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• 1843 B&W grundlagt 

• 1852 levering første dampkedel 

• 1956 Levering første Benson once-through kedel  

• 1980 Burmeister & Wain opslitning  

 1980 B&W Energi (BWE) etableret (Lentjes Germany) 

• 1990 BWE ingeniører designer første halm fyrede kedel 

• 1998 BWE leverer kedel til Nordjyllandsværket, kulfyret,  47% virkningsgad 

• 1997 BWE fusionerer med FLS miljø  

• 2002 BWE overtaget af STF S.p.A. Italien  

• 2009 BWE Energy India etableret 

• 2013 BWE leverer i konsortie med BWSC  

 Sleaford 120 MWth (UK), halm fyring, 35% virkningsgrad 

BWE´s historie 
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Partnerskab Miljøstyrelsen 

BWE og andre danske teknologi leverandører indgår i  

BREF LCP pilotpartnerskab 

 

Dansk Industri 

BWE er medlem af DI Bioenergi 

 

Eppsa 

BWE er medlem af European Power Plant Suppliers Association  

BWE lead på LCP BREF afsnit 5 biomasse. 

Øvrige medlemmer Alstom, Hitachi, Doosan, 

Foster Wheeler etc. 

 

 

Lobbyisme DK og Brüssel 

Morgenmøde i Parlamentet BAT technologies 

Møde med danske politikere 

 

 

BWE´s rolle i forbindelse med LCP BREF 

http://bioenergi.di.dk/
http://bioenergi.di.dk/
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Data opsamling 

Udvælge reference anlæg for data opsamling (data collection) 

Kommentere og fastlægge format for data opsamling 

Gennemgang og kommentering af indsamlede data (ca. 650 anlæg) 

 

LCP BREF dokument 

- Ønsker til ændring af eksisterende dokument LCP 2006 (618 sider) 

  via Miljø styrelsen / Eppsa (wish list)  

- Forslag til ændring af tekst i eksisterende dokument via Eppsa 

- Forslag til ny grafik visende BWE teknologi (skitser/tegninger) 

- Teknologi beskrivelser som indlæg til Sevilla (i samarbejde med   

  Miljøstyrelsen/FORCE) 

- Kommentarer til LCP BREF D1 (884 sider) 

- Oplæg til BAT konklusioner (AEL) i samarbejde med  

  Miljøstyrelsen/Rambøll og andre danske teknologi leverandører. 

 

 

 
 

  BAT –AEL: Best available technique - associated emission limits 

Bidrag til LCP BREF arbejdet 
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BWE reference anlæg BAT 

BWE har leveret kedler til anlæggene: 

Nordjyllandsværket kulfyret 

Avedøreværket multi fuel / træpiller 

Herningværket  gas, flis og træpiller 

Amagerværket multi fuel / træ og halm piller. 

 

Alle anlæg indgår i dataopsamling 

 

BWE har leveret udstyr og kedler til anlæggene: 

Emlichheim 49 MWth halmfyret 

Sleaford UK 120 MWth halmfyret 

 

Anlæggene er under idriftsættelse, anlæg er designet til at overholde  

emissioner iht. nuværende IED 

data indgår ikke i dataopsamling 
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Data opsamling biomasse anlæg 

 

Hoved parten af de indsamlede data for biomasseanlæg er fra anlæg til forbrænding 

af flis. Kun 2 anlæg i dataopsamlingen anvender halm. 

 

Der skelnes generelt ikke mellem 

-biomasse fra skovbrug (flis og bark)  

-biomasse fra landbrug (halm) 

 

Cross media effekt er ikke angivet tydeligt 

- røggas køler => lavere emissioner 

- tørt brændsel => lavere emissioner 

- mere luft til forbrænding => lavere CO emission => lavere virkningsgrad 

- emissioner angivet med forkert reference (NO ækvivalent) 

 

Oplysninger fra dataopsamling udeladt i figurer i LCP BREF D1 

- NOx ref.33 320 mg/Nm3 @ 6% O2 udeladt figur 5.45 

Udfordringer i forbindelse med LCP BREF 
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BAT konklusioner (BAT AEL) 

 

LCP BREF D1 konklusioner er alene baseret på data opsamling. Ikke tilgængelig 

teknik (Best Available Technique). 

 

Data opsamling er baseret på specifikke drifts data. Teknologi leverandører skal 

garantere overholdelse af emissioner i et bredt brændsels bånd og i anlæggets 

lastområde (40-105%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BAT –AEL: Best available technique - associated emission limits 

Udfordringer i forbindelse med LCP BREF 

Halm Data opsamling ref.33 

 

Typisk kontrakt 

Cl 0,4% 1,2% 

K 1,0%  2,5% 

H2O 14% 25% 
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Eksempel røggasrensning biomasse anlæg 

Røggasrensningsanlæg til biomasse kedelanlæg bestående af: 

El-filter incl. aske håndtering 

Natriumbikarbonat formaling 

Natriumbikarbonat inddysning og reaktor 

Pose-filter teflon poser incl. aske håndtering 

CO reaktor 

Ammoniak fordamper og ammoniak inddysning 

De-NOx reaktor incl. regenerering vha. gas/olie brænder 

Røggaskøler 

Sugetræksblæser 

Skorsten 
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Brændsels fleksibilitet 

Fremtidige anlæg skal drives på alt tilgængelig biomasse. Kedel anlæg kan designes 

til forbrænding af bredt bånd af biomasse (træ, halm, raps etc.) 

Merpris ca. 10-15%. 

 

Effektivitet 

El-virkningsgrad kan øges fra 33-35% til 35-37% ved at indføre gen-overhedning. 

Merpris kedel ca. 5-10%. Merpris turbine ca. 15%. 

 

Røggas rensning / Emissioner 

Fuldt udbygget røggas rensningsanlæg til reduktion af emissioner. (El-filter, natrium 

bikarbonat indysning, pose-filter, DeNOx katalysator, CO katalysator, røggaskøler) 

Merpris i forhold til pose filter og kalk dosering ca. 10%. (+3M€ for et 25 MWe 

anlæg). Desuden forøget driftsomkostning til øget eget forbrug, deponi af aske og 

udskiftning af katalysator  (+1M€ per år for et 25 MWe anlæg).  

 

Pris eksempel kedel incl. røggasrensning (CAPEX) 

25MWe simpelt anlæg 950-1100 €/kWe 

25 MWe fleksibelt, høj virkningsgrad og fuld røggasrensning  1150-1250 €/kWe 

Hvad er rimelig omkostning?  
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Emissioner 

Nye emissioner som ikke tidligere har indgået i IED: CO, HCl, NH3 

 

Effektivitet 

LCP BREF angiver mulige anlægsvirkningsgrader. Betingelse for 

anlægsgodkendelse. 

 

Fleksibilitet 

Det diskuteres om LCP BREF skal indeholde krav til  fleksibilitet dvs. lastændring, 

last spring, lastområde. 

Biomasse anlæg skal indgå i primær frekvens regulering. Dette stiller yderligere 

krav til design af fremtidige anlæg. 

 

Dispatchable 

- Biomasse anlæg kan agere som back up når vind og sol ikke er tilstrækkeligt. Det 

stiller krav til fleksibilitet. Fremtidige varmeproducerende biomasse anlæg bør 

kunne levere strøm til backup af nettet. Ikke krav i LCP BREF. 

 

Nye krav i LCP BREF  
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BWE kan tilbyde  

Biomasse kedler ristefyret 

15-150MWth (indfyret) 

Anlægsvirkningsgrad: 33-37% (LHV) 

Brændsel: træflis, bark, halm, arundo donax, mischantus, solsikke, EFB etc.  

 

Støvfyrede biomasse kedler 

100-1000 MWth (indfyret) 

Anlægsvirkningsgrad 35-45% (LHV) 

Brændsel: træ piller, PKS (100% backup naturgas) 

 

Fossilt fyrede kedler 

150-800 MWe 

Virkningsgrad 47-49% (LHV) 

Brændsel: multi fuel koncept for kul, olie, gas og træpiller (op til 45% virkningsgrad på træ) 


