Fortsatta driftprover mot milstolpe 3 (MS3) i Höganäs
Cortus återstartar driftprover under veckan i syfte att nå den stabilitet i körningarna som tar
oss till MS3.
Under oktober och november till idag har driftprover genomförts för att uppnå längre
drifttider och större stabilitet vid integrerad drift av bolagets 6 MW WoodRoll®- anläggning i
Höganäs. Produktionen av syngas har fortsatt helt enligt kravbild från Höganäs. Under
perioden har framförallt kapacitetsökning, och högre fukthalt i biomassan testats. I samband
med dessa körningar har partikelmängden i pyrolysgasen ökat på ett oväntat sätt och vissa
funktioner i styrsystemet behövde justeras för den högre produktionstakten. Detta har
delvis visat på nya mönster i processen som vi behöver korrigera för att säkerställa stabilitet i
processen framåt. Cortus tar nu dessa nya lärdomar med sig in den fortsatta intrimningen av
anläggningen. Justeringarna görs i steg med mindre ombyggnader och testkampanjer tills vi
är nöjda med resultatet och kan fullfölja MS3.
Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 72h och 168h samt vid eventuella
längre avbrott.
”Den tekniska utmaningen i att komma i mål med partikelavskiljning från pyrolysen är
besvärande men ett lösbart problem”, säger Håkan Sigfridsson, VD.
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Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa
på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig
förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet,
vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping
sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold
Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

