
Tekniske løsninger der gør den 
cirkulære økonomi mulig.



Primær målgrupper:

• Gylle og biomasse på biogasanlæg og landbrug 

• Oparbejdning af organiske restprodukter

• Separation og behandling af industrielle restprodukter

GS Supply 

Primære leverandører



Twin Screw Press 
Presser næsten alt

45 – 55 % 
Tørstof i

fiber

Malaysia baseret virksomhed med >25 års 
erfaring fra palmeolie industrien. 

• Metal og plast dåser/flasker

• Uorganiske og organiske restprodukter

• Tetrapak

• Græs

• Gylle/ biomasse



Twin Screw Press 
Presser næsten alt

Malaysia baseret virksomhed med >25 års 
erfaring fra palmeolie industrien. 

45 – 55 % 
Tørstof i

fiber



Twin Screw Press 
Presser næsten alt

Malaysia baseret virksomhed med >25 års 
erfaring fra palmeolie industrien. 

45 – 55 % 
Tørstof i

fiber



Vibro Screen

Malaysia baseret virksomhed med >25 års 
erfaring fra palmeolie industrien. 

Vibro-Screen, vibrerende 
fladsigte ned til 100 my filter
Til sigtning/separation af partikler i væske



Vibro Screen
100 – 500 my. filter

Malaysia baseret virksomhed med >25 års 
erfaring fra palmeolie industrien. 



Svensk virksomhed med >100 års erfaring 
fra primært papir industrien. 

• Hydro cyklon til sand og tungfase separation, 
anvendes til gylle, biomasse, org. affald 

• Deflaker til spaltning og findeling af fiber i pumpbare 
medier

• Rejekt separator, til frasortering af plast i biomasse

• Pulper, til udpakning og homogenisering af organisk 
affald 

• Fælles for disse maskiner er at de virker bedst ved 8 
– 14 % tørstof i medierne.

Innovative maskiner
Til gylle, biomasse og affald 



Svensk virksomhed med >100 års erfaring 
fra primært papir industrien. 

• Hydro cyklon til sand og 
tungfase separation, 
anvendes til gylle, biomasse, 
org. affald 

• Arbejder bedst ved 7 – 9 % 
tørstof.

Separation af sand



Removal of sand and glass with High Density Cleaner



Svensk virksomhed med >100 års erfaring 
fra primært papir industrien. 

Grubens Deflaker
• Til findeling af fibre i flydende biomasse

• Fibrene rives fra hinanden = større overflade

• Minimerer problemer med flydelag i Reaktoren. 

• Håndterer flydende biomasse > 50 m3 pr time. 



GL300  ca. 70 m3/h

Grubens Deflaker

• Op til 50 % øget omsætning af org. Tørstof i 
biomassen. 

• Op til 30 % øget gasproduktion på samme 
biomasse. 

• Minimerer problemer med flydelag i Reaktoren. 

• Kapacitet flydende biomasse > 50 m3 pr time. 

Før behandling Efter behandling



Svensk virksomhed med >100 års erfaring 
fra primært papir industrien. 

• 100 kw forbrugt effekt.

Krima dispenser 
Pulpning af tarme m.m.



Svensk virksomhed med >100 års erfaring 
fra primært papir industrien. 

• 100 kw forbrugt effekt.

Krima dispenser 
Pulpning af tarme m.m. 250 kW 

installeret effekt



Tysk virksomhed med >50 års erfaring fra 
primært landbrug og biogas . 

• Bioselect RC separator 4 størrelser 15 –
150 m3/h tørstof op til 35 % i fiber

Separation



Tysk virksomhed med >50 års erfaring fra 
primært landbrug og biogas . 

BS fortykker  
Lukket og lugtfrit system
Bioselect BS fortykker 3 størrelser 30 – 120 m3/h
tørstof trinløs justerbar til 22 % i fiber, typisk pumpbar fiber 



Tysk virksomhed med >50 års erfaring fra 
primært landbrug og biogas . 

BS fortykker  

Afgasset biomasse fortykkes til 9 % ts.
Organisk andel i tørstof øges markant 



Svensk virksomhed med >30 års erfaring fra 
Renseanlæg og industrier. 

• Dekanter kapacitet 1 – 75 m3/h

• 10 års serviceaftale med fast pris på ALT. 

Dekanter



Svensk virksomhed med >30 års erfaring fra 
Renseanlæg og industrier. 

• Større overflade - mere effektiv separation

• Traditionel opbygget skrue

• Skråtstillede vindinger på sneglen 

Lamel design



Dansk virksomhed med >25 års erfaring fra 
Renseanlæg og industrier. 

AL-2 Båndfilteranlæg
• Meget effektiv separation af P og org. Ts.

• Særligt egnet til svinegylle 



Princip AL-2 separation

1: Chopper

2: Feedpump

3: ad coagulant

4: mixing

5: adding polymer

6: mixing, 7: flocculation

8: drainage 9:  fiber 12 % DM

10:  reject water,

12: Screw press

13: Fiber 25 - 30 % DM 



Polymer lab. tests

Op til 99 % af fosfor i fiberen



Virksomhed med >25 års erfaring fra 
landbrug primært i USA

• Spredere til strøelse i sengebåse, kylling 
huse, ridebaner og dybstrøelse. 

• Kendetegnet ved at bruge tallerken 
spreder og ikke bånd.

• Meget nøjagtig og jævnt spredning

• Meget enkel og robust maskine

Strømaskine 



Virksomhed med >25 års erfaring fra 
landbrug primært i USA

Strømaskine
Til front eller 3 punkt montering



Optimering af biogas anlæg
- Selektiv opholdstid

- Øget biogasudbytte

- Reduktion af fibermængden

- Koncentration af fosfor fraktion

- Optimering af N-P forhold



Hvorfor Selektiv opholdstid

• Meget fiber går ufordøjet gennem biogasanlægget.

• Historien har vist at det koster penge at afsætte fiber.

• Kommunale renseanlæg lavede for 30 – 40 år siden rådnetanke for at 
reducere slammængden, og koncentrere fosfor i en fraktion der kan 
afsættes. Metan produktion var en ”sidegevinst” 



Derfor Selektiv opholdstid

• Bedre omsætning af svært nedbrydelig fiber.

• Øget metan produktion, betaler separationen. 

• Forbehandlingen er ikke helt så vigtigt.

• Mindre fiberfraktion med højere fosfor indhold. 

• Mere attraktiv fibergødning, nemmere af afsætte.



Alt har samme opholdstid
• Svært nedbrydelig fiber bliver ikke omsat
• Let omsættelig  biomasse bruger sekunder 

reaktor som ”lager”

Primær 
Reaktor 

Lager

Sekunder 
reaktor

(1)Biomasse ind 
12 % ts.

5 % ts

7-9 % ts



Selektiv opholdstid
• Svært nedbrydelig fiber får øget opholdstid 

• Let omsættelig  biomasse bruger ”fast line” 

Primær 
Reaktor 

Lager

Sekunder 
reaktor

(1)Biomasse ind 
12 % ts.

”Fast line” for hurtigt nedbrudt biomasse

Separation

8 % ts 12 % ts

5 % ts

7-8 % ts



Selektiv opholdstid
• Svært nedbrydelig fiber får øget opholdstid til 

det er nedbrudt

Primær 
Reaktor 

Lager

Sekunder 
reaktor

(1)Biomasse ind 
12 % ts.

Tilbageførsel fiber ca. 25% mængde
Biogaspotentiale er ca. som ko gylle

Separation

8 % ts

12 % ts
5 % ts

5- 6 % ts



7,5 % ts.

Separation  justering N-P forhold
med selektiv opholdstid

Rejekt lager

• 94 % af total mængde
• 90 % af total N.
• 45 % af Fosfor
• N-P forhold 8,8

Sekunder 
reaktor

N-P forhold 4,5

Tilbageførsel fiber

Separation

12 % ts
25% mængde

5 % ts

6 % ts

P fraktion
55 % af Fosfor (11 kg P/ton)
6 % af mængden

5 % ts. 



Separation  justering N-P forhold

Rejekt lager

• 80 % af total mængde
• 70 % af total N.
• 40 % af Fosfor
• N-P forhold 6 - 9

Sekunder 
reaktor

N-P forhold 
4,5

5 % ts P fraktion
60 % af Fosfor (4,7 kg/ton)
16 - 20 % af mængden

5 - 6 % ts. 
ts



Separation med Noxon lameldekanter
Reduktion af fibermængden 35 – 59 %
• Biogas 1

Traditionel drift

Med selektiv opholdstid 

Fiber mængden reduceret med 59 % 

• Biogas 2

Traditionel drift

Med selektiv opholdstid

Fiber mængde reduceret med 35 % 

Biogas 1 Tørstof % Total N NH4-N Fosfor N-P forhold mængde

Biomasse til separation 7,3 5,2 3,3 1,2 4,3 100

Rejekt fra Noxon 4,8 4,8 3,3 0,7 6,9 89

Fiber fra Noxon 27,5 6,6 3,1 6,0 1,1 11

Biogas 1 Fiber retur Tørstof % Total N NH4-N Fosfor N-P forhold mængde

Biomasse til separation 5,1 4,8 3,3 1,1 4,4 100

Rejekt fra Noxon 4,1 4,8 3,3 0,5 9,6 95,5

Fiber fra Noxon 22,7 8,4 3,1 8,0 1,1 4,5

Biogas 2 Tradiotionel Tørstof % Total N NH4-N Fosfor N-P forhold mængde

Biomasse til separation 9,5 6,0 3,8 1,3 4,6 100

Rejekt fra Noxon 5,5 5,4 3,6 0,6 9,0 83

Fiber fra Noxon 29,0 8,9 4,8 4,0 2,2 17

Biogas 2 Fiber retur Tørstof % Total N NH4-N Fosfor N-P forhold mængde

Biomasse til separation 6,6 5,9 3,8 1,2 4,9 100

Rejekt fra Noxon 4,9 5,4 3,6 0,5 10,8 89

Fiber fra Noxon 20,0 8,2 3,9 5,0 1,6 11



7,5 % ts.

Option på udtagning af tørt fiber
eller findeling af fiber inden retunering

Rejekt lager

• 94 % af total mængde
• 90 % af total N.
• 45 % af Fosfor
• N-P forhold 8,8

Sekunder 
reaktor

N-P forhold 4,5 Separation

5 % ts

6 % ts

P fraktion
55 % af Fosfor (11 kg P/ton)
6 % af mængden

5 % ts. 

Presning fiberFindeling fiber


