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Abstrakt  

 

Det förnyelsebara bränslet biogas har fått mer och mer intresse runt om i världen, men för att 

biogasen ska gå att använda som fordonsbränsle måste den först uppgraderas. I den processen 
separeras kolväten och andra föroreningar för att metanhalten ska ökas och därmed kommer 
biogasen att bli optimal för användning i förbränningsmotorer (Enefalk och Ersöz 2016). 

 

Syfte med det här arbetet var att undersöka hur bra olika filter kan fungera för att ta bort 

orenheter från aminen i Puregas Solutions AB anläggningar. När undersökning av olika filter 
var gjord studerades underhållet för dessa filter. Experimentet utfördes i Puregas Solutions AB 
verkstad. Där användes ett aminprov från deras anläggning i Sverige för att den var extremt 

förorenad och därmed var det lättare att se hur bra de olika filtren filtrerar föroreningar. 

 

Efter att mottagit provsvaren från DOW Chemical Company sammanställdes analyserna. 
Provsvaren visade på att de testade filtren inte tog bort orenheter från aminen.  

 

Nyckelord: Biogas, filter, amin, uppgraderingsanläggning. 
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Abstract 

 

Renewable biogas fuel has become increasingly interesting around the world, however before 
biogas is used as fuel in vehicles it must first be upgraded. During that process the 
hydrocarbons and other pollutions are separated to increase the concentration of methane and 

make the biogas better suited for combustion engines (Enefalk and Ersöz 2016).  

 

The purpose of this study was to examine how efficiently different filters can remove 
impurities from amine at Puregas Solutions AB upgrading plant. After the investigation of the 
different filters was completed we wanted to further study the maintenance of the filters. 

Experiments were performed at Puregas Solutions AB workshop, where the amine samples 
from their plant in Sweden were used to see how well the various filters performed. 

  

After receiving the test results from Dow Chemical Company, the results were compiled and 
they showed that the tested filters did not remove impurities from the amine.  

 

Keywords: Biogas, filters, amine, upgrading plant.  
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Förord 

 

Studien utförs av André Nyström och Jakob Vilör i samarbete med Puregas Solutions AB. 
Båda uppsatsskrivarna studerar Drift-och Underhållsteknikprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Vi bidrar lika mycket för att färdigställa projektet. Projektet startas på grund av vårt 
intresse för förnyelsebar energi vilket leder oss in på ämnet biogas och som i sin tur gör att vi 
kontaktade Puregas Solution AB som har specialiserat sig på rening av biogas som används 

inom transportsektorn.   

 

Vi tackar Puregas Solutions AB som gav oss möjligheten att utföra projektet och hjälper oss 
med frågor och funderingar, samt vår handledare Jessica Kihlström och övriga lärare på 
sjöfartshögskolan som hjälper oss med synpunkter på projektet.
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Definitioner och förkortningar 

Absorbtionskolonn: Absorption innebär att joner, molekyler eller atomer tas upp av ett 
annat element. Absorptionskolonner används för att t.ex. avlägsna oönskade 

komponenter, såsom föroreningar från en lösning, eller för att i allmänhet separera 
komponenter från varandra, ofta från en gas med hjälp av en vätska. 

Acetotrof: Ättiksyraförbrukande. 

Aerob nedbrytning: Nedbrytning av organiskt material när syre finns tillgängligt.  

Amin: Dietanolamin används för att avlägsna sura ämnen (såsom svaveldioxid eller 

vätesulfid) från industrigaser. 

Aminskrubber: En enhet som använder en flytande amin för att avlägsna föroreningar 

från ett gasflöde. 

Anaerob nedbrytning: Nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden. 

Biogas: Gas som bildas då organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden. Består 

till största del av metan och koldioxid.  

Demingcykeln: En kvalitetsteknik uppkallad efter William Edwards Demin. 

Deponigas: Rötgas som bildas vid naturlig nedbrytning av avfall och avfallsupplag.  

Dietanolamin (DEA): Koldioxid- och svavelabsorberande ämne. 

Fermentering: Ofullständig oxidation av organiska föreningar utan syre. 

Fordonsgas: Naturgas, uppgraderad biogas eller en blandning av de båda för användning 
som drivmedel i fordon. 

Hydrogenotrof: Väteförbrukande. 

Kemisk adsorbtion: En kemisk reaktion mellan det absorberade och det absorberande 
ämnet. 

Metan: Molekyl bestående av en kolatom och fyra vätemolekyler (CH4). 

Metanogerer: Mikroorganismer som producerar metan som biprodukt av sin metabolism 

i syrefria eller syrefattiga miljöer. 

Metyldietanolamin (MDEA): Koldioxid och svavelabsorberande ämne. 

Monoetanolamin (MEA): Koldioxidabsorberande ämne. 

Monomerer: Kemisk utgångsmolekyl vid polymerisation (en kemisk reaktion där 
monomer sammanfogas till långa kedjor som bildar en polymer).  

Polymerkedjor: Kemisk förening som består av många monomerer. 

RCM: Funktionssäkerhetsinriktat Underhåll (Reliability Centered Maintenance) 

Rågas: Biogas som inte renats eller uppgraderats till fordonsgaskvalitet. 

Rötgas: Produkt av rötning av organiskt material i syrefri miljö. 

Rötning: Nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö, ofta i en rötkammare. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisk_kemi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syre
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Polymer
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Skrubber: Ett samlingsnamn för de tekniker som är designade för att avlägsna oönskade 
ämnen ur gasflöden. 

Stripper: I desorbtionskolumnen avlägsnas koldioxid från aminlösningen.
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1. Introduktion 

 

Biogas är en förnyelsebar gas som framställs när organiskt material bryts ner. Likt 
naturgas består biogas volymmässigt mestadels av metan men i vikt räknat är det 

mest koldioxid. Processen för att framställa biogas påbörjas då material från växter, 
gödsel, källsorterat organiskt avfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier eller 

slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i en syrefri miljö. Produktionen 
sker genom två olika metoder. Biogasen som används i Puregas Solutions AB 
uppgraderingsanläggning kommer från en metod som kallas för rötning samt en liten 

del från deponigas. Slutprodukten kommer att se olika ut beroende på vilken 
råvarusammansättning och vilken rötningsprocess som används. 

 

Puregas Solutions AB anläggning är designad för att ta bort koldioxid (CO2), 
svavelväte (H2S) och vatten från gasen, därmed höjs metanhalten (CH4) och 

energiinnehållet. Detta då det är nödvändigt för att den senare ska kunna användas 
som fordonsbränsle. I processen bildas det även värmebeständiga salter på grund av 

att syrgas (O2) kommer in i systemet. Olika metoder för denna uppgradering har 
tagits fram sedan 1990-talet. Enligt Enefalk & Ersöz (2016) är de metoder som 
används mest i dagsläget aminskrubber, PSA (pressure swing adsorption), membran, 

vattenskrubber och aminskrubber. Dessa metoder är alla olika skrubbermetoder. Den 
metod Puregas Solutions AB använder sig av är aminskrubber.  
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2. Bakgrund 

 

Projektet är ett samarbete med företaget Puregas Solutions AB. De är ett svenskt 

företag med huvudkontor i Kalmar och de är specialiserade på att leverera effektiva 
och pålitliga biogasuppgraderingslösningar. Puregas Solutions AB har dotterbolag i 

Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA och deras verksamhet går ut på att rena 
biogas. Biogasen från den anläggningen vi besökte i Läckeby används framförallt till 
Kalmars bussar och sopbilar, detta för att Kalmar kommun vill bidra till en bättre 

stadsmiljö. Vid det första mötet med Puregas Solutions AB gavs det förslag på ett 
problem som de vill få fram en lösning på och detta innebär kortfattat att man vill få 

bort kolvätekedjor och värmebeständiga salter från aminen i deras 
uppgraderingsanläggningar.  

 

Deras uppgraderingsprocess återvinner mer än 99,9 % av den biogas som finns i rå 
biogas. Processen separerar koldioxid från biogasen genom en process med kemisk 

adsorption. De selektiva organiska lösningsmedel som används i denna process är så 
effektiva att slutprodukten kan innehålla mer än 99 % metan och är lämplig för 
fordonsbränsle eller för att användas i naturgasnätet. På grund av att slutprodukten är 

så ren behöver den oftast inte berikas med propan, vilket annars kan vara nödvändigt 
om metanhalten är för låg. Dock har de problem med igensättningar i systemet på 

grund av de värmebeständiga salterna och kolvätekedjorna. 

 

Möjligheten att lösa deras problem finns på två ställen i processen. Antingen renar 

man gasen i ett tidigt stadie i processen eller renar man den amin som cirkulerar i ett 
separat system. Denna studie fokuserar på reningen av den cirkulerande aminen med 

hjälp av olika filter för att ta reda på vilket som är mest effektivt. Detta alternativ 
väljs på grund av tillgänglighet av experiment utrustning.  
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3. Frågeställningar och syfte 

 

3.1 Syfte 

  

Syftet är att undersöka hur väl olika filter fungerar som reningssystem för att ta bort 
kolväten och värmebeständiga salter från aminen i Puregas Solutions AB 

uppgraderingsanläggningar. I dagsläget stör dessa ämnen funktionen hos 
uppgraderingsanläggningen genom att de påverkar aminen negativt och sänker 
kapaciteten på anläggningen istället för att renas bort på ett mer optimalt sätt i 

processen. 

  

Undersökning av olika filter görs för att studeras hur man underhåller dessa. Genom 
att analysera provsvaren från den filtrerade aminen kommer det framgå hur bra 
filtren fungerar som reningsalternativ. Vilken typ av filter som är lämpligt för att 

rena bort de oönskade ämnena kommer att undersökas. 

 

3.2 Frågeställning 1  

 

Puregas Solutions AB använder sig av olika filter för att rena aminen. Vilket av 

dessa filter renar bäst? 

 

3.3 Frågeställning 2  

 

Hur sköter man underhållet för dessa typer av filter?  

  

3.4 Avgränsningar  

 

Undersökning begränsas till tre olika filter som reningsalternativ även om det finns 

andra alternativa reningsmetoder. De tre filtren som användes valdes ut på grund av 
tillgänglighet samt för att dessa används i dagsläget av Puregas Solutions AB. Hur 
kolväten samt föroreningar renas från aminen studeras. För att begränsa projektets 

omfattning kommer inte några ekonomiska aspekter beakta. 
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4 Teori och tidigare studier 

 

4.1 Biogas 

 

Biogas används oftast till värme, elproduktion och fordonsbränsle. Att använda 
biogas som fordonsbränsle har blivit populärare i Sverige och detta för att biogas 

tillhör en av de förnybara energikällorna. Dagens fordonsgas består både av biogas 
och naturgas trots att biogas går att användas som bränsle i sin rena form.  

 

Biogas produceras genom anaerob nedbrytning (utan tillgång till syre) av organiska 
material som gödsel, matavfall och grödor. Det organiska materialet bryts ned och 

fermenteras. Biogasen består till störst del av metan (50-70 %), men även koldioxid 
(30-40 %). Biogasen innehåller också mindre delar av väte, syre, vattenånga samt 
spår av svavelväten. I energisynpunkt har dessa sistnämnda gaser ingen funktion. 

Metanhalten är däremot direkt sammanhängande med biogasens energiinnehåll.  

 

Efter nedbrytningsprocessen kan biogasen uppgraderas genom att man sänker 
koldioxidhalten och ser till att metanhalten ökar upp till 97-99 %. Biogas som säljs i 
Sverige som fordonsbränsle ska enligt standard ha en metanhalt på 95-99 % (Enefalk 

& Ersöz 2016). 

 

För att biogasen ska vara brännbar krävs det en metanhalt på minst 45 % (Malmros 

2011). Om den ska användas i fordon behöver den siffran överstiga 97 %, vilket fås 
genom att tvätta (rena) gasen. Det är vanligt att det finns svavelväte och vattenånga i 

gasens sammansättning vilket bidrar till slitage och korrosion på utrustningen. 

 

Biogas med 97 % metan har energiinnehållet 9,67 kWh per kubikmeter, vilket 

motsvara 1,1 liter bensin energiinnehåll. Puregas Solutions AB anläggning kan 
bortföra såpass mycket koldioxid att metanhalten blir 99,9 %, men detta görs inte för 

fordonsgas då det är en kostsam process.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

Figur 1 anger Puregas Solutions AB värden. På grund av att de använder sig av filter 
försedda med aktivt kol uppnås en betydligt lägre halt av svavelväte i den färdiga 

produkten än den som kan ses i andra anläggningar (Strandberg 2017). 

 

 

Figur 1: Uppgradering från Rågas till fordonsgas.  

 

 

Vid nedbrytning av organiskt material frigörs mycket energi. Beroende på under 

vilka förhållanden nedbrytning sker antar energin olika former. Vid aeroba 
förhållanden när det finns syre tillgängligt frigörs största delen av energin i form av 
värme. Är det anaeroba nedbrytningsförhållanden där syre saknas så frigörs istället 

energin i form av metangas (Deublein & Steinhauser, 2008). Metan i sin rena form 
har stor inverkan på växthuseffekten, men då den förbränns omvandlas metangasen 

till koldioxid och vatten, vilket har en mindre skadeverkan på miljön. På grund av att 
koldioxiden är ett naturligt steg i kolets kretslopp blir biogasen nästintill en 
koldioxidneutral energikälla. 

 

Den anaeroba nedbrytningsprocessen delas upp i fyra steg. I hydrolysen, som är det 

första steget, kommer de stora molekylerna så som proteiner, fetter och kolhydrater 
sönderdelas. Under detta steg kommer det bildas små monomerer: bland annat 
aminosyror och fettsyror.  

 

Det andra steget är en jäsningsprocess (fermentation). Där omvandlas monomererna 

som bildats under hydrolysen till vätgas, alkoholer och olika sorters organiska syror.  

 

I det tredje steget (anaerob oxidation) sker olika anaeroba oxidationer. Syrorna och 

alkoholerna bryts ner och bildar acetat, vätgas och koldioxid. 
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Under det fjärde steget, som är metanbildningen, sker en omvandling av koldioxid, 
vätgas och acetat till metan och koldioxid av olika typer av metanbildande 
mikroorganismer (Malmros 2011). Dessa kallas metanogener. Acetotrofa och 

hydrogenotrofa metanogener är de två vanligaste sorterna. Från acetat bildar de 
acetotrofa metanogenerna metan medan de hydrogenotrofa metanogenerna bildar 

metan från vätgas och koldioxid.  

 

 

Figur 2. Omvandlingsprocess från organiskt material till biogas. 
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4.2 Filter 

 

I dagsläget använder sig Puregas Solutions AB sig av ett stort filterhus där det ingår 

fem stycken filter av samma typ av storleksordningen 40". Det filterhus som kommer 
att användas under experimentet är 10" så därför kommer testfiltren att anpassas till 

den storleken. Experimentet kommer att utgöras av tre olika filter som testas utifrån 
deras reningsförmåga.  

 

Innanmätet på samtliga filter är gjorda av polypropylen (PP) som tillhör en av de 
vanligaste termoplasterna. Den har låg densitet och hög hållfasthet. Sedan består 

själva filtren av olika material och är alla tre från olika tillverkare.  

 

Följande filtertyper kommer att undersökas: 

5µ 30" smältblåst PP som tillverkas av JMF. 

5µ 10" smältblåst PP med aktivt kol som tillverkas av Amazon.  

50µ 30" spunnen PP som tillverkas av Parker.  

 

 

Foto 1: Från vänster: Smältblåst PP filter med aktivt kol tillverkat av Amazon och smältblåst PP filter 

tillverkat av JMF.  
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4.2.1 Spunna filter 

 

Spunna filter är en av de olika typerna av patronfilter. Filtren består av flera 
sammanvävda trådar som vanligtvis tillverkas av bomull, fiberglas, polyester eller 

polypropylen. För att få en bra hållfasthet på filtret lindas tråden runt en 
cylinderformad kärna. Kärnans material varierar beroende på vilken applikation den 
ska sitta i.  

 

Det innersta lagret av trådar lindas med väldigt lite mellanrum för att kunna ta upp de 

mindre partiklarna. Ju längre ifrån kärnan tråden ligger desto större ska 
mellanrummet vara för att flera olika storlekar av föroreningar ska fångas upp. Detta 
innebär att filtret kan filtrera bort de minsta partiklarna utan att de större sätter igen 

utrymmena som är till för de mindre föroreningarna. Tack vare alla dessa lager får 
det spunna filtret en väldigt stor arbetsyta som inte går att få med andra typer av 

filter.  

4.2.2 Smältblåsta filter 

 

Smältblåsta filter har i många processer ersatt det spunna. Detta för att det 

smältblåsta filtret har ett bättre filtreringsdjup samt är lättare att konstrueras så att 
genomsläppligheten blir exakt. Det tillverkas genom att polymerfiber värms upp till 

dess smältpunkt och genomgår extrudering. Detta innebär att det uppvärmda 
materialet pressas genom ett smalt utrymme med ett genomgående tvärsnitt. Sedan 
sprutas de tunna trådarna ut genom munstycke med hjälp av ett högt flöde varm luft. 

Tack vare det höga turbulenta luftflödet sammanfogas trådarna och bildar en porös 
massa som samlas på en rulle.  

 

På grund av upphettningen av fibrerna kommer det uppstå en termisk bindning och 
därmed finns det ingen risk för att trådarna ska kunna lossa från filterpatronen. 

Genom att ändra på polymerfibrernas tjocklek, hastigheten uppsamlingsrullen 
snurrar med och luftflödet kan man få filter med olika egenskaper.  

 

Till skillnad från det spunna filtret behöver inte ett smältblåst filter någon kärna då 
fibertrådarna är tillräckligt starka på egen hand. Däremot om filtret ska utsättas för 

hög belastning eller höga temperaturer kan en kärna läggas till för att öka dess 
hållbarhet.  

 

För att få ett filter som är beständigt mot kemikalier används inga bindningsmedel 
för att försluta ändarna på patronen. Istället sammanfogas de genom att termiskt 

svetsa samman fibrerna. 

 



 

9 

 

 

4.2.3 Smältblåsta filter med aktivt kol  

 

Smältblåst filter med aktivt kol används oftast i processer där organiska föreningar 
ska filtreras. Dessa filter kan inte rena natrium, mikrober, fluorid, och nitrater.  

 

Skal från kokosnötter och kol är de vanligaste källorna av organiskt material som 
man använder sig av för att skapa aktivt kol. 

 

För att aktivera kolet måste det genomgå en process där man "öppnar upp" kolet och 

skapar många små porer där sedan föroreningar kan fastna. Vilka föroreningar som 
sedan kan tas upp av filtret beror på denna porstorlek samt vilket typ av kol som har 
använts för att skapa filtret. 

 

4.3 Uppgraderingsanläggningar och aminskrubber 

 

Rening och uppgradering av biogas är nödvändigt för att den ska kunna användas 

som fordonsbränsle. Olika metoder för denna uppgradering har tagits fram sedan 
1990-talet. De metoder som används mest i dagsläget är aminskrubber, PSA 
(pressure swing adsorption), membranfiltrering, vattenskrubber och organisk fysisk 

skrubber (Enefalk & Ersöz 2016).  Dessa metoder är alla olika skrubbermetoder, som 
är ett samlingsnamn, för de tekniker som är designade att avlägsna oönskade ämnen 

ur gasflöden.   

 

Henrys lag beskriver skillnader för metan och koldioxid vad gäller deras löslighet i 

vatten. Lagen tar upp relationen mellan partialtrycket av en gas och dess 
koncentration i en vätska. Där ses att koldioxid har ungefär 26 gånger så hög 
löslighet i vatten jämförelsevis med metan (Enefalk, T. & Ersöz, T. 2016). 

Koldioxiden tas bort genom kontakt med vattnet och hur stor mängd som hinner 
filtreras bort beror på flödeshastigheten hos vattnet. Även gasens temperatur spelar 

stor roll i avskiljningen då gasen löser sig sämre vid ökad temperatur.   

 

Den viktigaste egenskapen hos en uppgraderingsanläggning är att så effektivt som 

möjligt kunna avlägsna koldioxiden från rågasen. Puregas Solutions AB har valt att 
använda sig av aminskrubber som reningsteknik i sina anläggningar. I en jämförelse 

mellan aminskrubber och andra reningsalternativ gjord av (Bauer m.fl. ,2013) kan 
man se att aminskrubbern är den mest effektiva tekniken i avseendet att få ut så hög 
metanhalt som möjligt. Den är även en bra teknik för att ta bort svavelväte, något 

som vattenskrubbern inte klarar av.  För att aminskrubbern ska fungera effektivt 
behövs det tillföras värme från en extern källa, till exempel en eldningspanna.  
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Aminskrubber är ett system som är till för att ta bort koldioxiden från biogasen. 
Användningen av denna teknik har ökat kraftigt de senaste åren. Separationstekniken 
använder ett kemiskt ämne som reagerar med koldioxidmolekylerna och bildar nya 

sammansatta molekyler. Detta sker vanligtvis med en vattenlösning av aminer. 
Historiskt sätt är metyldietanolamin (MDEA), dietanolamin (DEA) och 

monoetanolamin (MEA) de vanligaste aminerna som har använts för att avlägsna 
koldioxid och svavelväten, men dagens uppgraderingsanläggningar använder sig 
oftast istället av en blandning mellan MDEA och piperazin (PZ), vilket även 

benämns som aktiverad MDEA (aMDEA). Aktiverad MDEA har en betydligt högre 
absorptionskapacitet jämfört med MDEA (Bauer m.fl. ,2013). 

 

Figur 3 visar en aminskrubber bestående av en absorptionskolonn där koldioxiden 
avlägsnas från biogasen och en stripper där koldioxiden avlägsnas från 

aminlösningen genom att man tillför värme. I botten på absorptionskolonnen sprutas 
rågasen in och i toppen tillför man aminlösningen. Koldioxiden kommer i kontakt 

med aminen och då binds ämnena kemiskt till varandra och värme kommer att avges. 
På så sätt värms lösningen i absorptionskolonnen från 38 °C till 55-60 °C. 
Termodynamiskt sett så gynnas absorptionen av låga temperaturer men från en 

kinetisk synvinkel så är höga temperaturer till absorptionens fördel.  

 

 

 

Figur 3: Uppgraderingsprocess för biogas. Dahl (2014) 
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Den uppgraderade gasen tas ut från toppen av absorbtionskolonnen. Drifttrycket 
ligger normalt mellan 1,1 – 1,4 bar (a) (Strandberg 2017). Aminlösningen går via en 
värmeväxlare till toppen av stripperkolonnen. Värme tillförs i botten på denna 

kolonn med en temperatur på 120-150 °C. Detta för att producera ånga genom att 
koka en del av aminlösningen. Partialtrycket av koldioxiden sänks av ångan som 

kondenserar och avger värme för att reversera reaktionen så att ämnena återigen 
separeras från varandra.  

 

4.4 Underhållsteknik  

 

Vid Projektering samt installation av ny utrustning, som i detta fall test av olika 
filter, är funktionssäkerhet och underhållsmässighet två faktorer som bör tas hänsyn 
till. Detta innefattar underhållspersonal, reperationsutrustning, förråd och 

administration. 

 

Underhållsmässighet är en faktor och denna beskriver hur väl anpassad en 
komponent eller maskin är för att underhållas. Detta innefattar felupptäckbarhet, 
underhållsteknikens försörjbarhet samt reparerbarhet. 

 

Den andra faktorn är funktionssäkerhet vilket är ett mått på tillförlitligheten hos 

komponenten eller maskinen, att den ska utföra den krävda funktionen under det 
önskade tidsintervallet. Den sista delen av driftsäkerhet är underhållssäkerhet och 
denna bestämmer hur snabbt underhållsfunktionen åtgärdar ett fel. Tekniska system 

och underhållssystem måste båda fungera bra för att man ska uppnå hög driftsäkerhet 
(Björk & Almelund 2012). 

 

 

Figur 4. Samband mellan underhållsfaktorer. 

Tillförlitlighet

Funktionssäkerhet Underhållsmässighet Underhållssäkerhet

Driftsäkerhet
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4.4.1 RCM 

 

En RCM-analys är ett bra tillvägagångsätt vid installation av ny utrustning i ett redan 
befintligt tekniskt system för att underlätta drift- och underhållsprocessen. Detta 

kommer vara en viktig del i installationen av filter i anläggningen då experimentet 
som utförs i samband med denna rapport bara görs i mindre skala. Där råder inte 
samma omständigheter som i den befintliga anläggningen vad gällande tryck, 

temperaturer samt volymflöde. 

 

Följande frågor utgör en linjär process vilket innebär att de måste besvaras i turordning 
för att man ska komma vidare i processen (Björk & Almelund 2012). 

 

1. Vilka funktioner och vilken prestanda ska komponenten uppfylla? 

2. Vilka funktionsfel kan inträffa?  

3. Vilka är de möjliga orsakerna till funktionsfelen? 

4. Vad blir effekterna av funktionsfelen?  

5. Vilken betydelse har varje fel?  

6. Hur kan funktionsfelen förebyggas?  

7. Vad ska göras om lämplig förebyggande åtgärd inte kan bestämmas? 
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4.4.2 Underhållsprocessen  

 

Oavsett vilken metod företaget väljer att arbeta med bör alla förbättringsmetoder följa 
den klassiska Demingcykeln. Tillvägagångsättet för denna process skapades under 

1950-talet och är en väl beprövad metod för att införa nya tekniska förändringar i 
anläggningar. Modellen används i dagsläget ofta i samband med underhållsarbeten. 

  

Demingcykeln syns på nedanstående figur. 

 

 

Figur 5. Demingcykeln. 

 

En Demingcykel anpassad för underhållsarbete innehåller nedanstående steg: 

 

 Planera: bedöma omfattning, bestämma tidpunkt, reservera, anskaffa resurser. 

 Verkställa: avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll, 

tillståndsövervakningar, modifieringar, byte av utrustning, insamling av data 

om felutfall, stillestånd, kostnader, bearbetningar och resultatpresentationer. 

 Kontrollera: fastställa höga underhålls- och stilleståndskostnader, fastställa 

tekniska orsaker, utarbeta förslag till åtgärder, värdera ekonomiskt utbyte. 

 Agera: upprepa cykeln flera gånger för att förbättringsarbetet ska bli 

bestående. 

 

 

 

 

 

 

 

Verkställa

AgeraKontrollera

Planera
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4.4.3 Underhåll av filter 

 

När man underhåller filter under drift är det viktigt att undersöka följande saker:  

 

 • Inspektera filtren. Ser allt okej ut? Är det något som behöver åtgärdas? 

 • Kontrollera tryckfallsmätarna. 

 • Mät tryckfallet och jämför värdet med rekommenderat gränsvärde för sluttryckfall. 

 • Anteckna vilket datum du bytte det och vad tryckfallet var. 

 

Det nämns även att det är viktigt att teknikern som utför filterbytet har 
skyddsutrustning som handskar samt andningsskydd för att undvika föroreningar 

som kan skada huden samt tränga in i öppna sår och slemhinnor (Camfils filterskola, 
2009). 
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5. Metod 

 

I början av projektet undersöktes utbudet av vetenskapliga artiklar på Diva, Google 

Scholar samt Onesearch. Här fanns det många informativa artiklar och arbeten som 
fört projektet framåt. Ett besök på More Biogas i Läckeby gjordes för att studera 

uppgraderingsanläggningen som är installerad av Puregas Solutions AB. En 
processingenjör på Puregas Solutions AB gav en rundvisning på anläggningen. 
Utifrån deras önskemål samt för att koppla projektets relevans till vår utbildning 

valdes sedan frågeställningarna. Då det inte var möjligt att utföra experimentet i den 
driftsatta anläggningen bestämdes i samråd med involverade parter att det istället ska 

utföras ett småskaligt experiment i deras verkstad.  

 

Aminen är hälsoskadlig så under experimentet följdes säkerhetsföreskrifter som 

inkluderade att bära handskar, skyddsglasögon samt skyddsdräkt. Detta för att 
skydda sig mot frätskador, allergisk hudreaktion samt astmaliknande symptom. 

 

För att bilda en helhetsuppfattning har relevanta vetenskapliga artiklar studerats inom 
områdena biogas, underhåll, uppgradering av biogas samt filtrering. I slutskedet av 

projektet sammanställdes resultatet i form av kvantitativa metoder som diagram samt 
experiment. Även kvalitativa metoder som bestod av sammanställning av tidigare 

studier och personlig kontakt med Puregas Solutions AB, detta för att kunna bedöma 
hur effektivt filtren renar bort föroreningar från aminen.  

 

5.1 Undersökningsmetod 

 

Experimentet utfördes i Puregas Solutions AB verkstad i Kalmar. Där fanns ett 

filterhus med tillhörande slangar på båda sidor av filtret som är av samma typ som de 

använder ute på anläggningarna. Den förorenade aminen som användes i 

experimentet är tagen ifrån en uppgraderingsanläggning i Sverige. Just den här 

aminen är extremt förorenad i jämförelse med den som cirkulerar i systemet för 

tillfället. Detta gör att det både finns för- och nackdelar. Fördelen är att det finns mer 

föroreningar som kan bli bortfiltrerade och det kan därför bli lättare att urskilja hur 

effektiva filtren är. Nackdelen med det är att det blir svårare att uppskatta 

avskiljningsgraden när filtren sitter i en anläggning med mindre mängd föroreningar.  

 

Dessa filter testades under experimentet: 

5µ 30" smältblåst PP som tillverkas av JMF. 

5µ 10" smältblåst PP med aktivt kol som tillverkas av Amazon.  

50µ 30" spunnen PP som tillverkas av Parker. 
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Experimentet började med att filtren sågades till 10 ” för att passa i filterhuset. 
Därefter rengjordes filteranordningen för att avlägsna eventuella orenheter från 
tidigare användning. Efter detta monterades det första filtret som ses i foto 2.  

 

 

Foto 2. Filtreringsanordningen med filter installerat. Aminen hälls i slangens högra sida. Aminens 

flödesriktning enligt pilarna på bilden. 
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Filteranordningen hängdes upp med ett sling för att aminen enkelt skulle passera 
genom filteranordningen, se foto 3.  

 

 

Foto 3. Filtreringsanordningen är upphängd i ett sling. Filterhuset är fäst i stegen med buntband för 

att centrera flödet på den rinnande aminen. Denna filteranordning har hög tillförlitlighet då den 

tidigare har använts i drift. Experiment uppställningen användes som bilden visar då det inte fanns 

möjlighet att använda sig av en pump för att cirkulera aminen i systemet.  
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Nästa steg var att fästa filterhuset i stegen med buntband för att centrera flödet på 
den rinnande aminen. Under anordningen placerade en spann för att samla upp den 
filtrerade aminen.  

 

Av de 5 liter amin vi hade tillgängligt mättes 1,5 l upp i en spann. 

 

Efter experimentuppställningen var utförd hälldes den förorenade aminen in i 
filteranordningens övre del för att passera igenom filtret och ut i spannen. Under 

tiden aminen rann igenom filtret rengjordes spannen som användes för att hälla i 
aminen första gången. När aminflödet hade avstannat skiftades spann för att filtrera 

aminen ytterligare. Denna procedur upprepades till dess att aminen passerat filtret 3 
gånger.  

 

Sista steget i processen var att fylla en provflaska som syns i foto 4 med den 
filtrerade aminen och paketeras för att sedan skickas till The DOW Chemical 

Company för analys. Denna procedur gjordes för samtliga filter. Ämnen som är mest 
intressanta från denna analys är acetat, glykossyra, formait samt salthalt. När 
provresultaten kommer tillbaka ska dessa analyseras för att kunna jämföra hur 

mycket orenheter som avskilts av de olika filtren.  

 

 

Foto 4. Amin i provflaska med tillhörande etikett. Fyra flaskor användes för att märka ut de olika 

aminproverna innan de skickades till analys. Flaskorna omslöts sedan av plast för att förhindra läckage 

samt kontakt med syre under transporten. 
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5. 2 Hypotes 

 

Enligt den information som går att hitta så renar inte aminfilter från värmebeständiga 

salter men eftersom det har erfarits att under hård filtrering med småmaskiga filter 
har driften kunnat förlängas ytterligare en tid (Strandberg 2017). Det är även 

intressant att se om det går att filtrera bort de kolväten som finns i vätskan. De är 
större, inte lösliga i vatten och har högre viskositet om man jämför med de salter som 
är lösta i vätskan. Troligtvis kan man fånga mer kolväten i filtren. 
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6. Resultat 

 

Efter att mottagit provsvaren från DOW Chemical Company sammanställdes 

analyserna i form av figur 6 och figur 7. Provsvaren visar på att filtreringen inte gav 
de resultat som hoppats på. Diagrammen visar ingen märkbar reningsförmåga hos de 

filtren som användes under experimentet då skillnaden på mängden föroreningar är 
mycket små (ppm). 

 

Acetat, glykolsyra och formiat bildas vid exponering av syre. Experimentet skedde 
dock under så pass kort tid att detta inte påverkade vårt resultat. Diskussion fördes 

med processingenjören angående huruvida bättre resultat som skulle kunnat uppnås 
vid rening under längre tid än vad som testades i experimentet. Slutsatsen blev att 
mer filtrering inte hade gett bättre resultat angående ämnena acetat, glykolsyra och 

formiat. Om dessa inte absorberas av filtren de första gångerna de passerar kommer 
de troligtvis aldrig att göra det eftersom att de är för små för filtren. 

 

 

Figur 6: Resultat från Jonbyteskromatograf av aminprov. Visas i enheten ppm. 

 

 

 

 

Ofiltrerad amin
5µ smältblåst PP

med aktivt kol
5µ smältblåst PP 50µ spunnen PP

Acetat 4451 4601 4586 4513

Glykolsyra 1537 1588 1555 1611

Formiat 2393 2439 2414 2419

Klorid 181 182 216 181

Sulfat 336 310 470 322

Oxalat 1908 1916 1918 1932

Tiosulfat 3981 4012 4022 4042

Tiocyanat 60 60 60 60

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Jonbyteskromatografi

Acetat Glykolsyra Formiat Klorid Sulfat Oxalat Tiosulfat Tiocyanat



 

21 

 

 

På masspektrometrin syntes det att salthalten har ökat lite, vad detta beror på är inte 
helt säkert dock så skulle man vilja undvika detta innan det når för höga värden. Vid 
för höga halter av natrium kan det bli skador på anläggningen och absorptionen, 

desorbtionen samt att värmeöverföringsförmågan försämras. Filtren som testades 
under experimentet löser inte detta problem utan ett alternativ vara att komplettera 

det befintliga systemet med en omvänd osmosanläggning (RO). 

 

 

Figur 7: Resultat från Jonbyteskromatografi av aminproven. Visas i enheten ppm. Detta diagram visar 

på att det inte har skett några märkbara förändringar hos aminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofiltrerad amin
5µ smältblåst PP

med aktivt kol
5µ smältblåst PP 50µ spunnen PP

Kalcium 4 6 15 6

Krom 3 3 3 3

Järn 1014 993 975 997

Magnesium 17 18 19 18

Mangan 8 8 8 8

Nickel 8 7 7 7

Salt 1084 1100 1232 1098

silikon 23 23 24 23
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6.2 Svar på frågeställningar  

 

6.2.1 Vilket filter filtrerar bäst? 

 

 
Figur 6 och figur 7 visar att inget av filtren i experimentet lyckades rena aminen på 

de ämnena som önskades att filtreras bort.  
 

 

6.2.2 Hur sköter man underhållet för dessa typer av filter? 

 

• Inspektera filtren. Ser allt okej ut? Är det något som behöver åtgärdas? 

• Kontrollera tryckfallsmätarna. 

• Mät tryckfallet och jämför värdet med rekommenderat gränsvärde för sluttryckfall. 

• Anteckna vilket datum du bytte det och vad tryckfallet var. 
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7. Diskussion  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Projektet var ett samarbete med företaget Puregas Solutions AB. De är ett svenskt 

företag med huvudkontor i Kalmar och de är specialiserade på att leverera effektiva 
och pålitliga biogasuppgraderingslösningar. Puregas Solutions AB har dotterbolag i 

Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA och deras verksamhet går ut på att rena 
biogas. Biogasen från den anläggningen vi besökte i Läckeby används framförallt till 
Kalmars bussar och sopbilar, detta för att Kalmar kommun vill bidra till en bättre 

stadsmiljö. 

 

Biogas används oftast till värme, elproduktion och fordonsbränsle. Att använda 
biogas som fordonsbränsle har blivit populärare i Sverige och detta för att biogas 
tillhör en av de förnybara energikällorna. Dagens fordonsgas består både av biogas 

och naturgas trots att biogas går att använda som ensamt bränsle.  

 

Den koldioxid som bildas när biogas förbränns bidrar inte till växthuseffekten. Det 
kolet som finns i metanmolekylen härstammar från luftens koldioxid som sedan 
tidigare har bundits i växter via fotosyntesen. Biogas är också det fordonsbränsle 

som ger lägst koldioxid- och partikelutsläpp av alla drivmedel som finns på 
marknaden idag bortsätt från el, dock måste man då även ta hänsyn till hur elen har 
producerats.  

 

Syftet var att undersöka hur väl olika filter kan fungera som reningssystem för att ta 

bort kolväten och värmebeständiga salter från aminen i Puregas Solutions AB 
uppgraderingsanläggningar. När undersökning av olika filter som reningsmetod var 
gjord skulle det vidare studeras hur man underhåller dessa.  

 

Tester och beräkningar gjordes utifrån de värden som framgick från de 

vattenproverna från aminen efter dessa varit på analys. Sedan undersöktes vilket typ 
av filter som var lämpligt för att rena bort de oönskade ämnena. 
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7.2 Felkällor  

 

På grund av att experimentet utfördes i mindre skala i Puregas Solutions AB verkstad 

i jämförelse med deras driftsatta anläggningar vet vi några definitiva felkällor som 
kommer påverka provresultaten.  

 

Temperaturen på aminen i anläggningen under drift höll 42°C och under 
experimentet var uppmätt temperatur 19°C och detta var något som påverkade 

viskositeten hos aminen.  

 

När experimentet utfördes filtrerades aminen tre gånger var genom de olika filtren. 
Fördelen med denna undersökningsmetod var att alla proverna kom från samma 
aminprov och därmed tillkom inga nya föroreningar. Om experimentet istället hade 

utförts på deras anläggning under drift så hade nya föroreningar skapats under tiden 
som experimentet utfördes.  

 

De olika typerna av filtren som vi använde oss av hade olika genomsläpplighet då två 
var 5µ och ett var 50µ. Detta kunde påverka resultatet beroende på hur stora partiklar 

och föroreningarna var. Sedan var de filtren vi använde oss av ursprungligen 30 ” 
därför sågades dem av till 10” för att anpassas till det filterhuset som användes under 

experimentet. Detta innebar att ena änden av filtren blev av med sin värmehärdade 
yta på kortsidan vilket kunde påverka genomsläppligheten.  

 

Experimentet utfördes med ett lägre differenstryck samt lägre flöde jämförelsevis 
med en driftsatt anläggning. Detta kunde påverka resultatet för att filtren aldrig blev 

helt mättade av aminen och att genomsläppligheten blev mindre av det lägre trycket.  

 

Den sista felkälla var tiden då vi inte vet hur provresultaten skulle blivit om vi hade 

låtit aminen renas i en process under ett dygn eller längre tid. När aminen blev 
exponerad för syre började den oxidera. Detta borde inte påverka resultatet speciellt 

mycket då exponeringstiden endast var någon enstaka timme och oxidationen märks 
inte på så kort tid.  

 

Aminen har förvarats i en plastdunk i över ett år. Detta kan ha lett till att plasten 
brutits ner och förenat sig med aminen. 
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7.3 Vidare studier 

 

Möjlighet till vidare studier i detta fall skulle kunna vara att designa och bygga en 

mindre portabel anläggning som man skulle kunna sammankoppla med Puregas 
Solutions AB olika befintliga anläggningar och därigenom leda förbi en del av flödet 

för att rena aminen med det filter som visar bäst provresultat. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Reningsanordning utan filter 

 

 

Filtreringsanordningen utan filter installerat. 
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Bilaga 2. Aktivt kolfilter efter filtrering 

 

 

Smältblåst PP filter med aktivt kol tillverkat av Amazon efter genomförd filtrering av amin. 
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Bilaga 3. Spunnet filter efter filtrering 

 

 

Spunnet PP filter tillverkat av Parker efter filtrering av amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

Bilaga 4. Ny och gammal amin från annan anläggning 

 

 

Nerifrån: Oanvänd amin och använd amin från en annan uppgraderingsanläggning i Sverige. 

 

 

 


