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Rening av produktgas till syntesgas

Vid förgasning av biomassa bildas förutom huvudkomponenterna  
vätgas och kolmonoxid  (H2 och CO) ett flertal andra kemiska  
föreningar. De flesta av dessa föreningar är oönskade och kommer att 
påverka den fortsatta användningen av gasen. Vilka föreningar som 
bildas och i vilka halter de återfinns i gasen bestäms av faktorer som 
råvara, förgasningsteknik och kanske viktigast förgasningstemperatur. 
En allmän princip är att ju högre förgasningstemperatur desto lägre 
halter bildas av de störande föreningarna.

Om gasen skall renas till syntesgas, som har mycket strikta  
begränsningar (Tabell 1), kommer kostnaderna för reningsprocessen 
att bli mycket höga, enligt vissa beräkningar kan de uppgå till över 50 
% av de totala kostnaderna.
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Tabell 1: Krav på syntesgasens renhet för ett par reaktioner

Komponent FT-syntes Metanolsyntes

Vatten H2O Låga halter
Långsam oxidation av 
katalysatorn

Låga halter
Blockerar aktiva ställen

CO2 <5% 4-8 % (långsam reaktion 
utan CO2 men inhibering vid 
högre halter)

C2H2 Låg (inert) Låg (inert)

CH4 < 2% (inert) Låg (inert)

N2 Låg (inert Låg (inert

HCN < 10 ppb (katalysatorgift) < 10 ppb (katalysatorgift)

NH3 < 10 ppb (katalysatorgift) < 10 ppb (katalysatorgift)

NOx < 100 ppb (katalysatorgift) < 100 ppb (katalysatorgift)

Svavel
(COS, H2S, CS2

< 100 ppb (katalysatorgift) < 100 ppb (katalysatorgift)

Alkalimetaller
(Na, K)

< 10 ppb Låg , bör undvikas eftersom 
de påverkar alkoholsyntesen

Halider
((HCl, Br, F)

<10 ppb (katalysatorgift, 
kan förändra strukturen på 
katalysatorn)

<1 ppb (katalysatorgift, leder 
till sintring av katalysatorn 
Cu/ZnO/Al2O3 i gasfas, )

Tjära Cirka 1 ppb, halter under 
daggpunkten.
Kondenserar på 
katalysatorytan

Partiklar < 0,1 ppm < 0,1 ppm

Vilka komponenter förekommer som föroreningar?
Om produktgasen produceras från biomassa kan föroreningarna  
indelas i:

• Partklar
• Tjära
• Förgasade alkalimetaller
• Halogener
• Syror, exempelvis HCl
• Svavelföreningar , H2 S
• Organiska föreningar, främst metan 



Oberoende av hur gasen framställts kommer den att innehålla ett flertal 
föroreningar som stör kommande användning av gasen . Det krävs 
också ett flertal reningssteg för att få ner halten av oönskade förore- 
ningar till en acceptabel nivå.

Det enklaste alternativet skulle vara en direkt förbränning av produkt- 
gasen, ett steg som inte kräver speciell rening med undantag av 
tjärkomponenter som kan ansamlas i och i värsta fall helt stocka (täppa 
till) ledningarna.
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Tabell 2: Reningsmetoder för olika föroreningskomponeter

Komponent

Vatten Reagerar oftast via WGS –reaktionen

CO2 Absorbering i amin-reaktor

C2H2

CH4 Termisk krackning vid höga temperaturer > 1250 °

N2 Ingår ofta som inert gas, kan minskas genom att 
förgasaren blåses med ren syrgas i stället för med luft

NOx

Svavel
(COS, H2S, CS2

Absorbering i amin-reaktor

Alkalimetaller
(Na, K)

Tvättenheter, ”scrubbers”

Halider
(HCl, Br, F)

Tvättenheter, ”scrubbers”

Tjära Termisk krackning vid höga temperaturer > 1250 °C 
Katalystisk krackning < 950 °C
Gastvätt, exempevis oljebad

Partiklar Rening i cyklon, elektrostatiska filter, kylning

Fig. 1. Carbo-V® förgasningsanläggning med några reningsenheter.

Fig. 2. Motsvarande anläggning i Värnamo med några reningsenheter.

Källor:  
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