett å anbefale gassmotor i
stedet. - Mikroturbinene er dyrere i investeringen pr kW, og
den elektriske virkningsgraden
også noe høyere på gassmotorene. Men ser man på bunnlinjen, kommer turbinene likevel
best ut av det, hevder Aker.
Eksosgassen fra turbinen inneholder mer energi enn eksosen
fra gassmotorene. Hvis man
klarer å nyttiggjøre seg varmen
fra eksosgassen, kan man produsere mer varmtvann. - I et
renseanlegg, som er ett marked
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Kompetent
teknisk rådgivning
og gjennomtenkte
løsningsforslag

Brenning av overskuddsgass på
denne fakkelen går nå mot slutten.

for oss, er det behov for oppvarming av bygningsmasse,
samt varme til råtnetårnene.
Med en slik god utnyttelse av
varmen blir totalvirkningsgraden omtrent den samme for en
turbin og en stempelmaskin,
sier Aker.
- Videre krever gassmotorene
et helt annet regime for ettersyn og vedlikehold. Mikroturbinene er svært stabile og
driftssikre. Tar man hensyn til
kostnadsbesparelsene dette gir,
kommer mikroturbinene veldig
godt ut.
Aker anser at mikroturbinene har et markedet i Norge
på steder der gass er «gratis»,
som for eksempel i slamanlegg
og deponier. Det også svært
mange mikroturbiner på oljeog gassinstallasjoner i Nordsjøen.

Tydelig miljøprofil
Kan en benytte strømmen selv
og ikke levere den ut på nettet,
så er det få investeringer som
har like god forrentning. Anlegget er dessuten helt i tråd
med vår grønne profil, og det
er moro å være de første Norge
som får dette systemet på
plass, avrunder Bjørn Buller.
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Smarte løsninger for smarte elektrikere

Tec Con Norge AS - Mekjarvik 14 - 4070 Randaberg
Tlf. 51 73 37 00 - www.teccon.no

Bildet viser en turbin på 65 kW. Det
er to slike som skal installeres på
Nordre Follo renseanleggg.

