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Absorption
När en gas löser sig i en vätska sker absorption. Det finns två typer av 
absorption; kemisk och fysisk.

:

Benfield, Catacarb, Flexsorb, Giammarco-Vetrocoke, Seabord, Vacuum 
Carbonate, Vacasulf och Alkacid etc. 

Fysisk tvätt
När  stora mängder föroreningar behöver tas bort kan en fysisk absorption 
vara lämplig. Organiska lösningsmedel såsom metanol används för att 
absorbera föroreningarna. Från reningsanläggningen fås förutom en renad 
syntesgas också rena gasströmmar bestående av tex H2 S och CO2 . 
Kommersiella tekniker är Selexol, Sepasolv, Purisol och Rectisol. 

Gasreningstekniker
Vid förgasning av biomassa bildas en syntesgas bestående av H2 , CO 
och CO2 .  Utöver dessa komponenter kan syntesgasen innehålla mindre 
mängder av förereningar tex H2 S, COS, merkaptaner, tyngre kolväten 
(tjära) och partiklar. Det kan också förekomma spårämnen som halider 
och HCN.

Beroende på vad syntesgasen skall användas till behöver den renas olika 
mycket. Generellt gäller att om gasen ska användas för katalytisk syntes 
av transportbränsle krävs en högre rening än om gasen skall användas 
för kraft/elproduktion.

Olika gasreningstekniker existerar idag. De tekniker som kan vara 
aktuella för att rena syntesgas från en biomasseförgasare är följande och 
beskrivs kortfattat nedan:

• Fysikalisk och kemiskt gastvätt (Absorption)

• Adsorption

• Termisk eller katalytisk omvandling

• Membran

Amintvättar
En amintvätt kan användas för  
att rena syntesgas från H2S och 
CO2. Det finns många olika  
typer av aminer som används. 
De generella reaktioner som 
sker är:

Alkalisk tvätt
Även alkaliska lösningar kan användas 
för att rena syntesgas. 
Ofta används lösningar av Na2CO3 
eller K2CO3 vid pH 9-11. De reaktioner 
som sker visas till höger. De 
kommersiella processer som använder 
sig av alkaliska lösningar är:



Fysisk och kemisk absorption
Två olika processer där både kemisk och fysisk absorption sker är Sulfinol 
och Amisol. Den fysiska absorptionen används för att ta bort det mesta av 
föroreningarna och den kemiska för att rena till slutlig halt. I t.ex Amisol 
processen används metanol för fysisk absorption och en alkylamin som 
kemiskt lösningsmedel.

Adsorption
Adsorption sker oftast vid låg temperatur. Liksom för absorption kan 
adsorption vara fysisk eller kemisk. Vid adsorption binds en gas till ytan på 
ett material med hög yta tex 500 m2/g. Exempel på material som används i 
adsorption är aktivt kol och zeoliter. Aktivt kol används för att ta upp tyngre 
kolväten ur en gasström. Zeoliter kan användas för att ta bort CO2 ur en 
produktgas. Regenerering av adsorbenterna kan ske genom att de hettas 
upp eller genom tryck. 

ZnO kan användas för att ta bort H2 S ur en gasström. H2 S reagerar med 
ZnO och bildar ZnS vid förhöjd temperatur. ZnS är svår att regenerera. 
Med anledning av detta används detta enbart för att ta bort små mängder 
av svavelföroreningar innan gasen leds till katalysatorerna för framställning 
av transportbränsle.

Termisk eller katalytisk omvandling
Föroreningar kan också tas bort via termisk eller katalytisk omvandling. 
Odörer och flyktiga organiska föroreningar kan oxideras termiskt. Via 
katalytiska omvandlingar kan föroreningar tas bort vid lägre temperaturer.

Membran
På senare tid har membran börjat användas i gasrening. Zeolitmembran 
eller polymermembran används för att selektivt separera ut en speciell  
komponent ur en gasström. På ETC har det nyligen byggts en anläggning 
för att testa zeolitmembran vid höga tryck och temperaturer i samarbete 
med Luleå tekniska universitet.
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Bild över aktivt kol för rening
av syntesgas från tyngre kolväten

Bilder på olika typer av
zeoliter för rening av gas i så kallad
”pressure swing adsorption” eller för
användning som membran.
Från A. Mosca. Doktorsavhandling LTU 2009.
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