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1

Indledning

Dette katalog sammenfatter data for teknologier der anvendes, eller kunne være anvendt, i scenarier i proje ktet, “Brint i
fremtidens energisystem i Danmark”. Katalogets primære funktion er at fungere som dokumentation for data, først og
fremmest vedr. energiomsætning, miljøforhold, centrale funktionsmæssige forhold samt økonomi. Derimod er der lagt
mindre vægt på at beskrive teknologierne.
Der er i første række fokuseret på teknologier der er - eller kunne være - aktuelle i brintprojektets sammenhæng. Blandt
andet er der kun teknologier med der kan forventes at bidrage til reduktion af CO2-udslippet, eller som kan få en
funktion i forbindelse med det planforløb der lægges op til i den officielle danske energiplan Energi 21). Det betyder fx
at brintfremstilling på basis af kul ikke er medtaget. Også teknologier der vurderes at være meget usikre er udeladt, med
mindre de funktionsmæssigt spiller en meget vigtig rolle for scenarierne (som fx de reversible brændselsceller gør det).
Data er i første række dokumenteret gennem referencer til litteraturen. Der refereres til en fælles litteraturliste bag i
kataloget.

2
2.1

Datablade
Generelle forhold

Databladene viser tekniske og økonomiske data for forskellige typer af systemer der realistisk kan forventes at indgå i
scenarier for brint i det danske energisystem, opdelt på følgende hovedkategorier:
•
•
•
•

teknologier til produktion af brint
teknologier til lagring (stationær og mobil) af brint
teknologier til distribution og transport af brint
teknologier til forskellige former for anvendelse af brint

De primære data i databladene vedrører dels status, dels en prognosticering for 2030-50, mens data for 2015 tjener som
demonstration af udviklingen. På grund af den store usikkerhed der nødvendigvis må være på det meget lange sigt,
vurderes det ikke er være rimeligt at skelne mellem årene 2030 og 2050. Prognosticeringerne bygger på litteraturstudier.
For en meget stor del af de vurderinger af udviklingsmulighederne der findes i litteraturen, er der ikke knyttet et
tidsperspektiv på - dvs. at det angives kun at bestemte forbedringer vurderes at være opnåelige uden at angive hvornår.
Der er dog så godt som altid tale om kortere tidshorisonter end år 2030, hvorfor det generelt kan antages at
forbedringerne er opnået i tide til at kunne være implementeret i 2030/2050.
De effektiviteter der angives i kataloget er energieffektiviteter, dvs. at de er opgjort på energibasis som forholdet mellem
energiindhold i output og i input. I mange tilfælde vil det være relevant at skelne mellem virkningsgraden for det centrale
output (fx brint) og for det totale output, inkl. tab/biprodukter. I så fald fremgår det af de pågældende elementer. Der er
generelt anvendt nedre brændværdier, dvs. den effektive brændværdi 100°C, eksklusiv energiindholdet til kondensering
af damp i forbindelse med brændstoffets vandindhold. Følgende brændværdier benyttes:
3
• Brints nedre brændværdi: 120 MJ/kg (33,3 kWh/kg), svarende til 10,06 MJ/Nm3 (2,79 kWh/Nm ). Dens øvre
3
3
brændværdi til 0°C er 142 MJ/kg (39,4 kWh/kg), svarende til 11,90 MJ/Nm (3,31 kWh/Nm ).
• Metanols nedre brændværdi:19,9 MJ/kg (5,53 kWh/kg), svarende til 15,9 MJ/liter (4,42 kWh/liter). Dens øvre
brændværdi er 22,7 MJ/kg (6,31 kWh/kg), svarende til 18,1 MJ/liter (5,03 kWh/liter)
Omkostninger er generelt opgjort som direkte omkostninger, ekskl. moms og afgifter og uden at inddrage bidrag for
afledte omkostninger mv. Der er generelt tale om store usikkerheder på disse omkostningsvurderinger, da der i vid
udstrækning er tale om teknologier der er under udvikling.
Der opereres med specifikke investeringsomkostninger pr. kapacitetsenhed for den pågældende teknologi, idet
kapacitetsenheden er leveret effekt for produktions- og forbrugsteknologier og GJ lagerkapacitet for lagre. For at beregne
teknologiens omkostninger i den konkrete anvendelse skal disse specifikke omkostninger sammenholdes med
benyttelsesmønstret:
• for produktions- og forbrugsteknologier kan benyttelsestiden1 benyttes til at sætte investeringsomkostningerne i
forhold til årsproduktion eller -forbrug
• for lagringsteknologier er den relevante faktor antallet af gange lagret benyttes pr. år, der begrænses af den
gennemsnitlige lagringstid.

1

Dvs. tidsforbrug ved fuldlast for at få årsproduktion eller -forbrug.
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Dermed kan der udregnes specifikke investeringsomkostninger pr. årlig produktion, forbrug eller lagring. Prisoverslag i
udenlandske valutaer er omregnet til danske kroner med følgende kurser: 730 for US$ og 375 for DEM 2 .
Der er ikke angivet omkostninger for drift- og vedligeholdelse, der i stedet kan beregnes som en procent af
investeringsomkostningerne. Som generelt talstørrelse for et samlet brintscenario kan regnes med at de årlige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger udgør 3-5% af de samlede investeringerne i scenariet.

2.2 Datablade for produktionsteknologier
2.2.1 Brintfremstilling ved biomasseforgasning
Enheder

Status

2015

2030-50

direkte
forgasning9
30-40
biomasse

indirekte
forgasning10
30-40
biomasse

indirekte
forgasning
30-40
biomasse

10-500
90-4.400
vand
20

5-500
40-4.400
vand
20

5-500
40-4.200
vand
20

%
%

52
58
varme (damp)

55
80
varme (damp)

57
80
varme (damp)

kg/GJ

0

0

0

kr./kW ud

5.600

3.200

3.000

Energi / Teknik
Type
Tryk, output H2
Råmateriale
Anlægsstørrelse3
- output, brint
- input, biomasse
Andet forbrug
Levetid 4
Virkningsgrad5
- brinteffektivitet67
- energikonvertering8
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner11
Materialeaffald
Økonomi 12
Investeringsomkostninger13

bar

MW
tons/dg
år

2

Niveau i november 1999. Dollarkursen er siden steget markant, men det er valgt at fastholde kursen fra november,
da det er tvivlsomt om den meget høje kurs ultimo 2000 er udtryk for en varig position. De fleste prisangivelser
bygger i øvrigt på kilder der er angivet pr. 1999 eller før.
3
Grænserne er ikke fysiske grænser men indeholder en afvejning af dels investeringsomkostninger, der vokser
meget for små anlæg, dels forskellige logistiske forhold vedrørende både meget små og meget store anlæg. Endnu
større anlæg end de her viste grænser kan tænkes, men dette er de grænser der almindeligvis refereres til i
litteraturen.
4
Energistyrelsen 1996b
5
Ogden et al 1994; Chen et al 1995; Hansen et al 1997; Mann & Spath 1997; Mann et al 1998a; Adamson &
Pearson 2000
6
Forholdet mellem energiindhold i produceret brint og energiindhold i biomasse.
7
I meget store anlæg kan virkningsgraden formentlig blive 2-3 procentpoint højere.
8
Forhold mellem samlet energiindhold i henholdsvis output- og inputprodukter.
9
Koncept hvor procesvarmen til forgasningen tilføres ved forbrænding af en del af biomassen. Hidtil har der været
fokuseret mest på dette koncept, der er velegnet til kulforgasning, men ikke optimalt til forgasning af biomasse.
10
Koncept hvor procesvarmen til forgasningen overføres via et medium, fx sand. Dette koncept er velegnet til
forgasning af biomasse, der er mere reaktiv end kul, men det er ikke så langt fremme i udviklingen som indirekte
forgasning.
11
Mann & Spath 1997
12
Larson & Kartofsky 1992; Chen et al 1995; Mann et al 1998a; Spath & Mann 1998; Padró & Putsche 1999;
Adamson & Pearson 2000.
13
Ifølge en undersøgelse af NREL, USA kan prisen antages nogenlunde konstant over anlægsstørrelser på ca. 100
MW (ud), mens der herunder er stigende specifikke anlægsinvesteringer med aftagende anlægsstørrelser (Padró &
Putsche 1999). Prisen dækker et anlæg på ca. 100 MW eller mere.
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2.2.2

Brintfremstilling ved biomassepyrolyse
Enheder

Status

2015

2030-50

pyrolyse +20
steam reforming
ca. 500

pyrolyse +
steam reforming
ca. 500

pyrolyse +
steam reform
ca. 500

biomasse

biomasse

biomasse

år

10-500
100-5.000
vand
20

5-500
50-4.600
vand
20

5-500
50-4.600
vand
20

%
%

48
67

52
70

52
75

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

3.000

2.800

2.700

Energi / Teknik
Proces
Temperatur
Tryk, output H2 (efter komp.)
Råmateriale
Anlægsstørrelse14
- output, brint
- input, biomasse
Andet forbrug
Levetid 15
Virkningsgrad16
- brinteffektivitet1718
- energikonvertering19
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Økonomi 21
Investeringsomkostninger22

°C
bar

MW
tons/dg

14

Grænserne indeholder en afvejning af dels investeringsomkostninger, der vokser meget for små anlæg, dels
forskellige logistiske forhold der forværres både for meget små og meget store anlæg. Endnu større anlæg end de her
viste grænser kan tænkes, men dette er de grænser der almindeligvis refereres til i litteraturen.
15
Energistyrelsen 1996b
16
Chen et al 1995; Hansen et al 1997; Mann et al 1998a; Bridgwater 1999; Bridgwater et al 1999; Marquevich et al
1999
17
Forholdet mellem energiindhold i produceret brint og energiindhold i biomasse. Virkningsgraden inkluderer
tabene i forbindelse med konverteringen af biomassen til bio-olie (pyrolyse-trinnet). Hvis man har bio-olie i
udgangspunktet kan virkningsgraden blive væsentlig højere.
18
Virkningsgraden er stærkt temperaturafhængig, men samtidig trækker andre procesforhold i en vis udstrækning i
modsat retning af hensynet til virkningsgraden. Derfor er de faktiske udviklingsmuligheder en afvejning mellem
disse hensyn
19
Forhold mellem energiindholdet i output- og inputprodukter.
20
Råmaterialet (biomasse) omdannes til et flydende biomasse-produkt (bio-olie), der dernæst konverteres til brint
ved hjælp af konventionel steam reforming. En alternativ proces giver forskellige biprodukter sammen med brinten,
men da den giver et lavt brintudbytte (25-30% af energiinput), er der set bort fra den i denne sammenhæng.
21
Larson & Kartofsky 1992; Chen et al 1995; Mann 1995; Mann et al 1998a; Spath & Mann 1998; Padró & Putsche
1999
22
Ifølge en undersøgelse af NREL, USA er den specifikke anlægspris pr. MW stigende med aftagende
anlægsstørrelser (Padró & Putsche 1999). Prisen her er for et anlæg på ca. 100 MW. Ved vurderingen af
prisudviklingen er der taget udgangspunkt i en antagelse om at udviklingsindsatsen går til dels at forbedre
effektiviteten, dels at reducere omkostningerne. Derfor antages der en relativt begrænset forbedring vedrørende
sidstnævnte aspekt.
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2.2.3

Metanolfremstilling fra biomasse
Enheder

Status

2015

2030-50

direkte
forgasning27
biomasse

indirekte
forgasning28
biomasse

indirekte
forgasning
biomasse

200-1.000
2.100-10.000

100-1.000
900-9.100

100-1.000
900-8.700

vand

vand

vand

44
varme

48
varme

51
varme

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

8.000

5.000

4.500

Energi / Teknik
Type
Råmateriale
Anlægsstørrelse23
- output, metanol
- input, biomasse
El (jævn/vekselstrøm)
Andet forbrug
Levetid
Virkningsgrad24
- metanoleffektivitet2526
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 29
Investeringsomkostninger30

MW
tons/dg

år
%

23

Grænserne er ikke fysiske grænser men indeholder en afvejning af dels investeringsomkostninger, der vokser
meget for små anlæg, dels forskellige logistiske forhold vedrørende både meget små og meget store anlæg. Endnu
større anlæg end de her viste grænser kan tænkes, men dette er de grænser der almindeligvis refereres til i
litteraturen.
24
Breinholt et al 1992; Larson & Kartofsky; Chen et al 1995; Lange 1997; Borgwardt 1998; Adamson & Pearson
2000
25
Forholdet mellem energiindhold i produceret metanol og energiindhold i biomasse.
26
I meget store anlæg kan virkningsgraden formentlig komme et par procentpoint højere op på lang sigt.
27
Koncept hvor procesvarmen til forgasningen tilføres ved forbrænding af en del af biomassen. Hidtil har der været
fokuseret mest på dette koncept, der er velegnet til kulforgasning, men ikke optimalt til forgasning af biomasse.
28
Koncept hvor procesvarmen til forgasningen overføres via et medium, fx sand. Dette koncept er velegnet til
forgasning af biomasse, der er mere reaktiv end kul, men det er ikke så langt fremme i udviklingen som indirekte
forgasning.
29
Larson & Kartofsky 1992; Chen et al 1995; Borgwardt 1998; Adamson & Pearson 2000
30
Udviklingen i de specifikke investeringsomkostninger bygger på den forudsætning at der mellem i dag og 2015
sker et skift til et koncept byggende på indirekte forgasning, og at dette derefter omkostningseffektiviseres frem til
2030. Dette er forklaringen på det store omkostningsspring mellem i dag og 2015.
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2.2.4

Metanolfremstilling fra naturgas
Enheder

Energi / Teknik
Type
Råmateriale
Anlægsstørrelse
- output, metanol
- input, naturgas
El (jævn/vekselstrøm)
Levetid
Virkningsgrad31
- metanoleffektivitet32
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 33
Investeringsomkostninger34

Status

2015

2030-50

naturgas

naturgas

naturgas

MW
3
Nm NG/h

300-3.000
0,9-9

300-3.000
0,9-9

300-3.000
0,9-9

år

20

20

20

%

70

72

75

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

4.000

4.000

4.000

31

Chen et al 1995; Lange 1997; Borgwardt 1998; Adamson & Pearson 2000
Forholdet mellem energiindhold i produceret metanol og energiindhold i biomasse.
33
Larson & Kartofsky 1992; Chen et al 1995; Borgwardt 1998; Adamson & Pearson 2000
34
Der er tale om en veludviklet teknologi uden store omkostningsmæssige udviklingsmuligheder.
32
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2.2.5

Brintfremstilling ved alkalisk elektrolyse
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Driftstemperatur
Tryk, output H2 (efter komp.)
Anlægsstørrelse, brintoutput
El (jævn/vekselstrøm)
Andet forbrug
Levetid 35
Virkningsgrad3637
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 3839
Investeringsomkostninger

°C
bar
MW
l vand /Nm3 H2
år
%

Status

2015

2030-50

KOH
70-90
1 – 250
1-100
jævnstrøm
0,63
20
76
ilt, varme
99,9 ± 0,1 %

KOH
70-90

KOH
70-90

1-100

1-100

20
78
ilt, varme

20
80
ilt, varme

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

3000

2200

2000

35

Energistyrelsen 1996a
Vanhanen et al 1997; Bartmels et al 1998; Specht et al 1998; Dutton et al 2000. Virkningsgraden forringes
markant hvis anlægget belastes hårdt. Alkaliske elektrolyseanlægs effektivitet trækkes ned af energiforbrug til
hjælpeudstyr.
37
Andre - fx Energistyrelsen 1996a - angiver fremtidige virkningsgrader på over 90%, men dette må set fra dagens
teknologiske perspektiv anses for urealistisk med konventionelle alkaliske anlæg.
38
Energistyrelsen 1996a; Zittel & Wurster 1996; Mann et al 1998b; Specht et al 1998; Padró & Putsche 1999.
39
Der er storskala-gevinster for alle anlæg i det beskrevne interval, jf. Padró & Putsche 1999, og små anlæg kan
være langt dyrere pr. kW.
36
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2.2.6

Brintfremstilling ved faststof-polymerelektrolyse

Energi / Teknik
Driftstemperatur
Tryk, output H2 (efter komp.)
El (jævn/vekselstrøm)
Kritisk materialeforbrug
Andet forbrug
Anlægsstørrelse, output
Levetid
Virkningsgrad40
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 42
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

80-100
5-10
jævnstrøm
Nafion

80-100

80-100

10-50
20
50 41
ilt, varme
høj

5-50
20
92
ilt, varme
høj

5-50
20
94
ilt, varme
høj

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

3.000

1.300

1.200

l vand /Nm3 H2
MW
år
%

40

Ledjeff et al 1994; Hollenberg et al 1995; Vanhanen et al 1998. Virkningsgraden forringes markant hvis anlægget
belastes hårdt.
41
Dagens polymer-faststofelektrolyseanlæg ligger med virkningsgrader på ca. 50% eller lavere, mens potentialet for
virkningsgrader over 90% i dag kun er dokumenteret af Fuji (og for disse på et usikkert grundlag på manglende
praktisk driftsgrundlag).
42
Padró & Putsche 1999.
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2.2.7

Brintfremstilling ved højtrykselektrolyse

Energi / Teknik
Elektrolyt
Driftstemperatur
Tryk, output H2 (efter komp.)
El (jævn/vekselstrøm)
Kritisk materialeforbrug
Andet forbrug
Anlægsstørrelse, output
Levetid
Virkningsgrad43
Brintproduktion
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 44
Investeringsomkostninger

43
44

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

30

l vand /Nm3 H2
MW
år
%

80-94

kg/GJ

0

0

0

kr./kW

30.000

10.000

8.000

Virkningsgraden forringes markant hvis anlægget belastes hårdt.
Zittel & Wurster 1996
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2.2.8

Brintfremstilling ved fotoelektrokemiske celler (PEC)
Enheder

Energi / Teknik45
Driftstemperatur
Tryk, output H2 (efter komp.)
Kritisk materialeforbrug
Andet forbrug
Anlægsstørrelse
Levetid
Virkningsgrad46
Øvrig produktion
Renhed
Miljøforhold
Emissioner
Materialeaffald
Økonomi 47
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

7
ilt

9
ilt

14
ilt

0

0

0

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

klokke
stål
luft
atmosfærisk
10-15

klokke
stål
luft
atmosfærisk
10-15

klokke
stål
luft
atmosfærisk
10-15

0
0
0
100
0,10
96
50-100
30

0
0
0
100
0,09
96
50-100
30

0
0
0
100
0,08
97
50-100
30

lave

lave

lave

45

40

40

°C
bar
kWh/Nm3
l vand /Nm3 H2
MW
år
%

Si, Ga

kg/GJ

kr./kW

2.3 Datablade for lagringsteknologier
2.3.1 Stor tryktank (gasform) - stationær brintlagring
Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Tab48
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 49
Supplerende energi50
Total VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse
Levetid
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 5152
Investeringsomkostninger

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

kr./MJ

45

Rocheleau et al 1996; Kocha et al 1997, Mann et al 1999
Rocheleau et al 1996; Kocha et al 1997; Mann et al 1998b. Virkningsgraden angiver forholdet mellem energi i
solindstråling og el fra anlæg.
47
Kocha et al 1997; Mann et al 1998b; Mann et al 1999
48
Wurster 1997b; Amos 1998
49
For typiske benyttelsesmønstre
50
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels trykniveauet.
51
Amos 1998; Padró & Putsche 1999
52
Den specifikke investering pr. GJ er stærkt afhængig af lagringstryk. Højere tryk betyder højere energiindhold for
en given fysisk størrelse, hvilket alt andet lige betyder lavere investeringer pr. GJ. Til gengæld fordyres prisen af
krav om kraftigere dimensionering.
46

100

2.3.2

Lille tryktank (gasform) - stationær brintlagring

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Tab53
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 54
Supplerende energi55
Total VG, inkl. suppl. energi
Anlægsstørrelse56
Levetid 57
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 5859
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

Tryktank
stål
luft
atmosfærisk
100-200

Tryktank
stål
luft
atmosfærisk
100-200

Tryktank
stål
luft
atmosfærisk
100-200

0
0
0
100
0,24
91
<0,1
30

0
0
0
100
0,22
92
<0,1
30

0
0
0
100
0,19
93
<0,1
30

lave

lave

lave

50

45

45

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
GJ
år
minutter

kr. pr. MJ

53

Wurster 1997b; Amos 1998
For typiske benyttelsesmønstre
55
Primært kompressionsenergi, der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels trykniveauet der
komprimeres til.
56
Energistyrelsen 1996a
57
Energistyrelsen 1996a
58
Energistyrelsen 1996a; Amos 1998; Padró & Putsche 1999
59
Den specifikke investering pr. GJ er stærkt afhængig af lagringstryk. Højere tryk betyder højere energiindhold for
en given fysisk størrelse, hvilket alt andet lige betyder lavere investeringer pr. GJ. Til gengæld fordyres prisen af
krav om kraftigere dimensionering. Små lagre er alt andet lige dyrere pr. volumenenhed end større, men dette kan
opvejes af mu lighed for volumenproduktion.
54
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2.3.3

Tryktank (gasform) - brintlagring i transportmidler

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk60
Energitæthed61
- pr. volumen
- pr. masse
- brinttæthed, brutto
Tab62
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 63
Supplerende energi64
Total VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse
Levetid
Opfyldningstid 65
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 666768
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

Tryktank
Alu/viklet
Luft
Atmosfærisk
300

Tryktank
Komposit
Luft
Atmosfærisk
400

Tryktank
Komposit
Luft
Atmosfærisk
500

MJ/liter
MJ/kg
vægt-% H2

2
4
3,5

3,0
6
5

3,3
8
7

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

0
4
0
96
0,24
88
0,4-2,5

0
2
0
98
0,28
88
0,5-3,5

0
2
0
98
0,30
87
0,6-4,5

3-5
lave

3-5
lave

3-5
lave

kr. pr. MJ

28

18

10

60

Der findes vurderinger af mulige lagringstryk på op til ca. 700 bar, men af hensyn til den usikkerhed der knytter
sig hertil, benyttes her mere konservative skøn.
61
Lipman & DeLuchi 1996; Wurster 1997b; Ogden et al 1999b
62
Lipman & DeLuchi 1996
63
For typiske benyttelsesmønstre
64
Primært kompressionsenergi, der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels trykniveauet.
65
Lipman & DeLuchi 1996
66
Lipman & DeLuchi 1996; Zittel & Wurster 1996 (dagens værdi); Ogden et al 1999b (fremtidig).
67
Den specifikke investering pr. GJ er stærkt afhængig af lagringstryk. Højere tryk betyder højere energiindhold for
en given fysisk størrelse, hvilket alt andet lige betyder lavere investeringer pr. GJ. Til gengæld fordyres prisen af
krav om kraftigere dimensionering. Små lagre er alt andet lige dyrere pr. volumenenhed end større, men dette kan
opvejes af mu lighed for volumenproduktion.
68
Udviklingen forudsætter volumenproduktion af komposittanke, også til andre formål end dette.
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2.3.4

Grafitlagre 69 - brintlagring i transportmidler
Status 70

Enheder
Energi / Teknik
Type73
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Energitæthed74
- pr. volumen
- pr. masse
- brinttæthed, brutto
Tab75
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 76
Supplerende energi77
Total, VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse
Levetid
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 78
Investeringsomkostninger

201571

2030-5072

nanotubes

nanofibre
grafit

°C
bar

40-50

MJ/liter
MJ/kg
vægt-% H2
%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

8
6,5

25
24
20%

0
0
0
100
{}
{}

0
0
0
100
0,15
95

høje

høje

kr. pr. MJ

69

Elementet dækker over en række forskellige varianter af lagring i kulstof-strukturer, fx nanotubes og nanofibre.
Endnu på meget tidligt udviklingsstade og findes ikke tilgængelig i dag. Udviklingsmulighederne er derfor
særdeles usikre. Opnåelsen af det kortsigtede potential (jf. note 2) må betegnes som relativt sandsynlig, hvorimod
der knytter sig væsentlig større usikkerhed til det langsigtede (jf. note 3), både om det indhøstes og i givet fald i
hvilket omfang.
71
På det relativt korte sigt antages teknologien at svare til U.S. Department of Energys målsætning for arbejdet med
nanotubes.
72
På langt sigt antages der at være tale om nanofibre, svarende til de resultater der er nået ved Singapore National
University.
73
Skolnik 1997a; Skolnik 1997b; Skolnik & DiPietro 1998, Dillon et al 1999; Wu et al 2000.
74
Wurster et al 1997b; Park et al 1998; Wu et al 2000
75
Endnu vides det ikke med sikkerhed om der vil optræde flere tab når lagertypen kommer nærmere praktisk
anvendelse.
76
For typiske benyttelsesmønstre
77
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
78
Padró & Putsche 1999
70
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2.3.5

Underjordiske lagre - stationær brintlagring

Energi / Teknik79
Type
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Tab80
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 81
Supplerende energi82
Total VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse83
Levetid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 84
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

Underjordisk
luft
30-100
atmosfærisk

Underjordisk
luft
30-100
atmosfærisk

Underjordisk
luft
30-100
atmosfærisk

0
3
0,01
90
0,17
84
100-10.000

0
2
0,005
94
0,16
88
100-10.000

0
2
0,005
94
0,14
89
100-10.000

lave

lave

lave

0,20

0,15

0,12

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år

kr. pr. MJ

79

Der er store variationer for de underjordiske lagre afhængigt af lokale betingelser.
Wurster 1997b; Amos 1998
81
For typiske benyttelsesmønstre
82
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
83
Typisk interval, anlæggene kan være både langt mindre og langt større
84
Amos 1998; Padró & Putsche 1999
80
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2.3.6

Tank til flydende brint - stationær brintlagring

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Tab85
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab86
Total virkningsgrad (VG) 87
Supplerende energi88
Total VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse89
Levetid
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 9091
Investeringsomkostninger92
- lille beholder (5 kg H2)
- stor beholder (1000 kg H2)

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

flydende brint
Isoleret stål
Nedkølet luft
-253
1-2

flyd. brint
Isoleret stål
Nedkølet luft
-253
1-2

flyd. brint
Isoleret stål
Nedkølet luft
-253
1-2

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

0
5
0,5
89
0,95
58
0,05-100

0
3
0,2
94
0,85
65
0,05-100

0
3
0,15
95
0,85
66
0,05-100

30
lave

15
lave

10
lave

kr. pr. MJ

30
1,50

24
1,40

24
1,40

85

Peschka 1992; Dietzler 1997; Wurster et al 1997b; Peschka 1998
Det stationære tab for denne lagertype er i første række afkogningstab (boil-off), der hænger sammen med at
varmetransmission ind gennem tankens vægge medfører stigende tryk i lageret og dermed, hvis det maksimale
tilladte tryk overstiges, at der opstår behov for at reducere brintmængden i lageret. Dette sker normalt gennem
bortventilering til omgivelserne, med mindre driftforholdene tillader at brinten nyttiggøres. Derfor er spiller
benyttelsesmønstret en vigtig rolle for det stationære tabs størrelse.
87
For typiske benyttelsesmønstre
88
Lipman & Deluchi 1996; Padró & Putsche 1999
89
Evt. langt større (dagens største)
90
Amos 1998; Peschka 1998; Padró & Putsche 1999
91
Små lagre er alt andet lige dyrere pr. volumenenhed end større, men dette kan opvejes af mulighed for
volumenproduktion.
92
De største reduktionspotentialer findes for små lagre.
86
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2.3.7

Tank til flydende brint - brintlagring i transportmidler
Enheder

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Energitæthed93
- pr. volumen
- pr. masse
- brinttæthed, brutto
Tab94
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab95
- stationære tab96
Total virkningsgrad (VG) 97
Supplerende energi98
Total, VG, inkl. suppl. energi
Anlægsstørrelse
Levetid
Opfyldningstid 99
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 100101
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

flydende brint
isoleret stål
nedkølet luft
-253

flydende brint
isol. komposit
nedkølet luft
-253

flyd. brint
isol. kompos.
nedkølet luft
-253

MJ/liter
MJ/kg
vægt-% H2

7
20
17

8
22
18

8
22
18

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

0
15
2,0
78
0,95
51
1-3,5

0
10
1,5
85
0,85
60
1-5

0
7
1,0
89
0,85
62
2-6

<30
lave

<15
lave

<10
lave

kr. pr. MJ

11

10

10

°C
bar

93

Wurster et al 1997b; Peschka 1992; Peschka 1998; Bünger 1999
Peschka 1992; Bünger & Owren 1998; Peschka 1998; Bünger 1999
95
Baseret på tankning fra anlæg der benyttes af forskellige brugere (hvad enten der er tale om offentlige eller private
anlæg). For tankning af fly kan påfyldningstabet for 2030-50 sættes til 5% fordi der er mulighed for at udvikle
specielle påfyldningssystemer der minimerer tabene.
96
Det stationære tab for denne lagertype er i første række afkogningstab (boil-off), der hænger sammen med at
varmetransmission ind gennem tankens vægge medfører stigende tryk i lageret og dermed, hvis det maksimale
tilladte tryk overstiges, at der opstår behov for at reducere brintmængden i lageret. Dette sker normalt gennem
bortventilering til omgivelserne, med mindre det er muligt at nyttiggøre brinten (fx hvis der er tale om køretøj i
drift). Derfor er spiller benyttelsesmønstret en vigtig rolle for det stationære tabs størrelse, og det er især et problem
for køretøjer med længere stilstandsperioder. For fly, hvor der er tale om store lagre og hvor brinten typisk påfyldes
i forbindelse med brugen af flyet (og derfor ikke opbevares ombord i længere tid uden at flyet bruges), kan de
stationære tab antages at være forsvindende.
97
For typiske benyttelsesmønstre for køretøjer.
98
Energi til at bringe brinten på flydende form
99
Lipman & DeLuchi 1996
100
Lipman & DeLuchi 1996; Padró & Putsche 1999
101
Prisudviklingen forudsætter at der findes en volumenproduktion af tanke til lagring af flydende brint.
94

106

2.3.8

Metanoltank - metanollagring i transportmidler

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Energitæthed102
- pr. volumen
- pr. masse
- brinttæthed, brutto
Virkningsgrad103104
- ind/ud-forskel105
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 106
Supplerende energi107
Total VG, inkl. supplerende energi
Anlægsstørrelse108
Levetid
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 109
Investeringsomkostninger110

Enheder

Status

2015

2030-50

°C

flydende org.
stål
metanol
atmosfærisk

flydende org.
stål
metanol
atmosfærisk

flyd. org.
stål
metanol
atmosfærisk

MJ/liter
MJ/kg
vægt-% H2

12
15
12,5

12
15
12,5

12
15
12,5

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

0
2
0
100
0
100
1-5

0
1
0
100
0
100
1-5

0
1
0
100
0
100
1-5

2-3
lave

2-3
lave

2-3
lave

0,35

0,35

0,35

kr. pr. MJ

102

Wurster 1997b
Eventuelle konverteringstab for at fremstille metanolen er ikke medtaget
104
Ogden et al 1999b
105
Angiver tab ved konvertering af metanol til brint, men medtager ikke tab ved fremstillingen af metanolen
106
For typiske benyttelsesmønstre
107
Kompressionsenergi og lignende, der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der
komprimeres til.
108
Bygger på den antagelse at systemet ikke benyttes i store køretøjer som busser og lastbiler (der antages udstyret
med direkte brintdrift).
109
Lipman & DeLuchi 1996; Jung 1999
110
Baseret på en pris der antages at være dobbelt så høj som en benzinbeholder på grund af dels metanols lavere
energitæthed (der skal en ca. dobbelt så stor tank til at indeholde samme energimængde, men omkostningerne
vokser mindre end proportionalt med volumen), og dels den omstændighed at metanol er korroderende. Der er tale
om en veludviklet teknologi med begrænsede muligheder for omkostningseffektiviseringer, og ikke mindst
begrænsede incitamenter til at indhøste disse effektiviseringsmuligheder på grund af disse tankes lave pris.
103

107

2.3.9

Metalhydrider - stationær brintlagring

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Tab111
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 112
Supplerende energi113
Total VG, inkl. suppl. energi
Anlægsstørrelse114
Levetid
Opfyldningstid
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 115116
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

metalhydrid
stål
metalhydrid
50-100
30-60

metalhydrid
komposit
metalhydrid
50-100
30-60

metalhydrid
komposit
metalhydrid
50-100
30-60

0
0
0
100
0,17
94
0,5-10

0
0
0
100
0,16
94
0,5-25

0
0
0
100
0,14
95
0,5-60

20
moderate

10
moderate

10
moderate

50

40

40

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

kr. pr. MJ

111

Gamo et al 1998; Sapru et al 1998; Vanhanen et al 1996; Thomas et al 1999
For typiske benyttelsesmønstre
113
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
114
Dagens største er på 27 kg H2 (Amos 1998)
115
Amos 1998; Padró & Putsche 1999.
116
Der er meget stor variation på prisoverslagene, ifølge to undersøgelser fra NREL i USA henholdsvis 30-130
kr./MJ (Padró & Putsche 1999) og 50 - ca. 500 kr./MJ (Amos 1998). Der er valgt værdier fra den nedre del af dette
spektrum idet disse antages at være udtryk for potentialerne. Generelt er datagrundlaget for økonomiske forhold
omkring stationære metalhydridlagre meget sparsomt. Da hovedparten af kapitalomkostningerne vedrører selve
hydridet, er der ikke nogen større økonomisk gevinst ved større anlæg. Der kan være betydelige
omkostningsreduktioner hvis kravene til lagrene tillader valg af billigere hydrider.
112

108

2.3.10

Metalhydrider - brintlagring i transportmidler

Energi / Teknik
Type
Tankmateriale
Lagringsmateriale
Driftstemperatur
Tryk
Energitæthed117
- pr. volumen
- pr. masse
- brinttæthed, brutto
Tab118
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 119
Supplerende energi120
Total VG, inkl. suppl. energi
Anlægsstørrelse
Levetid
Opfyldningstid 121
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 122
Investeringsomkostninger123

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

metalhydrid
stål
metalhydrid
50-100
30-60

metalhydrid
komposit
metalhydrid
50-100
30-60

metalhydrid
komposit
metalhydrid
50-150
30-60

MJ/liter
MJ/kg
vægt-% H2

4
1,7
1,4

7
3,0
2,5

14
4,8
4

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
GJ
år
minutter

1
0
0
99
0,17
96
0,4-1,0

1
0
0
99
0,16
97
0,7-2

1
0
0
99
0,14
98
1-3,5

25
moderate

15
moderate

10
høje

50

50

45

kr. pr. MJ

2.4 Datablade for teknologier til transport, distribution og optankning af brint og metanol
2.4.1 Distribution af brint i rørledning124 - gasform
Energi / Teknik
Type
Driftstemperatur
Tryk
Levetid

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar
år

atmosfærisk
10-30

atmosfærisk
10-30

atmosfærisk
4-80

117

Wurster 1997b
Thomas et al 1999
119
For typiske benyttelsesmønstre
120
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
121
Lipman & DeLuchi 1996
122
Lipman & DeLuchi 1996; Zittel & Wurster 1996; Padró & Putsche 1999.
123
Da hovedparten af kapitalomkostningerne vedrører selve hydridet, er der ikke nogen større økonomisk gevinst
ved større anlæg, ligesom mobile anlæg ikke nødvendigvis er dyrere end stationære. Der kan være betydelige
omkostningsreduktioner hvis kravene til lagrene tillader valg af billigere hydrider. Dette er der dog begrænsede
muligheder for med hydrider til transportmidler, hvor ikke mindst kravene om høj energitæthed, lave
driftstemperaturer og hurtig opfyldning lægger bånd på mulighederne. Det antages at udviklingsindsatsen i første
omgang rettes mod at få hydrider med bedre egenskaber (specielt energitæthed) og dernæst mod at få lavere
omkostninger. Hydridet der anvendes i år 2030-2050, er alt andet lige dyrere end det fra i dag, men samtidig har det
en højere energitæthed, ligesom der forventes at ske en teknologisk udvikling.
124
Elementet er generelt baseret på en ny rørledning. Der findes i dag rørledninger til distribution af brint i flere
lande, herunder et system der går på tværs af flere europæiske landegrænser.
125
For typiske benyttelsesmønstre
126
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
118

109

Tab
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 125
Supplerende energi126
Total VG, inkl. supplerende energi
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi
Investeringsomkostninger127128

127
128

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind

0
0
0
100
0,10-0,20
93-96
lave

0
0
0
100
0,08-0,17
94-97
lave

0
0
0
100
0,07-0,15
95-97
lave

kr. pr.
(TJ/år x km)

250

250

250

Amos 1998; Iannucci et al 1999; Mann et al 1999; Padró & Putsche 1999
Baseret på etablering af transmissionsledning med kapacitet på 1 GW eller mere
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2.4.2

Distribution af brint i tank - gasform

Energi / Teknik
Lagringsprincip
Transportmiddel
Driftstemperatur
Tryk
Levetid
Tab
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 129
Supplerende energi130
Total VG, inkl. suppl. energi
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 133
Investeringsomkostninger134

129
130

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar
år

tryktank131
lastbil 132
atmosfærisk
200-500

tryktank
lastbil
atmosfærisk
200-500

tryktank
lastbil
atmosfærisk
200-500

0
2
0
98
0,23-0,40
86-92
lave

0
1
0
99
0,20-0,35
87-93
lave

0
1
0
99
0,17-0,30
89-94
lave

500

450

400

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind

kr. pr.
(TJ/år x km)

For typiske benyttelsesmønstre
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres

til.
131

Baseret på såkaldte ”tube-trailers”, dvs. en række sammenspændte tryktanke.
Alternative transportmidler kan være skib eller tog.
133
Amos 1998; Iannucci et al 1999; Mann et al 1999; Padró & Putsche 1999.
134
Baseret på en overførsel af amerikanske tal. Gælder for transportafstande afstande på mindst ca. 100 km og for
brint mængder i intervallet 46TJ/år til 46 PJ/år. Distribution i små mængder og over kort afstand bliver betydeligt
dyrere pr. energienhed og pr. km. Selve brintdistributionsteknologien er velkendt teknologi, og derfor er der set bort
fra muligheder for at reducere omkostningerne i fremtiden. Der kan dog ved brintudbygning i stor skala tænkes
udviklet nye systemer, herunder brintdistribution via tog eller skib, der er billigere end de viste i dette element.
132
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2.4.3

Distribution af brint i tank, flydende form
Enheder

Energi / Teknik135
Lagringstype
Transportmiddel
Driftstemperatur
Tryk
Levetid
Tab136
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab137
- stationære tab138
Total virkningsgrad (VG) 139
Supplerende energi140
Total VG, inkl. supplerende energi
Krav til brintrenhed
Økonomi 142
Investeringsomkostninger143

Status

2015

2030-50

flydende brint
lastbil 141
-253
1-2

flydende brint
lastbil
-253
1-2

flyd. brint
lastbil
-253
1-2

%
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind

0
15
0,3-0,5
84
0,95
56
lave

0
10
0,2-0,5
85
0,85
62
lave

0
6
0,1-0,4
92
0,85
65
lave

kr. pr.
(TJ/år x km)

250

250

200

°C
bar
år

135

Peschka 1992; Abe et al 1998
Peschka 1992; Abe et al 1998; Specht et al 1998
137
Amos 1998
138
Afkogningstab fra transportlagertank. Hænger sammen med at varmetransmission ind gennem lagerets vægge
resulterer i stigende tryk i tanken, hvilket kan betyde at der må bortventileres brint hvis lagerets maksimale tryk
overstiges.
139
For typiske benyttelsesmønstre
140
Primært til at bringe brinten på flydende form
141
Alternative transportmidler er skib og tog
142
Amos 1998; Specht et al 1998; Mann et al 1999; Padró & Putsche 1999
143
Baseret på amerikanske tal. Gælder for transportafstande på mindst ca. 100 km, mens distribution over væsentlig
kortere afstand bliver betydeligt dyrere pr. km.
136
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2.4.4

Distribution af metanol i tank
Enheder

Energi / Teknik
Lagringsprincip
Transportmiddel
Atmosfærisk
Levetid
Tab
- ind/ud-forskel
- påfyldningstab
- stationære tab

Total virkningsgrad (VG)
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 145
Investeringsomkostninger

144
145

Status

2015

2030-50

tank
lastbil 144
atmosfærisk

tank
lastbil
atmosfærisk

tank
lastbil
atmosfærisk

%
%
% pr. døgn
% af metanol ind

0
1
0
99

0
1
0
99

0
1
0
99

kr. pr.
(TJ x km)

100

100

100

°C
år

Alternative transportmidler kan være skib eller tog.
{}
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2.4.5

Optankningsfacilitet til gastanklagre i transportmidler
Enheder

Energi / Teknik
Type
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse146
Levetid
Tab147148
- ind/ud-forskel
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 149
Supplerende energi150
Total VG, inkl. supplerende energi
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 151152
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

Trykslange
atmosfærisk
300

Trykslange
atmosfærisk
400

Trykslange
atmosfærisk
500

%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind

0
0
100
0,24
91
lave

0
0
100
0,27
90
lave

0
0
100
0,25
91
lave

kr. pr. MJ/dg

45

40

30

°C
bar
GJ/d
år

146

Angiver den dimensionerende kapacitet, mens den faktiske belastning typisk vil være lavere
Påfyldningstab ved optankning er medregnet under de relevante teknologier til lagring ombord.
148
Ogden et al 1994; Ogden 1999
149
For typiske benyttelsesmønstre
150
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
151
Lipman & DeLuchi 1996; Ogden et al 1999; Padró & Putsche 1999, Ogden et al 1999b
152
Opgjort pr. leveret MJ/døgn fra optankningsfacilitet. Gælder for relativt store tankstationer (med en kapacitet på
mindst 200 biler/døgn). For tankningsanlæg til busser, lastbiler mv. gælder at de på den ene side typisk har en
mindre kapacitet end offentlige tankstationer til biler (hvilket alt andet lige øger den specifikke pris pr.
kapacitetsenhed) og på den anden side kan udføres simplere fordi der ikke er tale om anlæg med offentlig adgang
(der alt andet lige reducerer prisen). Samlet kan der benyttes samme pris som den her angivne.
147
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2.4.6

Optankningsfacilitet til metalhydridlagre i transportmidler
Enheder

Energi / Teknik
Type
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse153
Levetid
Tab154
- ind/ud-forskel
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 155
Suppl. energi156
Total VG, inkl. supplerende energi
Overskudsvarme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 157158
Investeringsomkostninger

°C
bar
GJ/døgn
år
%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind
MJ/MJ H2

kr. pr. MJ/dg

153

Status

2015

2030-50

trykslange +
kølevandsledn.
50-100
30-60

trykslange +
kølevandsledn.
50-100
30-60

trykslange +
køleledn.
50-150
30-60

0
0
100
0,17
94

0
0
100
0,16
94

0
0
100
0,14
95

moderate

moderate

store

60

50

40

Angiver den dimensionerende kapacitet, mens den faktiske belastning typisk vil være lavere.
Påfyldningstab ved påfyldning af transportmidler er medregnet under de relevante lagerelementer.
155
For typiske benyttelsesmønstre
156
Kompressionsenergi mv., der afhænger af dels det tekniske udviklingsstade, dels det trykniveau der komprimeres
til.
157
Lipman & DeLuchi 1996; Mann et al 1999; Padró & Putsche 1999
158
Tankningsanlæg til metalhydridlagre er dyrere i anlæg end et tilsvarende anlæg til tankning af gastanke fordi der
også skal være systemer til at tage vare på varmen der afgives. Størrelsen af denne ekstra investering afhænger af
om der satses på at udnytte varmen til opvarmning eller lignende eller den blot bortkøles. Denne pris er baseret på at
det antages at varmen udnyttes.
154
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2.4.7

Optankningsfacilitet til flydende brintlagre i transportmidler
Enheder

Energi / Teknik
Type
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse159
Levetid
Virkningsgrad160161
- ind/ud-forskel
- stationære tab162
Total virkningsgrad (VG) 163
Supplerende energi164
Total VG, inkl. suppl. energi
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 165
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

isol. slange
-253
1-2

isol. slange
-253
1-2

isol. slange
-253
1-2

%
% pr. døgn
% af H2 ind
kWh el/Nm3
% af H2 ind

0
0
100
0,95
64
lave

0
0
100
0,85
61
lave

0
0
100
0,85
61
lave

kr. pr. MJ/døgn

35

25

20

°C
bar
GJ/døgn
år

159

Angiver den dimensionerende kapacitet, mens den faktiske belastning typisk vil være lavere
Påfyldningstab i forbindelse med optankning af transportmidler er medregnet under de relevante lagerelementer
161
Tachtler & Szyszka 1994; Specht et al 1998
162
Spild i forbindelse med overflytning mellem forskellige led i brændstofkæden er opgjort i forbindelse med
lagringselementerne, ligesom boil-offtab fra lagre er omtalt i beskrivelsen af disse teknologi-elementer.
163
For typiske benyttelsesmønstre
164
Flydendegørelse af brinten
165
Lipman & DeLuchi 1996; Specht et al 1998; Syed et al 1998; Padró & Putsche 1999
160
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2.4.8

Optankningsfacilitet til metanol i transportmidler
Enheder

Energi / Teknik
Type
Anlægsstørrelse166
Levetid
Virkningsgrad167168
- ind/ud-forskel
- stationære tab
Total virkningsgrad (VG) 169
Total VG, inkl. supplerende energi
Miljøforhold
Materialeaffald
Økonomi 170
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

slange
{}

slange

slange

%
% pr. døgn
% af H2 ind
% af H2 ind

0
0
100
100

0
0
100
61

0
0
100
61

kr. pr. MJ/døgn

15

10

10

Status

2015

2030-50

generator
Otto-motor
brint, naturgas

generator
Otto-motor
brint, naturgas

generator
Otto-motor
brint, ngas

Nm3 /h
kW el
år

ca. 200-5000
200-5000

ca. 150-4000
200-5000

ca. 150-4000
200-5000

%
%

45
50
lave

46
50
lave

46
50
lave

5.500

5.000

4.000

GJ/døgn
år

2.5 Datablade for anvendelsesteknologier
2.5.1 Stationær kraftvarme - forbrændingsmotor/generator
Enheder
Energi / Teknik
Elproduktionsteknik
Motortype
Brændstof
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad
- el
- varme 171
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi 172173
Investeringsomkostninger

g/Nm3 H2
kr. pr. kW el

166

Angiver den dimensionerende kapacitet, mens den faktiske belastning typisk vil være lavere
Påfyldningstab i forbindelse med optankning af transportmidler er medregnet under de relevante lagerelementer
168
Specht et al 1998
169
For typiske benyttelsesmønstre
170
Lipman & DeLuchi 1996; Specht et al 1998;
171
En endnu højere varmeudnyttelse kan opnås, men til høje marginale omkostninger.
172
Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999.
173
Baseret på omkostningstal fra naturgasdrevne gasturbiner.
167
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2.5.2

Stationær kraftvarme - gasturbine
Status 174

2015

2030-50

generator
brint/naturgas

generator
brint, ngas

generator
brint, ngas

Nm3 /h
kW el
år

ca. 3-15000
3000-15000

ca. 3-15000
3000-15000

ca. 3-15000
200-5000

%
%

36
55
lave

44
46
lave

48
44
lave

8.000

8.000

7.000

Enheder
Energi / Teknik
Elproduktionsteknik
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad175
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi 176177
Investeringsomkostninger

°C
bar

g/Nm3 H2
kr. pr. kW el

174

I dag ikke 100% brintdrift af gasturbiner
Værdierne for 2015 og 2030-50 gælder for flymotor-afledede gasturbiner, der er i dag er under udvikling. Den
langsigtede målsætning for total-virkningsgraden for gasturbiner er 92%.
176
Zittel & Wurster 1996; Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999.
177
Omkostningstal baseret på oplysninger vedr. dieselmotorer til transportformål.
175
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2.5.3

Stationær kraftvarme - smeltekarbonatbrændselscelle (MCFC)
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Kritisk materialeforbrug
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad178
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Materialeaffald
Økonomi 179
Investeringsomkostninger180

Status

2015

2030-50

smeltet karbonat
brint, ngas mv.
650

smeltet karbonat
brint, ngas mv.
650

smelt.karb
brint, ngas
650

750-75000
500-50.000

750-75000
500-50.000

750-75000
500-50.000

%
%

47
35
moderate

55
30
moderate

55
30
ingen

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW el

-

14.000

8.000

°C
bar
Nm3 /h
kW el
år

178

Heimig & Kraus 1996; Wurster 1997a; Bosio et al 1998;
Okken et al 1994; Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999
180
Forudsætter at målsætningen om en pris på $1000/kW nås inden 2030.
179
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2.5.4

Stationær kraftvarme - fosforsyrebrændselscelle (PAFC)

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Effekttæthed
- volumen pr. effektenhed
Levetid
Virkningsgrad181
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger182

181
182

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

fosforsyre
brint
200-220
1-10

fosforsyre
brint
160-210
1-10

fosforsyre
brint
160-210
1-10

Nm3 /h
kW el

20-5000
20-5000

5-5000
5-5000

5-5000
5-5000

liter/kW
år

15

12

10

%
%

40
45
høje

45
45
høje

45
45
høje

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW el

22.000

17.000

12.000

Brenscheidt et al 1997; Wurster 1997a
Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999
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2.5.5

Stationær kraftvarme - faststofoxid-brændselscelle (SOFC)
Status 183

2015

2030-50

keramisk
naturgas
850-1000

keramisk (fast)
brint, ngas mv.
750-1000

keramisk
brint, ngas
750-1000

100-200

2-80.000
2,5-100.000

2-80.000
2,5-100.000

%
%

46
34
moderate

54
36
moderate

58
32
moderate

g/Nm3 H2

0

0

0

14.000

8.000

Enheder
Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Kritisk materialeforbrug
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad184
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi 185
Investeringsomkostninger186

°C
bar
Nm3 /h
kW el
år

kr. pr. kW el

183

Ikke markedsført i dag. Dagens værdier baseret på demonstrationsanlæg.
Wurster 1997a; Riensche 1998a; Riensche 1998b
185
Ippommatsu et al 1996; Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999
186
Forudsætter at målsætning om $1000/kW nås inden 2030.
184
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2.5.6

Stationær kraftvarme - alkalisk brændselscelle (AFC)
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Effekttæthed
- volumen pr. effektenhed
Levetid
Virkningsgrad187
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi 188
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

alkali-opløsning
brint
70-100

alkali-opløsning
brint
70-100

alkali-opløs
brint
70-100

<50
<75

<75
<100

<75
<100

%
%

50
40
meget høje

60
30
meget høje

60
30
meget høje

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW el

50.000189

°C
bar
Nm3 /h
kW el
liter/kW
år

187

Ogden et al 1994; Bartmels et al 1998; Kalhammer et al 1998; Ogden et al 1999
Ogden et al 1994
189
Skønnet værdi for 100 kW anlæg, på basis af et fra et konkret tilbud for et 5 kW-anlæg - inkl. hjælpeudstyr,
inverter, integration af stak mv.
188
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2.5.7

Stationær kraftvarme - faststof-polymerbrændselscelle (PEMFC)190
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad191
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger192193

Status

2015

2030-50

polymer
brint
50-100

polymer
brint
50-100

polymer
brint
50-100

Nm3 /h
kW el
år

5-500
10-700

5-500
10-750

5-500
10-750

%
%

50
40
høje

57
33
høje

57
33
høje

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW el

150.000

14.000

8.000

°C
bar

190

For Proton-Exhange-Membrane - er også, især tidligere, blevet betegnet SPFC (Solid Polymer Fuel Cell).
Cleghorn et al 1997; Wurster 1997a
192
Barbir & Gomez 1997; Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999
193
Forudsætter at mål om $1000/kW nås inden år 2030.
191
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2.5.8

Stationær kraftvarme - individuel faststof-oxidbrændselscelle (SOFC)
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output (el)
Levetid
Virkningsgrad194
- el
- varme
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger195

194
195

Status

2015

2030-50

brint
50-100

brint
50-100

brint
50-100

Nm3 /h
kW el
år

0,1-15
0,1-20

0,1-15
0,1-20

0,1-15
0,1-20

%
%

48
32
moderate

55
25
moderate

55
25
moderate

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW el

35.000

29.000

15.000

°C
bar

Wurster 1997a
Okken et al 1994; Iannucci et al 1999; Padró & Putsche 1999
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2.5.9

Reversibel brændselscelle - faststof-polymer (PEMFC)
Enheder

Energi / Teknik
Elektrolyt
Brændstof
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input
- output
Levetid
Virkningsgrad196197
- elektrolyse
- brændselscelle
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger198199

Status

2015

2030-50

polymer
brint
50-100

polymer
brint
50-100

polymer
brint
50-100

50
30
høje

60
40
høje

90
50
høje

g/Nm3 H2

0

0

0

kr. pr. kW

-

6.000

4.200

°C
bar
Nm3 /h
kW
år
%

196

Mitlitsky et al 1998; Mitlitsky et al 1998; Molter 1999; Ruhl 2000
Det er usikkert om denne udvikling kan realiseres, men i modsat fald vil den reversible brændselscelle næppe
have nogen fremtidig rolle at spille - og den reversible brændselscelle vil så erstattes af adskilte anlæg. I dag er
problemet at opnå høje effektiviteter såvel som elektrolyse- og som brændselscelleanlæg i samme anlæg.
198
Molter 1999; Ruhl 2000
199
Baseret på at det amerikanske udviklingsmål (U.S. Department of Energy) for specifikke
investeringsomkostninger, nemlig $600/kW nås på langt sigt (dvs. senest i år 2030). Dette mål bygger, ligesom
antagelserne om effektivitet, på analyser af de principielle muligheder, men der knytter sig stor usikkerhed til om
disse muligheder vil blive realiseret i den faktiske udvikling. Dette afhænger ikke mindst af om der vil blive opnået
et tilstrækkeligt stort effektivitetsmæssigt udviklingsgennembrud til at motivere en udviklingsindsats med henblik på
omkostningsreduktion.
197
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2.5.10

Mobilt drivsystem - brintdrevet forbrændingsmotor, gnisttænding
Enheder

Energi / Teknik
Drivsystem
Drivmiddel
Forbrændingstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input (brint)
- output (mek.) 200
Effekttæthed
- volumen pr. effektenhed
- vægt pr. pr. effektenhed
Levetid
Virkningsgrad, tank til hjul201202
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx- emissioner
Økonomi 203
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

Otto-motor
brint

Otto-motor
brint

Otto-motor
brint

Nm3 /time
kW

40-200
20-100

35-175
20-100

30-150
20-100

liter/kW
kg/kW
år
%

{}
0,9-1,5
15
15
ingen

{}
1,1-1,5
15
18
ingen

{}
0,9-1,2
15
20
ingen

300

250

250

°C
bar

g/Nm3 H2
kr. pr. kW

200

Ab motoraksel, dvs. før transportmidlets transmission.
Virkningsgrad fra lagertank ombord til de drivende hjul (eller modsvarende) - ekskl. eventuelle tab i forbindelse
med ombordlagring, og inkl. påvirkningen som følge af at behovet for krafttilførsel an hjul ændres (fx som følge af
øget vægt). Da tab i transportmidlets transmission er inkluderet, er det ikke direkte denne virkningsgrad der angiver
sammenhængen ovenfor i skemaet mellem anlægsstørrelsen opgjort som henholdsvis brændstofinput og motoreffekt
ab motoraksel.
202
Dagens værdi bygger på konvertering af eksisterende gnisttændingsmotorer til dedikeret brintdrift med
styringssystemer mv. der er optimeret til brintdrift (der herved kan forventes at være en anelse mere energieffektive
en tilsvarende benzinmotorer). Fremtidens motorer forudsætter motorer baseret på det såkaldte GDI-princip (med
direkte indsprøjtning af brændstof i forbrændingskammeret.
203
Padró & Putsche 1999
201
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2.5.11

Mobilt drivsystem - direkte-brintbrændselscelle 204 , PEMFC 205206

Energi / Teknik
Drivmotor
Batteri?
Drivmiddel
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse207
- input (brint)
- output (mek.) 208
Effekttæthed209210
- volumen pr. effekt, FC-stak
- volumen pr. effekt, FC-system
- volumen pr. effekt, FC-motor
- vægt pr. effekt, FC-stak
- vægt pr. effekt, FC-system
- vægt pr. effekt, FC-motor
Levetid
Virkningsgrad, tank til hjul211212
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx- emissioner
Økonomi 213214
Investeringsomkostninger

Enheder

Status

2015

2030-50

°C
bar

asynkron
ja
brint
50-100
3

PM-motor
nej
brint
50-100
3

PM-motor
nej
brint
50-100
3

Nm3 /time
kW

40-200
40-200

15-200
20-250

15-180
20-250

liter/kW
liter/kW
liter/kW
kg/kW
kg/kW
kg/kW
år
%

0,75
2,0
5,5
0,90
4,0
6,0
15
36
moderate

0,65
1,5
4,5
0,85
3,7
4,5
20
47
moderate

0,60
1,0
3,7
0,8
3,5
4,3
20
50
moderate

g/Nm3 H2

0

0

0

900

480

kr. pr. kW

204

Dvs. et drivsystem baseret på brint tilført transportmidlet som drivmiddel.
Dvs. faststof-polymerbrændselscelle
206
Elementet omfatter det samlede drivsystem, inkl. selve brændselscellen, dennes hjælpeudstyr, elmotor og
eventuel transmission, men ekskl. brintlager og eventuelt batteri.
207
Mindste størrelse svarer til personbil, mens den største svarer til bus/lastbil.
208
Ab motoraksel, dvs. før transportmidlets transmission
209
Ogden et al 1994; Kalhammer et al 1998; Ogden et al 1999; Jost 2000
210
For dagens niveau tages udgangspunkt i Ballards Mark 900 celle. For FC-enheden antages hovedparten af den
fremt idige udviklingsindsats at være rettet mod reduktion af volumen snarere end vægt, og det er i første række for
hjælpeudstyr mv. at der er potentialer herfor. Skiftet fra asynkron- til PM-motor forventes dog at give en
vægtbesparelse, der giver en bedre effekttæthed for FC-motoren.
211
Virkningsgrad fra lagertank ombord til de drivende hjul (eller modsvarende) - ekskl. eventuelle tab i forbindelse
med ombordlagring, og inkl. påvirkningen som følge af at behovet for krafttilførsel an hjul ændres (fx som følge af
øget vægt). Da tab i transportmidlets transmission er inkluderet, angiver denne virkningsgrad ikke direkte
sammenhængen ovenfor i skemaet mellem anlægsstørrelsen opgjort som hhv. brændstofinput og motoreffekt ab
motoraksel.
212
Ogden et al 1999b
213
Lipman & DeLuchi 1996; Pradó & Putsche 1999; Ogden et al 1999b
214
I dag er der ikke samlede PEMFC-baserede drivsystemer til salg
205

127

2.5.12

Mobilt drivsystem - direkte-brintbrændselscelle 215 , AFC 216217
Enheder

Energi / Teknik
Drivmotor
Batteri?
Drivmiddel
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse218
- input (brint)
- output (mek.) 219
Effekttæthed220
- volumen pr. effekt, FC-stak
- volumen pr. effekt, FC-system
- volumen pr. effekt, FC-motor
- vægt pr. effekt, FC-stak
- vægt pr. effekt, FC-system
- vægt pr. effekt, FC-motor
Levetid
Virkningsgrad, tank til hjul221
Krav til brintrenhed
Miljøforhold
NOx- emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger

Status

2015

2030-50

asynkronmotor
ja
brint
70-100

PM-motor
nej
brint
70-100

PM-motor
nej
brint
70-100

Nm3 /time
kW

40-75
40-75

15-150
20-170

15-180
20-170

liter/kW
liter/kW
liter/kW
kg/kW
kg/kW
kg/kW
år
%

1,3
2,5
6,0
2,9
6,0
8,0
15
35
meget høje

1,1
2,0
5,0
2,0
4,9
5,7
20
47
meget høje

0,9
1,3
4,0
1,2
3,9
4,7
20
50
meget høje

g/Nm3 H2

0

0

0

°C
bar

kr. pr. kW

215

Dvs. et drivsystem baseret på brint tilført transportmidlet som drivmiddel.
Alkalisk brændselscelle.
217
Elementet omfatter det samlede drivsystem, inkl. selve brændselscellen, dennes hjælpeudstyr, elmotor og
eventuel transmission, men ekskl. brintlager og eventuelt batteri.
218
Mindste størrelse svarer til personbil, mens den største svarer til større varebil, mellemstor bus eller lign.
219
Ab motoraksel, dvs. før transportmidlets transmission
220
For FC-enheder antages hovedparten af den fremtidige udviklingsindsats at være rettet mod reduktion af volumen
snarere end vægt, og det er i første række for hjælpeudstyr mv. at der er potentialer herfor. Skiftet fra asynkron- til
PM-motor forventes dog at give en vægtbesparelse, der påvirker effekttætheden for FC-motoren. AFC har
potentialer for at opnå høje effekttætheder, men hvorvidt det nås afhænger af udviklingsindsatsen, der i dag er
relativt begrænset på grund af PEMFC’s dominans på dette felt.
221
Virkningsgrad fra lagertank ombord til de drivende hjul (eller modsvarende) - ekskl. eventuelle tab i forbindelse
med ombordlagring, og inkl. påvirkningen som følge af at behovet for krafttilførsel an hjul ændres (fx som følge af
øget vægt). Da tab i transportmidlets transmission er inkluderet, er det ikke direkte denne virkningsgrad der angiver
sammenhængen ovenfor i skemaet mellem anlægsstørrelsen opgjort som henholdsvis brændstofinput og motoreffekt
ab motoraksel.
216
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2.5.13

Mobilt drivsystem - indirekte-metanolbrændselscelle 222 , PEMFC 223224
Enheder

Energi / Teknik
Drivmotor
Batteri?
Drivmiddel
Konvertering af drivmiddel
Driftstemperatur
Tryk
Anlægsstørrelse
- input (metanol)
- output (mek.) 225
Effekttæthed226227
- volumen/effekt, FC-stak
- volumen/effekt, FC-enhed
- volumen/effekt, FC-motor
- volumen/effekt, FC-system
- vægt/effekt, FC-stak
- vægt/effekt, FC-enhed
- vægt/effekt, FC-motor
- vægt/effekt, FC-system
Levetid
Virkningsgrad, tank til hjul228229
Miljøforhold
NOx- emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger230

Status

2015

2030-50

asynkron
ja
metanol
reformer
80-90

PM-motor
ja
metanol
partiel oxid

PM-motor
ja
metanol
partiel oxid.

liter/time
kW

45-80
40-75

15-100
20-125

15-90
20-125

liter/kW
liter/kW
liter/kW
liter/kW
kg/kW
kg/kW
kg/kW
kg/kW
år
%

0,80
2,1
5,5
8,1
0,95
4,1
6,1
8,1
20
22

0,7
1,6
4,6
6,5
0,9
4,0
4,8
6,7
25
32

0,65
1,1
3,8
5,5
0,85
3,8
4,6
6,1
25
35

g/Nm3 H2

0

0

0

1250

600

°C
bar

kr. pr. kW

222

Dvs. et drivsystem hvor metanolen konverteres til brint ombord i transportmidlet i en ekstern reformer.
Faststof-polymerbrændselscelle
224
Elementet omfatter det samlede drivsystem, inkl. selve brændselscellen, dennes hjælpeudstyr, elmotor og
eventuel transmission, men ekskl. brintlager og eventuelt batteri.
225
Ab motoraksel, dvs. før transportmidlets transmission
226
Ogden et al 1994; Kalhammer et al 1998; Ogden et al 1999; Jost 2000
227
For dagens niveau tages udgangspunkt i Ballards Mark 900 celle. For FC-enheden antages hovedparten af den
fremt idige udviklingsindsats at være rettet mod reduktion af volumen snarere end vægt, og det er i første række for
hjælpeudstyr mv. at der er potentialer herfor. Skiftet fra asynkron- til PM-motor forventes dog at give en
vægtbesparelse, hvilket påvirker effekttætheden for FC-motoren.
228
Virkningsgrad fra lagertank ombord til de drivende hjul (eller modsvarende) - ekskl. eventuelle tab i forbindelse
med ombordlagring, og inkl. påvirkningen som følge af at behovet for krafttilførsel an hjul ændres (fx som følge af
øget vægt). Da tab i transportmidlets transmission er inkluderet, angiver denne virkningsgrad ikke direkte
sammenhængen ovenfor i skemaet mellem anlægsstørrelsen opgjort som henholdsvis brændstofinput og motoreffekt
ab motoraksel.
229
Ogden et al 1999b
230
I dag findes der ikke kommercielt tilgængelige drivsystemer baseret på dette koncept.
223
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2.5.14

Mobilt drivsystem - direkte-metanolbrændselscelle, DMFC231232
Status 233

2015

2030-50

metanol
intern reformer

PM-motor
metanol
intern reformer

PM-motor
metanol
intern reform

kW

5-20

5-50

liter/kW
liter/kW
liter/kW
kg/kW
kg/kW
kg/kW
år
%

1
4
7
4
8,2
9
20
22

1,2
2,8
4,5
0,8
4,2
5
25
32

0

0

-

500

Enheder
Energi / Teknik
Drivmotor
Drivmiddel
Konvertering af drivmiddel
Anlægsstørrelse
- output (mek.) 234
Effekttæthed235236
- volumen pr. effekt, FC-stak
- volumen pr. effekt, FC-enhed
- volumen pr. effekt, FC-motor
- vægt pr. effekt, FC-stak
- vægt pr. effekt, FC-enhed
- vægt pr. effekt, FC-motor
Levetid
Virkningsgrad, tank til hjul237238239
Miljøforhold
NOx-emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger240

g/Nm3 H2

0

kr. pr. kW

231

Direct Methanol Fuel Cell: Brændselscellebaseret drivsystem hvor metanolen tilføres direkte til brændselscellen.
Elementet omfatter det samlede drivsystem, inkl. selve brændselscellen, dennes hjælpeudstyr, elmotor og
eventuel transmission, men ekskl. brintlager og eventuelt batteri.
233
Er endnu på laboratorieniveau, og det er usikkert om teknologien bliver udviklet til et praktisk anvendeligt
niveau. I givet fald bliver det tidligst om 15-20, ifølge Kalhammer et al (1998). Værdierne i dette skema, hvor
DMFC antages at nå et praktisk anvendeligt niveau (på forsøgsbasis) i 2015 og et generelt anvendeligt niveau inden
2030, angiver på den baggrund et optimistisk forløb, der angiver en nødvendig udvikling hvis DMFC skal have en
fremtidig rolle. Blandt de førende inden for udviklingen af teknologien er henholdsvis JPL (Surampudi et al 1994;
Valdez et al 1997; Watson 1997), LANL (Ren et al 1995; Ren et al 2000) og Siemens (Ba ldauf & Preidel 1999).
234
Ab motoraksel, dvs. før transportmidlets transmission
235
Shukla et al 1998; Scott et al 1999; Baldauf & Preidel 2000; Ren et al 2000
236
Principielt bør volumen og evt. vægt pr. effektenhed kunne reduceres i forhold til indirektemetanolbrændselcellen, men dette forudsætter løsning af forskellige tekniske problemer, ikke mindst vedrørende
elektrode-egenskaberne, da disse lægger begrænsning på strømtætheden og dermed den effekt der kan trækkes ud af
en given celle. Der ydes en betydelig forskningsindsats med henblik på at overvinde disse problemer, og det
forudsættes at de løses inde 2030, så volu men reduceres og vægten holdes på indirekte-metanolbrændselscellens
niveau i 2030.
237
Virkningsgrad fra lagertank ombord til de drivende hjul - ekskl. eventuelle tab i forbindelse med ombordlagring,
og inkl. påvirkningen som følge af at behovet for krafttilførsel an hjul ændres (fx som følge af øget vægt). Da tab i
transportmidlets transmission er inkluderet, er der ikke direkte denne virkningsgrad der angiver sammenhængen
ovenfor i skemaet mellem anlægsstørrelsen opgjort som henholdsvis brændstofinput og motoreffekt ab motoraksel.
238
Selv baseret på de mest optimistiske forudsætninger forventes det at DMFC alt andet lige bliver lidt mindre
effektiv end indirekte-metanolbrændselsceller. Denne udvikling følger på langt sigt forventningen fra JPL, der kan
betragtes som en optimistisk prognose, mens der i 2015 er regnet med en delvis opnåelse heraf. I dag er
effektiviteten hæmmet af problemer med uønsket metanol-diffusion (der giver en kortslutningseffekt).
239
Narayan 1996; Ren et al 1996; Scott et al 2000; Ren 2000.
240
Principielt har DMFC potentiale for omkostningsreduktioner i forhold til indirekte-metanolbrændselsceller. Det
forudsætter imidlertid en betydelig teknisk udvikling for at realisere potentialet. Der forventes ikke at kunne være
kommercielt tilgængelige DMFC-systemer i 2015.
232
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2.5.15

Mobilt drivsystem - fly
Status 241

Enheder

2015242

2030-50

turbojet
flydende brint

turbojet m.
højt BPR248
flydende brint

42
30

57
52

Energi / Teknik
Drivmotor
Drivmiddel
Anlægsstørrelse
- input (flydende brint243 )
- output (mekanisk)
Levetid
Samlet virkningsgrad244245
- udenrigsfly 246
- indenrigsfly 247
Miljøforhold
NOx- emissioner
Økonomi
Investeringsomkostninger

3
3.1

Nm3 /time
kW
år
%
%
g/Nm3 H2
kr. pr. kW

Referencesystemer
Reference for drivsystemer - energimæssige virkningsgrader

Tabellen viser gennemsnitsværdier for transportmidlers energieffektivitet, dels i dag og dels forventet udvikling baseret
på henholdsvis udviklingen i Energi 21’s Planforløb (E21-Plan)249 og på skønnet maksimal teknisk udvikling med dagens
drivsystemer250 . Effektiviteterne for E21-Plan er skønnet ud fra det opgivne datamateriale, idet det ikke er opgivet
hvorledes planens energibesparelser er fordelt på forskellige faktorer.

%
Konventionelle
transportmidler
Personbil
Bus251
Lastbil 252
Varebil
Skibsfart

Drivmidler

Status

2030-50
(E21-Plan)

2030-50
(maks. udvikling)

benzin/diesel258
diesel
diesel
diesel/benzin
diesel/fuel

15
20
22
16
40

20
25
26
21
41

28
31
32
29
42

241

I dag findes der ikke praktisk tilgængelige drivsystemer baseret på dette koncept, og det forventes tidligst at blive
markedsført i løbet af 10-20 år
242
Det må betegnes som usikkert om der kan nå at være brintfly tilgængelige i 2015, og i givet fald vil der være tale
om fly der er langt fra at have indhøstet potentialerne for energieffektivisering mv.
243
Omregnet til Nm3 brint på energibasis.
244
Contreras et al (1997); Pohl et al (1997)
245
Tab i forbindelse med lagring (der sker på flydende form) er ikke medregnet.
246
Værdierne bygger på at effektiviteten for brintdrevne turbojetfly på mellemlangt sigt (2015) antages at være 20%
bedre end for tilsvarende fly drevet af jetpetroleum (Contreras et al 1997). På længere sigt, hvor det antages at
hovedparten af potentialerne for forbedring af jetmotorernes energieffektivitet er udnyttet, er der kun beskedne
muligheder for yderligere forbedring gennem skift til brintdrift.
247
For brintdrift anvendes der også jetmotorer tilæ indenrigsruter, men for disse vil der være mindre økonomisk
incitament til at sigte efter meget høj energieffektivitet. Endvidere giver indenrigsruterne dårligere betingelser for
høj energieffektivitet end udenrigsruterne.
248
BPR = Bypass Ratio
249
Energistyrelsen (1996c); Trafikministeriet (1996)
250
Jørgensen (2000)
251
Relativt stor andel bykørsel
252
Relativt stor andel kørsel på overordnede veje

131

Fly, indenrigs253254
Fly, udenrigs255256
Jernbane
Jernbane
Øvrige
transportmidler
Elbil257

3.2

jetpetroleum
jetpetroleum
el
diesel

38
35
70
40

42
45
80
42

43
55
85
45

el

55

70 259

80

Reference for drivsystemer - økonomi

{}
Der er generelt tale om veludviklede teknologier, der for flere transportmidlers vedkommende produceres i meget store
antal. Derfor er potentialet for yderligere omkostningsreduktioner for drivsystemerne i de konventionelle transportmidler
begrænset.
kr./kW
Konventionelle
transportmidler
Personbil
Bus
Lastbil
Varebil
Skibsfart
Fly, indenrigs
Fly, udenrigs
Øvrige
transportmidler
Elbil

Drivmidler

Status

2030-50
(reference)

2030-50
(maks. udvikling

benzin
diesel
diesel
diesel
diesel
benzin
diesel/fuel
jetpetroleum
jetpetroleum

250
400

250
400

{}

el

253

Lewis & Niedzwiecki (1999); Jørgensen 2000
For indenrigsruter kan der generelt anvendes propelfly der typisk er mere energieffektive end forskellige
varianter af jetmotorer - og de angivne værdier bygger på at dette er tilfældet. Til gengæld har jetmotorer større
potentialer for energieffektivisering, hvorfor de på længere sigt kan forventes at fortrænge propelflyene også til
kortere ruter. Flyene til disse ruter (de såkaldte regionale fly) har dog næppe økonomi til at finansiere de største
energibesparelses-foranstaltninger, idet et vigtigt incitament for langdistance-fly er at rækkevidden forøges. De
relativt korte ruter for indenrigsfly giver, alt andet lige, dårligere betingelser for energieffektivitet end udenrigsfly.
255
Lewis & Niedzwiecki (1999); Jørgensen 2000
256
For den typisk internationale rute er det i praksis urealistisk at anvende propelfly på grund af det ugunstige
vægt/ydelsesforhold for disse flys motorer. Derfor anvendes normalt jetmotorer (af forskellige varianter), der i dag
har dårligere energieffektivitet end stempelmotorer, men som også har større potentialer for forbedring af
energieffektiviteten. Udenrigsfly har også generelt mere gunstige flyvemønstre fra et energiøkonomi-synspunkt.
257
Effektiviteten angiver udnyttelsen af el ombord i køretøjet, inkl. udnyttelse af bremseregenerering. Dvs. tab i
elsystemet er ikke medregnet. Forudsætter at der opereres med stærkt begrænsede rækkevidder pr. opladning: ca.
100 km for dagens teknologi, 150-200 km for ”2030-2050 Plan” og 300 km for ”2030-2050 maksimal udvikling”.
258
Ca. 90% benzin
259
Baseret på effektivisering af dagens traktions- og lagringsteknologi, herunder reduktion af køretøjets vægt. For
elbiler er der et indbygget incitament til at forbedre køretøjseffektiviteten for at forbedre køretøjets rækkevidde.
254
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3.3

Referencer for lagre - økonomi

Tabellen viser specifikke priser som kr. pr. MJ lager for ombordlagre til dagens typiske transportmidler i de forskellige
kategorier. Da egenskaberne for de typiske drivmidler - benzin, dieselolie, fuelolie, jetpetroleum - kun viser mindre
afvigelser, er betydningen af om der fx er tale om benzin- eller dieseldrevne biler klart inden for usikkerheden. LPG, der
er under udbredelse i bussektoren, har derimod noget anderledes karakteristika, og det samme gælder i endnu højere grad
naturgas og biogas, der dog stort set ikke findes i den danske transportsektor. Alkoholer har væsentlig lavere volumetrisk
energitæthed end den benzin og diesel, hvorfor der kræves en større beholder for at dække et givet energiindhold, og
desuden er metanol kendetegnet ved at være stærkt korroderende hvilket stiller specielle krav til tankens udformning.
Rapsolie og RME adskiller sig næsten ikke fra dieselolie.
Det har stor betydning for de specifikke lagerpriser hvor store transportmidler der er tale om, idet prisen for et givet
volumen, og dermed for et givet energiindhold, aftager kraftigt. Derfor er der angivet et interval for de transportmidler
der har store variationer i størrelsen.
kr./MJ

Drivmidler

Status

2030-50
(E21-Plan)

Konventionelle
transportmidler
Personbil
Bus
Lastbil
Varebil
Skibsfart
Fly, indenrigs
Fly, udenrigs
Jernbane

benzin/diesel260
diesel
diesel
diesel/benzin
diesel/fuel
jetpetroleum
jetpetroleum
diesel

150
{}

150

125-150

125-150

Øvrige
transportmidler
Elbil

el

4

Terminologi og forkortelser

• AFC: Alkalisk brændselscelle
• Alu/viklet: Aluminiumstank beviklet med kulfibre eller lignende.
• Direkte-brintbrændselsceller: Drivsystem baseret på brændselscelledrift med brint som drivmiddel.
• Direkte-metanolbrændselsceller (DMFC): Drivsystem baseret på brændselscelle-teknologi med direkte
tilførsel af metanol til brændselscellen uden ekstern reformer.
• Effekttæthed: Sammenhæng mellem teknologis maksimale ydelse og volumen eller vægt, specificeret
som vægt eller volumen pr. effektenhed
• FC-motor: Det samlede drivsystem, inkl. brændselscellesystem (FC-enhed), drivmotor(er) og eventuel
transmission, men ekskl. brint-/metanollager, eventuelt batteri og eventuel ekstern konverter-teknologi for
metanol.
• FC-stak: serier af enkeltceller i en sammenhængen række (stak), ekskl. påbygninger til samling i moduler
og ekskl. brændselscellens hjælpeudstyr, styring mv.
• FC-enhed: det samlede brændselscellesystem, inkl. FC-stak, hjælpeudstyr, styring mv.
• FC-system: det samlede integrerede brændsellesystem, inkl. FC-motor, eventuelt batteri og eventuel
konverter-teknologi til metanol. For drivsystemer med direkte brintdrift og uden batteri er FC-system lig med
FC-motor.
• GDI: Gasoline Direct Injection, dvs. benzinmotor med direkte indsprøjtning af brændstof i cylinder
• ICE: forbrændingsmotor
• Indirekte-metanolbrændselsceller: Drivsystem baseret på brændselscelledrift med metanol som
drivmiddel og konvertering af denne til brint i en ekstern reformer ombord i transportmidlet.
• KOH: kalium hydroxid
260
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• JPL: Jet Propulsion Laboratory (amerikansk forskningsinstitution)
• Kompressionsmotor: forbrændingsmotor der antænder brændstof-/luftblandingen ved kompression, som
det kendes fra dagens dieselmotor
• MK: Ekstern konverter for metanol til brint (ombord i transportmiddel)
• MCFC: smeltekarbonat brændselscelle
• LANL: Los Alamos National Laboratory (amerikansk forskningsinstitution)
• LPG: autogas (en blanding af butan og propan)
• Nafion: polymermembran der ofte benyttes i faststof-polymerbrændselsceller og elektrolyseanlæg
• Nm3 : Normal-kubikmeter, dvs. 1 m3 ved 1 atmosfæres tryk og en temperatur på 20°C
• NG: naturgas
• NREL: National Renewable Energy Laboratory (F&U-institution vedrørende vedvarende energi under det
amerikanske energiministerium)
• Otto-motor: forbrændingsmotor der fungerer efter gnisttændingsprincip (dvs. med tændrør), som det
kendes fra dagens benzinmotorer.
• PAFC: Fosforsyrebrændselscelle
• PEC: Fotoelektrokemiske celler
• PEMFC: Faststof-polymerbrændselscelle
• PM-motor: Elmotortypen “permanentmagnet synkronmotor”
• RME: Raps-methylester (også kaldet biodiesel) - den form hvor rapsolie normalt anvendes direkte i
dieselmotorer.
• SOFC: Faststof-oxidbrændselscelle
• Supplerende energi: Energiforbrug der er nødvendigt i brændselskæden for at bringe brændstoffet på den
rette form, men som ikke nødvendigvis falder i forbindelse med det pågældende element - fx energiforbrug til
at bringe brinten på flydende form eller til at komprimere den til et nødvendigt tryk (dvs. det højeste
nødvendige tryk i brændselskæden).
• Transmission: mekanisk/elektrisk overføring af kraft mellem drivmotor og hjul
• VG: Virkningsgrad
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B. Særlig undersøgelse: Det eksisterende naturgasnets egnethed for brint
Celia Juhl og Aksel Hauge Petersen, DONG
DONG har udført en litteraturundersøgelse, som skal afdække den eksisterende viden om mulighederne for konvertering
af naturgasledninger til ledninger, som kan transportere ren brint eller brint-naturgasblandinger. DONGs del af
undersøgelsen dækker alene stålledninger. Anlæg, ventiler, rør, komponenter, fittings mm er ikke dækket. Her vil kun
den del af undersøgelsen, der omhandler transport af ren brint, blive omtalt.
Det har længe været kendt, at brint, der absorberes i stål (brintindtrængning), kan give sprødhed. Forudgående transport
af naturgas giver en forurening af rørvæggen, som fremmer brintindtrængning i stålet, og derudover kan
brintindtrængning ske, hvis stålet udsættes for langsom plastisk deformation. Ved overskridelse af en for stålet
karakteristisk brintflux-værdi vil der kunne dannes revner.
Allerede ved planlægningen af det danske naturgasnet blev det undersøgt, om stålrørene kunne vælges af en kvalitet, som
sikrede, at rørledningen senere kunne anvendes til transport af brint. Anbefalingerne blev imidlertid ikke fulgt, da det
ville betyde en væsentlig fordyrelse af projektet.
Det danske naturgassystem er forholdsvis nyt og bygget med moderne rørmaterialer med en høj grad af kvalitetssikring,
og det vil derfor, alt andet lige, være bedre egnet end mange udenlandske ledninger.
Litteraturundersøgelsen viser, at konvertering af store højtryksledninger endnu ikke er prøvet i praksis, hverken til ren
brint eller til blandinger af brint og naturgas. Den viser også, at der trods mange undersøgelser, stadig er mange
ubesvarede spørgsmål. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt entydigt at konkludere, om konvertering af det
danske system til ren brint er realistisk. Undersøgelsen viser f.eks. at nedenstående punkter mangler en afklaring. Det
første punkt skal klares i Danmark, men resten kræver en international indsats.
Stålene er valgt på basis af deres mekaniske egenskaber, men på det tidspunkt hvor hovedparten af ledningerne blev lagt,
var det ikke almindeligt at inkludere målinger af stålenes brudmekaniske egenskaber, hverken for rør eller for
svejsninger. Disse oplysninger vil være nødvendige, ligesom det også ernødvendigt, at bestemme brintens indflydelse på
de brudmekaniske egenskaber. Det vil gøre det muligt at beregne stålets kritisk revnelængde og brudstopegenskaber.
Udviklingen indenfor inline intelligent pigging af rør går stærkt i disse år, og det er sandsynligt, at man om nogle år vil
være i stand til, med rimelig stor nøjagtighed, at bestemme fejlstørrelser (længde, bredde og dybde) i rørmaterialet og i
svejsninger. Ved at sammenholde målingerne med den kritiske revnelængde kan man vurdere risikoen for brud.
Laboratorieforsøg har vist, at tilsætning af ilt i små mængder, virker inhiberende på brintindtrængning, men da det er
ikke forsøgt i praksis, kender man ikke effektiviteten af tilsætningen og dermed heller ikke den nødvendige
koncentration.
Det vil ved brinttransport være nødvendigt at tage en række driftmæssige forholdsregler som nedsættelse af trykket,
begrænsninger i trykudsving, stramning af kontrol- og sikkerhedsprocedurer mm. Der er dog endnu ikke
erfaringsgrundlag til at fastlægge hverken tilladeligt tryk eller graden af trykudsving, ligesom der mangler viden om de
nødvendige skærpelser på det sikkerhedsmæssige område.

B.1 Undersøgelsens vigtigste resultater
De foretagne litteraturstudier kan opdeles i:
A: Ledningsnettes egnethed for transport af brint
B: Øvrige komponenters egnethed i forbindelse med brinttransport.
Som det fremgår af nedenstående skal en lang række supplerende undersøgelser og analyser iværksættes før der kan
gives et klart svar på betingelserne for, at det danske naturgassystem skal kunne transportere ren brint. Af en
undersøgelse, udført af Dansk Gasteknisk Center i 1999, fremgår at brintiblandinger på 5 - 10% til eksisterende
naturgassystemer, har været forsøgt flere steder uden større problemer ("Brint som energibærer", DGC, November 1999).
For transport af ren brint, i systemer oprindeligt udlagt for transport af naturgas, er erfaringsmaterialet dog yderst
sparsomt. Det synes dog klart at ikke uvæsentlige udskiftninger af rør og komponenter vil blive nødvendige.
Langtidsafprøvninger af eksisterende naturgasnet, med tilsætning af ren brint, vil kunne besvare mange af de rejste
spørgsmål. Der vil derfor som en videreførelse af nævnte litteraturstudium, blive vurderet de økonomiske og tekniske
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muligheder for i EU sammenhæng (EU's 5te rammeprogram) at gennemføre et projekt med titlen:"Europæiske parallel
forsøg med brintforsyning til mindre områder, via anvendelse af oprindelige naturgas systemer".
Hvad angår specielle problemstillinger som f.eks:
- Inhibitorers anvendelse for at reducerer brints på virkning af stålrør
- Permeabilitet og ældning af PE rør ved brinttransport
Odoranters anvendelse i naturgassystemer med varierende brint/naturgas blandingsforhold
forsøges at få optaget emnerne som forslag til eksamensprojekter, afløsningsopgaver m.v. på DTU o.a.
naturvidenskabelige uddannelsesinstitutioner.
Ad A:
Stålledninger (4 - 80 bar):
Litteraturundersøgelsen har omfattet en afdækning af den eksisterende viden for mulighederne for konvertering af
naturgasledninger til ledninger, som kan transportere ren brint eller brint-naturgasblandinger.
Det har længe været kendt, at brint, der absorberes i stål (brintindtrængning), kan give sprødhed. Forudgående transport
af naturgas giver en forurening af rørvæggen, som fremmer brintindtrængning i stålet, og derudover kan
brintindtrængning ske, hvis stålet udsættes for langsom plastisk deformation. Ved overskridelse af en for stålet
karakteristisk brintflux-værdi vil der kunne dannes revner.
Allerede ved planlægningen af det danske naturgasnet blev det undersøgt, om stålrørene kunne vælges af en kvalitet, som
sikrede, at rørledningen senere kunne anvendes til transport af brint. Anbefalingerne blev imidlertid ikke fulgt, da det
ville betyde en væsentlig fordyrelse af projektet.
Det danske naturgassystem er forholdsvis nyt og bygget med moderne rørmaterialer med en høj grad af kvalitetssikring,
og det vil derfor, alt andet lige, være bedre egnet end mange udenlandske ledninger.
Litteraturundersøgelsen viser, at konvertering af store højtryksledninger endnu ikke er prøvet i praksis, hverken til ren
brint eller til blandinger af brint og naturgas. Den viser også, at der trods mange undersøgelser, stadig er mange
ubesvarede spørgsmål. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt entydigt at konkludere, om konvertering af det
danske system til ren brint er realistisk. Undersøgelsen viser f.eks. at nedenstående punkter mangler en afklaring. Det
første punkt skal klares i Danmark, men resten kræver en international indsats.
Stålene er valgt på basis af deres mekaniske egenskaber, men på det tidspunkt hvor hovedparten af ledningerne blev lagt,
var det ikke almindeligt at inkludere målinger af stålenes brudmekaniske egenskaber, hverken for rør eller for
svejsninger. Disse oplysninger vil være nødvendige, ligesom det også ernødvendigt, at bestemme brintens indflydelse på
de brudmekaniske egenskaber. Det vil gøre det mu ligt at beregne stålets kritisk revnelængde og brudstopegenskaber.
Udviklingen indenfor inline intelligent pigging af rør går stærkt i disse år, og det er sandsynligt, at man om nogle år vil
være i stand til, med rimelig stor nøjagtighed, at bestemme fejlstørrelser (længde, bredde og dybde) i rørmaterialet og i
svejsninger. Ved at sammenholde målingerne med den kritiske revnelængde kan man vurdere risikoen for brud.
Laboratorieforsøg har vist, at tilsætning af ilt i små mængder, virker inhiberende på brintindtrængning, men da det er
ikke forsøgt i praksis, kender man ikke effektiviteten af tilsætningen og dermed heller ikke den nødvendige
koncentration.
Det vil ved brinttransport være nødvendigt at tage en række driftmæssige forholdsregler som nedsættelse af trykket,
begrænsninger i trykudsving, stramning af kontrol- og sikkerhedsprocedurer mm. Der er dog endnu ikke
erfaringsgrundlag til at fastlægge hverken tilladeligt tryk eller graden af trykudsving, ligesom der mangler viden om de
nødvendige skærpelser på det sikkerhedsmæssige område.
PE ledninger (0-4bar):
De danske gasselskabers lavtryksnet ( 0 - 4 bar ) er hovedsageligt udført af PEM-rør produceret og anlagt i perioden fra
1980 og frem til nu.
Nærværende afsnits konklusioner bygger primært på amerikanske undersøgelser, som er gennemført omkring 1980, og
som alene baserer sig på laboratorieskabte testmiljøer.Når her tales om tæthed, er der tale om at undersøge såvel
diffusionstab som tab igennem diverse samlinger og eventuelle utætheder.Hvad angår styrke har undersøgelserne gået ud
på at afprøve materialstyrken efter de 6 måneders testperiode. Ud over litteraturstudium for nævnte amerikanske forsøg,
er der rettet forespørgsel til danske leverandører af PE-rør med henblik på at indhente deres eventuelle viden og erfaring
om PE-materialers egnethed til naturgas/brint-drift.
Diffusionstab
Der er foretaget diffusionsmålinger på 11 PE-rør af 3 forskellige typer fra 7 fabrikanter. Målingerne viser at der
diffunderer 4-5 gange mere brint end naturgas gennem rørvæggen på PE-rør. Beregninger af diffusionstabet af naturgas
fra 248.000 km PE-rør i USA viser imidlertid, at det udgør mindre end 0,01% af det samlede gastab i USA. Der er
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foretaget undersøgelser af lækagetab fra utætte samlinger og fra lækager i selve rørmaterialet. Lækagemålingerne
omfatter såvel PE-rør som støbejernsrør med de dertil hørende muffesamlinger. Konklusionen er at lækagetabet vil blive
ca 3 gange større hvis man skifter fra ren naturgas til ren brint. Generelt er det dog en forudsætning for ovennævnte
resultater, at her er tale om distributionssystemer, som er vedligeholdt, og at der er foretaget regelmæssige
lækagesøgninger idet meget store lækager vil give forholdsvis større læ kagetab ved iblanding af brint.
Materialepåvirkning, styrkemålinger
Der er foretaget styrkemålinger på 3 forskellige PE-rør fra 7 fabrikanter. Målingerne er foretaget på helt nye rør, som
enten har transporteret ren naturgas eller ren brint i 2 måneder. Målingerne viser, at styrken af de rør som har
transporteret brint afviger mindre end 3% fra styrken af de rør af samme type og fabrikat, der har transporteret ren
naturgas.
Sikkerhedsaspekter ved distribution af naturgas/brint i PE-rør
Generelt har man næsten ingen praktiske erfaringer med distribution af brint i PE-rør, men med baggrund i ovennævnte
synes al mulig grund til forsigtighed. Supplerende undersøgelser må nødvendigvis udføres før der kan gives et
endegyldigt svar, og det er på baggrund af den viden der findes, sandsynliggjort at der alt andet lige vil blive et større
lækagetab end det kendes i dag for naturgas. Et specielt risikoområde skyldes her at eksplosionsgrænserne udvides
væsentligt ved iblanding af brint, og derfor vil der være større risiko for antændelse ved lækageudslip og ved arbejde på
idriftværende ledninger.
Et andet risikoområde er odoriseringen, hvor det indtil videre er uklart, hvor meget brint der kan tilsættes, inden det
begynder at påvirke odorantens virkning.
Anbefalinger af forhold som bør undersøges videre
Mulig sammenhæng mellem PE-materialets alder og permabilitet.
Brinttilsætnings indflydelse på odorisering.
Øvre grænse for brinttilsætning af hensyn til risikoen for antændelse ved gasudslip og driftsindgreb.
Afprøvning af brinttilsætning i et afgrænset pilotområde.
Ad B:
Komponenter
Vurderingen af eksisterende komponenters egnethed bygger ligeledes på amerikanske undersøgelser, som er gennemført
omkring 1980, og som igen er baseret på laboratorieskabte testmiljøer. Her er afprøvet en række almindeligt anvendte
naturgaskomponenter, som i en periode på op til 6 måneder har været udsat for naturgas/brint-blandinger i forskellige
blandingsforhold og under forskellige driftstryk. Ud over litteraturstudium er rettet henvendelse til en enkelt dansk
leverandør.
Forbrugsmålere og øvrige komponenter
Rent materialemæssigt er der ikke, i den relative korte tid laboratorieprøverne stod på, konstateret problemer med at
anvende gængse naturgasmålere til naturgas/brint-blandinger, men afhængigt af hvor meget brint der iblandes, vil der
med stigende brintmængde forholdsvis hurtigt opstå kapacitetsproblemer. Et kendt og konstant blandingsforhold er
selvfølgelig en forudsætning for, at der kan foretages en korrekt forbrugsafregning, men det er derudover uklart om
brinttilsætning vil medføre dårligere målenøjagtighed. Det har ikke været muligt at fremskaffe information om mulige
problemer, hvad angår andre komponenter og pakningsmaterialer.
Klæbe- og smøremidler
Det eneste område hvor de gennemførte undersøgelser peger på materialeproblemer er for en ikke nærmere specificeret
gruppe af klæbe- og smøremidler. Her er tale om nedsat klæbeevne for visse klæbere og ændringer af udseende og
viskositet for visse smøremidler. Af mulige problemområder i det danske system kunne her i denne forbindelse være tale
om ”strømpe-renoverede” ledninger, hvor der indgår klæbestoffer eller om kompressorer og ventiler, hvor der benyttes
smøremidler.
Konklusion
Den indsamlede viden, som er desværre er meget begrænset, peger ikke umiddelbart på større materialeproblemer på
komponentsiden. De indhentede oplysninger er dog af et sådan omfang og beskaffenhed at der skal udføres supplerende
analyser før et klart billede kan tegnes. Eksempelvis er påvirkningen af komponenter i M/R stationer, fittings, ventiler
o.a. komponenter ikke omtalt i de nævnte undersøgelser. IGA som er dansk leverandør af målere og husregulatorer har i
forbindelse med undersøgelsen oplyst, at deres produkter ikke er fremstillet til brint som energibærer, og at de derfor
ikke kan give nogen garantier. Men IGA er bekendt med at produkter fra American Meter bliver anvendt, hvor brint er
energibærer, og er villige til at gå ind i en mere detaljeret behandling af spørgsmålet, hvis et specifikt projekt bliver
aktuelt.
Anbefalinger af forhold som bør undersøges videre
Mulig sammenhæng mellem alder af diverse materialer der indgår i forskellige komponenter og deres funktionalitet og
tæthed ved brinttilsætning.
Måleres målenøjagtighed ved brinttilsætning.
En analyse af hvilke klæbe- og smøremidler der benyttes i det danske distributionssystem og en afprøvning af deres
egnethed til brintdistribution.
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Afprøvning af brinttilsætning i et afgrænset pilotområde, hvor de forskellige komponenttyper er repræsenteret.
Litteraturliste: se nedenfor.

B.2 Brint som energibærer: metalliske materialer og lagre.
Celia Juhl, DONG A/S
Dette afsnit består af to dele, hvor beskrivelsen af det danske naturgassystem i afsnit B.2.2 er en forudsætning for
forståelse af analysen vedrørende mulighederne for at transportere brint i stålledninger i afsnit B.2.3. Sidstnævnte
beskriver den eksisterende viden om virkningen af metan-brintblandinger og af ren brint på stål samt forskellige
overvejelser, som er refereret i litteraturen.
B.2.1 Indledning og konklusion
Bygas, som indeholder ca. 50 % brint, er blevet transporteret i støbejernsledninger i ca. 100 år og ren brint i stålledninger
i de sidste 50 år. I dag anvendes mere end 1000 km stålledning til transport af brint [1, 2, 3], og heraf har enkelte, mindre
ledninger tidligere været anvendt til naturgas [4]. Frankrig og England har desuden erfaring med lagring af bygas og brint
i kaverner og udtjente naturgasfelter [3, 5]. Selv om brintledninger således har været anvendt i mange år, eksisterer der
ikke noget officielt anerkendt regelsæt, som kan anvendes ved konstruktion og drift af rørledninger til brint eller
blandinger af naturgas og brint. I mangel af sådanne anvendes de eksisterende standarder for naturgas, f.eks. den
amerikanske ANSI B31.8 [6] eller den canadiske CSA Z184 [7], suppleret med krav, der tager højde for de specielle
risici ved brint. Enkelte gasselskaber har desuden udviklet deres egne specifikationer for transportledninger til brint [1,
4].
Alle stål er i større eller mindre grad følsomme overfor brintindtrængning, og så godt som alle mekaniske egenskaber,
som måles ved laboratorietests, udviser forringede værdier, når stålet udsættes for brint. Trækstyrken for kulstofstål
påvirkes f.eks. kun lidt, medens sejhed og udmattelse, som har væsentlig betydning for transmissionsledninger, påvirkes
meget.
Allerede ved planlægningen af det danske naturgasnet blev det undersøgt, om transmissionsnettet kunne bygges, så det
senere, når naturgasressourcerne var opbrugte, kunne anvendes til transport af brint. Overvejelserne vedrørende valg af
stål til rørledningerne er behandlet i en rapport fra Risø [8], men anbefalingerne blev ikke fulgt, da det ville betyde en
væsentlig fordyrelse af projektet.
Med ca. 10 års mellemrum genopstår diskussionen i faglitteraturen om risiko for brintskader i stål ved en eventuel
konvertering af naturgasanlæg til anlæg med brint eller brint-metanblandinger. I den sidste bølge af diskussioner har
vicepræsidenten for forskning ved Worldwatch Institute, Washington, D.C. udtalt [9] at: ”According to our estimates, the
world will need to begin the transition [fra naturgas til brint] by 2010 at the latest, before the use of natural gas peaks,
and the shift will likely accelerate the next 2 decades”, og han konkluderer: ”During the transition, hydrogen can be
mixed with methane in concentrations of up to 15% without altering today’s gas pipelines, furnaces, or burners”.
I forbindelse med udarbejdelsen af dette delnotat er en del af den nyere litteratur blevet gennemgået. Kun litteratur, som
er nyere end ca. 1980 indgår, selv om der eksisterer store mængder især ældre amerikansk litteratur om emnet. Grunden
til dette valg er, at hovedparten af den ældre litteratur fo kuserer på trykbeholdere, som fremstilles af stål med højere
styrke eller af højere legerede stål end gasledninger, og at disse resultater/erfaringer ikke umiddelbart kan overføres til
gasledninger.
Litteraturundersøgelsen viser, at man endnu ikke kan konkludere, om det er muligt at konvertere til brint, da det endnu
ikke er prøvet under driftforhold, der svarer til naturgas, og da der endnu er en række forhold, der ikke er undersøgt til
bunds. Efter overvejelser vedrørende det danske naturgasnet vil det dog på nuværende tidspunkt være rimeligt at
konkludere følgende:
Iblanding af små mængder brint (op til ca. 10%) vil ikke give materialemæssige problemer for stålledningerne eller
væsentlige driftmæssige begrænsninger i forhold til den nuværende praksis i Danmark for transport af naturgas.
Ved større brinttilsætninger eller ved drift med ren brint anbefales følgende:
Rørmaterialernes og svejsesømmenes brudmekaniske egenskaber bør bestemmes under brintpåvirkning. På basis heraf er
det muligt at beregne en kritisk fejlstørrelse for en given rørstrækning, idet man tager hensyn til de aktuelle forhold.
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Størrelsen af eksisterende fejl bør måles med stor nøjagtighed vha. intelligent pigs, og de målte fejlstørrelser
sammenholdes med den beregnede kritiske fejlstørrelse for at se, om der er risiko for at fejlene vokser. De eksisterende
pigs er endnu ikke tilstrækkelig følsomme, men udviklingen går hurtigt i disse år.
Mulighederne og begrænsningerne ved inhibitortilsætning skal fastlægges, dels ved laboratorieforsøg, dels ved fuldskala
forsøg. Sådanne undersøgelser forventes at komme til at foregå i udlandet.
Sikkerhedsfaktorer for drift af rørledninger med brint skal fastlægges. Dette forventes at ske i (samarbejde med)
udlandet.
Praktiske erfaringer med konvertering til og drift af rene brint- og metan-brintledninger bør indhentes på en delstrækning
inden hele det danske naturgasnet involveres.
Der må forventes at skulle tages forskellige driftmæssige forholdsregler som sænkning af trykket i
transmissionsledningerne, begrænsninger i trykudsving mm, ligesom sikkerhedsprocedurer og omfang af kontrol for
utætheder og skader vil skulle fastlægges.
Udviklingen i udlandet bør følges nøje på alle relevante områder.

B.2.2 Opbygningen af det danske naturgassystem
Kun naturgassystemet nedstrøms relativt til behandlingsanlægget i Nybro vil blive beskrevet her. Al gas fra Nordsøen
modtages på Nybro gasbehandlingsanlæg, og trykket reduceres fra ca. 130 bar gauge til 80 bar gauge og om nødvendigt
fjernes vand og tungere kulbrinter. I Nybro findes udstyr til reduktion af H2 S indholdet, men indtil videre sker
reduktionen på platform.
Det danske naturgassystem er anlagt efter 1980 og består af transmissions-, fordelings- og distributionsnettene samt to
gaslagre. Det skal bemærkes, at der internationalt er uoverensstemmelse i terminologien vedrørende betegnelserne for
fordelings- og distributionsnet; således slår den amerikanske GPTC Guide [10] de to net sammen under betegnelsen
distributionsnet. Det danske distributionssystem er så godt som udelukkende opbygget af plast, og vil derfor blive
beskrevet i en anden rapportdel.
Som buffer mellem produktion og forbrug af naturgas anvender DONG i dag dels to undergrundslagre, dels line pack,
dvs. at trykket i ledningerne er højt i perioder, hvor forbruget er lavt og visa versa. Det ene lager er et kavernelager, som
er udskyllet i en saltformation, medens det andet er et akviferlager.
Generelt ligger trykket i transmissionsnettet mellem 50 og 80 barg, i fordelingsnettet mellem 19 og 50 barg og i
distributionsnettet mellem 0,002 og 4 barg. Trykreduktion mellem de forskellige net sker på måler og regulator (M/R)
stationer. Inden trykreduktion opvarmes naturgassen vha. kedelanlæg for at kompensere for temperaturfaldet, der opstår
pga. Joule-Thomson effekten.
Naturgas består af metan og mindre mængder af højere kulbrinter. Desuden indeholder den forskellige urenheder, hvoraf
kuldioxid og svovlbrinte og andre svovlholdige komponenter har væsentlig betydning for korrosion, hvis gassen er fugtig
eller våd. Kontrakterne begrænser indholdet af kuldioxid i gas, leveret til nettet, til 4 vol %, men indholdet har endnu
ikke været højere end 2,5 %. Ifølge reglerne (DVGW-Arbejdsblatt G 260 [11]) må gas af salgskvalitet, dvs. efter
behandling, maksimalt indeholde 5 mg/m3 H2 S, medens der ikke er krav til CO2 indholdet. En rørledning eller beholder
af stål, som indeholder fugtig naturgas med en given sammensætning, vil have en højere korrosionshastighed jo højere
trykket er, fordi hastigheden er afhængig af deltrykkene (partialtrykkene) for kuldioxid og svovlbrinte. For at undgå
korrosion i transmissions- og fordelingssystemet tørres gassen på Nybro anlægget.
Naturgassystemet kan inddeles efter det miljø, som hersker indvendigt i rør og anlæg. En del af systemet er designet til
gas, der kan indeholde svovlbrinte (H2 S) og andre svovlholdige komponenter i en koncentration over en vis grænse,
såkaldt ”sour” gas. Rørstål til ”sour service” skal være af særlig god kvalitet for at kunne modstå revnedannelse, som
opstår, fordi H2 S fremmer brintindtrængning i stålstrukturen. Jo højere koncentrationen samtidig er af CO2 , jo større
bliver brintindtrængningen. Rørledninger opstrøms gasbehandlingsanlægget i Nybro og procesanlægget i forbindelse
med akviferlageret i Stenlille er designet for ”sour service”.
Resten af naturgassystemet er designet til såkaldt ”sweet service”, dvs. til gas med et lavt indhold af svovlbrinte og andre
svovlholdige komponenter. ”Sweet gas” kan være aggressiv, hvis den indeholder CO2 og fugt/vand, men i modsætning til
H2 S-korrosion sker korrosionen som en reduktion af godstykkelsen og ikke som revnedannelse. Procesanlægget i
forbindelse med kavernelageret i Ll. Torup er beregnet for ”sweet service”. Der samme gælder hele transmissions- og
fordelingsnettet nedstrøms Nybroanlægget.
Som nævnt tørres naturgassen på Nybro anlægget, og der er derfor ikke risiko for indvendig korrosion af transmissionseller fordelingssystemerne. På anlæggene i forbindelse med gaslagrene må man derimod regne med periodevis
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tilstedeværelse af vand, fordi gassen fugtes under lagringen. I kavernelageret drejer det sig om restvand fra udskylningen,
og fugtindholdet bliver derfor mindre med tiden, efterhånden som kavernen udtørres. I akviferlageret vil gassen altid
være i kontakt med vand, og afhængig af driftforholdene vil vand i perioder blive medproduceret. Der tilsættes derfor en
korrosionsinhibitor, som nedsætter eller hindrer korrosion i procesanlægget. Inden gassen sendes ud i transmissionsnettet
tørres den.
Godstykkelsen for transmissionsrørene er bl.a. fastlagt på basis af en klassifikation af de enkelte rørledningsstrækninger
ud fra bebyggelsesgraden i overensstemmelse med GPTC Guiden. Der er fire kategorier med designfaktorer fra 0,4 for
de tættest bebyggede områder til 0,72 for de tyndest bebyggede områder. En lav designfaktor giver større godstykkelse
og dermed øget sikkerhed mod brud i tættere bebyggede områder. Derudover ligger der en lille ekstra sikkerhed i, at man
vælger den nærmeste højere standardstørrelse rør. Rør, der kan være udsat for korrosion, får desuden et korrosionstillæg,
som varierer efter forholdene.
Der tages ikke højde for bebyggelsesgraden ved anlæg af fordelingsnettet. Ved beregning af godstykkelsen anvendes i
stedet en lav designfaktor på 0,2, hvorved godstykkelsen bliver relativt større end for transmissionsledninger.
Normale trykvariationer pga. line pack har i Danmark været forholdsvis små (< ±10% ) med en typisk frekvens på et
udsving pr døgn. Dertil kommer lejlighedsvise store trykudsving i f.m. planlagte eller ikke planlagte shutdowns. Den
lavfrekvente belastning af naturgasledninger i forbindelse med line pack har en størrelse, som erfaringsmæssigt ikke
giver anledning til udmattelsesbrud i naturgasledningernes levetid.
Temperaturudsvingene er forholdsvis små for nedgravede rørledninger (3-8o C). De højeste temperaturer opstår i f.m.
gaslagring, dels i lagrene (ca. 40o C), dels efter kompressorerne pga. trykstigning (Joule-Thomson effekten) (ca. 50o C).
Naturgas tilsættes et lugtstof (odorant) på M/R stationerne ved overgangen mellem transmissions- og fordelingsnettet.
Odoranten THT (tetrahydrothiophen), som hidtil er blevet anvendt, indeholder stærkt lugtende svovlforbindelser. Der er
for nylig gjort forsøg med at erstatte THT med et nyt stof, som reducerer udledningen af SO2 fra forbrænding af naturgas
til en tredjedel.
Internationale statistikker viser, at den største risiko for en væsentlig gaslækage skyldes pågravning (tredjeparts skade).
Den sikreste metode til at påvise skader, som kan udvikle sig til en lækage i en rørledning er at sende "intelligent pigs"
igennem ledningerne. Disse kan detektere områder på et rør, hvor der optræder formindsket godstykkelse f.eks. som
følge af en mekanisk skade eller korrosion, eller hvor der er revner. Der er to typer intelligent pigs på markedet, en
magnetic flux leakage pig og en ultralyd pig. De har hver deres styrke og begrænsning, men for begge gælder, at de
endnu ikke i tilstrækkelig grad er udviklet til at påvise langsgående revner i gasrør under drift. Der arbejdes intenst med
udviklingen af sådanne pigs, da mange olie- og gasselskaber har problemer med langsgående revner udvendigt på rørene.
En anvendelig pig ventes på markedet om få år.
DONG har undersøgt alle transmissionsledninger med intelligent pigs og har dermed grundlag for at vurdere eventuelle
ændringer i godstykkelsen, der måtte opstå senere pga. korrosion eller mekaniske skader. Alle indikationer, der kunne
tyde på uregelmæssigheder, har været undersøgt ved opgravning og er om nødvendigt repareret. Der er intet, der tyder
på, at DONG kan have problemer med udvendige, langsgående revner.
Intelligent pig undersøgelser er kun mulige for en lille del af fordelingsnettet, fordi mange rør har for lille diameter eller
for skarpe bøjninger. Kun en lille del af fordelingsnettet er undersøgt med intelligent pigs.
Der foretages rutinemæssige patruljeringer langs naturgasledningerne pr. fod, bil og helikopter for at afsløre ikkeanmeldte, igangværende anlægsarbejde og andre potentielle årsager til gasudslip og antændelse. Standardfrekvensen for
de forskellige typer af patruljeringer er fastlagt i den amerikanske GPTC Guide.
Der er gennemført en risikovurdering af hele transmissionsnettet. Vurderingen er baseret på statistiske data, dels for
risikoen for at et ledningsbrud kan ske, dels for konsekvenserne for de mennesker, der befinder sig i nærheden af
bruddet. Der er ikke fundet områder med uacceptabel risiko, men dog områder med forhøjet risiko.
I risikoområder kan transmissionsledninger sikres mod tredieparts skader på forskellig måde: ved at de graves længere
ned end den normalt krævede 1 meter, ved at de dækkes af beton eller stålplader, ved at der vælges en større
godstykkelse end trykket kræver eller ved at trykket nedsættes.
Gasselskaberne har en mangeårig erfaring med udførelse af risikobetonede aktiviteter med naturgas. Der findes således
almindeligt anerkendte sikkerhedsprocedurer for f.eks. udskylning af systemer, fyldning med gas, shutdown og hottapping (svejsning på gasfyldte rør).

B.2.2.1 Typer af rør
I transmissions- og fordelingsnettet anvendes stålrør med flydespændinger mellem 240 MPa (API 5L grade B) og 480
MPa (API 5L grade X70). Til de store transmissionsrør er anvendt 30” rør i X70 stål. Tendensen for
transmissionsledninger går mod anvendelsen af stål med højere styrke, samt drift ved højere tryk og højere udnyttelse af
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stålets flydespænding. Det må indenfor en relativ kort årrække også forventes at blive tilfældet i Danmark ved nyanlæg
af store naturgasledninger.
Stålrørene i både transmissions- og fordelingsnettet er fremstillet af kulstof-mangan stål, og de tilhører den nye
generation af rør, hvor man har lagt vægt på styrke, sejhed, svejsbarhed og kvalitet. Specielt er der sket en stor udvikling
for højstyrkestålene, men for alle europæiske rørstål gælder, at stålet er renere og mere ensartet end tidligere. Stålene er
enten normaliserede eller thermomekanisk valsede (thermomechanically controlled rolled, TMCR). Ved thermomekanisk
behandling opnås høj flydespænding og høj sejhed. Rørene fremstilles af plade ved at svejse langs en frembringer vha.
pulversvejsning eller modstandssvejsning, eller svejse i spiral vha. pulversvejsning. Desuden kan rør fre mstilles sømløse.
Sømløse rør anvendes som procesrør på gasbehandlingsanlæg.
Selv om moderne rør generelt er af god kvalitet, kan der være en vis spredning mellem de forskellige typer og fra værk til
værk for samme type. Kvaliteten er mest ensartet for pulversvejste rør med langsøm. Hovedparten af de store
transmissionsrør er af denne type.
Den højeste stålstyrke, som er anvendt til ”sour service” i Danmark er 445 MPa (X65), men i de seneste år er der lagt 480
MPa (X70) rørledninger i udlandet.
Hvis en ledning til naturgas har for lav sejhed, kan en skade eller en fejl udløse et brud, der i uheldige tilfælde lukker
ledningen op over flere kilometer. Det katastrofale forløb for sådanne ustabile, seje brud skyldes, at aflastning af
naturgastrykket ved revnen sker så langsomt, at spændingen ved revnespidsen er tilstrækkelig til at opretholde
revnevækst ved høj hastighed. Sejheden for de moderne rørstål, som er anvendt i Danmark, er tilstrækkelig til at sikre
mod sådanne lange løbende revner i naturgasledninger.
Foruden rørene indgår diverse fittings, flanger, ventiler mm. Fittings er normalt svejst op af rør, mens flanger og ventiler
er fremstillet af stålstøbegods. Ved indkøb af sådanne komponenter specificeres om de skal bruges til ”sweet” eller
”sour” service.
Indersiden af transmissionsledningerne, med undtagelse af svejsesamlingerne, er sandblæst og behandlet med tyndt lag
epoxy. Formålet med epoxylaget er at mindske rustdannelse i anlægsperioden for dermed at opnå glattere røroverflade
med lavere friktion under gas-transporten. Laget er ikke tykt nok og ikke tæt nok til at hindre korrosion under drift.
I anlægsperioden kan dannes rust på rørindersiden, hvor der ikke er epoxy. Rusten kan senere omdannes til jernsulfid
pga. gassens indhold af H2 S.
Rørledninger af stål, som ligger i jord eller vand er udvendigt beskyttet vha. en coating og katodisk beskyttelse. Ved
katodisk beskyttelse udvikles brint på ståloverfladen, og ydersiden af rørene udsættes derfor for en vis brintbelastning; jo
mere negativt potentialet er, jo mere brint udvikles. For ikke at skade rørene holdes potentialet indenfor et passende
interval.

B.2.2.2 Svejsning af rør
Nedgravede ledninger er samlet ved svejsning. Flangesamlinger anvendes kun over jord på M/R stationer og
gasbehandlingsanlæg, hvor de kan efterses.
Nedgravede rørledninger er indtil for nylig samlet ved manuel elektrodesvejsning med celluloseelektroder og kritiske
svejsninger med basiske elektroder. Som noget nyt i Danmark er en enkelt transmissionsledning (opstrøms Nybro
gasbehandlingsanlæg) svejst med automatiseret udstyr. Fordelen er, at når udstyret er korrekt indstillet, bliver kvaliteten
ensartet og god. Det må forventes, at større ledninger i fremtiden vil blive svejst ved anvendelse af svejs eautomater.
Svejsning af gasrørledninger sker efter procedurer, som er afprøvede, så man sikrer, at kravene til forskellige mekaniske
egenskaber er opfyldt, og at der ikke er tilbøjelighed til dannelse af farlige fejl under svejsningen. Der er udarbejdet
procedurer for de forskellige svejsemetoder og for forskellige stålstyrker og rørdimensioner.
Svejseprocedurernes egnethed afprøves ved forskellige destruktive og ikke-destruktive undersøgelser. Oprindelig blev
der ikke stillet krav til sejheden for rundsømmene, idet påvirkningen i aksial retning i en rørledning, som må betragtes
som fastspændt, når den ligger i jord, normalt er lav. Siden er svejsninger reproduceret efter alle de svejseprocedurer, der
er anvendt på transmissionsnettet, og det er konstateret, at sejheden (målt som slagsejhed) er tilfredsstillende.
Der stilles større krav til svejsninger i en ”sour” gasledning end i en ”sweet” gasledning. Hårdheden må således lokalt i
svejsesømmen ikke overstige 250 Vickers hårdheder (HV 10), mens den for ”sweet” gas ledninger må være op til 350
HV10. Det skal dog nævnes, at der i de senere år har været en tendens til at slække på kravene til hårdhed i ”sour
service”. Den seneste udgave af British Standard, BS 4515 [12] tillader således hårdheder op til 300 HV10, afhængig af
godstykkelsen.
Lokalt høje hårdheder kan opstå på røret under fabrikation. Ved senere svejsning af rundsømme kan de opstå som følge
af strukturændringer pga. varmepåvirkningen under svejsningen, eller fordi svejseren tænder lysbuen på rørvæggen
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(tændsår). Også påsvejsning af kabler til katodisk beskyttelse kan give høje hårdheder, hvis der anvendes
termitsvejsning.
Enhver svejsning indeholder fejl som slagger, hulrum, små revner, bindingsfejl, rodfejl, mangelfuld indtrængning, kærve
mm. Ved overholdelse af relevante standarders krav til mængde og udbredelse af fejl, som kan konstateres vha. røntgen,
har man erfaring for, at rørledninger er egnede til transport af naturgas, selv om svejsesømmen indeholder fejl. Dette
kaldes workmanship kriteriet. Hele transmissions- og fordelingssystemet er anlagt efter workmanship kriteriet.
Ved workmanship kriteriet kontrolleres svejsningerne typisk ved 100% røntgenkontrol plus 10% manual ultralydkontrol.
Ultralydundersøgelse bruges kun som stikprøvekontrol, selv om metoden er bedre egnet end røntgenundersøgelse til at
finde kritiske fejl som revner og revnelignende fejl. Når ultralydundersøgelse ikke har været den primære metode skyldes
det, at metoden tidligere har været for langsom, for operatørafhængig og ikke har kunnet dokumenteres.
Det er ved anlæg af transmissionsledninger i de sidste år blevet almindeligt at anvende et brudmekanisk kriterium
(fitness-for-purpose princippet). Ved dette fastlægges de kritiske fejlstørrelser i rørledningen på baggrund af beregninger
for det aktuelle stål under hensyntagen til alle de forhold, som rørledningen kommer ud for såvel under anlæg som drift.
De tilladelige fejlstørrelser udtrykkes som længde og højde og kan kun fastlægges nøjagtigt vha. ultralydmålinger.
DONGs nyeste rørledning (Syd Arne-Nybro ledningen) er undersøgt vha. automatiseret ultralydudstyr under anvendelse
af brudmekaniske kriterier. Fordelen ved metoden er, at der er væsentlig større sikkerhed for at kritiske fejl opdages,
samtidig med at man ofte kan tillade større fejl end ved workmanship kriteriet. Derved kan man undgå at foretage
unødvendige reparationer, som i øvrigt materialemæssigt ofte skader mere end de gavner.
Udover svejsekontrol bliver rørledninger trykprøvet, hvor hovedformålet er at få ledningen til at sætte sig og at fjerne
restspændinger. Især for lavstyrkestål sker en lokal deformation, som kan være en fordel, fordi skarpe kærve afrundes og
dermed bliver mindre farlige. Efter trykprøvningen foretages en tæthedsprøvning. De to test tilsammen giver en vis
sikkerhed for, at der ikke er alvorlige svejsefejl, som er overset.

B.2.3 Virkningen af brint på rørledningsstål
Brint på atomar form (H) kan absorberes i stål. Hvis enten brintkoncentrationen i stålet eller hastigheden for
brintindtrængning i stålet overskrider en for stålet kritisk grænse, vil stålet revne. Risikoen for revnedannelse er størst,
hvis brinten dannes på ståloverfladen. Det skyldes, at brint dannes som atomer, som kan eksistere en vis tid afhængig af
forholdene. Hvis der er H2 S tilstede, bliver levetiden for atomerne længere og muligheden for absorption dermed større.
Ren brint som luftart består næsten udelukkende af brintmolekyler (H2 ), dvs. af to atomer, der er bundet sammen, og
absorption sker derfor kun i meget lille grad og uden skadelig virkning ved normale driftforhold for ledninger.
Brintgas kan dog skade rørledningsstål:
- hvis gassen indeholder en kritisk mængde H2 S
- hvis stålet deformeres plastisk.
- hvis gassen er varm (f.eks. procesgas) eller stålet er varmt (f.eks. pga. svejsning).
- hvis der dannes en katalytisk virksom film på ståloverfladen [13].
- og muligvis også ved ekstremt højt brinttryk.
De 2 (3) første punkter er de vigtigste.
Virkningen af brintatomer, der er trængt ind i stål er den samme, uanset hvad årsagen til indtrængningen er. Virkningen
kan konstateres ved rutinemåling af de mekaniske egenskaber (f.eks. styrke, sejhed, etc.) under brintbelastning, men bør
undersøges vha. brudmekaniske målinger herunder udmattelsesmålinger.
Til sammenligning kan nævnes at naturgasledningledninger, som ikke tilsættes brint, kan revne pga. dannelse og
indtrængning af brint under følgende forhold:
Indvendig korrosion under dannelse af H-atomer (relativ lavt pH, f.eks. pga. CO2 ) og samtidig et vist indhold af H2 S,
dvs. ”sour service”. Det kan, afhængigt af betingelserne, resultere i to hovedtyper af brintrevner: Hydrogen Induced
Cracking (HIC) eller Sulfide Stress Cracking (SSC). Disse klassiske brintskader er årsagen til, at der ved et kritisk
indhold af H2 S vælges særlig rent og resistent stål (stål til sour service). En del litteratur fremfører, at følsomheden
overfor SSC stiger væsentligt med stigende styrke for stålet. Det er imidlertid en generalisering, der ikke gælder for
rørledningsstål. [14] angiver således, at stål med flydespændinger op til max. 600 MPa ikke udviser speciel høj
følsomhed. (X80 ~ 550 MPa).
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Overdreven katodisk beskyttelse af rørets udvendige side, hvorved der dannes H-atomer. Brinten fra katodisk beskyttelse
er farlig, hvis røret samtidig deformeres plastisk, f.eks. ved en trykstigning [15]. Der findes ikke noget stål, der er
resistent overfor denne ikke-klassiske type brintskade.
Hvis naturgassen i en rørledningen har et kritisk indhold af H2 S, og der tilsættes brint, er indvendig korrosion ikke
nødvendig for, at der kan opstå klassiske brintskader fra indersiden. Der bør ved kritiske værdier af H2 S, pH og
brintpartialtryk vælges resistent stål. Der er også risiko for ikke-klassiske brintrevner ved overdreven katodisk
beskyttelse hvis ledningen deformeres plastisk.
Hvis rørledningen derimod indeholder ren H-gas, er der ikke risiko for at de to klassiske typer brintskader kan opstå, og
der er dermed ingen speciel fordel ved at anvende ”sour service” stål. De ståltyper, som er anvendt til det danske
transmissionssystem er derfor i princippet egnede. Det må dog undersøges, om det porøse lag af jernsulfid, som er dannet
af rust fra anlægstiden (jfr. s. 8) kan virke som promotor.
Der kan i ren brint være en risiko for at den ikke-klassiske brintskadetype kan opstå indvendigt i en rørledning ved
plastisk deformation.

B.2.3.1 Revnedannelse ved tilstedeværelse af H2 S
Brintatomer, som er trængt ind i stålet, kan diffundere i og igennem stålvæggen via fejlsteder i atomgitteret. Når
brintindtrængningen starter, vil en del af brintatomerne blive fanget i gitteret, idet de placerer sig ved gitterfejl og i
områder, som er under trækspænding. Desuden kan brintatomerne placere sig i hulrum omkring forskellige partikler
(f.eks. mangansulfid inclusioner). Efterhånden som stålet bliver mættet, kan man måle stigende brinttransport gennem
stålet.
SSC revner kan optræde, når brintkoncentrationen i stålet og den lokale trækspænding når op på en kritisk værdi, der er
afhængig af stålets struktur. HIC revner skyldes brintatomer, der diffunderer til hulrummene omkring urenheder i stålet
f.eks. mangansulfidpartikler, hvor de kombinerer til brintmolekyler under dannelse af høje tryk. Hvis stålet indeholder
mange flade mangansulfidpartikler, kan små revner mellem partiklerne og stålet vokse sammen og danne større revner
(trinrevner).

B.2.3.2 Revnedannelse ved plastisk deformation, uden tilstedeværelse af promotorer
Brintatomer kan trænge ind i en ståloverflade og give ikke-klassiske revner, uden at der er H2 S tilstede, hvis stålet
udsættes for en langsom plastisk deformation af en kritisk hastighed. Rørledninger drives ved så lavt tryk, at de ikke
deformeres, men f.eks. ved tryksvingninger sker der en deformation i lille skala i bunden af eksisterende kærve og
ujævnheder i overfladen. Ved deformationen dannes ny, nøgen, aktiv ståloverflade, som kan absorbere eksisterende
brintatomer, ligesom brintmolekyler kan spaltes til atomer (dissociere) og derefter absorberes [13, 16, 17] og give revner.
Revnerne vokser kun under trykstigning, og altså ikke når trykket falder i forbindelse med tryksvingninger. En vis
udnyttelse af line pack og shut-downs udgør ikke nogen risiko for naturgasledninger forudsat, at ledningen ikke udsættes
for overdreven katodisk beskyttelse, men kan være katastrofal for brintledninger ved små fejl i stålet (kærve, revner)
[18]. Risikoen er størst, hvis ståloverfladen er ren [16]. Det er derfor en fordel med et lag glødeskal eller rust på
ståloverfladen.

B.2.3.3 Metoder til at hindre brintskader i brintholdige ledninger
Ovenfor er kun nævnt H2 S som promotor, men også andre komponenter i gassen har tilsvarende virkning, om end i
mindre grad. [ 14, 16, 19] angiver således, at CO2 virker fremmende på brintindtrængning og revnevækst i stål og [18]
antager, at odorant, som indeholder svovlforbindelser kan have tilsvarende virkning. En nedsættelse af CO2 indholdet og
en ændring af odoranttypen kan dermed mindske risikoen for skader.
Hvis et anlæg er designet til ”sour service”, vil det have forbedret resistens overfor de klassiske brintskader.
Laboratorieundersøgelser har vist, at brintindtrængning i stål kan inhiberes ved tilsætning af små mængder ilt og i mindre
grad ved tilsætning af CO og SO2 [13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22]. Virkningen af inhibitorerne skulle ifølge [15, 18] kunne
forklares ved, at de adsorberer til ståloverfladen og derved blokerer for adsorption af brintatomer. Ilt er den inhibitor, der
synes mest realistisk til praktisk brug. Ilt i våd/fugtig naturgas giver korrosion, men ikke når gassen er tør, som den er i
transmissions- og fordelingsledningerne. Der vil dog kunne ske en vis korrosion, når iltholdig naturgas pumpes ned i
Stenlille lageret, fordi gassen her kommer i kontakt
[21] angiver, at iblanding af 10-3-10 –2 vol % ilt i ren brint virker inhiberende, medens [14] angiver, at et iltindhold på 0,1
vol % i ren brint giver en 90% inhibering overfor brint-indtrængning. Da et indhold af CO2 i naturgas også virker
fremmende på brintindtrængning skal der sandsynligvis tilsættes mere ilt til en naturgas-brintblanding end svarende til
partialtrykket af brint. Andre forsøg [20] har vist, at tilsætning af 1 vol % atmosfærisk luft virker inhiberende på en
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naturgas-brintblanding med 10 vol % brint ved 70 bar. I ren brint ved 70 bar var en tilsætning på 1 vol % luft derimod
ikke tilstrækkelig.
Man forventer, at inhibering også vil kunne hindre revnevækst pga. line pack [18], men referencen anbefaler alligevel, at
der med jævne mellemrum foretages undersøgelse for revner.
Epoylaget på indersiden af transmissionsrørene har ingen beskyttende virkning overfor brintskader, da det ligesom alle
plast og andre organiske malingstyper er permeabelt for gasarter, og derfor ikke har nogen barrierevirkning.

B.2.4 Erfaringer med, og anbefalinger vedrørende konvertering af naturgasanlæg til brint
Indtil nu er kun korte naturgasledninger med lille diameter og til relativt lavt tryk blevet konverteret til brint.
Erfaringerne med konvertering er defor små, men til gengæld er der mange overvejelser om mu lighederne for
konvertering [22, 23]. Følgende kan uddrages af litteraturen:
Et korttidsforsøg på 6 måneder har vist, at stålrør ved tryk mindre end 4 bar ikke blev skadet ved drift med ren
brint [24]. Da brintens partialtryk er afgørende for om revner dannes, vil man sandsynligvis kunne konkludere, at den del
af nettet (fordelingsnettet), som har et tryk på max. 40 barg, vil kunne tåle en tilsætning på 10 % brint til naturgassen,
hvis indholdet af H2 S er lavt.
Reference [22] anbefaler at det maksimale tilladelige tryk i ledningen reduceres til 70% eller mindre af
naturgastrykket ved overgang til brint, fordi de mekaniske egenskaber er dårligere ved brintpåvirkning. Samtidig
erkendes, at tallet er noget arbitrært.
Da brint har en lav molekylvægt og en evne til hurtigt at blande sig med luft, skal en tændkilde være placeret
meget tæt på et brintudslip, for at der sker antændelse. Da antændelsesområdet for brint imidlertid er meget stort (4-75
vol % i luft), og antændelsesenergien er meget lav (0,02 mJ ved 25 C), vil en gnist kunne give antændelse, hvis den
opstår i nærheden. Dette har betydning for de aktiviteter, som af sikkerhedsmæssige årsager kan tillades i nærheden af
ledningen. Ved iblanding af brint i naturgas skal patruljeringsfrekvensen mindst opfylde kravene i GPTC Guiden og
sandsynligvis skærpes [22], ligesom ekstra sikring mod tredieparts skader må overvejes for de tætbebyggede områder,
som DONG ved risikovurdering har identificeret som havende forhøjet risiko. Det kunne f.eks. være et alarmsystem
svarende til det, der er anvendt på visse strækninger af en brintledning i Houston området. Her har man lagt en alarmtråd
ca. en halv meter over ledningen. Hvis alarmtråden rives over lyder en alarm i kontrol centeret.
Som nævnt tidligere (s. 8), kan der for naturgasledninger være risiko for lange løbende seje brud, hvis stålets
sejhed er relativ lav. Det er der derimod ikke risiko for i brint, hvis blot stålet har en sejhed, som kan hindre sprøde brud.
Det skyldes, at aflastningen af brinttrykket ved revnespidsen sker med væsentlig større hastighed end ved naturgas.
Revner, revnelignende fejl og korrosionsangreb vil kunne nedsætte levetiden væsentligt for rørledninger, der
indeholder brint, hvis de er udsat for langsom svingende belastning pga. line pack. Især langsgående revner kan være
farlige, men disse er stadig vanskelige at påvise vha. intelligent pigs. Mulighederne forbedres dog år for år. For at
begrænse risikoen for skader anbefaler [22, 23], at trykudsvingene holdes så lave som muligt og at antallet af cykler/år
reduceres mest muligt.
Flere amerikanske referencer angiver, at hard spots og tændsår (ydersiden af røret) på samme måde kan udgøre
en risiko ved tryksvingninger. Risikoen er imidlertid ikke større end for naturgasledninger, fordi brinten i begge tilfælde
stammer fra den katodiske beskyttelse.
Hverken fabrikssvejsninger til fremstilling af rør eller feltsvejsninger til samling af rør har været genstand for
systematiske undersøgelser under brintpåvirkning og man kan derfor ikke være sikker på, at workmanship kriteriet for
fejl i svejsninger i rørledninger til naturgas er tilstrækkeligt for ledninger til brint. Man bør derfor vurdere de enkelte
strækninger [5, 22] Der bør anvendes brudmekaniske undersøgelser og de kritiske fejlstørrelser bør fastlægges.
Set i lyset af at det en gang kan blive nødvendigt at transportere brint i naturgasledningerne, kan det være
uheldigt, at tendensen går mod bedømmelse af svejsekvaliteten udfra et brudmekanisk kriterium, hvis man undlader at
reparere relativt store fejl, fordi man ved en fitness-for-purpose vurdering kan vise at de ikke vokser, når ledningen
anvendes til naturgas.
Det vil være nødvendigt at udarbejde specielle sikkerhedsprocedurer for udførelse af risikobetonet arbejde
(udskylning og fyldning af rør, shutdown) for at sikre såvel personale som offentlighed og materiel. Svejsning direkte på
rør med brint eller brintholdig naturgas (hot-tapping) kan sandsynligvis ikke accepteres.

B.2.5 Nyanlæg af rørledninger til ren brint
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Følgende erfaringer med materialevalg og konstruktion af rørledninger til ren brint findes i litteraturen:
Eksisterende ledninger til ren brint er konstrueret af lavstyrkestål (flydespænding 240 MPa). Der er anvendt høje
sikkerhedskoefficienter, typisk højere end 4 [21]. Til sammenligning kan nævnes, at transmissionsledninger til naturgas i
Danmark er konstrueret af højstyrkestål (flydespænding 480 MPa) og dimensioneret med sikkerhedsfaktorer på 1,4-2,5
afhængigt af bebyggelsesgraden (~ designfaktorer på hhv. 0,72 0g 0,40, jfr. s. 5).
Beregninger fra et tysk diplomarbejde, som er refereret i [ 21], viser, at ved en større udbredelse af brint som fremtidig
energikilde, vil det af økonomiske grunde være nødvendigt at transmissionsledningerne har diametre > 1 m og tryk >
100 barg.
Det kan give et problem ved valg af stål. Thermomekanisk behandlede stål har høj styrke, sejhed og svejsbarhed, som
umiddelbart gør dem anvendelige til formålet, men hvis der skal anvendes tilsvarende høje sikkerhedskoefficienter som
ved de eksisterende brintledninger, vil rørenes godstykkelser blive så store, at thermomekanisk behandling sandsynligvis
ikke er mulig. Man må da enten eftervise, at en lavere sikkerhedskoefficient garanterer sikkerheden, eller tilsætte
inhibitorer, ændre praksis ved drift af ledningerne eller andet.
Det canadiske gasselskab NOVA anlagde en lille brintledning (D = 254 mm) i midten af firserne. Det er så vidt
vides den sidste brintledning, der er anlagt i Vesten. Man valgte et lavstyrkestål med en minimum flydespænding på 290
MPa (X42), og da stålværkerne ofte leverer stål med væsentligt højere styrke end specificeret, blev der i
specifikationerne krævet, at den aktuelle flydespænding ikke måtte overstige 414 MPa og den aktuelle trækstyrke ikke
700 MPa (max 414 MPa ~ X56). Sejheden skulle være mindst 30 % højere end for en tilsvarende naturgasledning, og
designfaktoren kun 60 %. Kravene til de mekaniske egenskaber afspejler, at styrke og sejhed har betydning for
revnedannelse og vækst. Som beskrevet tidligere (s. 11) er det ikke nødvendigt at anvende lavstyrkestål, med mindre
formålet er at opnå en stor godstykkelse for at ledningen skal blive mere modstandsdygtig overfor tredieparts skader.
Da Nova anlagde sin ledning til ren brint krævede myndighederne, at ledningen blev designet til ”sour service”
[4]. Det svarer til Risøs anbefaling i 1978 [8] og er en fordyrelse i forhold til en normal transmissions- eller
distributionsledning. Som beskrevet tidligere (s. 12) er der ikke nogen fordel ved at bruge "sour service" stål til ren brint.
Nova anslår, at transportomkostningerne for ren brint i nye ledninger er 50-70% højere end for naturgas [4],
medens [5] nævner 50% højere omkostninger. Referencen [23] skønner at omkostningerne forøges med 25-50% under
optimale forhold i nye ledninger og 60-70%, hvis rørledningens diameter er fastlagt. De forhøjede omkostninger skyldes
hovedsagelig brintens lavere energiindhold end naturgas, og at der derfor kræves et tre gange så stort volumen brint som
volumen naturgas for at opfylde et givet energibehov. Da brintens massefylde imidlertid er lavere end metans kan brint
transporteres ved en tre gange højere flowhastighed end naturgas og dermed bliver det muligt at transportere ca. samme
mængde energi gennem en given ledning. Forudsætningen herfor er dog, at der installeres flere ko mpressorer. Uden brug
af kompressorer vil enten større rørdiametre eller flere rørledninger være nødvendige, hvilket øger
anlægsomkostningerne.
-

Sikkerhedsfaktorer og tilladelige trykudsving skal fastlægges [19].

Med stigende iblanding af brint bliver opvarmning af gassen på M/R stationerne (for at mo dvirke afkølingen
pga. Joule-Thomson effekten) overflødig, og i ren brint kan en afkøling muligvis blive nødvendig ved visse driftforhold.
Som en konsekvens af brints større udslip ved utætheder anbefales normalt at rør og anlæg til dette formål
fuldsvejses.

B.2.6 Brintlagring
Som beskrevet tidligere, kan en tilsætning af brint til naturgas nødvendiggøre en reduceret anvendelse af line pack. Det
vil stille øgede krav om adgang til lagerfaciliteter.
Saltkaverner har været anvendt til lagring af brintholdig bygas i Frankrig og til ren brint af f.eks. kemikoncernen ICI i
Teeside/England [5]. Drifttrykket i Teeside er 50 bar, hvilket er væsentlig lavere end trykkene i kavernerne i Ll. Torup
(150-190 bar).
Gasarten helium, som har endnu større tilbøjelighed til at slippe ud gennem utætheder, har været lagret i et udtjent
naturgasfelt [5], så der skulle ikke være væsentlige problemer med tab af brint i akviferlagre, men på den anden side har
man heller ikke eftervist, at det er realiserbart [21]. Behandlingsanlægget i Ll. Torup ikke er designet til ”sour service”.
Våd/fugtig brint eller metan-brintblandinger kan derfor ikke behandles uden særlige forholdsregler.
Ved udtrækning af naturgas fra lagrene reduceres trykket, hvorved gassens temperatur falder. Hvis gassen er våd/fugtig
giver temperaturfaldet risiko dannelse af hydrater (methan-vand blanding på fast form som sne), og dermed risiko for
tilstopning af ledningen. Ved udtrækning af brint eller blandinger af brint og naturgas vil temperaturen stige eller falde
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mindre og risikoen for tilstopning elimineres dermed. Til gengæld sker der et fald i temperaturen, når brint komprimeres,
dvs. når den pumpes ned i lageret, og det kan betyde, at opvarmning kan være nødvendig opstrøms lageret.
Udgifterne til lagring af brint vil være væsentlig højere end for naturgas for samme energiindhold. [25] anslår således, at
udgifterne vil være dobbelt så høje, da der skal lagres et tre gange så stort volumen. Andre angiver dog
lageromkostningerne for lagring af brint til at være af samme størrelsesorden som for naturgas [4], men der er formentlig
tale om udgiften pr. volumenenhed og ikke pr. energienhed.
[5] anfører dels at centrifugalkompressorer ikke kan anvendes til brint, dels at energiforbruget ved at pumpe brint ind og
ud af lagre er væsentligt. Ældre litteratur angiver, at det vil være nødvendigt at ombygge eller udskifte kompressorer
[refereret i 8].

B.2.7 Anbefalinger
Selv om der eksisterer praktiske erfaringer med konvertering af naturgasledninger til brintledninger, er erfaringerne kun i
begrænset omfang anvendelige i forbindelse med det danske naturgasnet. Man vil dog fra litteraturen og denne rapport
kunne uddrage nedenstående anbefalinger med relevans for det danske stålnet. Listen svarer til konklusionen i
indledningen af kapitlet.
A. Nødvendige undersøgelser:
De brudmekaniske egenskaber måles for rør og svejsesømmene i brint,
Kritiske fejlstørrelser bestemmes for rørmateriale og svejsninger i brint,
Rørledninger og svejsesømme undersøges for korrosionsskader, kærve, revner og revnelignende fejl vha. intelligent pigs,
Nye risikovurderingsprogrammer udvikles for brintledninger,
Rørledninger i tætbefolkede risikoområder sikres yderligere eller omlægges,
Nødvendig inhibitorkoncentration fastlægges,
Sikkerhedsfaktorer fastlægges,
Nødvendigheden af yderligere sikring af ledninger i risikoområder undersøges
B. Driftmæssige forholdsregler:
Trykket nedsættes for om nødvendigt at opnå højere sikkerhedsfaktorer,
Daglige trykudsving pga. line pack begrænses,
Shutdowns undgås i videst mulig omfang,
Intelligent pigging udføres jævnligt for at følge udviklingen i mekaniske skader, korrosionsskader og eventuel
revnevækst,
Patruljeringsfrekvensen intensiveres,
Inhibitor tilsættes, f.eks. ilt.
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