Driftslederkursus
Dansk Biogasrådgivning A/S udbyder nu driftslederkursus. Kurset strækker sig over tre dage, og berører tre
forskellige temaer, herunder biologi og biogasanlæg, dagligdagen på et biogasanlæg og biomasser. Vi håber
meget, at I vil deltage og bidrage til de mange diskussioner – vi har spændende emner på programmet!

D. 23. maj 2018: Biologi og biogasanlæg
Dagen vil omhandle biologi i et biogasanlæg, hvor I vil få en introduktion til de biologiske processer, som finder
sted i et biogasanlæg og hvordan, de hænger sammen. Derudover vil vi give forklaring på hvad der sker, når
der tilsættes konkrete biomasser til biogasanlægget. Det skal også handle om anlægsopbygning, blandt andet
hvorfor det er opbygget som det er, og hvad formålet er med forskellige tanke og maskiner. Slutteligt vil det
handle om onlinesystemer, herunder DBR webportal og analyser. Vi vil gerne gøre jer endnu bedre til at forstå
de grafer, som dannes ud fra analyseresultaterne i jeres reaktorer/tanke. Du kan sagtens være med, selvom
du ikke er på DBR webportal.

D. 18. september 2018: Dagligdagen på et biogasanlæg
Denne dag vil starte med vedligehold og hvordan I udfører dette. Her vil vi tale om sikkerhed,
runderingsskemaer, observationer og prioriteringer. Dernæst skal det omhandle drift, og hvordan I overvåger
den på jeres biogasanlæg. Sidst på dagen skal det handle om eksterne folk på biogasanlæg – kan det betale
sig at tilkøbe diverse vedligeholdelsesaftaler med leverandører? Disse spørgsmål og mange flere, vil vi tage
en snak om.

D. 14. november 2018: Biomasser
Dag tre er afsat til biomasser – hvad er der på markedet og er nogle af dem problematiske biomasser? Hvilken
betydning har det for dit anlæg, at du benytter mange raffinerede biomasser? Vi skal også tale om hvordan
det kan observeres, at der er noget galt og hvad kuren er, hvis anlægget har fået problemer. Slutteligt vil vi
diskutere hvad jeres kutyme bør være, når I bliver tilbudt billige varer.

Kurset afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg
Ankomst kl. 8.30 – stående brunch / morgenmad
Undervisningsstart kl. 8.45
Frokost og erfaringsudveksling kl. 12.00 – 13.15
Eftermiddagspause kl. 14.15
Kurset er færdigt ca. kl. 15.30

Pris for hele pakken, bestående af tre kursusdage med fuldforplejning og kursusmateriale: 11.900 DKK.
Sidste frist for tilmelding er den 4. maj 2018. Tilmelding er bindende og efter sidste frist for tilmelding
fremsendes en faktura på hele kursusbeløbet. Såfremt der ikke er minimum 10 tilmeldinger, ser vi os nødsaget
til at aflyse kurset og returnere kursusbeløbet.
Tilmelding til Marie Porse Jensen på mpj@danskbiogasraadgivning.dk senest den 4. maj 2018.

