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studie vurderet til ca. 41 %. Det er dog stadig et problem at håndtere tjæredannelsen under 
forgasningsprocessen.  

En interessant måde at producere methanol på er ved en form for “omvendt brændselscelle” kaldet 
SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell), hvor brint fremstilles ved elektrolyse ud fra overskudsstrøm. På 
Risø-DTU forskes der i denne teknologi, og indledende forsøg har vist, at det er muligt på en meget 
effektiv måde at spalte vand til brint. Og det til en pris, der er konkurrencedygtig med brint fremstillet på 
basis af naturgas, som det er tilfældet for langt den største del af brintproduktionen i dag.  
Her er det interessant, at det også på denne måde er muligt at spalte kuldioxid (CO2) og vand til 
kulmonoxid (CO), brint og ilt, hvor der efterfølgende kan dannes methanol af produkterne.  

Nem håndtering af methanol  
Det er også interessant, at det er muligt at blande methanol i benzin. Det gør det nemmere at 
introducere methanol til brug i transport-sektoren. En væsentlig fordel, der taler for methanol i netop 
transportsektoren, er, at methanol under normale betingelser er på væskeform og derfor nemt kan 
implementeres i det eksisterende distributionssystem. Sikkerhedsmæssigt skal methanol behandles 
med omtanke, men det er ikke mere farligt end benzin. Ved spild nedbrydes methanol biologisk i 
naturen og kan ved større udslip fortyndes med vand.  

Methanol og brændselsceller  
Methanol er et glimrende brændstof til brændselsceller. Methanol kan anvendes direkte i en type 
brændselsceller kaldet DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) eller reformeres til en brintholdig gas f.eks. 
vha. en dampreformeringsproces.  
Reformering af methanol er særligt interessant, da der med god termisk integration mellem 
brændselscelle og reformer kan opnås elvirkningsgrader på mere end 40 %. Her er det en fordel, at 
arbejdstemperaturen på brændselscellen er forholdsvis høj – omkring 180 °C. Den høje temperatur 
bevirker, at urenheder, f.eks. kulmonoxid (CO), ikke påvirker katalysen i brændselscellen betydeligt. 
Desuden gør den høje temperatur det muligt at udnytte restvarmen fra brændselscellen.  

Lokale forhold er vigtige 
Et fremtidigt energiscenarium baseret på 100 % vedvarende energi er en kæmpe udfordring for 
energisystemet. Methanol som energibærer har umiddelbart nogle klare fordele. Men andre teknologier 
og medier, der kan opbevare vedvarende energi, kommer uden tvivl også til at spille en rolle i 
fremtiden. Det er ofte de lokale forhold, der afgør hvilke energiressourcer, der er til rådighed.  

Derfor er det ofte også de lokale forhold, der har indflydelse på, hvilken lagringsteknologi, der bør 
satses på. F.eks. kan biodiesel fremstillet på animalsk fedt være en glimrende løsning i områder med 
meget slagteriaffald. Methanolfremstilling kan derimod være en løsning i områder med megen 
biomasse, f.eks. træaffald, hvor man i forvejen har decentral varmeproduktion. Her kan 
methanolproduktionen tilkobles fjernvarmenettet til at aftage overskudsvarmen, hvilket giver en øget 
virkningsgrad af det samlede system.  

 


