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Forord ‐ Hvordan får man sand ud af ko‐gyllen til biogas?
En ekspertgruppe på syv personer tog i marts 2015 til USA for at undersøge, hvordan man i USA får sand ud af
kvæggyllen, så den kan bruges i biogasanlæg. Gruppen besøgte større kvægfarme med sandsenge og biogasanlæg i
Wisconsin og Michigan. Desuden havde gruppen møder med universitetsfolk med speciale i biogas, hvor de i
fællesskab undersøgte forskellige tekniske løsninger og
muligheder.

Systemer til sandrensning udvikles i hele verden
Det er et aktuelt dilemma, der skal findes en løsning på.
Kvægbrugere ønsker sand i køernes sengebåse og
biogasanlæggene ønsker absolut ikke sand i deres anlæg. Dels
slider sandet på pumperne og dels tager det kapacitet. Over
hele verden arbejder man med at finde løsninger på
problemet, og der fremkommer mange spændende
inspirerende forslag. Derfor er delegationen taget afsted til
USA, for at få den viden med hjem, der er derovre. USA har
flere års erfaring med frarensning af sand fra ko‐gylle samt
kombinationen sandsenge og biogas.

Figur 1. Central Sands Dairy separerer gyllen i denne
bygning, hvor sand kommer ud til venstre og fiber ud til
højre. Foto: Lean Farming®

Skal vi bruge grovere sand?
Der er i princippet to modeller for sand i senge:
1. Brug af fint sand (”fillersand”, ø<0,25 mm), som man pumper rundt og transporterer i gyllen.
2. Brug af groft sand, som separeres på gården, og kan genbruges eller køres i marken med vogn.
I Danmark bruger kvægbrugere især fint sand i sengene, hvorimod i USA er det mest groft sand. Det skal vi have med
i baghovedet, når vi lærer om teknikken der ligger bag separering af sand fra gylle, inden det kommer til
biogasanlæggene. Blandt groft sand findes også fint sand og for at få alt sandet fjernet, er det måske en god løsning
at tænke på en kombination af bundfald i bassiner og ”sandlanes” (sandkanaler), samt kombinationen af mekanisk
og/eller kemisk rensning? Og i så fald, i hvilken rækkefølge? Eller skal der noget andet til? Det skal gruppen hente
mere viden og praktiske erfaringer om.

Samarbejde mellem rådgivere
Initiativet til ekspert‐turen er taget i et samarbejde mellem Susanne Pejstrup, Lean Farming®, Christien Bas, Danish
Farm Design, Rasmus Kjelsmark Nielsen, Byggeri og Teknik I/S samt Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi. Deltagerne i
turen er kvægbrugere, biogasfolk og en forsker fra Aarhus Universitet.
Forfatterne til dette notat har samlet informationer efter bedste evne og hæfter ikke for skader, i hvilke form de må
forekomme, som er følge af handlinger og/eller beslutninger, der er baseret på information fra denne udgivelse.
Billeder i rapporten er taget af gruppen. Billeder fra Rosendale er udleveret af Milksource LLC.
© Intet af denne udgivelse må mangfoldiggøres og/eller offentliggøres gennem tryk, kopi eller anden måde uden
tydelig kildehenvisning: ”Kilde: USA – sandseparering og biogas, Rejsenotat af inspirationstur til Wisconsin og
Michigan, marts 2015. Et samarbejde mellem LeanFarming®, Byggeri og Teknik I/S, Danish Farm Design og
PlanEnergi”
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Konklusion
De anlæg vi så på turen kunne alle separere sand fra gylle. Der var dog ingen anlæg, der kunne separere så meget
sand fra gyllen, at der ikke efterfølgende ville være udfordringer med sand i et biogasanlæg. Dette begrundes med,
at der på alle de besøgte bedrifter, der genbrugte sandet i sengebåsene, skulle efterfyldes med 10 ‐ 20 % sand om
året. Efterfyldningen blev især gjort i vintermånederne, hvor sandhåndteringen var udfordret pga. frostvejr.
Fællesnævneren for de anlæg vi så på turen er:
‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

De større sandkorn kan frasepareres mekanisk (sneglemekanisme).
De mindre sandkorn kan frasepareres enten via en sandkanal eller anden mekanisk separering, såsom en
dekanter centrifuge (Rosendale Dairy) eller en cyklon. Manageren af anlægget på Rosendale anbefalede dog
sandkanaler frem for deres dekanter centrifuge, da effekten af denne er for lav og vedligeholdet for stor.
Sedimentering i tanke med renset gyllevæske var dog også en mulighed til frarensning af fint sand.
Alle bedrifter bruger sand, der er væsentligt grovere end det sand vi bruger i Danmark. Der er ikke lavet en
sigteanalyse af sandet, der blev brugt som strøelse i sengene. Derfor har vi ingen konkrete mål på
kornstørrelserne af sandet. Ud fra øjemål vurderes det, at de allerstørste sandkorn var op til 5 ‐ 6 mm, hvor
de fleste korn ligger mellem 1‐3 mm.
Så vidt det var muligt blev herdsmanageren (kvægbrugslederen) på bedrifterne spurgt om den store
kornstørrelse giver skader på køerne. Der var ingen, der havde bemærket skader på køerne pga.
kornstørrelsen. Hertil skal det tilføjes, at der heller ikke var nogen, der havde erfaring med mindre
kornstørrelser som dem vi bruger i Danmark.
Erfaringen fra alle anlæggene var, at de fineste sandkorn ikke kunne frasepareres, da vægtforskellen med
sandkorn og gyllen var for lille. Det var bl.a. også derfor at der skulle tilsættes nyt sand løbende.
På alle anlæg, hvor der var en mekanisk rensning, fortyndes gyllen med reject væske (saftafløb fra
gylleseparator) i et forhold på ca. 1 del gylle til 3 dele reject væske. Renheden af denne reject væske er
afgørende for, hvor godt sandseparatorerne kunne få de mindre sandkorn ud af gyllen og hvor meget rent
vand der skulle tilsættes.
Gruppens vurdering af de anlæg vi så er, at der ikke findes en enkel simpel løsning på
sandsepareringsproblematikken. Ofte blev der brugt 2 til 3 teknikker for at rense sandet, først en mekanisk
for at rense det groveste sand, derefter mekanisk og/eller kemisk for at rense de finere sandkorn fra. Blandt
de besigtigede mekaniske anlæg var der forskel fra fabrikat til fabrikat. Nogle af de observerede løsninger
kan have miljømæssige udfordringer.

Det er vigtigt at understrege, at vand‐ og elforbrug til sandsepareringen ikke kendes. Årsagen hertil er, at der ikke var
fokus på disse omkostninger og manageren af anlæggene kendte ikke omkostninger.
Grunden til at nogle af bedrifterne havde et biogas anlæg var ikke så meget for at tjene penge på at sælge strøm
eller benytte overskudsvarmen ‐ hertil var energipriserne for lave. Årsagen var i højere grad, at et biogasanlæg på
ejendommen gav en reduktion i miljøbelastning fra ejendommen, og dermed mulighed for at malke flere køer
(”License to produce”). Der var dermed heller ikke det store incitament for at udnytte anlægget fuldt ud, hvilket kan
have indflydelse på, hvor opmærksom man var på aflejringer af sand inde i biogasanlæggene.

Tak
Gruppen vil gerne takke ejere, partnere og/eller managers af de besøgte bedrifter, forskere på de besøgte
universiteter og firmarådgivere for deres åbenhed og tid til at dele af deres viden og erfaringer med os.
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Program
Program for USA turen vedr. sandseparering og biogas

‐

Søndag d. 1. marts
o Vi mødes i Billund lufthavn kl. 4.30
o Afrejse fra Billund kl. 6.00. Vi flyver via Amsterdam og Detroit og lander i Appleton (WI) kl. 16.03.
o Indkøb af støvler og termokedeldragt til eget brug under besøg. (Mills Fleet Farm – 177 N Washburn
St, Oshkosh, WI 54904)
o Ankomst på hotel La Quinta Oshkosh (1886 Rath Lane, Oshkosh, WI 54902)

‐

Mandag d. 2. marts
o 7.00 – Afgang fra hotel (1 ¾ t)
o 9.00 – Central Sands Dairy (N 15927, county Road G, Nekoosa, 54457 WI). 4500 køer og eget
biogasanlæg (til elektricitet, taget i brug i 2008) (type: mixed plug flow) Vi mødes med Dr. Gordie
Jones, der guider os igennem gyllehåndteringen og – separationen. Herefter mødes vi med
manageren af deres biogasanlæg (Ryan) og gruppen deles i to. Den ene ser nærmere på
biogasanlægget, mens den anden del ser nærmere på det resterende staldanlæg.
o 12.45 – Afgang fra Central Sands (2½ t)
o 15.30 – Besøg på Dairy Dreams ved Casco. (E3576 Cardinal Rd. Casco, WI 54205) 2800 køer og eget
biogas anlæg (til elektricitet (750 kW) og varme, taget i brug i 2010)
o Ca. kl. 17.00 – afgang fra Dairy Dreams
o Vi har aftalt at spise aftensmed med Juan Quezada (Milk Source) denne aften. Vi spiser på en
restaurent i Appleton, som ligger på turen hjem mod hotellet. Vi skal være sammen med Juan igen
tirsdag på Rosendale.

‐

Tirsdag d. 3. marts
o 8.00 – Afgang fra hotel (5 min)
o 8.30 – 10.30 – Besøge universitet i Oshkosh, eksperimentel og test laboratorieum ERIC
((Environmental Research and Innovation Center), 783 Pearl Avenue, Oshkosh, WI 54901) – biogas
afdelingen. Vi mødes med Greg T Kleinholz og Kimberly Busse.
o 10.30 – Afgang fra universitet i Oshkosh (senest) (½ t)
o 11.00 – 14.00 – Besøge Rosendale Dairy (N8997 Cty TK M, Pickett, 54964 WI ). 8500 køer og eget
biogasanlæg. Der samarbejde med Oshkosh University omkring biogasanlægget. Gassen bruges til
kraft varme anlæg (CHP, combined heat and power). Taget i brug i 2013 (type: complete mix).
o Ca. kl. 14.00 – Vi kører mod Michigan. Vi spiser aftensmad i Chicago og overnatter ca. 100 mil fra
første besøg om onsdagen (Husk tidsforskel mellem stater).
o Overnatning på hotel i nærheden af Holland

‐

Onsdag d. 4. marts
o 9.30 ‐ Besøg på Tubergen Dairy farm, 1689 Bugbee Rd, Ionia, MI 48846 sammen med DariTech. Vi
skal se deres Sand Canon (sandseparator) og deres DTX (fiberpresser).
o 14.00 – 16.30 – Besøg på ejendom i Chesaning sammen med DariTech. Vi skal se deres Sand Canon
og deres nye DT360 (fiberpresser).
o Herfra kører vi til vores hotel i Lansing (Holiday Inn Express, 2209 University Park Drive Okemos, MI
48864)
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‐

Torsdag d. 5. marts
o 8.15 – afgang fra hotel
o 9.00 ‐ Besøg Green Meadow Farm ‐ 9697 W Riley Rd, Elsie, MI 48831. Ca. 6.000 køer fordelt på 3
farme. Eget biogas anlæg. Biogas anlægget er planlagt i samarbejde med Michigan State University.
Biogasanlægget er taget i brug i 2006, til elektricitet (type: complete mix). Vi mødes med Darcy
Green (ved malkestalden).
o Vi bruger dagen på Green Meadow Farm og Michigan State University.

‐

Fredag d. 6. marts
o 9.00 ‐ Besøge Car‐Min Vu Farm (2965 Howell Road, Webberville, MI, 48892). Vi skal se McLanahan’s
Nutrient Separation System. Anlægget kan separere gylle til nærringsstoffer og ”rent” vand. Vi
mødes med Jim Wallace på ejendommen. Der er eget biogasanlæg på ejendommen til at generer
varme til separationsprocessen.
o Afrejse fra Detroit lufthavn kl. 18.06. Vi afleverer bilerne kl. 15.30 i lufthavnen.

‐

Lørdag d. 7. marts
o Ankomst i Billund kl. 11.35
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Kort
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Deltagere og arrangører
Deltagere:
Hans Henrik Dahl Andersen ‐ Anlægschef ved NGF Nature Energy
Henrik B. Møller ‐ Seniorforsker ved Aarhus Universitet, Foulum
Karl Jørgen Nielsen – PlanEnergi og KJN Maskinrådgivning
Lars Bonde ‐ Gårdejer ved Aulum
Mogens Hjort Jensen ‐ Gårdejer ved Grenå
Rasmus Kjelsmark Nielsen ‐ Byggeri & Teknik I/S
Torben V. Pedersen ‐ Gårdejer ved Holsted

Arrangører:
Susanne Pejstrup ‐ LEAN Farming®
Christien Bas ‐ Danish Farm Design
Karl Jørgen Nielsen – PlanEnergi og KJN Maskinrådgivning
Rasmus Kjelsmark Nielsen ‐ Byggeri & Teknik I/S

7

Central Sands Dairy
Kontaktperson

Gordie Jones, Managing Partner v. Central Sands Dairy, Nekoosa,
Wisconsin

Antal køer

3.500 malkende køer + goldkøer. Småkalve og højdrægtige kvier ca. 1 – 2
mdr. før kælvning

Gyllesystem

Honey‐vac ”vacuum‐cleaner” (vakuum gyllesuger). Det er en tankvogn
med vakuum, der suger gyllen op fra gangarealerne og kører den til
”manure‐factory” (gyllefabrik). Når der ikke er frostvejr løber ajlen ud af
stalden og ned i en lille fortank for enden af stalden pga. fald på stalden i
længderetningen.

Sandsepareringssystem

Al gylle læsses af i en stor ”slurry‐pit” (fortank) som konstant omrøres. En
Houle stempelpumpe forsyner to stk. McLanahan ”Sand‐Manure‐
Separators” (SMS, sand‐gylle separator), der trækker ca. 75 til 85 % sand
ud af gyllen. I toppen af sand‐gylle separatorerne tilsættes rent vand for
at øge udvaskningen af tørstof fra sandet. Overskudsgyllen fra sand‐gylle
separatorerne pumpes op gennem en McLanahan ”Hydrocyclone”
(cyklon). Gyllen fortyndes med rejectvæske (tynde del efter
gylleseparation) fra Fan skruepresser, inden den pumpes op i cyklonen.
Fra cyklonen ledes den sandholdige væske ned i toppen af en af
sandseparatorerne, for at vaske mere sand ud af den. Væskedelen, som
forlader cyklonen uden groft sand, ledes gennem en ”sandlane”
(sandkanal) hvor de finere sandkorn udfældes. Fra sandkanalen løber
gyllen ud i en tank, hvorfra den pumpes i biogasanlægget.
Efter biogasanlægget ledes gyllen over en bue‐si og videre over i en FAN
skruepresser . Fiberen falder ned uden for bygningen til bortkørsel og
væsken ledes dels over i tanken, hvor SMS’en bliver forsynet fra, og dels
over i gyllelagunen.

Eget biogasanlæg

Ja

Data på biogas anlæg

Det 7 år gamle biogasanlæg (2008) består af to nedgravede reaktortanke
på 5.000m3 hver. Biogasprocessen er mesofil (ca. 38 gr. C).
Tørstofprocenten var ca. 4%, hvilket er lavt, men det hænger sammen
med, at omrøring i firkantede reaktorer er vanskelig. De producerer ca.
81m3 metan pr. time, svarende til ca. 700.000m3 metan/år. I forhold til
danske biogasanlæg vurderes det at være på samme niveau, når man
tager højde for, at det kun er 4% tørstof og ikke 7,5%, som det typisk ville
være i Danmark. Gassen bliver renset for svovl, men kun ned til ca. 2.000
ppm, hvor vi i Danmark gerne vil ned til 300 ppm eller lavere. Det var
generelt i USA, at de er hårde ved deres motorer, fordi de har
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utilstrækkelig svovlrensning. De tilsætter kun ca. 0,2% ilt som
svovlrensning, hvor vi går op til 4% i Danmark og dermed får en bedre
rensning.
Deres afregning for el er meget lav med 3,5 cent/kWh. (ca. 0,24 kr/kWh).
Derudover får de en mindre ”Carbon Credit” (CO2‐kredit) pr. kWh.
Farmen selv betaler ca. 8 cent/kWh (ca. 0,56 kr./kWh)
Til opbevaring af afgasset biomasse har de en lagune på ca. 83.000m3,
svarende til 6 måneders opbevaring.
De har kun lidt sand i reaktorerne efter 7 år.
Sandtype

Sandtypen er noget grovere end det vi kender fra DK, men finere end i de
efterfølgende ejendomme på turen.

Nogen effekt af sandtypen

Ifølge dyrlæge Gordie Jones, har kornstørrelsen ingen betydning for
køernes sundhed og trivsel.

Fordele v. sandsepareringen

Det er kun nødvendig at tilføre ca. 20 % nyt sand om året til opfyldning af
sengebåse. Det gør man primært i vinterperioden, hvor sandmilerne
fryser til.

Ulemper v. sandsepareringen

Meget teknisk anlæg og meget stor fortank. Et anlæg med stort
vedligehold og stor investering.
Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit.

Div.

Jim Wallace (McLanahan) nævnte, at Central Sands Dairy har det bedste
set‐up for sandseparering.
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Billede 1: Bugseret ”vacuumcleaner” – Vakuum gyllesuger

Billede 2: Slurrypit ‐ fortank
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Billede 3: Houle stempel pumpe til højre og nederste del af McLanahan SMS

Billede 4: Dobbelt ”sandlane” ‐sandkanaler
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Billede 5: Nyt sand (ikke separeret endnu)

Billede 6: Frasepareret sand
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Billede 7: Bue‐si, hvor fibre fra afgasset gylle frasepareres

Billede 8: FAN separator
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Billede 9: Biogasanlæg med nedgravede reaktorer

Billede 10: Lagune på ca. 83.000m3
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Dairy Dreams
Kontaktperson

Joe (Manager of slurryhandling, ‐pit and sandseparation)

Antal køer

2.800 malkende køer + goldkøer. Alt opdræt er også på ejendommen.
Kalve og ungdyr går i hytter og på feedlots indtil 6 mdr., hvor de kommer
ind i sengebåsestalden. Alle ungdyr og goldkøer indtil 14 dage før
kælvning ligger i senge med fiberstrøelse. Malkende køer opstaldes i
senge med sand.

Gyllesystem

Gyllen skrabes med minilæsser til en ”flush flume” kanal (smal kanal som
transporterer den sandholdige gylle med væske i høj hastighed) midt i
staldene, når køerne er til malkning. ”Flush flume” kanalen løber gennem
begge kostalde og ned i gyllefabrikken.

Sandsepareringssystem

Gyllen løber ud i en ca. 84 m lang og ca. 4 m bred lige sandkanal.
Sandkanalen tømmes 2 gange dagligt. Den sandholdige del køres ind i et
påslag, som føder en McLanahan ”Agricultural Sand Dewatering Screen”.
Herfra køres sandet ud i sandmiler til eftertørring. ”Dewatering’s” opgave
er at fjerne en del af væsken fra sandet og dermed reducere ligge‐ /
udtørringstiden i sandmilerne. Den fjerner ikke kun en stor del af væsken,
men også en mindre del af fibrene fra sandet. Fraktionen med væske inkl.
små fibre og små sandkorn ledes tilbage til sandkanalen.
Efter den lige brede sandkanal løber gyllen ud i en sandkanal med 4 små
parallelle sandkanaler, hvor der bundfældes yderligere sand (de finere
sandkorn). Herfra løber gyllen ind i en omrøretank, hvor den bliver
blandet med den tynde væske fra bue‐sierne. Fra denne tank suges gyllen
også op i to bue‐sier. En del af væsken efter bue‐sien løber ud i tanken
igen. Det er også fra denne omrøretank at flush flume systemet forsynes.
Fiberdelen bliver pumpet over i biogasanlægget.

Eget biogasanlæg

Ja

Data på biogas anlæg

Biogasanlægget er fra 2010 og har 10.000m3 reaktorkapacitet og en
opholdstid på 14 døgn. Processen er mesofil med ca. 34 gr. C. De
nedgravede reaktorer bliver omrørt med et gasblande system og 2
omrører. Den årlige gasproduktion er ca. 2,1 mio. m3 metan og en
afregningspris på ca. 5 cent/kWh (ca. 0,35 kr./kWh). To Caterpillar
motorgeneratorer på hver 375 kWhel udnytter gassen.
I forhold til Central Sands har Dairy Dreams en højere biogasproduktion,
formodentlig fordi det er nyere anlæg, og de har en højere tørstofprocent
i reaktoren.
Den afgassede rejectvæske ender i en lagune på 140.000 m3. Den
afgassede fiberdel bruges enten til strøelse ved ungdyr og goldkøer eller
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spredes på markerne.
Anden biomasse end gylle

Nej

Sandtype

Sandtypen her er meget sammenlignelig med sandet som vi så på de
andre bedrifter.

Nogen effekt af sandtypen

Joe havde som udgangspunkt ikke noget med dyrene at gøre og kunne
derfor ikke svare på spørgsmålet.

Fordele v. sandsepareringen

Simpelt anlæg uden mekanisk separering og deraf mindre vedligehold.
Der er kun begrænset vedligehold på ”Dewatering Screen”’en, da det kun
er en si, der er i kontakt med sandet.
Anlægget med sandkanaler fungerer i frostvejr (ca. – 20 ⁰C under
besøget).
Sandkanalen kan fjerne flere af de mindre sandkorn end et mekanisk
anlæg. Udfordringen i dette anlæg var, at de mindre sandkorn delvis
”tabes” igen i ”Dewatering Screen”’en.

Ulemper v. sandsepareringen

Der er et konstant flow af gylle i sandkanalen, hvilket må give en højere
ammoniak fordampning. Etablering af sandkanaler i DK vil formodentlig
kræve, at der findes en løsning på ammoniakfordampningen.
For at sandkanalen kan fungere, er det nødvendigt med et ”flush flume”
system eller lign. til at fortynde og flytte rågyllen med. I dette system
kører pumpen (18,5 til 37 kW) til ”flush flume” 24 timer/ døgnet.

Div.

Joe nævnte, at han hellere ville have en tromle‐si end en bue‐si, da en
tromle‐si er mere stabil og kræver mindre pasning.
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Flowdiagram
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Billede 11: Første del af sandkanal

Billede 12: Anden del af sandkanal
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Billede 13 Korte sandkanaler og omrøretank

Billede 14: McLanahan “Agricultural Sand Dewatering Screen”
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Billede 15: Bue‐si

Billede 16: Sand inden separering
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Billede 17: Gassen blev udnyttet i to Caterpillar motorgeneratorer.
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University of Wisconsin, Oshkosh
Kontaktperson

Greg T Kleinholz og Kimberly Busse
Eksperimentel og test laboratorium ERIC (Environmental Research
and Innovation Center), 783 Pearl Avenue, Oshkosh, WI 54901) –
biogas afdelingen.

Antal studerende

Universitetet der har ca. 14.000 studerende
Der er ca. 36 biogasanlæg i Wisconsin og ca. 200 anlæg i hele USA.
Det er kun en meget lille del af husdyrgødningen der afgasses,
hvilket skyldes bl.a. den meget lave afregningspris for el. Ud over
afregning for el, kan der opnås ”Carbon Credits” (CO2‐ kreditter).
Disse sælges til højestbydende og går oftest til Californien.
Universitetet i Oshkosh ser biogasanlæg som en stor fordel i
forhold til gødningshåndtering, idet de både får en bedre gødning
og får adskilt fiberfraktionen fra væskedelen. Til gengæld ser de
fiberdelen som et problem. De vander ofte væskedelen ud med
cirkelvander, og er derfor nødt til at separere fiberdelen fra for at
kunne pumpe og udsprede væsken igennem mindre sprinklere.
I forhold til sandseparation har de ønske om at genbruge deres
sand, bl.a. fordi sandet i Wisconsin er velegnet til brug ved
udvinding af skiftergas. Der eksporteres meget sand til skiftergas
områder.
Universitet har deres eget tørforgasningsanlæg med 4
forgasningskamre. Anlægget er på 185 kWh, og som biomasse
anvendes dybstrøelse og affaldsprodukter fra f.eks. have/park.

23

Billede 18: Tørforgasningsanlæg med fire kamre

Billede 19: Til forgasning anvendes dybstrøelse og andet affald
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Rosendale Dairy
Kontaktperson

Juan Quezada. Director of safety, recruiting and training i Milksource.
Rosendale Dairy, Pickett, Wisconsin er 1 af 8 kvægbrug med
mælkeproduktion i Milksource.
www.milksource.com

Antal køer

Ca. 8.000 malkende køer + goldkøer (8.500 køer i alt).

Gyllesystem

Gyllen skrabes med en minilæsser til midten af stalden, hvor der ligger en
McLanahan ”horizontal manure auger”, som snegler gylle ud i en stor
fortank.

Sandsepareringssystem

Fra fortanken trækkes gyllen op med fødesnegle i 4 stk. McLanahan SMS
(sand‐manure‐separator). Overskudsgyllen fra de 4 SMS pumpes over i
den 5. SMS, der har en lidt anden indstilling end de første 4. Fra denne 5.
SMS pumpes gyllen op i to McLanahan ”Hydroclones” (cykloner), hvorfra
sandet ledes ned til SMS nr. 5 igen. Den rensede gylle/fiber pumpes over
til 5 FAN separatorer, hvor fiberen separeres fra. Fiberen anvendes
bagefter til biogasanlægget eller det udspredes på marken. Væskedelen
pumpes over i en tank til et DAF system (Dissolved Air Flotation), hvor der
tilsættes polymer, samtidig med at luftbobler sendes ind i bunden af tank
for at frigøre fiberrester. Fiber og polymer stiger til vejrs og pumpes over
til nogle decantercentrifuger, der separerer fibrene fra. Fiberen kommer
til biogasanlægget og den rensede væske genbruges i de fire McLanahan
SMSere. Biogasanlægget er ikke stort nok til at håndtere alt gylle fra
Rosendale, derfor optimeres der på at tilsætte så meget tørstof som
anlægget kan håndtere. Biogasanlægget har et blandesystem der kan
iblande den ønskede mængde fibre som anlægget kan håndtere. Alligevel
ledes en del af fiberen og en stor del af væske udenom biogasanlægget.
Den afgassede gyllen, separeres igen til en fiberdel og en væskedel af
FAN separatorer. Det er for at kunne pumpe væskedelen i underjordiske
rør ud til markerne. Fiberdelen køres væk og fordeles på andre marker.

Eget biogasanlæg

Ja

Data på biogas anlæg

Biogasanlægget er i store træk opbygget som et traditionelt dansk anlæg.
Det er dog underdimensioneret til at kunne tage al gylle fra de ca. 8.500
køer, derfor blander man fiberfraktion i for at hæve tørstofindholdet i
gyllen, før den pumpes ind i reaktoren. De har et miksersystem, der
blander fiber i gyllen i det forhold som ønskes. Rågyllen kommer direkte
fra gødningsbehandlingsanlægget efter sandet er frasepareret.
Biogasanlægget har kørt i ca. 7 måneder (siden juli 2014), men de kan
allerede nu se, at der lægger sig sand i reaktoren. Sandseparationen på
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Rosendale Dairy anses derfor ikke som værende tilstrækkelig god til
biogasanlæg, hvilket kan skyldes manglende sandkanaler til fjernelse af
det finere sand, og/eller for hurtig gennemstrømning i anlægget eller
noget andet.
Anden biomasse end gylle

Nej

Sandtype

Det separerede sand vurderer vi til at være den groveste type, vi så på
turen.

Nogen effekt af sandtypen

Juan troede ikke, at det relativ grove sand havde nogen negativ effekt på
køerne. Flere af deltagerne på turen var dog i tvivl om det grove sand
kunne resultere i skader på klovene, når sandet kom ud på
gangarealerne.

Fordele v. sandsepareringen

Sammenlignet med de andre anlæg vi så på turen, er det kompliceret
opbygget og svært at finde fordelene i dette anlæg.

Ulemper v. sandsepareringen

Dekanter centrifuger er dyre i drift og ikke særlige effektive. Manager Bill
Eberle sagde, at hvis de skulle bygge anlægget igen, ville de bygge
sandkanaler til at tage de små sandkorn (som på New Chester Dairy
(bygget i 2014), der også ejes af Milksource).
Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit.
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Billede 20: 4 stk. McLanahan fødesnegle, 5 McLanahan SMS og 2 cykloner

Billede 21: Nærbillede i McLanahan SMS
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Billede 22: FAN seperatorer

Billede 23: Sandkornene vurderes til at være de groveste, vi så på turen
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Tubergen Dairy Farm
Kontaktperson

Mike Schlagel – DariTech, Inc. tlf. +1 (360) 255‐1215. e‐mail:
mikes@daritech.com
Bedriften er i Iona, MI

Antal køer

1200 køer + golde og opdræt. Alle dyr på gården opstaldes i senge med
sand.

Gyllesystem

Fast gulv med rende på 25 cm åbning for enden af stalden. Gyllen skrabes
ned i renden med en minilæsser og skrabes med et kædespilsanlæg, for
også at få sandet ud, på tværs af stalden ned i en fortank. Herfra bliver
gyllen med en stempelpumpe pumpet til en fortank i bygningen, hvor
gyllen bliver behandlet.

Sandsepareringssystem

I fortanken står en omrører, hvorfra gyllen pumpes videre til en
sandseparator (”Sand Cannon”) med en stempelpumpe. Sandseparatoren
separerer det groveste sand fra ved hjælp af rejectvæske (væske fra
gyllesepareringen) og til sidst rent vand. Her tilsættes ca. 2½ gallon vand i
minuttet (ca. 9,5 liter/min = 570 liter/time). Fra ”Sand Cannon” skyller
gyllen over i en sandkanal og videre ned i en fortank. Herfra pumpes
gyllen op til to tromleseparatorer (”DT360”, tromle‐si), hvor væsken
tilføres indvendig. Fiberdelen går bagud og bliver presset til en
fiberfraktion. Væsken ender nede i en fældningstank, hvor det finere sand
tilbageføres over i sandkanalen igen og får en tur mere. Det sker ved, at
en hane automatisk åbner hver 10. minut og tømmer det nederste ud af
tanken. Rejectvæsken fra fældningstanken bruges til fortynding i
sandkanonen og det overskydende pumpes over i lagune.
Sandet fra sandkanalen hentes ud med en minilæsser og væske sorteres
fra med en ”sandshaker‐bucket” (vibratorskovl) og kan anvendes direkte i
stalden, hvis ikke der er for meget fiber i. Ellers får det en tur mere.
Anlægget kører i ca. 15 timer om dagen til 1.200 køer

Eget biogasanlæg

Nej

Fordele v. sandsepareringen

Et meget kompakt anlæg på ca. 300 m2.
Ejeren fortalte, at de skal tilføre ca. 10 % ekstra sand om året, hvilket er
fornuftigt ift. nogle af de andre anlæg vi så på turen. Besætningstørrelse,
fodring, kornstørrelser i sandet og andet kan også have indflydelse på
genbrugsprocenten af sand.
Anlægget virkede forholdsvis simpelt.
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Ulemper v. sandsepareringen

Anlægget skal tilnærmelsesvis stå frostfrit.

Diverse

Rør, der pumper gylle fra fortank til større fortank, renses med et
kompressoranlæg, der kan skyde luft ind. Hermed kan man få sandet med
ud, hvis det bundfælder i rørene (dette problem kan skyldes, at
diameteren på pumperør er for store).
Der kan skydes luft ind to steder på rørstrengen for at dele det op.

31

Flowdiagram
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Billede 24: Fortank hvor gyllen skrabes/ pumpes til

Billede 25: DariTech Sand Cannon
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Billede 26: DariTech Sand Cannon

Billede 27: Kort sandkanal til at fange de finere sandkorn

34

Billede 28: 2 stk. Daritech DT360 tromlesi (fødes indvendigt)

Billede 29: Sand efter separering
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Dairy i Chesaning
Kontaktperson

Mike Schlagel – DariTech, Inc. tlf. +1 (360) 255‐1215. e‐mail
mikes@daritech.com

Bedriften er i Chesaning, MI
Antal køer

Mælkeproduktion: 650 malkende køer plus goldkøer og opdræt. Dyrene
opstaldes i sengebåse med sand.

Gyllesystem

Bedriften har en selvkørende ”vacuumcleaner” (vakuum gyllesuger), der
kan rumme 2800 gallon (ca. 10,6 tons). Den kører hver gang et hold køer
malkes, det er her 3 gange dagligt. Gyllen afleveres i en åben fortank i
bygningen med gyllesepareringsanlæg.

Sandsepareringssystem

Fra fortanken pumpes gyllen op i en ”Sand Cannon” sandseparator, som
renser det grove sand fra gyllen. Den fødes med rejectvæske (væske fra
gyllesepareringen) til at rense med i først del af sandseparatoren, til slut
skylles med lidt vand. Der bruges ca. 9,5 liter vand i minuttet (ca. 570
liter/time).
Det rensede sand er derefter klar til at blive lagt på lager udenfor i 21
dage, hvorefter det genbruges. Gylle med finere sandkorn kommer fra
sandkanonen over i en sandkanal, hvor den løber rundt i to baner og det
finere sand aflejrer. Det aflejrede sand skrabes ud hver anden dag med
minilæsser. Herefter er hovedparten af sandet sorteret fra.
Væsken løber fra sandkanalen ned i en fortank, hvorfra det pumpes
videre op i en DTX gylleseparator. Den fungerer ved, at tørtof lægger sig
på tromlens yderside, og bliver skrabet af for til sidst at bliver presset til
en fiberfraktion med 25% tørstof. Væsken, der løber igennem tromlesien
løber ned i en fældningstank, der står under gylle separatoren. Her
bundfældes den sidste del af sandet og det pumpes over (ved at åbne for
en hane hver 10. minut) i sandkanalen, hvor det får en tur til. Væsken i
fældningstanken bruges til at skylle med ovre i sandseparatoren. Resten
pumpes ud i lagunen.
Fiberfraktionen snegles uden for bygningen og spredes på marken.

Eget biogasanlæg

Nej

Fordele v. sandsepareringen

Skal kun supplere med 10 % sand, resten er genbrug. Ejeren er godt
tilfreds med sandkvaliteten og slipper for at køre meget sand ud af
lagunen hvert år. DTX gylleseparatoren har en kapacitet ca. 4 gange
større end DT360 (modellen hvor væskes tilføres indvendigt i tromlen).
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Ulemper v. sandsepareringen

Investeringen er stor og det kan være udfordrende i frostvejr. Anlægget
skal tilnærmelsesvis stå frostfrit.

Diverse

Vakuum gyllesugeren har kostet ca. 160.000$
I alt er der ca. 30 hk motoreffekt, men omrørerene kører ikke hele tiden,
så forbruget er lavere. Anlægget kan håndtere gylle med sand fra 1.500
køer og koster ca. 3. mio. kr. inkl. bygning (groft overslag).
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Billede 30: DariTech Sand Cannon

Billede 31: Tank efter 2‐delt sandkanal
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Billede 32: "Bagside" af DariTech DTX (fødes udvendigt)

Billede 33: Overblik over fortank, Sand Cannon og sandkanaler
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Green Meadow Farm
Kontaktperson

Wei Liao fra Michigan State University (MSU) og Darcy Green på farmen.
Darcy er den ene af 3 medejere af det familieejede landbrug fra 1922.
Green Meadow Farm har et samarbejde med MSU, som bruger farmen til
de studerende.
www.greenmeadowfarms.com

Antal køer

3.000 malkende køer, opdræt og en del stude. Ydelsen er ca. 38 kg
mælk/dag. Der er 7000 acres til (ca. 2.800 ha)

Gyllesystem

Gyllen skrabes ud af staldene med minilæsser ud til en ”reception pit”
(fortank) for enden af staldene, hvor sandet separeres fra i Mclanahan
SMS. Hver stald har et sandseparerings set‐up.

Sandsepareringssystem

Mclanahan fødesnegl snegler gyllen op i sandseparator. Det er ikke de
største modeller, men de har en stående ved enden af hver stald.
Væsken/gyllen pumpes over i et biogasanlæg, bygget i 2007 af Biogas
Nord fra Tyskland.
En del af den afgassede biomasse tilsættes svovlsyre og sendes ind i et
anlæg med bånd‐si, hvor der tilsættes polymer. Her frasorteres
fiberfraktionen. Væsken fra biogasanlægget tilsættes svovlsyre for at
sænke pH til ca. 7, da det giver bedre effekt af polymeren.
Væsken fra anlægget er meget rent og bruges til sandseparatorerne. Den
rene rejectvæske er en væsentlig årsag til, at ejerne skønner at have kun
ca. 2% sand tilbage i gyllen. ( Den resterende del af den afgassede gylle
sendes til gylleseparering med FAN separatorer. Herefter pumpes væsken
over i gyllelagune og fiberfraktionen afsættes til naboer eller spredes på
egne marker, bortset fra vinterperioden, hvor der ikke må spredes på
marker med risiko for afstrømning.

Eget biogasanlæg

Ja.

Data på biogas anlæg

Bygget af Biogas Nord i 2007. Anlægget har tre reaktorer på ca. 2.600m3,
som kører parallelt. Opholdstiden er ca. 20 dage ved 37 grader C. De
afregnes med ca. 8,6 cent /kWh (ca. 60 øre/kWh). De har et højt
svovlindhold til biogassen og har udskiftet kabler i bygning pga. tæring
som følge af svovlindhold.

Fordele v. sandsepareringen

Med tilsætning af syre og polymér før separering af væsken på sibåndet,
opnås en meget ren væske til sandseparatorerne, som gør at
restmængden af sand er meget lille.

Ulemper v. sandsepareringen

Anlægget er kompliceret og umiddelbart dyr i drift. Der er
sandseparatorer ved enden af hvert staldafsnit i stedet for at have det
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samlet på ét sted. I modsætning til de andre anlæg giver tilsætning af syre
og polymér ekstra omkostninger.
Div.

Sandet fra staldene genbruges kun til ungdyr, da de er bange for
smitterisikoen i forhold til yversundhed.
De har gylleaftaler med naboer, hvor de får halm fra naboen mod at
Green Meadow Farm spreder gylle på deres marker.
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Flowdiagram
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Billede 34: "Reception pit" (fortank) for enden af en stald. Gyllen er meget tyk pga. af hård frost

Billede 35: McLanahan fødesnegl og SMS. Der benyttes ingen sandkanal pga. den gode "kvalitet" af rejectvæske der benyttes
i SMS
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Billede 36: Den afgassede gylle tilsættes syre for at hæve effekten af polymeren. Bøjningerne på røret blander syren i gyllen

Billede 37: Anlæg med bånd‐si. Der tilsættes polymer for at få en bedre separation af fiber og væske.
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Michigan State University
Kontaktperson

Wei Liao, Ph.D., P.E. Associate Professor and Director of Anaerobic
Digestion Research and Education Center.
Department of Biosystems & Agricultural Engineering
Tel: 517‐432‐7205517‐432‐7205
E‐mail: liaow@msu.edu

Antal studerende

50.000 studerende
Efter besøget hos Green Meadow Farm fik vi et foredrag omkring
forskningen på MSU af Wei Liao. Herefter var der rundvisning på deres
biogasanlæg og tilhørende kvæggård.

Eget biogasanlæg

Ja

Data på biogas anlæg

MSU biogas er opført i august 2013 med hjælp fra Energie Technik i
Tyskland. De har et almindeligt biogasanlæg med reaktor som vi kender
fra Danmark. Ved siden af havde de en nedgravet ”plug and flow”
reaktor, hvor biomassen finder vej gennem skillevægge fra den ene ende
til den anden. Målet er at kunne sammenligne de to systemer, når
anlæggene først er kørt ind. ”Plug and flow” reaktoren kørte ikke under
besøget. Anlægget har en lagertank med overdækning og gaslager på ca.
7.600m3
Den anden reaktor er på ca. 1.000m3 og kører mesofil (ca. 37 gr. C).
Opholdstiden er 20‐25 dage. Biogassen anvendes i en 400kWhel motor, og
varmen bruges dels til procesvarme og dels til opvarmning på gården. På
dette anlæg rensede de biogassen for svovl ved hjælp af ilttilsætning på
samme måde som i Danmark. De havde derfor ikke, i modsætning til de
andre anlæg vi har besøgt, væsentlige problemer med for højt
svovlindhold, som lå på ca. 500 ppm. Svovlindholdet kunne sænkes ned til
tæt på 0 ppm med et carbonfilter som også var installeret.

Anden biomasse end gylle

Biomassen var madaffald fra kantinerne på MSU, og rågylle. I øjeblikket
fik de også en del ananas skrælling fra en nærliggende fabrik.
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Billede 38: Wei Liao, Ph.D., P.E. Associate Professor and Director fortæller om Michigan State University

Billede 39: Biogas anlæg fra Tyske Energie Technik
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Billede 40: ”Reception pit” (fortank) ‐ der modtages både gylle og madaffald
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Car‐Min Vu Dairy Farm
Kontaktperson

Jim Wallace – McLanahan. tlf. +1 (517) 614 2007, e‐mail :
jwallace@mclanahan.com
Carl and Chad Minnis, Webberville (MI)

Antal køer

800 køer

Gyllesystem

Gylle tages ud af staldene med selvkørende ”vacuumcleaner” (vakuum
gyllesuger). Om vinteren skrabes meget ud og stakkes pga. frost.

Sandsepareringssystem

Gyllesugeren tømmer gyllens ud i fortank, herfra pumpes gyllen med en
stempelpumpe til to McLanahan SMS. Gyllen separeres efterfølgende i to
”Liquid‐Solid‐Separators” (tromleseparatorer fra McLanahan) og del af væsken
pumpes til en ”Hydrocyclone”. Den anden del af væsken ledes til en lagune. Til
sidst separeres gyllen i én Fan separator.
Sandet blev ikke genbrugt, men kun frasorteret for at undgå at lagunen fyldes
op med sand.

Eget biogasanlæg og
rensningsanlæg

Firmaet McLanahan har opstillet et højteknologisk rensningsanlæg med
omvendt osmoseanlæg som pilotanlæg.
Anlægget benytter ultrafiltrering først, herefter pumpes det brune vand
videre til to tårne, hvor gyllen varmes op for at få ammoniakken luftbåren.
Derefter strippes ammoniakken med svovlsyre, så man får en NS
gødningsvæske med ca. 6 % kvælstof og ca. 6 % svovl. Til sidst sendes væsken
igennem et omvendt osmoseanlæg for at få Kalium ud og det sidste af P og N.
Anlægget bruger ca. 500 kW/time til en gyllemængde, der svarer til
produktionen fra ca. 200 køer.
De forventer, at der bliver afsætning for denne type anlæg fremover i USA.
Et lille biogasanlæg skal bruges til at lave gas til opvarmning.
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Billede 41: McLanahan's Nutrient Separation System ‐ Kan separerer gylle til næringsstoffer og "rent" vand

Billede 42: Jim Wallace (McLanahan) fortæller om principperne i deres separationsanlæg
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Billede 43: ”Vacuumcleaner” (vakuum gyllesuger)

Billede 44: 2 stk. McLanahan SMS
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Billede 45: 2 stk. McLanahan Liquid‐Solid Separators (tromleseparatorer; de fødes indvendigt)

Billede 46: Sand efter separering
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