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ABSTRACT  

The possibility to extract bio-SNG from the product gas obtained from gasification of biofuel 

with a pressurized, oxygen-blown CFB gasifier connected to a heat and power station using 

only membrane separation was theoretically investigated. Selling the methane, instead of 

feeding it to the plant’s turbine(s), might mean that overall profitability is increased. The 

considered product gas mainly consists of H2, CO, CO2, H2O and CH4. By doing a literature 

review different membrane types were studied and it was concluded that for now only 

polymers may be of interest, due to high production costs for other membranes or for the fact 

they are still at laboratory stage. It was further determined though that neither membranes 

made of glassy polymers (fixed polymer chains) nor rubbery polymers (mobile polymer 

chains) are probably capable of separating the methane from the other gas components on 

their own. Glassy membranes will most likely have trouble separating CO from CH4 due to 

similarity in size of the two molecules, while a separation using rubbery membranes will 

result in at least H2 accompanying the methane. The rubbery polymers’ incapability of 

separating H2 from CH4 despite greatly differing condensation temperatures between the 

two components can be explained by the fact that rubbery membranes, apart from 

condensation temperature, also separate according to molecular diffusivity. If a multistep 

process with recirculation that combines both glassy and rubbery polymers is applied, 

satisfying results may be obtained. This, however, builds on a higher separation of CH4 and 

CO with rubbery membranes than condensation data indicates and needs to be further 

investigated with help of real life experiments and more advanced computation programs 

than used in this study. 
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SAMMANFATTNING  

Vid förgasning av biomassa med syrgasblåst, trycksatt cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) 

erhålls en produktgas beståendes främst av vätgas, kolmonoxid, koldioxid, vatten och en del 

metan. Om metanet utvinns och säljs som ren metangas, istället för att tillsammans med 

resten av produktgasen matas till tillhörande kraftvärmeverks turbin(er), är det möjligt att 

produktionsanläggningens totala lönsamhet skulle öka. Syftet med det här arbetet har varit 

att undersöka om det med hjälp av membran är möjligt att separera ut detta metan, vilket 

har gjorts genom en litteraturstudie och teoretiska beräkningar.  

Det visade sig att membran av glassy och rubbery polymers, på grund av för höga 

produktionskostnader för andra membran eller av det faktum att de ännu inte lämnat 

laboratoriet, är de typer av membran som är möjliga att tillgå idag. Det kan dock med ganska 

stor säkerhet sägas att varken glassy eller rubbery membranes på egen hand klarar av att 

separera ut metanet från resterande gaskomponenter. Glassy membranes, som i huvudsak 

separerar molekyler från varandra efter deras volym, kommer antagligen få problem med att 

skilja metanet från kolmonoxiden då dessa ämnen ligger nära varandra storleksmässigt. 

Någon laborationsdata för separering mellan metan och kolmonoxid hittades dock varken för 

glassy eller rubbery membranes.  

För rubbery membranes, som främst separerar efter molekylers kondenseringstemperatur, 

tyder kondenseringsdata på att metanet inte kan fås ensamt då det förhåller sig mitt emellan 

resterande gaskomponenter. Dock visar avskiljningsdata att rubbery membranes till exempel 

enklare skiljer metan från kväve än från väte, trots att väte kondenserar vid en temperatur 

mer skild från metan än kväve. Detta kan förklaras av att rubbery membranes även separerar 

efter molekylers diffusivitet. På grund av att rubbery membranes jobbar enligt båda dessa 

funktioner går det inte att på rak arm säga i vilken utsträckning metan och kolmonoxid skulle 

avskiljas med denna typ av membran. Om någorlunda hög avskiljningsförmåga påvisas 

mellan metan och kolmonoxid med rubbery membranes är det dock inte omöjligt att en 

flerstegsprocess (med recirkulation), där glassy och rubbery kombineras, skulle kunna ge ett 

tillfredsställande resultat. Huruvida detta i så fall vore ett intressant alternativ eller inte beror 

på hur processen står sig mot redan befintlig metod för framställning av metangas från 

förgasning av biomassa (metanisering följt av uppgradering). 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

Bio-SNG Bio betecknar att gasen är framställd från biomassa och SNG 

står för Substitute Natural Gas. Bio-SNG innebär alltså en 

syntetisk (konstgjord) gas som kan ersätta naturgas och som 

har framställts från biomassa genom till exempel rötning eller 

förgasning. Bio-SNG går även under namnet biometan. 

Permeate/Permeat Den gas som, vid membranseparering, har tagit sig igenom 

membranet. 

Residue/Retentat Den gas som, vid membranseparering, inte har lyckats ta sig 

igenom membranet. 
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1 INLEDNING 

Dagens fossila bränslen (ej förnybara bränslen) som kol, olja och naturgas förbrukas i en 

betydligt högre takt än vad de återskapas i jordskorpan och bidrar dessutom till den 

pågående växthuseffekten. Det är därför av stor vikt att fokus läggs på utveckling och 

expandering av förnybara energikällor som solenergi, vindkraft och biogas. På senare år har 

en ny teknik utvecklats där konstgjord naturgas (biometan) kan framställas genom 

förgasning av biomassa.  
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1.1 Bakgrund 

Vid förgasning av biomassa erhålls en produktgas vilken huvudsakligen består av 

kolmonoxid, koldioxid, vätgas, vatten och en del metan. Dess höga värmevärde gör att gasen 

passar utmärkt som bränsle vid produktion av el och värme i ett kraftvärmeverk. Dock skulle 

själva metanet ge en större lönsamhet om det utvanns från gasen som ren metangas (även 

kallat biometan eller bio-SNG) istället för att matas till verkets turbin(er). Detta då den 

erhållna produktgasen från förgasningsprocessen fortfarande håller en tillräckligt hög 

bränslekvalitet även utan själva metanet och för att biometan kan användas som drivmedel 

samt distribueras som naturgas på naturgasnätet. Utvinning av biometan skulle med andra 

ord innebära att produktgasen utnyttjas på bästa möjliga sätt.  

Den process som idag tillämpas där biomassa blir till biometan innebär att produktgasen 

först renas från bland annat tjära och oönskade ämnen som svavelväte (H2S) för att sedan 

genomgå en process känd som metanisering. I metaniseringssteget tillförs vattenånga varpå 

rätt förhållanden erhålls för att en reaktion mellan gasens väte och kol kan äga rum så att 

metan bildas med hjälp av en katalysator. Vanligen sker metanisering i två reaktorsteg. 

Slutligen fås själva biometanet genom en uppgradering av gasen där nybildat vatten och 

kvarvarande koldioxid från metaniseringssteget har separerats bort. De metoder som kan 

användas för uppgraderingssteget är bland annat skrubberteknik, PSA och membranteknik. 

Metaniseringssteget är dock en förhållandevis kostsam process varav det finns intresse i att 

undersöka möjligheterna till att utvinna metanet utan detta steg. Alltså om det enbart genom 

separering är möjligt att erhålla en metangas av tillräckligt hög kvalitet för att klassas som 

biometan. Övre delen av figur 1 nedan beskriver den process som idag tillämpas vid 

utvinning av biometan genom förgasning, medan nedre delen av bilden illustrerar den tänkta 

process som ska studeras i detta arbete. 

 

Figur 1. Utvinning av biometan genom förgasning idag (övre bild) respektive tänkt process som ska 
studeras i detta arbete (nedre bild). Den tänkta processen ska alltså utan metanisering generera en 
gas tillräckligt rik på metan för att klassas som biometan samt producera  el och värme. 
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1.1.1 Varför biometan  

Biometan är ett förnybart drivmedel och bland annat en intressant komponent i att uppfylla 

regeringens mål till år 2020 om att minst 10% av energiförbrukningen inom transportsektorn 

ska komma från förnybara källor. Till skillnad från fossila bränslen (ej förnybara bränslen) 

som bensin och naturgas bidrar inte biometanet till en ökad koldioxidhalt i atmosfären. Detta 

då det kol som finns i biometanet härstammar från den koldioxid som genom fotosyntesen 

har bundits i det material (växter) som används vid framställning av gasen. En exponering av 

biometan som drivmedel och för distribution på naturgastnätet förväntas dessutom leda till 

nya jobbmöjligheter då det skulle kräva ett samarbete mellan flertalet aktörer (för 

projektering, byggande, produktion, distribution mm). (Biogasportalen [1], 2013)  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det utan metanisering med hjälp av membranteknik 

går att, från den gas som bildas vid förgasning av biomassa, utvinna en metangas av 

tillräckligt hög kvalitet för att säljas som drivmedel eller distribueras som naturgas på 

naturgasnätet. Syftet med rapporten i sig är dessutom att ge den som sedan tidigare inte är 

insatt i området membranseparering grundläggande kunskaper inom detta. 

1.3 Avgränsning 

Potentialen för utvinning av biometan utan metanisering kommer att undersökas för 

tekniken membranseparering där den gas som ska separeras har erhållits genom förgasning 

med trycksatt, syrgasblåst CFB. 

1.4 Metod 

Att genom litteraturstudier sammanställa data från olika källor för att få en överblick av vilka 

membran som lämpar sig för separering av betraktad gassammansättning och i vilken 

utsträckning denna separering kan ske. Studien kommer innefatta utförda experiment på 

området såväl som relevant litteratur. Utifrån sammanställningen görs sedan en utvärdering 

huruvida membranseparering skulle kunna vara ett alternativ för utvinning av metan vid 

förgasning av biomassa eller inte. Potentialen för membranseparering kommer även att 

undersökas genom simuleringar i ett Excel-skrivet program.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

Nedan följer arbetets litteraturstudie som, innan en fördjupning på just membranseparering 

behandlas, framförallt tar upp hur biometan från förgasning av biomassa framställs idag. 

Detta för att ge en bild av förutsättningarna till att enbart med hjälp av membranteknik 

uppgradera produktgasen. Samtliga nämnda gaskoncentrationer i det här avsnittet såväl som 

framöver syftar på volymprocent/molandel av total gas. 

2.1 Produktion av biometan idag 

Utvinning av bio-SNG sker vanligen på biologisk väg genom en metod känd som rötning. Vid 

rötning sker nedbrytning av ett organiskt material (till exempel matavfall, växter, slam från 

avloppsreningsverk mm) inne i en kammare utan syretillförsel vilket leder till att koldioxid 

och metan bildas. Gasen uppgraderas sedan till bio-SNG där koldioxiden och en del andra 

ämnen har separerats bort, tryckhöjs och transporteras slutligen till olika tankställen för att 

säljas som drivmedel. De rester som kvarstår från rötningsprocessen används som gödsel 

(biogödsel) till gårdar och åkrar. (GoBiGas [1], 2013) Den totala potentialen för biogas genom 

rötning av inhemska restprodukter i Sverige är cirka 10,6 TWh/år vilket motsvarar 12% av 

alla vägtransporters energiförbrukning per år. (Business Region Göteborg, 2013)  

2.2 Utvinning av biometan genom förgasning - en ny teknik 

På senare tid har en alternativ metod för produktion av bio-SNG demonstrerats – bio-SNG 

från förgasning av biomassa. I Güssing, Österrike finns  till exempel sedan några år tillbaka 

en demonstrationsanläggning där förgasaren är på 8 MWth och metaniseringssteget på 1 

MW, och Göteborg Energi AB, under projektnamnet GoBiGas, invigde i mars 2014 en 

testanläggning på 20 MWgas med snarlik teknik. (Held,2012) Business Region Göteborg 

2013 uppskattade 2008 att restprodukter (så som flis, grenar med mera) från Sveriges skogar 

har potential för en biogasproduktion om 59 TWh/år (GoBiGas [2], 2013) vilket, för att ge en 

storleksuppfattning, kan sättas i förhållande till den totala energiförbrukningen för Sveriges 

transportsektor som 2013 uppgick till cirka 120 TWh (Energimyndigheten, 2014). Göteborg 

Energi AB vill bygga ut testanläggningen och öppna upp för kommersiellt bruk, men menar 

på att detta förutsätter en större satsning från staten på icke fossila drivmedel (GoBiGas [3], 

2015). 

2.2.1 Från förgasning av biomassa till biometan 

Processen där biomassa utvinns som biometan, illustrerat av figur 2, sker i fyra steg: 

1) Förgasning 

2) Rening 

3) Metanisering 

http://gobigas.goteborgenergi.se/Sv/Biogas_genom_forgasning/Vad_ar_biogas_
http://gobigas.goteborgenergi.se/Sv/Biogas_genom_forgasning/Vad_ar_biogas_
http://gobigas.goteborgenergi.se/Sv/Biogas_genom_forgasning/Vad_ar_biogas_
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4) Uppgradering 

 

 
Figur 2. Övergripande processchema för framställning av biometan genom förgasning av biomassa. 
Figur hämtad från (Lundberg, 2011). 

Vid förgasning av biomassan erhålls en produktgas huvudsakligen beståendes av väte (H2), 

kolmonoxid (CO) och metan (CH4) men även av föroreringar så som tjära, svavel, högre 

kolväten mm. Dessa komponenter måste avskiljas då de kan orsaka problem med 

anläggningens komponenter och negativt påverka efterföljande processteg. Efter reningen 

sker metanisering som innebär att produktgasens metanhalt ökas. Gasen som erhålls 

innehåller dock även stora mängder koldioxid och vatten, som måste renas bort, innan gasen 

kan klassas som biometan. Borttagningen av koldioxid och vatten heter att gasen 

uppgraderas. (Lundberg, 2011) Biometan är alltså en uppgraderad form av biogas och 

innebär en gas beståendes till minimum 95% av metan (Biogasportalen [2], 2013). 

2.2.1.1  Förgasningsprocessen 

Vid termisk förgasning övergår ett fast eller flytande bränsle med hjälp av ett 

oxidationsmedium (syre, luft eller vattenånga) till gasform. Processen sker i fyra steg: 

förvärmning och torkning, pyrolys, förgasning och förbränning. 

 Förvärmning och torkning av bränslet - för att erhålla en effektiv 

förgasningsprocess är det viktigt att bränslets fukthalt är så låg som möjligt innan det 

matas in i förgasningsreaktorn. 

 Pyrolys - Upphettning av bränslet inom temperaturintervallet 350-600 °C utan 

oxidationsmedium. Här övergår bränslets mer flyktiga (förmåga att avdunsta) ämnen 

till gasform. 

 Förgasning - Upphettning av bränslet inom temperaturintervallet 800-900 °C med 

oxidationsmediet närvarande. Här övergår även bränslets resterande komponenter 

till gasform. I detta steg sker ett antal jämviktsreaktioner mellan oxidationsmediet 

och produkterna erhållna från pyrolysen vilket resulterar i en gas huvudsakligen 

beståendes av väte (H2), kolmonoxid (CO), metan (CH4), koldioxid (CO2), andra 

högre kolväten och vatten (H2O). Alltså syntesgas. Eftersom de reaktioner som äger 

rum i förgasningsprocessen är endoterma (en reaktion som upptar värme från sin 

omgivning) måste värme tillföras genom förbränning av något bränsle. Detta kan ske 

i förgasningsreaktorn (direkt värmetillförsel) alternativt överföras från en 

intilliggande reaktor (indirekt värmetillförsel). 

(Lundberg, 2011) 
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2.2.1.2 Reningsprocessen 

Reningsprocessens uppgift är i huvudsak att föra bort den tjära (stora 

kolvätemolekyler) som finns i den syntesgas som bildats från förgasningsprocessen. 

Även en del andra ämnen så som svavel och klor renas bort. Mängden tjära i gasen 

beror i princip av förhållandena under förgasningen medan mängden svavel och klor 

beror på vilken biomassa (material) som använts.  

Tjäran kan antingen separeras bort med någon typ av skrubberteknik eller genom en 

metod känd som krackning. Skrubbertekniken fungerar i stora drag som så att tjäran 

löser sig/absorberas i en lipofilisk vätska (ty tjäran är lipofilisk och lipofiler dras till 

varandra). Med krackning menas att tjäran bortförs genom att brytas ned till mindre 

molekyler. Detta kräver dock en temperatur på över 1000 grader Celsius vilket 

innebär att gasens temperatur efter förgasningen måste höjas om en CFB-förgasare 

används som i sin tur leder till att verkningsgraden för själva 

biometanutvinningsprocessen sjunker. Nedbrytning kan dock ske vid betydligt lägre 

temperaturer om en katalysator så som dolomit tillsätts (Lundberg, 2011).  

Svavel och klor i bränslet bildar framför allt H2S och HCl. Dessa ämnen kan separeras 

bort med hjälp av skrubberteknik. 

(Held, 2012) 

2.2.1.3 Metanisering 

Genom att tillföra vattenånga i en typ av reaktor kan förhållandet mellan mängden 

vätgas och kolmonoxid i syntesgasen anpassas. Processen kallas för vattengasshift och 

den reaktion som sker är: 

H20 +CO <-> H2 + CO2 (Lundberg, 2011) 

Kolmonoxiden reagerar med vattenånga varpå vätgas och koldioxid bildas och på så 

vis anpassas förhållandet H2/CO. Det förhållande H2/CO2 som eftersträvas beror på 

vad som sedan önskas som slutprodukt. För utvinning av biometan anpassas 

förhållandet mellan vätgas och kolmonoxid till 3/2 så att metanisering kan äga rum: 

CO + 3H2  CH4 + H2O 

CO2 + 4H2   CH4 + 2H2O 

(Held, 2012) 

Då dessa reaktioner är starkt exoterma (värme frigörs) krävs ett rejält kylsystem för 

att kyla ner gasen. Det är alltså av fördel om syntesgasen redan innehåller så mycket 

metan som möjligt före metaniseringssteget så att ovanstående reaktioner inte 

behöver ske i samma utsträckning. (Held, 2012) 
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2.2.1.4 Uppgradering 

Som det går att utläsa ur ovanstående reaktionsformler bidrog vattengasshiften till en 

ökad andel CO2 (koldioxid) i syntesgasen (där inte all koldioxid gick åt under 

metaniseringssteget). Metaniseringen gav även upphov till att stora mängder H2O 

(vatten) bildades. Dessa komponenter samt spår av andra ämnen måste alltså 

separeras bort innan gasen kan klassas som biometan. Detta kan bland annat göras 

genom någon typ av skrubberteknik (som vid bortföring av tjäran) så som 

aminskrubber eller vattenskrubber alternativt genom PSA (Pressure swing 

adsorption) eller med hjälp av membranteknik. Amin- och vattenskrubber är 

välkända metoder som används inom naturgasreningsindustrin sedan många år 

tillbaka. Användande av PSA och membranteknik vid kommersiellt bruk är relativt 

nytt och forskning för att effektivisera de båda teknikerna pågår just nu från flera håll. 

De olika metoderna beskrivs mer ingående i avsnitt 2.3 - Alternativa 

separeringsmetoder och avsnitt 2.4 om membranseparering. 

2.2.2 Förgasningstekniker 

Nedan följer enklare beskrivningar av olika förgasningstekniker för att bland annat ge en 

förståelse för vilken typ av förgasning som bäst lämpar sig vid just utvinning av biometan.  

2.2.2.1 Fastbäddsförgasare 

En fastbäddsförgasare består sammanfattningsvis av en cylinderformad reaktor där bränslet 

som ska förgasas vilar på ett typ av galler. Konstruktionen lämpar sig för mindre kraft- och 

värmeverk upp till effekter på 10 MWth. Fastbäddsförgasare kan delas in i medström- 

respektive motströmsförgasare.  

Hos en medströmsförgasare tas den producerade gasen ut vid anläggningens botten vilket 

innebär att gasen måste passera genom reaktorns varmaste områden (så nära själva 

värmekällan som möjligt). Fördelarna med detta är att den producerade gasen innehåller 

relativt låga halter tjära, då stora mängder av tjäran sönderdelas på grund av den höga 

temperaturen (se figur 3 nedan). Följderna av detta är dock en energifattigare gas. Hos en 

motströmsförgasare tas istället den producerade gasen ut vid reaktorns topp vilket leder till 

en gas innehållandes mer tjära men som samtidigt har ett högre värmevärde än den gas som 

fås från medströmsförgasaren (se figur 4 nedan). (Held 2012), (Lundberg, 2011)  
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2.2.2.2 Fluidiserad bädd 

I en fluidiserad bädd blåses en gas (oxidationsmediet) genom en het bädd av partiklar, ofta 

sand. Vid en tillräckligt hög gashastighet lyfter partiklarna, blandas med varandra och 

uppträder som en kokande vätska vilket det inmatade bränslet förgasas genom. Den höga 

hastigheten hos oxidationsmediet och partiklarnas nära kontakt med bränslet leder till att 

bränslet snabbt värms upp och att en hög bränsletransport erhålls.  

Fluidiserade bäddar finns som cirkulerande (CFB) och bubblande (BFB) och lämpar sig för 

kraft- och värmeverk på 10 MWth och uppåt. Skillnaden de två teknikerna emellan är att 

oxidationsmediet blåses in med en högre hastighet hos den cirkulerande bädden vilket leder 

till att bäddmaterial lyfts och lämnar förgasaren med gasen, för att sedan återföras efter att 

ha avskilts i en cyklon. Skillnaden finns illustrerad i figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 3. Fastbäddsförgasare av typen 
medström. Som bilden visar tas den 
producerade gasen ut vid reaktorns botten 
varvid gasen innehåller en förhållandevis 
liten andel tjära. Figur från (Held, 2012). 

Figur 4. Fastbäddsförgasare av typen 
motström. Som bilden visar tas den 
producerade gasen ut vid reaktorns topp 
varvid gasen innehåller en förhållandevis hög 
andel tjära. (Figur från Held, 2012). 

 

Figur 5. Bubblande bädd till vänster och cirkulerande bädd till höger. Som bilden visar leder den 

högre inblåsningshastigheten hos en cirkulerande bädd till att bädd- och bränslepartiklar följer 

med den producerade gasen upp. Gasen renas på vägen ut med hjälp av en cyklon och de 

medföljande partiklarna förs åter till reaktorn. Bild från (Lundberg, 2011). 
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Partiklarna (bäddmaterialet) i sig kan värmas upp genom förbränning av kol i reaktorns 

botten (direkt uppvärmning). Alternativt kan bäddmaterialet cirkuleras via en separat 

förbränningskammare som i figur 6 nedan eller så kan en värmeväxlare används (indirekt 

uppvärmning). Vid indirekt uppvärmning används vattenånga som oxidationsmedium inne i 

reaktorn i och med att syre respektive luft skapar en överflödig förbränning. (The Free 

Dictionary, 2002) och (Lundberg, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Suspensionförgasare 

Suspensionförgasare används då stora mängder av kol ska förgasas. Förgasningen sker under 

mycket höga tryck (25-60 bar) och temperaturer (1300-1600 grader C) på grund av kolets 

låga reaktionsförmåga. Biomassa har en högre reaktionsförmåga än kol och kan därför 

förgasas i förgasare som arbetar med lägre temperaturer. De höga temperaturerna skulle 

dessutom leda till en syntesgas princip helt fri från tjära vilket i sin tur innebär en 

metanfattig gas (som då inte är bra om målet är utvinning av biometan). I figur 7 nedan finns 

en illustration av hur en suspensionförgasare kan se ut. (Held, 2012), (Lundberg, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) med indirekt förgasning. De 
bäddpartiklar som följt med den producerade gasen ut från reaktorn transporteras 
till en separat förbränningskammare. I förbränningskammaren hettas de återigen 
upp innan de skickas tillbaka till reaktorn för att på nytt avge värme till det 
inmatade bränslet. Figuren är hämtad från (Lundberg, 2011). 

Figur 7. Illustration av en flamförgasare. Som bilden visar fås en syntesgas 
fri från tjära. Figur hämtad från (Jörgen, 2012). 
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2.2.3 Val av förgasare 

För att utvinning av biometan ska vara lönsamt krävs en viss storlek på anläggningen och en 

viss lägsta halt av metan i syntesgasen från förbränningsprocessen. Då fastbäddsförgasare 

endast lämpar sig för mindre anläggningar (upp till 10 MWth) är detta inget alternativ vid 

framställning av biometan (jämför med GoBiGas-projektet där endast 

demonstrationsanläggningen är på 20 MWth). Inte heller flamförgasartekniken är ett 

alternativ då den arbetar vid mycket höga temperaturer vilket leder till att den bildade 

syntesgasen endast innehåller mycket små mängder metan som i sin tur betyder att mer 

energi måste läggas på efterföljande metaniseringssteg. Den teknik som gör sig bäst för 

ändamålet är alltså förgasning med fluidiserad bädd. 

Det har visat sig att den typ av fluidiserad bädd som passar bäst för utvinning av biometan 

hos anläggningar på mindre än 100 MWth  är CFB med indirekt förgasning, där 

begränsningar hos värmeväxlaren mellan förgasningsreaktor och förbränningskammare 

hindrar en större uppskalning. För anläggningar större än 100 MWth har trycksatta, 

syrgasblåsta CFB visat sig mest lämpliga. Detta är dessutom den förgasningsteknik som står 

för den producerade syntesgas som ska undersökas i den här studien. Huvudanledningen till 

just dessa två val är att den syntesgas som fås är fri från kväve (Held, 2012).  

(Lundberg, 2011) 

2.3 Alternativa separeringsmetoder 

Nedan presenteras enklare beskrivningar med för- och nackdelar hos en del andra metoder 

utöver separering med membran för att avskilja gaskomponenter från varandra. 

2.3.1 Aminskrubber (chemical absorption) 

CO2 kan bortföras med hjälp av absorption enligt bilden nedan genom att låta 

aminabsorbenter suga upp koldioxiden från gasen. Processen fungerar i stora drag som så att 

gasen beståendes av koldioxid (CO2) först och främst kommer in i det vänstra 

högtryckstornet (skrubbern), se figur 7. Väl där inne strömmar gasen i motsatt riktning 

absorbentvätskan, varpå koldioxiden i gasen sugs upp i absorbenten och gasen renas. 

Absorbenten hettas sedan upp med hjälp av en värmeväxlare och skickas till ett 

lågtryckstorn. Kombinationen av den höga temperaturen och det låga trycket leder till att 

koldioxiden frigörs. Absorbenten skickas sedan tillbaka till det vänstra tornet för att 

användas åter igen. Samma metodik tillämpas vid bortförande av vatten fast där istället till 

exempel triethylene glycol används som absorbent. (Baker et al.,2007) 

Fördelar: 

 Chemical absorption är en teknik som resulterar i en hög kvalitet hos produktgasen 

(över 95% metan) samtidigt som mycket små mängder metan går förlorade (mindre 

än 0,1%).  
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Nackdelar: 

 Aminer i allmänhet är giftiga och skulle något gå fel kan detta leda till att samhälle och 

natur runt omkring anläggningen tar skada.  

 Stora mängder energi går åt för att återaktivera (värma och kyla) den cirkulerande 

aminabsorbenten.  

  

 

Figur 8. Förenklad illustration av skrubber för rening från koldioxid. 
Svarta streck representerar inkommande biogas, gröna streck 
utgående, renad gas till biometan, röda streck absorbenten och 
bruna streck frigjord CO2. 
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2.3.2 Vattenskrubber 

Vattenskrubbern fungerar i princip som aminskrubbern med skillnaden att den 

absorberande vätskan är vatten. Tekniken utnyttjar att ämnen som till exempel koldioxid, 

speciellt under högre tryck, löser sig lättare i vatten än vad metan gör. Det vatten som sugit åt 

sig koldioxiden kan återaktiveras genom en trycksänkning och sedan cirkuleras tillbaka för 

att suga upp ny koldioxid. 

Fördelar: 

 Utnyttjandet av vatten istället för kemikalier som absorbant gör vattenskrubbern 

miljövänligare såväl som mer ekonomisk gentemot aminskrubbern.  

 

Nackdelar: 

 Problem med att separera bort all H2S (svavelväte). H2S skadar dessutom utrustningen.  

 

2.3.3 Pressure swing adsorption (PSA) 

Pressure swing adsorption, förkortat PSA utnyttjar att olika ämnen attraheras i olika grad till 

ett visst poröst kolmaterial (Carbon molecular sieve, CMS) under högt tryck. En yta kan 

endast adsorbera en viss mängd molekyler och måste sedan regenereras innan nya molekyler 

kan fastna. Detta görs genom en trycksänkning, varpå ytan tappar sin sugkraft och 

molekylerna faller av ytan, molekylerna desorberas. På grund av detta innehåller en PSA-

process flera kärl (av CMS) där ett kärl åt gången adsorberar molekyler från den 

genompasserande gasen under tiden som de andra kärlen desorberas för att stå redo när det 

är deras tur. Detta finns illustrerat i figur 9 nedan. 

(Scholz et al., 2012) 

Fördelar: 

 PSA är en effektiv teknik som vid rötning av biomassa kan resultera i en gas beståendes av mer 

än 98% metan.  

 Låg energiförbrukning.  

Nackdelar: 

 Det är inte möjligt att desorbera adsorberad H2S (svavelväte) vilket innebär att H2S måste 

renas bort före gasen når själva PSA-processen. Adsorberad H2S leder till ett 

förbrukat/förstört material.  

 En del metan hos den genompasserande gasen går förlorad  i och med att även mindre 

mängder metan sugs upp tillsammans med de andra ämnena som önskas separeras bort. Ökad 

återvinning av detta metan leder till en lägre kvalitet (metanhalt) hos produktgasen.  

(Scholz et al., 2012) 
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2.3.4 Kryogen teknik 

Separering kan även ske med hjälp av kryogen teknik. Kryogen teknik unyttjar att ämnen har 

olika kokpunkter och kan genom detta avskilja gaskomponenter från varandra. Till exempel 

övergår metan till vätskeform vid -162 °C medan koldioxid kondenserar redan vid -78 °C. 

Nedan ges en illustration av hur en process kan se ut. I stora drag passerar den inkommande 

gasen ett antal kompressorer och värmeväxlare för att eftersökta tryck och temperaturer ska 

erhållas för att få respektive ämnen till att kondensera. Slutligen når gasen fram till ett 

destillationstorn där de övriga komponenterna, nu i vätskeform, enkelt kan skiljas från det 

ämne som önskas som slutprodukt. 

 

Figur 10. Bilden visar på hur ett ämne kan separeras från en gasblandning genom att kondensera ut 
resterande gaskomponenter med hjälp av kompressorer och värmeväxlare. Bild hämtad från 
(Eindhoven University of Technology, 2013). 

Fördelar:  

 En teknik som resulterar i en högkvalitativ produktgas (metanhalter på 99% är vanligt 

förekommande). 

 Kan hantera stora gasflöden. 

 

Nackdelar: 

Figur 9. Illustration över hur separering med PSA 
fungerar. Bild hämtad från (Scholz et al., 2012). 
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 Anläggningens många turbiner och värmeväxlare resulterar i höga investerings- och 

underhållskostnader. 

 

(Eindhoven University of Technology, 2013) 
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2.4 Membranseparering 

I det här kapitlet redogörs framförallt olika membrans uppbyggnad och separeringsmetod, 

följt av en sammanställning om vilka egenskaper som eftersöks hos ett membran. 

2.4.1 Varför membranbaserad gasseparation? 

 Den kompressor som står för den drivande kraften hos en gas som passerar ett membran gör 

samtidigt att gasen erhåller ett tillräckligt högt tryck för att direkt matas in på naturgasnätet. 

För andra processer behövs en extra kompression för detta. 

 I regel färre processteg mot andra metoder då flera gaskomponenter kan renas med samma 

membran (se figur 11 nedan). På så vis även färre komponenter som kan gå sönder. 

 Enkelt att underhålla och rengöra. 

(Marco et al., 2012) 

 

 
Figur 11. Demonstration av hur membran vid utvinning av biometan genom rötning kan separera 
bort koldioxid, svavelväte och vatten i ett och samma steg där det vanligtvis behövs en kombination 
av flera metoder. Bild hämtad från (Scholz et al., 2012). 
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2.4.2 Funktion 

Ett membran är ett tunt material med uppgiften att separera bort oönskade komponenter hos 

en genompasserande gas. Vanligtvis kallas den ingående gasen som ska renas för feed 

(svensk översättning: inflöde), den gas som tränger sig igenom filtret för permeate (svensk 

översättning: permeat) och den återstående gasen som inte lyckades ta sig igenom filtret 

kallas för residue (svensk översättning: retentat). Beroende på vilken gas (ämne) som önskas 

erhållas kan antingen residue eller permeate vara den eftersträvade produktgasen. Figur 12 

nedan ger en enklare demonstration av detta. (Scholes et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 12. Illustration av hur två olika komponenter hos en gassammansättning kan 
separeras från varandra med hjälp av ett membran. Bild hämtad från (Scholes et al., 
2008). 
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Figur 13. Illustration av olika separeringsmetoder. Oorganiska material separerar i regel genom 
Knudsen diffusion eller molecular sieving medan polymerer separerar med hjälp av solution-
diffusion. Figur från (Scholes et al., 2008). 

Ett membran separerar gaskomponenter från varandra genom någon av ovanstående 

metoder (se figur 13). Hos porösa membran med porer med en diameter av max 1000 Å  

separeras gaskomponenter från varandra genom Knudsen diffusion. Membran med finare 

porer, i intervallet 5-20 Å, separerar genom molecular sieving. (Separation process, u.å.) När 

det kommer till ickeporösa membran, det vill säga täta membran, sker separering genom 

solution-diffusion. Oorganiska material kan förekomma som antingen porösa eller 

ickeporösa och kan dessutom i det porösa fallet utnyttja både Knudsen diffusion och 

molecular sieving för separering, se figur 14. Polymerer är i regel ickeporösa och separerar 

alltså genom solution-diffusion. (Scholes et al., 2008) 

 

Figur 14. Ett poröst oorganiskt material som separerar genom både Knudsen diffusion och 
molecular sieving. Figur från (Scholes et al., 2008). 

Genom Knudsen diffusion separeras molekyler efter hur de genom att kollidera i väggarna 

vandrar fram genom små porer. Detta är relaterat till molekylvikten där inversen till roten ur 

molekylviktsförhållandet ger separationen mellan ett gaspar. Alltså genom 
1

√𝑀1/𝑀2
 där M1 

respektive M2 representerar respektive gaskomponents molekylvikt. (Scholes et al., 2008) 

För molecular sieving sker också separationen med hjälp av små ihåligheter, porer i 

membranmaterialet. Här separeras dock molekyler genom diffusion vilket innebär hur olika 

molekyler (gaskomponenter) sprider sig i membranmaterialet. Detta är relaterat till 

molekylernas storlek (diameter), istället för vikt som för Knudsen diffusion, där helt enkelt 

den mindre molekylen hos ett gaspar tar sig genom membranet. (Scholes et al., 2008) 
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Solution-diffusion separerar både efter en molekyls storlek på samma sätt som molecular 

sieving men även genom molekylers förmåga att lösa sig i membranet (vilket i regel beror på 

molekylers kondenseringstemperatur). Solution-diffusion beskrivs mer detaljerat i avsnitt 

2.4.6 om verkningsgrader/separeringsförmåga. 

Nedan är vanligt förekommande gaskomponenter hos den produktgas som erhålls vid 

förgasning av biomassa rangordnade efter molekylvikt (tabell 1a), molekylvolym (tabell 1b) 

och kondenseringstemperatur (tabell 1c). 

Tabell 1a. Molekyler rangordnade efter vikt.        Tabell 1b. Molekyler rangordnade efter volym. 

 

 

  

 

 

 

 

 Tabell 1c. Molekyler rangordnade efter kondenseringstemperatur.       

 

  

Gaskomponent Molekylvikt [g/mol] 

CO2 44 

O2 32 

CO 28 

N2 28 

H2O 18 

CH4 16 

H2 2 

 
Gaskomponent 

Diameter [Å] 

CH4 3,80 

CO 3,76 

N2 3,64 

H2S 3,60 

CO2 3,30 

H2 2,89 

H20 2,65 

Gaskomponent 
Kondenseringstemperatur 

[°C] 

H2 -253 

N2 -196 

CO -191 

CH4 -162 

CO2 -78 

H2S -60 

H20 100 
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2.4.3 Material 

Vanligast förekommande är membran tillverkade av någon typ av polymer. En polymer är 

kortfattat en kemisk förening beståendes av mindre enheter (manomerer) sammanbundna 

till varandra så att en molekylkedja bildas. En polymer har i regel låg densitet i förhållande 

till sin mekaniska styrka vilket gör den optimal inom flera användningsområden, då bland 

annat vid tillverkning av membran. I vardagligt språk är en polymer någon typ av plast eller 

gummi.  

Det som avgör detta plast- eller gummiaktiga tillstånd är glasomvandlingstemperaturen, Tg. 

Polymerer som arbetar under Tg är hårda och porösa medan de som arbetar över Tg är av en 

mjukare existens. Genom ovanstående kan ett polymermembran helt enkelt placeras inom en 

av respektive kategorier: glassy polymers (jobbar under Tg, polymerkedjorna är fasta, 

orörliga) eller rubbery polymers (jobbar över Tg, polymerkedjorna kan röra sig). (Baker et al., 

2007) 

Membran kan även tillverkas av oorganiska material så som olika metaller, keramikmaterial 

och genom pyrolys av olika polymerer varpå ett typ av kolmaterial erhålls (carbon 

membranes) (Scholes et al., 2008). I dagsläget är dock tillverkning av membran från 

oorganiska material förhållandevis dyrt varför det är vanligare att polymermembran används 

i sådana här sammanhang (Scholz et al., 2012).  

2.4.4 Membranets uppbyggnad 

Ett membran består av två lager. Ett lager som jobbar med själva gasseparationen (selektiva 

lagret) och ett lager som fungerar som mekaniskt stöd så att membranet klarar av gasens 

genomströmning under önskade tryckförhållanden. Hos de första kommersiella membranen 

även kallade Loeb-Sourirajan membranes  (vilka är de som används vid rening av naturgas 

idag (Baker et al., 2007)) består de två lagren av samma material (polymer). På senare tid har 

dock ett nytt typ av membran, composite membranes, utvecklats där de respektive två lagren 

består av olika material. Här utgörs det mekaniska stödet av en glassy polymer och det 

selektiva lagret av en rubbery polymer (Scholes et al., 2008). Detta möjliggör för en bredare 

grad av olika polymeer att användas och medför dessutom att större fokus kan läggas på att 

maximera membranets separeringsförmåga respektive mekaniska styrka då dessa inte längre 

behöver kompromissa med varandra. Detta leder även till ett mer kostnadseffektivt membran 

då det lager hos composite membranes som jobbar med själva separeringen är så pass tunt 

(vanligen 0,2 – 0,5 um) vilket innebär att endast 1 gram av önskat högkvalitativt 

polymermaterial behövs per kvadratmeter membran. Detta kan jämföras med den 

föregående generationens membran som behöver 50 gram material/m2 membran. Figur 15 

nedan visar på skillnaden mellan ett klassiskt Loeb-Sourirajan membrane och ett composite 

membrane. (Baker et al., 2007) 
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Figur 15. Uppbyggnaden hos ett Loeb-Sourirajan membrane 
(övre bilden) respektive ett composite membrane (nedre bilden). 
Bild hämtad från (Baker et al., 2007). 
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2.4.5 Membranmoduler 

Själva membranen utformas på olika sätt för att skapa en membranmodul. Det finns i princip 

tre olika moduler som används vid gasseparation: plate-and-frame, spiral-wound och hollow 

fibers. 

2.4.5.1 Plate-and-frame 

En plate-and-frame-modul är uppbyggd av ett antal enheter (beroende på önskad 

membranarea) staplade på varandra där vardera enhet består av ett par flat sheet-membran, 

separerade av ett ytterligare lager kallat spacer. Konstruktionen påminner om brödskivor 

med pålägg emellan, se figur 17. Denna typ av modul har dock en relativt liten verkande 

membranarea i förhållande till sin volym (vilket framgår genom figur 16) vilket medför att 

plate-and-frame-moduler inte används i någon större utsträckning när det kommer till just 

gasseparering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett par fördelar: 

 Utbytbara membran.  

 Liten risk för stopp i ”gaskanalen”. 

Ett par nackdelar: 

 Relativt liten verkande membranarea i förhållande till sin volym (100-4000 m2 membran/m3 

modul). 

 Tryckförluster. 

(Drioli et al., 2011)  

Figur 17. Plate-and-frame-modulens 

uppbyggnad. Figur hämtad från (Drioli et al., 

2011). 

Figur 16. Illustration av hur gasen färdas och 

separeras i en plate-and-frame-modul. Som det går 

att se är totala membranytan förhållandevis liten till 

modulens hela volym. Figur hämtad från (Drioli et 

al., 2011). 
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2.4.5.2 Spiral-wound 

En spiral-wound-modul består i princip av en plate-and-frame-modul virad runt ett 

perforerat rör. Feedgasen matas in på modulens ena sida och färdas därefter genom spacern. 

De komponenter som önskas separeras bort tränger sig igenom membranytorna (som 

omsluter spacern) och spiraliseras in mot det perforerade röret i mitten där de samlas upp. 

Ut från modulens motsatta sida kommer den separerade produktgasen (residue flow). En 

illustration av denna process presenteras i Figur 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett par fördelar: 

 Enkel och kostandseffektiv konstruktion. 

 Relativt stor verkande area i förhållande till sin volym (300-1000 m2 membran/m3 modul) 

 

Ett par nackdelar: 

 Kräver att gasen behandlas en relativt lång sträcka innan den har separerats färdigt vilket 

kräver extra utrymme hos anläggningen. 

 Svår att rengöra. 

(Drioli et al., 2011) 

2.4.5.3 Hollow fiber 

En hollow fiber-modul består av en mängd ihåliga fibrer, som till utseendet kan liknas med 

ihåliga spaghetti (se figur 19). Feedgasen transporteras antingen inne i fibrerna (se övre 

bilden i figur 20) och restgasen (permeate) samlas då upp på fibrernas utsida. Alternativt 

strömmar feedgasen på utsidan av fibrerna där restgasen då istället samlas inuti fibrerna 

(nedre bilden figur 20). Själva fibrerna är precis som övriga membran uppbyggda av två 

lager. Ett lager som står för själva gassepareringen (selective layer) och ett lager som står för 

den mekaniska styrkan (support layer) så att membranet klarar av trycket från gasen. Hollow 

fibers står för ungefär 80% av all kommersiell gasseparering.  

Figur 18. Spiral-wound-modulens uppbyggnad och funktion. 

Feed flow är den inmatade gasen, permeate den bortrensade 

gasen och residue flow den slutgiltiga produktgasen. Figur 

hämtad från (Drioli et al., 2011). 
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Figur 20. Uppbyggnad av en hollow fiber-modul. Figur hämtad från (Drioli et al., 2011). 

 

Ett par fördelar: 

 Den modul med störst verkande membranarea i förhållande till sin volym (Upp till 30000 m2 

membran/m3 modul). 

 Lägst produktionskostnader av alla moduler. 

 

Ett par nackdelar: 

 Laminärt flöde genom fibrerna.  

 Känslig för högre tryck. (Enrico et al., 2011) 

Figur 19. Illustration av en hollow fiber-
modul. De smala rören har en diameter 
på endast ett tiotal micrometer. Bild 
hämtad från (Ultra Guard, 2011). 



  

  33 

 

2.4.5.4 Modulkostnader 

Nedanstående modulareor och dess kostnader per m2 är ursprungligen från (Scholz et al., 

2012) där kostnaderna är angivna i US dollar. En omvandlingsfaktor 1 US dollar = 7 kr har 

använts vid sammanställning av denna tabell (tabell 2). Som det framgår kan kostnaderna 

skilja mycket för vardera modul i sig. I regel är det dock billigast att tillverka en envelope-

modul medan en spiral wound-modul är dyrast. Modulkostnaderna är dock inte helt 

avgörande för vilken typ av modul som bör användas i en process då olika moduler lämpar 

sig för olika fall. Spiral wound är till exempel den modul som bäst lämpar sig då hänsyn till 

tryckfall måste tas medan hollow fibers är effektivast för separeringsprocesser där höga tryck 

förekommer (Drioli et al., 2011).  

 

Tabell 2. Jämförelse över produktionskostnader för olika membranmoduler. (Scholz et al., 2012) 

  

 
Hollow fiber Spiral wound 

Envelope (plate and 
frame) 

Ungerfärlig area per 
modul [m2] 

300 – 600 20 – 40 5 – 20 

Produktionskostnader 
[kr/m2] 

14-70 700-3500 350-1400 

Totala 
produktionskostnader 
per modul [kr] 

4200 – 42000 14000-140000 1750-28000 
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2.4.6 Membranets verkningsgrad/effektivitet/separeringsförmåga 

Den faktiska mängd gas som tränger sig igenom ett membran ges av formeln  

𝑄 = 𝑃 ∗ ∆𝑝 ∗ 𝐴/𝑙 (Ekv. 1) 

Där Q är gasflödet (permeationen) i till exempel [m3/s]. 

Vilken potential en viss gaskomponent har att tränga sig igenom ett membran bestäms 

genom membranets permeabilitet, P. Permeabiliteten beror i sin tur på gaskomponentens 

diffusivitet (D) och löslighet (S) i membranet enligt följande samband: 

𝑃 = 𝐷 ∗ 𝑆 (Ekv. 2) 

D står för diffusivity (diffusiviteten) och beskriver ett visst ämnes molekylers rörlighet i 

membranmaterialet vid genompassering. [m2/s].  

S står för solubility (lösligheten) och beskriver den andel av ett visst ämne som, vid 

genompassering, löser sig i membranmaterialet i [m3/(m3*kPa)].  

Ju högre diffusivitet och löslighet desto större andel av ämnet tar sig alltså igenom 

membranet (precis som Ekv. 2 säger).  

Tryckskillnaden, ∆𝒑 är skillnaden i tryck hos gaskomponenten före och efter membranet i 

enheten [cm*Hg] och är den drivande kraften i processen. Om det inte existerar någon 

tryckskillnad (∆𝑝 = 0) kommer det helt enkelt inte att passera någon gas genom/över 

membranet över huvudtaget. Partialtrycket för en viss gaskomponent i en gasblandning ges 

genom gasblandningens totala tryck * gaskomponentens koncentration. Så till exempel för en 

gas trycksatt till 20 bar innehållandes 10% metan blir metanets partialtrycket 20*0,1 = 2 bar. 

A står för membranytan i [m2] och l för membranets tjocklek i [m]. 

Ett mått på membranets förmåga att separera olika komponenter i en gas från varandra 

bestäms av membranets selektivitet, a: 

a= P1/P2 = (D1*S1)/(D2*S2) (Ekv. 3) 

1 = gaskomponent 1 

2 = gaskomponent 2 

Selektiviteten (engelskans selectivity) är med andra ord förhållandet mellan permeabiliteten 

hos två ämnen för ett visst membran. Glassy polymers separerar i huvudsak gaskomponenter 

efter deras förhållande i diffusivitet (D1/D2) vilket är proportionellt mot komponenternas 

storlek. Med andra ord har större molekyler svårare att tränga sig genom membranet än vad 

mindre molekyler har. Rubbery polymers separerar i huvudsak efter gaskomponenternas 

förhållande att lösa sig i membranet (S1/S2) vilket är proportionellt mot ämnenas 

kondenseringstemperatur. Det ämne med den högre kondenseringstemperaturen sugs helt 

enkelt upp och tränger sig igenom membranet medan ämnet med den lägre 

kondenseringstemperaturen stannar kvar i den förbipasserande gasen. Ovanstående 
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illustreras i Figur 21. Glassy såväl som rubbery jobbar dock båda enligt 

P1/P2=(D1*S1)/(D2*S2). (Baker et al., 2007) 

 

Figur 21. Illustration av hur en glassy respektive rubbery polymer arbetar. Som det går att utläsa är 
till exempel koldioxidmolekylen (CO2) både mindre och har en högre kondenseringstemperatur än 
metanmolekylen (CH4) vilket innebär att glassy såväl som rubbery polymers kan användas för 
separation av dessa två ämnen. En större selektivitet skulle dock erhållas vid separation mellan till 
exempel CH4 och vatten. Bild från (Baker et al., 2007). 

 

2.4.6.1 Ideal selektivitet 

Alla värden på selektiviteter för olika membran som presenteras i denna rapport är för ideala 

förhållanden. Detta innebär att förhållandet mellan olika gaskomponenters permeationsdata 

(vilket har erhållits genom att låta en ren gas, innehållandes enbart ett ämne passera ett 

membran) har tagits rakt av. För en gasblandning som skickas över ett membran kommer 

separationen för en viss gaskomponent ske i samspel med övriga gaskomponenter. Ideala 

selektiviteten tar inte heller hänsyn till hur gasen, vid förbipassering, påverkar membranet 

termiskt såväl som kemiskt, till exempel genom plastisering (se nästa avsnitt). 
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2.4.7 Kostnadseffektiv process  

Då huvuddelen av kostnaderna för en membransepareringsprocess snarare ligger hos 

samhörande komponenter så som kärl, rör, ventiler, flänsar än hos membranmaterialet i sig 

är en hög permeation, P hos membranet av stor betydelse (Richard et al., 2007). Detta är 

enkelt att se genom att studera sambandet Q = P*deltap*A/l (Ekv 1). En högre permeation 

innebär att en mindre membranyta kan användas för att hantera samma storlek av gasflöde, 

Q. Detta leder i sin tur till att investeringskostnaderna dras ned då dessa samhörande 

komponenter kan göras mindre.  

Som formeln säger skulle membranytan dessutom kunna göras mindre genom att öka trycket 

hos den inkommande gasen (feed gas) vilket ökar gasens förmåga att tränga sig igenom 

membranet. Dock innebär det att en större kompressor måste installeras vilket i sin tur 

betyder större investerings- och driftkostnader. Separation av gassammansättningar 

innehållandes koldioxid vid för höga tryck leder dessutom till att membranet plastiseras. Vid 

plastisering ökar rörligheten hos molekylerna i membranet och membranet övergår från en 

fast och porös form till en gummiaktig konsistens vilket innebär en ökad transport för 

samtliga gaskomponenter genom membranet vilket med andra ord betyder en minskad 

selektivitet komponenterna emellan. Det som händer är att alltså att förhållandet D1/D2 

minskar och att membranets glasomvandlingstemperatur Tg sjunker vilket innebär att 

membranet inte längre jobbar under sin respektive Tg. 

Detta går att utläsa ur figur 22 nedan. Här har ”Pure gas data” erhållits genom att studera hur 

en gas beståendes av enbart koldioxid respektive av enbart metan tränger sig igenom 

membranet vid olika partialtryck. Det är alltså ett idealt förhållande mellan CO2/CH4. Som 

det framgår från ”Pure gas data”-kurvan ökar selektiviteten CO2/CH4 med ökade 

partialtryck hos de två komponenterna. Detta beror på att permeabiliteten 

(genomtränglighetsförmågan) hos CO2 ökar med ökat tryck (ty plastisering) medan 

permeabiliteten för CH4 vid ökat partialtryck hålls i princip konstant. För en gasblandning av 

CO2 och CH4 leder alltså plastiseringen till att båda komponenterna har lättare för att tränga 

sig igenom membranet vilket resulterar i en lägre selektivitet. Det visar sig dessutom att 

plastiseringseffekten ökar med ökad koldioxidhalt i gasen (jämför kurvan 30,6% CO2 med 

kurvan 70,6% CO2). Det är alltså, sammanfattningsvis, viktigt att membran designas för att 

motstå plastisering i en så hög grad som möjligt. 
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Figur 22. Diagram över hur höga partialtryck hos koldioxiden i en gasblandning leder till en 
försämrad separation blandningens komponenter emellan. Figur hämtad från (Baker et al., 2007). 

 

Angående att ett membran ska ha hög permeation är dock inte mycket värt utan att samtidigt 

ha en hög selektivitet. Det vill säga att det faktiskt sker någon separation av gasen och gasen 

inte bara passerar igenom membranet och kommer ut på andra sidan med samma 

förhållanden mellan gaskomponenterna som före. En för låg permeation och selektivitet 

innebär helt enkelt att gasen måste skickas tillbaka och passera membranet flera gånger, eller 

att gasen måste passera flera membran (inte för att en process vanligen består av en enda 

membranmodul, men det kan åtminstone vara bra att eftersträva så få antal moduler som 

möjligt) innan önskade förhållanden uppnås. Ett membran med hög selektivitet respektive 

permeabilitet och rätt trycksättning hos den genompasserande gasen är alltså avgörande för 

en kostnadseffektiv process.  

2.4.7.1 Återvinning och tryckförhållande 

Då en gas beståendes av till exempel koldioxid och metan passerar ett membran kommer 

även en del av metanet att följa med den koldioxid som lyckas tränga sig igenom membranet 

(det vill säga permeatet). Om ingen återvinning sker av permeatet kommer alltså delar av 

metanet att gå förlorat. För en specifik tryckskillnad i processen kommer metanförlusterna 

och metanhalten hos retentatet bero på selektiviteten hos membranet. Till exempel hamnar 

en större mängd metan i permeatet om aCO2/CH4 = 15 än om aCO2/CH4= 25.  

 

Dagens membran har en selektivitet omkring 20 (Scholz et al., 2012) och även om det hade 

funnits membran som uppvisade enastående selektiviteter hade de inte gått att utnyttja fullt 
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ut då den maximala separation som kan ske för en gaskomponent beror på tryckförhållandet 

mellan komponentens partialtryck i inflödet och dess partialtryck i permeatet. Detta kommer 

sig genom, som påpekat i avsnitt 2.4.6 om ett membrans separeringsförmåga, att en 

separation enbart kan ske om det finns en drivande kraft, det vill säga om trycket hos gasen 

är större före membranet än efter: 

n,ifeed*pfeed > n,ipermeate*ppermeate  

En ommöblering ger: 

φ = pfeed / ppermeate > n,ipermeate / n,ifeed  

Där φ = tryckförhållandet, n,i = koncentration av komponent i och pi=partialtryck komponent 

i. 

För att uppnå ett stort tryckförhållande, φ måste antingen feedgasen trycksättas till ett högre 

tryck, eller så måste trycket hos permeatsidan (som vanligtvis jobbar vid atmosfärstryck) 

sänkas med hjälp av till exempel en vakuumpump (Baker et al., 2007). Frågan som uppstår 

då är förstås om en installation av en vakuumpump verkligen vore kostnadseffektivt. Enligt 

Scholz kan inte membran med selektiviteter över 100 utnyttjas till fullo. 

Ovanstående problem kan dock lösas genom att permaetet skickas tillbaka och separeras på 

nytt. Det finns dock en trade-off mellan mängden metan som återvinns hos permeatet och 

den metanhalt som erhålls i retentatet. Genom att kombinera flera membranmoduler 

(flerstegsprocess) kan detta problem däremot kringgås så att ytterst små mängder metan går 

förlorat samtidigt som en hög metanhalt erhålls i retentatet. En nackdel med recirkulation av 

permeatet är dock att kompressorn måste hantera ett större flöde än om ingen återvinning 

hade skett, vilket resulterar i ett högre energibehov. Scholz menar, hur som helst, att 

utnyttjande av recirkulation såväl som  flera moduler måste användas för att en process ska 

vara kostnadseffektiv. Dessa slutsatser om återvinning gäller för en gasblandning beståendes 

till 50% koldioxid och 50% metan. I figur 23 nedan ges enklare illustrationer av hur en 

singelprocess med och utan återvinning respektive en flerstegsprocess (här två steg) kan se 

ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 23. Olika sätt som en membransepareringsprocess kan utformas 
på. Bilder hämtade från (Scholz et al., 2012). 
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Ett allmänt problem för membran är att det finns en tydlig trade-off mellan deras 

permeabilitet och selektivitet (Baker et al., 2007). Denna trade-off för olika material finns 

plottade för en viss gassammansättning i så kallade Robeson-diagram, till exempel som för 

CO2/CH4 som i figur 24 nedan. Den streckade linjen kallas för upper-bound för vilken alla 

dagens membran ligger inom. Vad som eftersträvas är alltså membran ovanför denna gräns. 

Just denna illustration är dock relativt gammal (år 1991). Dagens membran har utvecklats 

sen dess varpå den ”övre gränsen” hos Robeson-diagram som framställs idag har förskjutits 

en aning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har visat sig att oorganiska material, för flera gaspar, redan ligger över ”the upper bound” 

i Robeson-diagrammet. Intressant är dessutom att de kan hantera högre temperaturer hos 

inkommande gasflöde än vad polymermembran kan. Dock som det har påpekats tidigare i 

denna rapport är produktionskostnaderna för denna typ av membran alldeles för höga i 

nuläget vilket beror på bristande teknik i att få det oorganiska materialet defektfritt. På grund 

av detta har alternativa membran så som carbon membranes respektive mixed matrix 

membranes tagits fram. Dessa typer av membran kombinerar i princip egenskaper från 

polymeer och oorganiska material.  

 

Figur 24. Robeson-diagram för CO2/CH4. Permeabiliteten för CO2 gäller för 

rena CO2-gaser som skickats igenom ett specifikt membran. Detsamma har 

gjorts för CH4 varpå den ideala selektiviteten mellan CO2/CH4 har erhållits. 

Figur hämtad från (Baker et al., 2007). 
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2.4.8 Alternativa membran 

Nedan presenteras kortfattat några olika membran som skiljer sig från traditionella 

polymermembran. 

2.4.8.1 Carbon membranes 

Carbon membranes framställs genom pyrolys (förbränning av ett organiskt material utan 

tillgång till syre) av något polymermaterial. Resultatet är ett material med egenskaper likt ett 

oorganiskt material där de ursprungliga diffusion-solution-egenskaperna (alltså att ett 

membrans genomtränglighet, P ges av molekylernas löslighet, S respektive diffusivitet, D 

enligt P=D*S) har ersatts av separation enbart efter molekylers storlek (molecular sieving). 

(Drioli et al., 2011) Membranet tål högre temperaturer och är mindre känsligt för plastisering 

i jämförelse med polymermembran. Carbon membranes har speciellt visat sig vara lämpliga 

för separering av H2/CO respektive H2/CO2. 

Nackdelar med carbon membranes är bland annat att de åldras förhållandevis fort vilket 

betyder en minskad permability och selectivity. Kolets spröda struktur gör det dessutom 

svårt att forma materialet till lager tillräckligt tunna för att lämpa sig som membran vilket 

innebär högre tillverkningskostnader i förhållande till polymermembran. En ytterligare 

nackdel är att ytan hos ett carbon membrane som utsätts för syre övergår till att vara 

hydrofilisk. Minsta framtida kontakt med vatten kommer alltså leda till att vattnet binds till 

ytan och membranet tappar i prestanda. (Scholes et al., 2008) 

2.4.8.2 Mixed matrix membranes 

Mixed matrix membranes består av oorganiska partiklar utblandade i någon typ av polymer, 

enligt figur 25 nedan. Denna typ av membran är precis som carbon membranes svåra att 

forma till tunna membran varpå tillverkningskostnaderna är höga. Trots över 20 års 

forskning har membranen ännu inte lämnat laboratoriestadiet. (Baker, 2012) 

 

Figur 25. Illustration av mixed matrix membrane. Bilden är från (Chunga et al., 2007). 

2.4.8.3 Gas-liquid absorption membranes 

Ytterligare en variant på membran är gas-liquid absorption membranes, eller 

vätskefilmsmembran, som har kommit att utvecklas för biogasuppgradering först på senare 

år. Här tränger sig den gasblandning som önskas renas genom ett mikroporiskt, hydrofobiskt 

membran för att på andra sidan sugas upp av en vätska, en absorbent, strömmandes i 
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gasflödets motsatta riktning. Den strömmande vätskan kan förhindras från att tränga sig 

genom membranets porer med hjälp av det hydrofobiska membranmaterialet och genom en 

lättare tryckhöjning hos den ingående gasen. Genom uppvärmning kan absorbenten tömmas 

på sina uppfångade gasmolekyler. Vid en CO2/CH4-gasblandning där CH4 önskas som 

slutprodukt kan alltså även koldioxiden tas till vara på och säljas. (Ryckebosch et al., 2011) 

Vanligt förekommande är vätskefilmsmoduler beståendes av två närliggande hollow fiber-

membran avskilda av en tunn vätskefilm, som i figur 26 och 27 nedan. 

 

 

Figur 26. Bilden visar på ett experiment där koldioxid ska avskiljas från en gasblandning beståendes 
av 9% CO2 och 91% CH4 med hjälp av hollow fiber-membran med vätskefilm. Här används 
natriumhydroxid, NaOH som absorbent. Bild hämtad från (Ghasem et al., 2012). 

 

Figur 27. Demonstration av hur till exempel koldioxid kan separeras från en gasblandning. Här 
motsvaras koldioxiden av röda cirklar. Bild hämtad från (TNO, 2013). 
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Då vätskefilmsmembran i princip arbetar vid atmosfärstryck (kostnader hålls nere) och har 

uppvisat goda separeringsresultat är det ett intressant membran för framtiden. Experiment 

har genomförts där gasblandningar beståendes till 55% av CH4 har kunnat uppgraderas till 

96%-ig metangas i ett enda steg (det vill säga genom en modul) (Ryckebosch et al., 2011). 

Dagens problematik ligger dock i att hitta hydrofobiska material som kan motstå den vätning 

som uppstår från absorbenten. Plaster som polypropen (PP) och polyeten (PE) är inte 

tillräckligt motståndskraftiga medan användande av polytetrafluoreten (PTFE) som har 

uppvisat goda egenskaper inom sammanhanget begränsas av höga produktionskostnader. 

(Ghasem  et al., 2012) 

 

2.4.9 Eftersträvade membranegenskaper 

Det som alltså sammanfattningsvis, från dessa avsnitt om membran, eftersträvas hos ett 

membran är framförallt följande: 

 Hög permeabilitet för aktuella ämnen 

 Hög selektivitet mellan aktuella ämnen 

 Motstår plastisering och åldring 

 Mekaniskt starkt 

 Låga kostnader i form av material och kompatibilitet för utformning i någon modul. Helst 

hollow fiber eller spiral wound då dessa membran har en förhållandevis stor verkande 

membranarea sett till sin volym. 

 Tål tillräckligt höga temperaturer (omkring 50 °C). 
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3 UTVINNING AV METAN GENOM MEMBRANSEPARERING 

Det här kapitlet redogör för de membranegenskaper som eftersöks för att i högsta möjliga 

mån kunna separera ut metanet från betraktad produktgas. 

3.1 Gassammansättning aktuell studie 

Den erhållna syntesgasens sammansättning från förgasning av biomassa med trycksatt, 

syrgasblåst CFB efter tjärrening är inringad i figur 28 nedan. Det är denna gas som ska 

studeras i den här rapporten. Som det går att utläsa erhölls i inbördes volymandel [%]:  

H2O = 32,8, H2 = 22,6, CO2 = 20,8, CO = 18, CH4 = 4,7, C2Hx = 1,0, N2+Ar = 0,06 

Gasen består alltså huvudsakligen av vatten, vätgas, koldioxid och kolmonoxid. Endast en 

mindre del av gasen består av metan (CH4). Det är detta metan som är av intresse att med 

hjälp av membranteknik avskilja från den resterande gasen för att använda som biometan.  

Figuren nedan visar även de värden som erhölls vid metanisering av syntesgasen. Som 

beskrivet i avsnitt 2.2.1.3 om metanisering stiger andelen metan i gasen (här från 4,7% till 

21,1%) och till följd av detta utgörs majoriteten av koldioxid och vatten. Slutligen fås 

biometan genom en uppgradering där koldioxid och en del andra komponenter kan ha 

separerats bort genom till exempel ett membran eller genom någon av de tekniker som finns 

nämnda i avsnitt 2.3 – Alternativa separeringsmetoder. 

Det går även att utläsa att CFB med indirekt förgasning leder till en syntesgas med nästan 

dubbelt så hög andel metan (från 4,7% till 8,4%) i jämförelse med syntesgasen från trycksatt, 

syrgasblåst förgasning. 

 

  

Figur 28. Gassammansättningar från förgasning med trycksatt, syrgasblåst CFB 
respektive CFB med indirekt förgasning. 
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3.2 Val av membran 

Vad som måste hittas är alltså ett membran med egenskaper för att kunna avskilja metanet 

(CH4) från de övriga gaskomponenterna. Då främst vatten (H2O), vätgas (H2), koldioxid 

(CO2) och kolmonoxid (CO). Andelen kväve (N2) och argon (Ar) i syntesgasen är mycket liten 

och kan därför försummas (hänsyn tas dock till N2 under beräkningarna för att 

gaskomponenternas molandelar totalt ska bli 1). De högre kolvätena C2Hx kan följa med i 

metangasen. Så den gas som egentligen ska studeras består med andra ord av 

H2O+CO+CO2+H2+CH4. På grund av de komplikationer som förekommer idag med att 

framställa defektfria oorganiska membran (till exempel carbon membrans) såväl som mixed 

matrix membranes till ett konkurrenskraftigt pris gör att polymermembran för stunden 

måste ses som det enda tänkbara alternativet. 

Efter ovanstående slutsats sammanställdes med hjälp av ett antal olika källor permeabilitets- 

och selektivitetsdata (ideal) för, i detta fall, flera intressanta gaspar hos vanligt 

förekommande glassy och rubbery polymers. Sammanställningen finns presenterad i kapitel 

4 – Resultat. Med hjälp av ett Excel-skrivet program från Heyne (2013) som bygger på en 

modell av Pettersen och Lien (1994) har dessutom beräkningar för ett glassy respektive 

rubbery membrane genomförts för den betraktade gassammansättningen och redovisas även 

de under ”Resultat”. Programmet hanterar endast ett membran åt gången. Utgångsdata och 

förhållanden för dessa beräkningar gäller enligt nedan.  

 

3.2.1 Beräkningsförhållanden 

Samtliga simuleringar har, om inte annat anges, genomförts enligt förhållandena i tabell 3. 

Tabell 3. Utgångsdata/förhållanden för genomförda simuleringar. 

Atm. pressure feed [bar] 100 

Press. ratio (permeate/feed) 0,01 

Molar stage cut  (permeate/feed) 0,8 

Membrane thickness [Å] 1000 

 

Alltså ett atmosfärstryck på inflödessidan på 100 bar (kräver att produktgasen komprimeras) 

respektive normalt atmosfärstryck (1 bar) på permeatsidan. En membrantjocklek på 1000 Å 

har använts. Molar stage cut, det vill säga molflödesförhållandet mellan permeat och inflöde 

har satts till 0,8 vilket innebär att 80% av volyminflödet ska ta sig igenom membranet. 

(Volymandel av total gas är nämligen samma som molandel av total gas, ty Avogadros 

hypotes säger: ”Lika volymer av olika gaser innehåller, vid samma tryck och temperatur, 

samma antal partiklar” (Gcsescience, 2014).)  

Val av stage cut påverkar separationsresultatet då det avgör hur mycket av den 

förbipasserande gasen som faktiskt kommer att renas. Då metanet önskas i retentatet 

innebär en ökad stage cut att andelen metan i retentatet ökar, men att en mindre total 

gasvolym erhålls och att en större mängd metan går förlorat i permeatet. I en riktig process 
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återvinns dock permeatet för att cirkuleras tillbaka och på nytt skickas genom membranet. 

Här finns det en trade-off mellan erhållen metanhalt i retentatet och andel metan som önskas 

återvinnas (genom permeatet). De simuleringar som genomförs nedan tar inte hänsyn till 

någon återvinning (då programmet endast hanterar ett membran åt gången) vilket i 

verkligheten med största sannolikhet inte skulle vara ekonomiskt hållbart.  

Totalt gjordes fyra simuleringar. Simulering 1 med polyimidmembran, simulering 2 med 

natural rubber-membran och simulering 3 samt 4 med en kombination av de två. Se figur 29 

nedan för processcheman. Simuleringar har genomförts med polyimide som glassy 

membrane och med natural rubber som rubbery membrane då dessa membran uppvisade 

goda ideala selektiviteter mellan flera av de ämnen som ingår i den betraktade 

gassammansättningen.  

För simulering 3 passerar gasen först genom natural rubber-membranet, och erhållet 

permeat skickas sedan genom polyimidmembranet. Detta val har gjorts på grund av 

polyimidmembranets oförmåga att skilja kolmonoxidet från metanet (vilket kan ses genom 

att studera tabell 4) och eftersom erhållet permeat från simulering med enbart natural rubber 

uppvisade en förhållandevis låg kolmonoxidhalt. För simulering 4 är det retentatet efter 

polyimidmembranet som har skickats vidare, på grund av en betydligt högre metanhalt 

gentemot permeatet (detta resultat erhölls från simulering 1). 

Ett volymflöde på 5,12 m3/s är förinställt i programmet och får därför anses vara ett 

realistiskt flöde i sådana här sammanhang. Gassammansättning enligt figur 28.  

 

Figur 29. Processcheman för samtliga simuleringar. 
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3.2.2 Permeabilitetsdata simulering 1 – Polyimide (glassy polymer) 

Eftersom PH2O är förinställt i programmet till 148,3 barrer (vanligt förekommande 

permeationsdata för vatten) och med hänsyn till att det, enligt (Baker et al., 2007), har 

uppmätts goda selektiviteter vatten och metan emellan (aH2O/CH4 >= 500)  för glassy så väl 

som rubbery membranes används här PH2O = 150 för att få en jämn och fin siffra. Någon 

permeationsdata för CO har inte hittats, men då CO (d=3,76 Å) ligger mellan CH4 (d=3,80 Å) 

och N2 (d=3,64 Å) i molekylstorlek antas PCO = ca 0,398 som fås genom interpolering CH4 

och N2 emellan. Data för resterande ämnen är hämtade ur tabell 6. Se tabell 4 nedan för 

fullständiga permeabilitetsdata. 

Tabell 4. Permeabilitetsdata för polyimide i enheten barrer. 

 

 

 

 

3.2.3 Permeabilitetsdata simulering 2 – Natural rubber (rubbery polymer) 

Samma antagande för PH2O görs här som för polyimidmembranet, det vill säga PH2O = 150. 

Även här saknas data för CO (Tkondensering= -191 °C) och eftersom rubbery polymers främst 

separerar efter molekylers kondenseringstemperatur har PCO bestämts genom interpolering 

mellan N2 (Tkondensering= -196 °C) och CH4 (Tkondensering= -162 °C). Interpolering ger PCO = 

25,04. Resterande data är hämtat ur tabell 6. Samtliga permeabiliteter presenteras i tabell 5 

nedan. 

Tabell 5. Permeabilitetsdata för natural rubber i enheten barrer. 

 

 

 

 

Tillägg per 2015-06-14: 

Då studerad produktgas är av en temperatur betydligt högre än vad valda membran klarar av 

kommer gasen att behöva kylas innan separation kan ske, vilket innebär att vattnet kommer 

att ha kondenserats ut och därför inte ska ingå i beräkningarna (åtminstone inte i samma 

utsträckning, för torr gas är en vattenhalt på ca 0,2% rimligt). Beteendemönstret för hur 

resterande gaskomponenter enligt beräkningar har separerats står sig dock likväl. 

  

H2 N2 CO2 CH4 CO H2O 

37,51 0,68 9,75 0,30 0,40 150,00 

H2 N2 CO2 CH4 CO H20 

30,76 10,02 114,78 30,05 25,04 150,00 
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4 RESULTAT 

Nedan har funnen permeabilitets- och selektivitetsdata för vanligt förekommande polymerer 

sammanställts, samt erhållet resultat från genomförda simuleringar för separation av 

betraktad gassammansättning. 

4.1 Sammanställning membranprestanda 

Det visade sig att högst permeabilitet för samtliga gaskomponenter (som vid tester skickats in 

som rena gaser över ett membran) hos vanligt förekommande polymerer återfinns hos 

silicone rubber, se tabell 6. En hög permeabilitet är positivt ur avseendet att en mindre 

membranyta kan användas för att hantera ett visst gasflöde (ty Q=Tryckskillnad*P*A/l), 

vilket innebär lägre investeringskostnader då inte lika mycket membranmaterial behövs och 

storleken på samhörande processkomponenter kan minskas. En hög permeabilitet betyder 

dock inte att selektiviteten behöver vara hög.  

Tabell 6. Permeabilitetsdata hos vanligt förekommande polymerer i (m3*m/(m2*s*kpA) *1014. Dessa 

data är medelvärden från följande källor: (Drioli et al., 2011), (Baker, 2012), (Ryckebosch et al., 

2011) (Harasimowicz et al., 2007). Data mellan studerade källor skiljer sig inte nämnvärt. 

 

 

 

 

 

Om CH4 önskas i residue (alltså i den gas som efter separation inte lyckades tränga sig 

igenom membranet) erhålls överlag sämst resultat med silicone rubber. Bäst resultat ges av 

glassy polymers och i synnerhet polyimides. Detta går att utläsa i tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Ideala selektiviteter mellan olika gaspar hos vanligt förekommande polymerer (CH4 i 
retentat). Dessa data är baserade på permeabilitetsdata enligt tabell 6. 

  H2/CH4 N2/CH4 CO2/CH4 

Cellulose acetate (glassy) 72,00 1,02 24,45 

Polysulphone (glassy) 59,57 0,84 22,84 

Polyimide (glassy) 124,26 2,27 32,31 

Natural rubber (rubbery) 1,02 0,33 3,82 

Silicone rubber (rubbery) 0,69 0,31 3,39 

  H2 N2 CO2 CH4 CO 

Cellulose acetate (glassy) 18,00 0,26 6,11 0,25 - 

Polysulphone (glassy) 10,50 0,15 4,03 0,18 - 

Polyimide (glassy) 37,51 0,68 9,75 0,30 - 

Natural rubber (rubbery) 30,76 10,02 114,78 30,05 - 

Silicone rubber (rubbery) 412,60 187,55 2 025,51 597,94 - 
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Om CH4 istället önskas i permeate flow (det vill säga i den gas som vid förbipassering faktiskt 

lyckas tränga sig genom ett membran) ges effektivast separering för samtliga gaspar med 

hjälp av rubbery polymers, och då framförallt med silicone rubber, se tabell 8. 

Tabell 8. Ideala selektiviteter mellan olika gaspar hos vanligt förekommande polymerer (CH4 i 
permeate). Dessa data är baserade på permeabilitetsdata enligt tabell 6. 

  CH4/H2 CH4/N2 CH4/CO2 

Cellulose acetate (glassy) 0,01 0,98 0,04 

Polysulphone (glassy) 0,02 1,19 0,04 

Polyimide (glassy) 0,01 0,44 0,03 

Natural rubber (rubbery) 0,98 3,00 0,26 

Silicone rubber (rubbery) 1,45 3,19 0,30 
 

Sammanfattningsvis separerar glassy polymers alla ovanstående gaspar bättre än rubbery 

polymers, med undantag för separation mellan metan och kväve där rubbery har en knapp 

fördel. 

Detta verkar, genom att studera tabell 9 och 10 nedan, mycket rimligt. Som förklarat i 

tidigare avsnitt separerar polymerer enligt solution-diffusion. Glassy polymers separerar 

gaskomponenter främst genom förhållandet i diffusivitet vilket är relaterat till 

komponenternas molekylstorlek, medan rubbery polymers separerar i huvudsak efter 

kondenseringstemperatur. Vätgas (H2) ligger längst från metan (CH4) storleksmässigt varpå 

högst selektivitet hos glassy polymers erhålls mellan dessa två komponenter. Intressant är att 

högsta selektiviteten (oavsett om en komponent önskas i permeate eller residue) hos rubbery 

polymers för H2/CH4 är relativt låg i förhållande till N2/CH4 trots att H2 kondenserar vid en 

temperatur mycket längre ifrån CH4 än vad N2 gör. Detta kanske kan förklaras med att även 

rubbery polymers delvis separerar efter förhållandet i diffusivitet (D1/D2) hos ett gaspar. 

Ingen sammanställning över permeationsdata gjordes för vatten men enligt (Baker et al., 

2007) gäller för såväl glassy som rubbery polymers selektiviteter mellan metan och vatten på 

över 500. Detta verkar rimligt med tanke på att vatten förhåller sig långt från metan både 

efter storlek och kokpunkt. För glassy polymers ligger vattnet på ”rätt sida om metanet” på så 

sätt att vattenmolekylen, precis som CO2 och H2 är mindre än vad metanmolekylen är. Detta 

möjliggör för en gassammansättning beståendes av av H20 + CO2 + CH4 + H2 att få metanet 

på ena sidan (residue) och CO2 + H2 + H20 på andra sidan (permeate). Något som dock bör 

påpekas är att vattnet förmodligen inte kommer att separeras till en så pass hög grad som en 

selektivitet på 500 mellan vatten och metan antyder på. Detta på grund av att separeringen är 

begränsad av tryckförhållandet (se avsnitt 2.4.7.1) vilket innebär att det alternativt skulle 

krävas en stor kompressor eller att till exempel en vakuumpump installerades. Detta skulle 

öka investerings- och driftkostnader och frågan är var det, ur ett ekonomiskt perspektiv, går 

en trade-off mellan selektivitet och tryckförhållande. 

För rubbery polymers blir det svårare att separera bort vattnet då H2O och CO2 kondenserar 

vid högre temperatur än CH4 medan H2 kondenserar vid en lägre temperatur. Metanet 
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förhåller sig alltså mitt emellan och för en gassammansättning beståendes av H20 + CO2 + 

CH4 + H2 kommer det med andra ord inte, oavsett metod, vara möjligt att få metanet ensamt. 

Ingen data lyckades fastställas för separering av CO. CO (3,76 Å) ligger mycket nära CH4 

(3,80 Å) storleksmässigt vilket innebär att det med stor sannolikhet inte kommer att ske 

någon större separation med glassy polymers dessa komponenter emellan. För att få någon 

typ av uppfattning skulle en jämförelse kunna göras med aN2/CH4 = 2,27 hos polyimides, och 

med tanke på att kolmonoxidmolekylen är större än kvävemolekylen bör aCO/CH4 bli ännu 

mindre. Detta är en av anledningarna till varför (som påpekat i avsnittet 2.2.3 - Val av 

förgasare) förgasning sker med CFB med indirekt förgasning alternativt med trycksatt, 

syrgasblåst CFB (får i princip inget kväve i den erhållna gasen från förgasningsprocessen). I 

figur 30 nedan ges en illustration över problematiken med att få metanet ensamt genom 

separering med glassy polymers. 

 

 

Figur 30. Illustration av hur en separering med hjälp av glassy polymers skulle kunna se ut för den 
betraktade gassammansättningen. Som det går att se blir det svårt att få metanet ensamt då 
kolmonoxidmolekylen (d=3,76 Å) ligger mycket nära i storlek med metanmolekylen (3,80 Å). 
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För rubbery polymers hamnar CO på samma sida som H2 gällande kondenseringstemperatur 

(se tabell 10). Genom att enbart ta temperatur för kondensering i beaktelse skulle det för den 

studerade gasen antingen innebära att H2O + CO2 + CH4 hamnar tillsammans i permeatet 

eller att CO+H2 + CH4 återfinns ihop i retentatet. I endera fall fås hur som inte metanet 

ensamt, vilket kan utläsas ur figur 31 nedan. I vilken utsträckning detta samband står sig i 

verkligheten, med tanke på att separering med rubbery polymers även sker efter molekylers 

diffusivitet, är dock svårt att säga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 31. Illustration av hur en separering med hjälp av rubbery polymers skulle 
kunna se ut för den betraktade gassammansättningen. Som den övre så väl som 
den nedre delen av bilden visar blir det svårt att få metanet ensamt på grund av 
hur  dess kondenseringstemperatur förhåller sig till övriga ämnens 
kondenseringstemperatur. 
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Tabell 9. Gaskomponenter sorterade efter 

molekylstorlek.  Tabell 10. Gaskomponenter sorterade efter kondenseringstemperatur. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Beräkningar 

Nedan presenteras resultaten från genomförda simuleringar. Simuleringar har utförts för 

separering av betraktad gassammansättning med ett natural rubber-membran och 

polyimidmembran var för sig, samt för kombinationer av de två.  

4.2.1 Simulering 1 – Polyimide (glassy polymer) 

Som det går att utläsa i tabell 12 nedan ger en separering med polyimidmembranet en 

metanhalt i retentatet på 20,1 %. Detta är som tidigare påpekat med en stage cut på 0,8, 

vilket innebär att den erhållna gasen (retentatet) har ett volymflöde om 5,12*0,2 = 1,02 m3/s. 

Den membranarea som krävs för att hantera flödet kunde bestämmas till 1413,6 m2.  

Dessa siffror kan jämföras med en simulering med stage cut=0,5 respektive stage cut=0,9 

som presenteras i tabell 11 nedan. Som påpekat tidigare ger en högre stage cut ett högre värde 

på metanhalten i retentatet men mängden gas som erhålls minskar gentemot en lägre stage 

cut. Dessutom gäller att ju högre stage cut som används desto större membranarea krävs. 

Som väntat följer stora mängder (73,5%)  CO med i retentatet vilket givetvis är ett problem. 

Detta beror på att kolmonoxidmolekylen ligger mycket nära metanmolekylen i storlek. 

Övriga gaskomponenter separeras förhållandevis effektivt (med undantag för N2 som 

uppträder likt CO). 

Tabell 11. Hur erhållet volymflöde och metanhalt i retentatet samt nödvändig membranarea 

varierar beroende på vald stage cut. 

 

Stage cut CH4retentat [%] Volymflöderetentat [m3/s] Membranarea [m2] 

0,5 11,6 5,12*0,5 = 2,56 207,1 

0,9 23,1 5,12*0,1 = 0,51 4626,4 
 

Gaskomponent Diameter [Å] 

CH4 3,80 

CO 3,76 

N2 3,64 

H2S 3,60 

CO2 3,30 

H2 2,89 

H2O 2,65 

Gaskomponent 
Kondenseringstemperatur 

[°C] 

H2 -253 

N2 -196 

CO -191 

CH4 -162 

CO2 -78 

H2S -60 

H2O 100 
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Tabell 12. Permeat- och retentatdata efter separation av aktuell gassammansättning med hjälp av 
ett polyimidmembran. 

Komponent Inflöde molandel (%) Permeat molandel (%) Retentat molandel (%) 

CH4 4,7 0,8 20,1 

CO2 20,8 25 3,9 

H2O 32,8 40,5 1,9 

H2 22,6 28,2 0,4 

N2 0,1 0 0,2 

CO 18 4,1 73,5 

 

Membranarea: 1413,6 m2 

4.2.2 Simulering 2 – Natural rubber (rubbery polymer) 

Resultaten från simulering 2 presenteras i tabell 13 nedan. Här erhålls en metanhalt i 

retentatet om 8,8 %, vilket är betydligt mindre än vid användande av polyimidmembranet. 

Detta kan förklaras genom polyimidmembranets högre ideala selektiviteter. I samband med 

den minskade mängden metan i retentatet ökar dessutom halten CH4 i permeatet med 

närmre 3% gentemot föregående separation. Dock krävs endast en membranarea om 101,4 

m2 (istället för 1413,6 m2 som med polyimidmembranet). Den mindre arean beror helt enkelt 

på de betydligt högre permeabiliteterna hos natural rubber gentemot polyimide. Som tidigare 

diskuterat och bland annat illustrerat av figur 31 ger en separation med natural rubber att 

andelen H2, CO och N2 i retentatet är högre än för inflödet, samt att erhållet permeat har en 

högre koncentration av CO2 och H2O. 

Tabell 13. Erhållna resultat efter separation av aktuell gassammansättning genom ett natural 
rubber-membran. 

Komponent Inflöde molandel (%) Permeat molandel (%) Retentat molandel (%) 

CH4 4,7 3,7 8,8 

CO2 20,8 24,6 5,7 

H2O 32,8 39,8 4,8 

H2 22,6 17,9 41,5 

N2 0,1 0 0,2 

CO 18 12,7 39,0 

 

Membranarea: 101,4 m2 

4.2.3 Simulering 3 – kombination av natural rubber och polyimide 

Som simulering 1 så väl som simulering 2 antyder räcker varken ett membran gjort i 

polyimide eller av natural rubber ensamt i närheten till för att generera en gas av tillräckligt 

hög metanhalt. Eftersom polyimidmembranet har problem med att avskilja metanet från 

kolmonoxiden undersöktes möjligheten till ett bättre resultat genom att först låta gasen 
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passera ett natural rubber-membran och sedan skicka erhållet permeat genom 

polyimidmembranet. Resultatet från detta presenteras i tabell 14 nedan och syftar på 

permeat och retentat efter polyimidmembranet. 

Tabell 14. Permeat- och retentatdata (efter andra membranet) för separation av aktuell 

gassammansättning genom att först låta gasen passera ett natural rubber-membran och därefter 

genom ett polyimidmembran. 

Komponent Inflöde molandel (%) Permeat molandel (%) Retentat molandel (%) 

CH4 4,7 5,8 21,0 

CO2 20,8 7,1 0,1 

H2O 32,8 5,9 0,4 

H2 22,6 51,2 2,6 

N2 0,1 0,2 0,2 

CO 18 29,9 75,7 

 

Membranarea: 1572,6 m2 

Som det går att utläsa genererade inte kombinationen natural rubber plus polyimide i en 

särskilt mycket högre metanhalt än vid separation med enbart polyimide (jämför 21,0% här 

mot 20,1% med bara polyimide). Dessutom steg halten kolmonoxid i retentatet med 2,2% 

jämfört med endast polyimide. Kolmonoxidhalten i gasen som skickades genom 

polyimidmembranet må vara lägre än för simulering 1, men så är även metanhalten, vilket 

kan förklara erhållet resultat. Något som även bör påpekas är att det volymflöde som erhålls 

genom denna kombination är lägre då 80% av startinflödet går förlorat genom natural 

rubber och det volymflöde som faktiskt genomgår en separation med hjälp av 

polyimidmembranet endast är 20% av detta startflöde. Det erhållna retentatet efter att gasen 

passerat de båda membranen har alltså ett flöde på endast 0,2*0,2*5,12=0,205 m3/s som 

med andra ord innebär att en mindre mängd metan finns kvar gentemot vid separation med 

endast ett membran. En metanhalt på 21,0% i kombination med det relativt lilla volymflödet 

tyder på att en process utan återvinning med stor sannolikhet inte kan vara ekonomisk 

hållbar. Simuleringen resulterade i en total membranarea på 1572,6 m2. 

4.2.4 Simulering 4 – kombination av polyimide och natural rubber 

Slutligen genomfördes en simulering där retentatet efter separation med ett 

polyimidmembran fick passera ett natural rubber-membran. Resultatet presenteras i tabell 

15 nedan och syftar på permeat och retentat efter det andra membranet. 
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Tabell 15. Permeat- och retentatdata (efter andra membranet) för separation av aktuell 

gassammansättning genom att först låta gasen passera ett polyimidmembran och därefter genom 

ett natural rubber-membran. 

Komponent Inflöde molandel (%) Permeat molandel [%] Retentat molandel [%] 

CH4 4,7 20,8 17,5 

CO2 20,8 4,8 0,2 

H2O 32,8 2,3 0 

H2 22,6 0,4 0,3 

N2 0,1 0,1 0,5 

CO 18 71,6 81,4 

 

Membranarea: 1453,8 m2 

Här fås en högre halt metan i permeatet än i retentatet, vilket kan förklaras av förändrade 

molandelar av respektive gaskomponenter (mot simulering 2) innan gasen passerar genom 

natural rubber-membranet. Då natural rubber-membranets ideala selektiviteter beroende på 

om ett ämne (i den betraktade gassammansättningen) önskas i permeatet respektive 

retentatet är så pass närliggande kan det likväl vara permeatet som retentatet som blir den 

önskade slutprodukten.  
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5 DISKUSSION 

Permeabilitetsdata för CO hittades varken för glassy eller rubbery membranes. Dock är det 

högst troligt att glassy membranes kommer att ha problem med att avskilja kolmonoxidet 

och metanet från varandra på grund av de två molekylernas närliggande storlek. När det 

kommer till rubbery membranes innebär kondenseringsdata att metanet inte går att få 

ensamt då det kondenserar vid en temperatur mitt emellan resterande gaskomponenter. 

Dock beror separation med rubbery membranes även på molekylers diffusivitet, vilket en 

högre selektivitet (enligt studerad litteratur) för CH4/N2 gentemot CH4/H2 fastän H2 

kondenserar vid en temperatur mer skild från CH4 än N2 visar på. Det går därför inte rakt av 

att säga i vilken utsträckning rubbery membranes släpper igenom just kolmonoxid. 

Genomförda beräkningar, där permeabilitetsdata för CO har erhållits genom interpolering 

(enligt molekylstorlek för polyimide och molekylernas kondenseringstemperatur för natural 

rubber), visar att inte heller en tvåstegsprocess beståendes av ett polyimidmembran samt ett 

natural rubber-membran räcker till för att generera en tillräckligt metanrik gas. Om 

experiment skulle visa på en selektivitet för CH4/CO likvärdig den för CH4/N2 (omkring 3) 

med rubbery membranes skulle förstås kolmonoxiden separeras ut i en högre grad. Frågan är 

dock hur många separationer (med rubbery membrane) som skulle behövas och om det  flöde 

som tillslut erhålls är stort nog för att processen ska vara ekonomisk attraktiv.  

Nu råkar framställning av oorganiska membran vara förhållandevis dyrt annars kanske det 

hade varit ett intressant alternativ. Separering genom Knudsen diffusion skulle innebära att 

vätet ligger på motsatt sida metanet i förhållande till resterande ämnen, detta då vätets 

molekylvikt är mindre än metanets medan resterande gaskomponenter är tyngre. Eftersom 

det finns oorganiska membran som kombinerar separering med Knudsen och molecular 

sieving (separation efter storlek, som för glassy polymers) skulle detta kanske kunna 

innebära att samtliga gaskomponenter H20 + CO2 + CO + H2 hade gått att avskilja från 

metanet (H2 har en skild volym från CH4). Eventuellt skulle en flerstegsprocess beståendes 

av både något glassy och oorganiskt membran, där membranet av typen glassy används för 

att separera bort just H2, kunna vara en lösning. 

Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara vätskefilmsmembran, som beskrivet av kapitel 

2.4.8.3.  

  



  

  56 

 

6 SLUTSATS 

Möjligheten att erhålla en gas tillräckligt rik på metan för att säljas som drivmedel eller 

distribueras på naturgasnätet genom att med enbart membran separera ut det metan som 

finns i den produktgas som fås vid förgasning av biomassa med syrgasblåst, trycksatt CFB 

har undersökts. 

Då glassy och rubbery membranes är de enda kommersiellt tillgängliga membranen just nu 

måste, i dagsläget, en flerstegsprocess (med återvinning) tillämpas för att möjligen erhålla en 

gas av önskad metanhalt. Detta förutsätter dock en högre selektivitet av CH4/CO för rubbery 

membranes än vad kondenseringsdata indikerar. Sedan återstår givetvis frågan om denna 

flerstegsprocess är ekonomisk hållbar och kan konkurrera med redan befintlig metod 

(metanisering följt av uppgradering). Med tanke på pågående forskning kring 

vätskefilmsmembran, som har uppvisat goda testresultat, är det dock inte omöjligt att 

framtiden snarare finns här.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Att genom praktiskt utförande samla in och sammanställa permeabilitetsdata för olika 

membran samt testa dessa membran för olika gassammansättningar, för att på så vis 

fastställa verkliga selektiviteter. Detta då den selektivitetsdata som finns att tillgå i olika 

vetenskapliga rapporter (och som har använts som underlag för beräkningar i denna rapport) 

ofta gäller vid ideala förhållanden. För att underlätta för fortsatt arbete bör dessutom ett 

simuleringsprogram som hanterar flerstegsprocesser skrivas. 

Om en process som genererar en tillräckligt metanrik gas fastställs blir nästa steg att ur ett 

ekonomiskt perspektiv jämföra denna process med andra redan befintliga tekniker. 

Kostnadsdata för olika membranmoduler kan bland annat hämtas ur denna rapport. I 

(Heyne, 2013) finns prisuppgifter hos vanligt förekommande komponenter vid uppgradering 

av biogas sammanställda. Om det så småningom skulle visa sig att denna typ av utvinning 

(med membran och utan metanisering) av biometan genom förgasning av biomassa med 

trycksatt, syrgasblåst CFB inte är lönsam kanske det fortfarande finns potential för den 

produktgas som erhålls vid indirekt förgasning, ty den högre metanhalten. 

Något som dessutom skulle kunna tittas närmre på, som har föreslagits av Larsson och 

Dahlquist (2013), är en process beståendes av ett shiftsteg mellan två glassy membranes. 

Tanken med detta är att med hjälp av shiften minska andelen CO i utbyte mot mer H2, 

eftersom glassy membranes effektivt separerar H2 men inte CO.  
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