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I denne udgave

REFERTIL projektet leverer
avancerede løsninger til den
værdiskabende omdannelse af de
organiske affaldsstrømme fra Europas
landbrug og fødevareindustri. I denne
sammenhæng forbedrer REFERTIL-
projektet de nuværende kompost
systemer og udvikleren ny generation
af teknologi til fremstilling af
emissionsfri biokul. Formålet er en
sikker, økonomisk og økologisk
genanvendelse af næringsstoffermed
særlig fokus på fosfor. Formålet er at
reducere den intensive brug af
mineralsk gødning
ogplantebeskyttelse i landbruget for
derigennem: 1) at forbedre den
miljømæssige, økologiske og
økonomiske bæredygtighed i
fødevareproduktion og 2) at reducere
de negative fodaftryk af byerne og

samlet bidrage til at begrænse
klimaændringer og samtidig skabe ny
bio - økonomi. Desuden støtter
REFERTIL projektet Europa-
Kommissionen i revisionen af
forordningen om gødninger, som vil
standardisere og ved lov harmonisere
en sikker brug af biokul og kompost
produkter somorganisk fosfor -
gødning og/eller jord
forbedringsmiddel.

▪ Definition af sikre kompost og biokul standarder i EU28

▪ At støtte Europa-Kommissionen i revisionen af forordningen om
gødninger(forordning EU nr. 2003/2003)

▪ Analyse af de bio-affaldsstrømme fra Europas landbrug og fødevareindustri
for at producere kompost og biokul produkter ved nul-emission.
Herunder en sikker anvendelse af produkterne

▪ Udvikling af en sikker og økonomisk behandling af bioaffaldogen
industrielproces til genanvendelse af næringsstoffer i kompost og biokul
produkter

▪ Udbrede kendskab til produktion og anvendelse af kompost og biokul til
fordel og interesse for små og mellemstore landmænd og forbrugere.

‘ABC’ – Biokul fra dyreknogler
Side 1
▪ Refertili korte træk

▪ Refertil partnere

▪ De centrale målsætninger

Side 2
▪ Definition af biokul

▪ Biokul typer

▪ Biokul råmaterialer

Side 3
▪ Udarbejdelse af politisk regelsæt for

anvendelse af biokul

▪ De foreslåede grænseværdier for biokul

▪ Standard definitioner for biokul

Side 4
▪ Udvikling af teknologi til fremstilling af

biokul

▪ Grænseværdier ogkvalitets kriterier for
biokul

▪ Kontakt til koordinator

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international.htm
http://www.vfl.dk/English/NyEnglishsite.htm
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://www.renetech.net/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://hu.wessling-group.com/en/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
http://3ragrocarbon.com/newsletter/?p=subscribe&id=3
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ABC og plante baseret biokul

Plantebaseretbiokul (PBC) er et
jordforbedringsmiddel, mens ABC er en
organisk fosfor-gødning. I denne
sammenhæng er biokul jordforbedrings-
middelog/ellerorganiskgødningeller begge
dele. REFERTIL anbefaler kraftigt, at kun én
klasseogminimum, menhøj nok,
miljøkvalitet biokul typeskal defineres
forbevaring af landbrugets anvendelse.

Et stort udvalg af organiskematerialerkan
bruges tilproduktion af biokul.

: Må ikkebestå aflevnedsmidler eller
dyrefoder, ogskal stamme fraen
bæredygtigaffaldskilde.

 Biokullenskal være
underkastet restriktioner for produktion
og anvendelse samt grænseværdier for
indhold af miljøfremmede stoffer og
tungmetaller. Afhængig af næringstofs
sammensætningen kan biokul anvendes
som gødning og/eller
jordforbedringsmiddel på grund af
strukturen og kulstofindholdet.

“PBC”:
Plantebaseret biokul

PBC er et stabilt kulstofholdigt materiale,
som alene produceres ud fra planterester
og har som oftest et højt kulstofindhold,
men et mere begrænset indhold af
næringsstoffer. Det har relativ høj
vandholdende evne og kan holde på
næringsstoffer grundet porøsiteten.

PBC fremstilles af flere typer plante
biomasse  ved iltfri forgasning ved 450
-550°C under negativt trykforhold for at
sikre, at forbrændingen er emissionsfri.

ABCer fremstillet af kategori 3
dyreknogler, som forbrændes iltfrit ved
600-650°C og under negativt trykforhold
for at sikre, at forbrændingen er
emissionsfri.

ABC indeholder ca. 30% fosfori form af
P2O5 som frigives langsomog haren lav
andel af kulstof. ABC er
yderstmakroporøs og med en
formulering, som derigennem kan huseen
række gavnlige mikroorganismer samt
indeholde  vand, hvilket giver en høj
vandholdende evne og modvirker
udtørring.

"3R" Ingen negativ påvirkning af
pyrolyseudstyr til ABC biokul produktion.

Levnedsmiddelkvalitet kategori 3 knogler
råvare

'ABC' makro porøst materiale
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 (forordning
(EC ) nr. 2003/2003) , og den mulige
optagelse af biokul - som organisk
gødning (ABC) og/eller som
jordforbedringsmiddel.

Biokul består for det meste af meget

tungt omsætteligt kulstof, som betyder,

at det genfindes i jorden rigtig mange år

efter udbringning. Derfor skal der kun

anvendes kvalificeret og sikker biokul.

Formålet er at sikre, at den foreslåede

biokul-kvalitet og sikkerhedskriterier på

lang sigt er i fuld overensstemmelse med

EU-dækkende direktiver og forordninger.

(grænseværdier for giftige stoffer) er at

 ved

anvendelse i landbruget.

 ogrevision afforordningen om gødninger

 i

2012-2014. Desuden eren bred vifte af

europæiske og globale videnskabelige og

teknologiske grupper blevet hørt om

viden og erfaringer i fremstillingen og den

potentielle anvendelse af biokul. En

detaljeret rapport er forelagt

Kommissionen den 20. december 2013.

The REFERTIL proposed analytical methods
for organic pollutants

REFERTIL har foreslået EU-kommisionen grænseværdier for biokul (mg/kg)

PAH16

Polycykliske aromatiske hydrokulstoffer16

CEN/ TS16181:2013* -Bestemmelse
afpolycykliske aromatiske
hydrokulstoffer(PAH)ved gaskromatografi(GC)

PCB7
EN16167:2012* -Gaskromatografi til
massespektrometri (GC-MS)

PCDD/F
CEN/ TS16190:2012* -Gaskromatografimed
højopløseligmassespektrometri(HR GC-MS)

* Horisontale standarder (CEN/TC400) Slam, behandlet
bioaffald, jord og affald.

Potentielle giftige forbindelser (mg/kg)

As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Organiske forurenende stoffer

PAH 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDD/F  (ng/kg I-TEQ) 20 20

Partikelstørrelsesfordeling ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%

Vægtfylde Erklæring Erklæring

Tørstofindhold >80% >60%

pH 6 - 10 6 - 10

Organisk kulstof i alt Erklæring 20%

Kvælstof og K i alt Erklæring Erklæring

Fosfor i alt  (P2O5) >25% Erklæring

Ca og Mg i alt Erklæring Erklæring

Spiringshæmmende analyse Ingen hæmning Ingen hæmning

Phytotoksicitet Ingen phytotoksicitet Ingen phytotoksicitet

Bør bevises at være agronomisk effektiv
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▪

▪

energieffektivitet ogemission.
▪

(ca. 30% for PBC
og 50% for ABC). Restener olie og
ikke-kondenserbare gasser, som skal
udnyttes optimalt både økonomisk og
miljøvenligt.

▪ Idet biokulproduktion kan betragtes
som et kemiskindustrianlæg i lille
målestok, er der

▪ At fremstille næringsstoffer og energi
ved en"

▪

▪

▪

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

I. : Der bør ikke være nogen samlede negative miljømæssige, økologiske
og menneskelige sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af biokul produkter i
det åbne jordmiljø. De udstukne grænseværdier bør fremme produktionen af  sikre
biokul produkter af høj kvalitet til anvendelse i landbruget.

II. :Kvalitetsstandarder bør udelukke de
dårligekulstofsprodukter fra markedet for gødning og jordforbedringsmidler. Biokul
produkter reguleret i henhold til obligatoriske EU-forordninger foreslås at være
anerkendte produkter for alle medlemslande. Biokul lavet af materialer under
affaldsrammedirektivet / End-of-Waste kriterierne foreslås samtidigt godkendt af
medlemslandene ved en tillægslov.

III. : Udover myndighedernes tilladelser til produktion og
anvendelse af biokul, er myndighedernesforpligtelse kontrol og løbende opfølgning
vigtige elementer. Ved fastsatte grænseværdier og pligtige analyser er der ajourførte
oplysninger om biokulproduktionen og den krævede produktkvalitet, såsom

▪

▪ : Fokuser på forurenende stoffer.
Produkt- og miljømæssige kvalitets nøgletal

▪ : Fokuser på forurenende stoffer og nøgletal

▪ : Forureningsindikator også for PCDD / F.

IV. : Ved at have fælles grænseværdier og definitioner af
Biokul fås en juridisk, teknisk, økonomisk markedsplatform for bæredygtigbiokul
produktion. Dette er endvidere et vigtigt juridisk element til at støtte brugeres og
forbrugeres interesser, såsom producentens biokul produktansvar, forsikring og
garanti, på samme måde som for alle andre kommercielle produkter.

: Leverer en rationel, realistisk og efterspurgt økonomisk gennemgang
for alle biokul interessenter fra det bæredygtige grundmateriale gennem produktion
og til sikring af en sikker anvendelse for jordbrugere. Gavnligheden  for miljøet,
klimabeskyttelsen og de sociale aspecter trækker også i den positive retning for
produktet.

Edward Someus
Biochar S&T senior engineer
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
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