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REFERTIL Samarbejdspartnere

REFERTIL-projektet tilvejebringer
videreudviklede løsninger til en
øget
værdi
af
organiske
bioaffaldsstrømme fra Europas
landbrug og madindustri. De høje
kvalitetskrav, man efterstræber
ved
produktion
af
biocharprodukter, har til formål at
reducere brugen af mineralsk
gødning/handelsgødning
og
kemikalier
i
landbruget
og
dermed
forbedre
den
miljømæssige,
økologiske
og
økonomiske bæredygtighed for
fødevareproduktionen. Derudover
reduceres affaldsproduktionen fra
byer og gennem kulstoflagring
bidrager biochar til at modvirke
klimaforandringer,
mens
der
skabes en ny bioøkonomi.
Når biochar bliver irreversibelt
anvendt på åbne og komplekse
økologiske
jordsystemer,
er
kvalitet og sikkerhed vigtigt.
Godkendt kemisk analyse er den
eneste officielle måde til at
verificere den påbudte kvalitet af
produktet og bibeholde et højt
niveau af kvalitetesgaranti for
produktet.
Kulstofprodukter
kan
ikke
klassificeres som biochar i de

tilfælde hvor 1) Det ikke lever op
til de påbudte EU/MS/REACH
godkendelser for fremstilling og
anvendelse
af
biochar
(2)
produktet ikke har Udvidet
Producent Ansvar (3) pyrolysen
ikke har opnået tilstrækkelig høj
temperatur
og
dermed
indeholder betydelige mængder
letomsætteligt kulstof.
Sammen er karakteregenskaber
for input materialet og kvaliteten
af
pyrolyseteknologien
med
specifikke proceskrav de to store
kritiske elementer, der påvirker
karakteregenskab, kvalitet og
sikkerhed
på
det
endelige
kulstofprodukt.
Karakteregenskaber for inputstof
og specifikke proceskrav er
individuelle
fingeraftryk
for
specifikke biocharprodukter.
En ny generation af industrielt
forbedret
”produkt
specifik
biochar” pyrolysedesign, uden
udledning af drivhusgasser, er
blevet
udviklet
af
Edward
Someus til højkvalitets og sikker
biocharproduktion. Teknologien
kaldes ”3R-teknologi” (RecycleReduce-Reuse), og er en termisk
reduceret behandlings proces.

Hvad er biochar?
Biochar er et plante- eller animalsk baseret biomasse
biprodukt, som er baseret på en stabil kulstofholdig masse
som opfylder anvendelseskravene i EU/MS/REACH
Authority for anvendelse i landbrugsproduktionen.
Plantebaseret biochar ”PBC” virker som jordforbedringmiddel gennem
et højt kulstofindhold, en høj vandholdende evne og evne til at
tilbageholde næringsstoffer. Input materialer til fremstilling kommer
fra landbrug, skov og madindustri. Biochar fra dyreknogler,”ABC”
(Animal Bone biochar) er organisk fosforgødning og er fremstillet af
animalsk knogle affald fra slagterier. De forskellige typer af biochar
har forskellige anvendelses formål. Da omsætningen af biochar i jorden
tager mange hundreder af år, bliver biocharen nødt til at møde høje
sikkerhedstandarder, Udvidet Producent Ansvar og de påbudte
EU/MS/REACH tilladelser for landbrugsmæssig anvendelse og
indførelse på markedet.
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Anerkendt analyse på Wessling Hungary Ldt.
ABC og PBC fremstår meget ens, selvom deres beskaffenhed er
yderst forskellig. PCB er stabilt kulstof som indeholder
plantebaseret mikro- og meso porøst materiale, mens ABC har et
højt indhold af kalcium fosfat mineral og et lavt indhold af kulstof.
ABC er et makroporøst materiale. Alligevel passer samme
analytiske testmetoder for begge. I REFERTIL-projektet er
WESSLING Hungary Ldt. ansvarlig for udførlig og godkendt
analytisk karakterisering af ABC og PBC og alle prøveretninger.
For at fastlægge kvalitets- og sikkerheds kriterier for produktion og
anvendelse af biochar, er det nødvendigt at definere internationalt
godkendte analyser. Godkendelse af de analytiske aktiviteter
relateret til REFERTIL-projektet er derfor et vigtigt skridt for at
være i stand til at støtte forskningsarbejdet og skabe
sammenlignelige resultater og referencer.
Det er også et
væsentligt element til at støtte den lovgivningsmæssige
standardisering og godkendelse af processen for industriel
fremstilling
af
biochar
og
lovgivningsgrundlaget
for
produktanvendelse og definition af producenters udvidede ansvar
og for produktet.
De fleste af de standarder, der er valgt til klassificering af biochar,
er udvalgt blandt nuværende gyldige CEN/ISO standarder. Da
biochar er et nyt produkt, har det været nødvendigt for en række
parametre, at bruge analytiske metoder som ved klassificering af
jord eller affald og som er godkendt til at vurdere deres lovmæssige
anvendelse. Godkendelsesmetoder er udviklet for at undersøge
bæredygtigheden af andre metoder end standardanalyser til brug i
laboratoriepraksis. Godkendelsesproceduren er iværksat på NAT
(National Accreditation Body) efter næsten to års intensivt arbejde.
I løbet af denne periode indhentede WESSLING betydelig erfaring i
dette analytiske område og bibeholdt de eksterne og interne
aktiviteter med kvalitetsgaranti på samme tid.
The Environmental Testing Laboratory på WESSLING er det første
laboratorium i Europa der har opnået officielt anerkendt status,
under Wessling-NAT-1-1398/2012 (2014.10.08) for omfattende

Biochar som
jordforbedringsmidler
Biochar fra dyreknogler (ABC)
Organisk fosforgødning,
Jordforbedrer, vækstmedie
Lavet af klassekategori 3 benaffald
90 % mineralsk indhold og 10 % kulstof.
30 % P2O5 og 38-42 % CaO + Mg, K
Organisk gødning med langsom Pfrigivelse.
Forskellige
udformningsmuligheder.
● Dosering: 0,1 t/ha - <1 t/ha.
●
●
●
●

Plante baseret biochar (PBC)
Jordforbedringsmiddel og vækstmedie
● Fremstillet af plantebaseret
biomassemateriale
● > 80 % indhold af stabilt kulstof.
● Stor evne til at holde på vand og
næringsstoffer.
● Begrænset indhold af næringsstoffer i
produktet – Biochar fra eksempelvis
halm indeholder dog kalium af
økonomisk værdi.
● Dosering: 3 t/ha – 20 t/ha.

Partikelstørrelse: PBC:
mikro-mesoporøst

Partikelstørrelse ABC:
makroporøst

analyse af biochar prøver. Ifølge de gensidigt accepterede aftaler1;2,
er aktiviteter fra NAT og organisationer, der er godkendt af NAT,
internationalt anerkendt af alle underskrivere. Ifølge Regulation EC
765/2008 er myndigheder af medlemsstaterne i EU forpligtet til at
acceptere resultaterne fra organisationer, der er godkendt af NAT.
1 Aftaler af Det Europæiske Samarbejde for Officiel anerkendelse (EA MLA) i
områder af analyse, kalibrering, kontrol, udstedelse af produktattester,
udstedelse af attest for styringssystemer og udstedelse af personlige
attester.
2

Gensidig accept Ordning (Mutual Recognition Arrangement of the
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA) in the areas
of analysis and calibration.

Næringsindhold af forskellige biochar: PBC og ABC
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Risici ved brug af biochar – organiske forureningskilder: PAH’er
Hvad er PAH’er?
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’er) er
en gruppe af karbonhydrider hvoraf mange er
erklæret
eller
forventes
at
være
kræftfremkaldende og koncentrationen af
dem i miljøet har derfor stor interesse. PAH’er
er giftige og vedvarende i jordmiljøer og har
potentiale til at forurene underjordisk
vand/grundvand, så det er yderst vigtigt kun
at bruge biochar med et konstateret, lavt
indhold af PAH-er til landbrugsjorden.
PAH’er er endvidere inkluderet i listen over
prioriterede stoffer. Direktiv 2008/105/EC
optegner således PAH’er som prioriterede
farlige stoffer.
Forekomsten af PAH’er i biochar stammer
primært
fra
forældede
og
ineffektive
pyrolyseprocesser, hvor PAH’er dannes hvis
der er gas sammen med biocharen når den
afkøles. Al gas skal derfor helt ud af biocharen
inden afkøling. En dårlig pyrolyseproces kan
således risikere at bidrage til høje niveauer af
PAH’er i jord, hvorved der er opstillet
grænseværdier for indhold i biochar.
PAH’er kan anses som den centrale organiske
forurener og en indikator for kvaliteten af et
biocharprodukt.

Metoder til analyse
Der er adskillelige typer af PAH’er, som defineres ud fra antallet
af benzenringe. For at få information om specifikke PAH’er, der
er til stede i biochar, er der ikke kun målt 16 prioriterede PAH’er
(baseret på US EPA udbud), men de 19 mest almindelige
komponenter.
Koncentrationen af PAH’er i biochar blev fastsat ift. CEN/TS
16181:2013 standarder med en gas kromatografi- masse
spektrometri metode, efter udtræk af kulstof disulfid. Brugen af
kulstof disulfid gennem forberedelsen af prøver blev udvalgt og
bevist af WESSLING i stedet for det mere traditionelle heksan,
petroleum ether eller toluen, fordi der kan opnås passende
genindvinding, selv uden tidskrævende udtrækning af Soxhlet,
selv i de tilfælde hvor PAH-komponenter har højt kogepunkt.

Sammenligning af PAH16 og PAH 19
indhold
i
ABC
og
forskellige
plantebaserede
biochar
produkter.

Rationale for skærpede grænseværdier
PAH-indhold af biochar afhænger primært af afkølingsprocessen ved fremstilling af biochar som nævnt i ovenstående
afsnit. Indenfor REFERTIL-projektet er der analyseret mere end 100 prøver af biochar, både PCB og ABC. Såvel biochar
som er anvendt til forsøgsarbejde i REFERTIL-projektet som prøver fra adskillelige EU-producenter er blevet
undersøgt. Resultaterne viser tydeligt at biochar af høj kvalitet, indeholder mindre end 1 mg/kg PAH16-. I denne
sammenhæng er det blevet påvist at de avancerede termodynamikker fra den moderne pyrolyseproces af og høj
kvalitet og ingeniørudviklet design ikke understøtter dannelse af PAH’er og dioxiner.
REFERTIL-projektet har bidraget med input til revisionen af Gødsknings Regulering EC 2003/2003’s understøttende
dokument, hvori PAH16’s maksimalt tilladte grænseværdi er defineret til 6 mg/kg. Af miljømæssige grunde kan
medlemslande nationalt vedtage mere strikse regler. Som eksempel herpå kræver den nationale regulering i Ungarn
(36/2006 (V.18.) FVM dekret) at PAH19 indholdet skal være under 1 mg/kg for jordforbedringsmidler.
Ved fastsættelse af grænseværdier er det meget vigtigt at definere dels hvilke og hvor mange forbindelser, der
henhører under definitionen af PAH’er og deres individuelle grænseværdi i forhold til giftighed. PAH19-koncentrationen
kan eksempelvis være dobbelt så høj som PAH16-koncentrationen. (I dette tilfælde fordi 1- og 2-methylnaftalin (kun
målt under PAH19) er dominerende over de typiske PAH16-komponenter i biochar der oftest udgøres af naftalin og
phenanther. I nogle ABC-prøver er anthracen og phenanthren også tilstede).
Polycyklisk aromatiske karbonhydrider kan anses som de centrale organiske forurenere og en indikator for kvaliteten
af forskellige biochar produkter.
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Risici ved brug af biochar – Organiske forurenere: PCB’er og PCDD’er/PCDF’er
I ingen andre tilfælde er polykloret dibenzodioxiner (PCDD’er) og polykloret dibenzifurans (PCDF’er) blevet identificeret
som mål for forurening da disse forbindelser hovedsageligt er dannet ved temperaturer over 1000 ˚C mens foder
rmaterialestrømme har lavt indhold af klorin. Derfor er risikoen for dioxiner og furanforurening i biocharprodukter lav.
PCB7 var ikke fundet i undersøgelsen af de mere end 100 biocharprøver (produceret i REFERTIL materiale let
bearbejdelig test og modtaget industriel reference biocharprøver) udledt fra traditionelle biomasse råstoffer
(landbrudsrester, biomasse fra træ, biprodukter far madindustri) og animalske og kategori 3 biprodukter.

Potentielle giftige elementer
Bestemte
potentielt
giftige
elementer
(PTE’er)
såsom
tungmetaller som kviksølv, kadmium, nikkel og bly er inkluderet
i listen over prioriterede stoffer. Direktiv 2008/105/EC
kategoriserer kadmium og kviksølv som prioriterede farlige
stoffer.
Det er meget vigtigt at måle PTE’er (metaller) i biochar pga. en 3
til 5 ganges opkoncentrering gennem pyrolyse processen.. Pga
opkoncentrering er der således risiko for højere koncentration af
PTE i faste output produkter end i det gennemsnitlige originale
input.
Indholdet afhænger i høj grad af koncentrationen af de givne
elementer i inputmaterialet og udbyttet af biochar, der er opnået
ved de givne pyrolyseforhold. Koncentrationen af PTE i
biomasseråstoffet fastsættes ofte af biochar’s grænseværdier for
en sikker anvendelse. Alle ABC’erne og højkvalitets PBC’er der er
lavet ud fra biprodukter, er godt under en striks medlemsstats
regulering og REFERTIL-anbefalede kvalitets- og sikkerhedss
grænseværdier for biochar. I det tilfælde hvor pyrolyse af
inputmaterialer med høje og/eller varierende koncentrationer af
PTE, er der en forhøjet risiko for at PTE’er i endelige
biocharprodukter, kan overskride grænserne for de anbefalede
sikkerhedskriterier.
Derfor bør koncentrationen af PTE’er i inputmaterialet
regelmæssigt overvåges. Adskillelige organiske affaldsstrømme
er kendt for generelt at indeholde høje koncentrationer af let- og
tungmetaller, hvilket forbliver og opkoncentreres i det endelige
biocharprodukt, der kommer ud af pyrolyse.

PTE-indhold i plantebaseret biochar og ABC

1Ms

Regulering (Ungarn)

Opdagelse af PTE’er med ICP-OES

Edward Someus (biochar S&T senior ingeniør)
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.3Ragrocarbon.com
http://www.refertil.info

Disclaimer: Forfatteren er alene ansvarlig for indholdet
af dette nyhedsbrev,som ikke repræsenterer Det
EuropæiskeFællesskabs mening.
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