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Abstract
Biogas has been used as vehicle fuel in Sweden since the early 1990s and is a renewable
alternative to natural gas. Primarily used for bus fleets and towards the late 1990s also for
cars. The annual production of biogas in Sweden has since the early 2000s been 1,5 TWh.
The biogas potential is estimated to 15 TWh, of which the major part origins from the
agricultural sector.
Biogas is produced from anaerobic digestion of substrate. This consists of organic matter, of
which different types can be mixed beneficially. The digestion product is raw biogas
consisting of 55-70% methane, 30-45% carbon dioxide and small fractions of water, siloxanes
and hydrogen sulphide.
To conform to natural gas standards the raw biogas needs to be purified, a process called
upgrading. In this process the methane content rate is raised to 97±1%. The remaining share
of gas consists mainly of carbon dioxide. Siloxanes and hydrogen sulphide needs to be
reduced, since they are harmful to pipes, tanks and engines. The existing upgrading
techniques are not suitable for small scale applications and fails to be economically benificial
for farms.
As a simpler way of allowing farms to use their own biogas as vehicle fuel, the possibility to
use biogas with higher carbon dioxide content has been examined. This would simplify the
upgrading process, or even eliminate it, which would decrease the production cost.
Two problems have been considered. In a mixture of methane and carbon dioxide, the carbon
dioxide may condensate under pressure, making the gas composition fluctuate when released
from the tank. The width of this problem has been examined through literature and
calculations. There is also a risk of impaired combustion in an engine when the carbon
dioxide content is raised. To find a lower limit for methane content with maintained
combustion quality various scientific reports on the subject has been studied and compiled.
The results show that raw biogas with a methane content rate of 60% never condensates in
temperatures over -20°C regardless of pressure. If the methane content rate is raised to 70%,
the lower temperature limit is -30°C. According to the scientific reports studied, 70% methane
is also a safe lower limit for maintained combustion quality. Lower methane content may
result in the engine running harshly. Even though 70% methane is possible, raising the
methane content rate is beneficiary because it results in higher engine thermal efficiency and
greater range.
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Sammanfattning
Biogas har använts som fordonsbränsle i Sverige sedan början av 90-talet som ett
förnyelsebart alternativ till naturgas. Först till bussflottor och sedan slutet av 90-talet även till
personbilar. Biogasproduktionen i Sverige har sedan slutet av 90-talet varit omkring 1,5 TWh
per år. Potentialen för biogasproduktion genom rötning är 15 TWh per år, varav den största
delen beräknas komma från jordbruket.
Biogas produceras främst genom rötning av substrat. Detta består av organiskt material och
olika typer av material kan med fördel blandas. Produkten ur rötkammaren är en rågas som
består av 55-70 mol-% metan, 30-45 mol-% koldioxid samt små mängder svavelväte,
siloxaner och vatten.
För att kunna motsvara naturgas behöver den råa biogasen renas, vilket kallas uppgradering. I
denna process höjs metanhalten till 97±1%. Resterande andel gas består främst av koldioxid.
Siloxaner och svavelväte måste i det närmaste helt renas bort eftersom dessa är skadliga för
ledningar, tankar och motorer. Problemet med de uppgraderingstekniker som finns är att de är
svåra att anpassa för små gasflöden, de blir inte lönsamma för enskilda gårdar att investera i.
För att underlätta för gårdar att producera biogas för drift av egna fordon har det undersökts
om det skulle vara möjligt att använda biogas med högre koldioxidhalt än standarden
föreskriver. Detta skulle öppna för en enklare och billigare uppgradering, eller eventuellt ta
bort behovet av uppgradering.
Fokus har legat på två problem. Det var oklart huruvida koldioxiden i en biogasblandning
kondenserar vid högt tryck, vilket skulle leda till varierande gassammansättning när trycket
sänks. Detta har studerats genom litteraturstudier och beräkningar. Risken fanns också att en
hög koldioxidhalt skulle försämra förbränningen i en motor, för att finna en nedre gräns för
metanhalten har gjord forskning på förbränning av koldioxidhaltig gas sammanställts.
Resultatet visar att rå biogas med en metanhalt på 60 mol-% aldrig kondenserar i temperaturer
över -20°C oavsett tryck, höjs metanhalten till 70 mol-% är den säkra temperaturen -30°C. 70
mol-% var enligt vetenskapen också en säker lägre gräns för att förbränningen inte ska bli
negativt påverkad med ojämn motorgång som följd. Denna låga metanhalt ger dock sänkt
verkningsgrad och kortare räckvidd varför en så hög metanhalt som möjligt bör eftersträvas.
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1. Introduktion
1.1. Bakgrund
Gårdsbaserad biogasproduktion kommer att bli en betydande energikälla i framtiden.
Incitamentet för gårdar att producera biogas blir större ju mer ekonomiskt utbyte man får av
produkten. Gasen är som mest lönsam om den uppgraderas till och säljs som fordonsgas.
Anläggningar för uppgradering är generellt anpassade för stora gasflöden. Därmed skulle en
teknik behöva utvecklas som är anpassad för gasflödet från rötkammaren på enskilda gårdar.
Ett steg på vägen kan vara att uppgradera gasen till en lägre metanhalt än 95%, det vill säga
inte ta bort tillräckligt med koldioxid för att uppfylla standarden. Gasen kan då användas
lokalt på gården till traktorer och maskiner som är anpassade till den aktuella gaskvaliteten.
Gasefuels AB är ett konsultbolag som startades 2010. Verksamheten innefattar
beslutsunderlag, förstudier, tillståndsansökningar och projektering av biogasrelaterade
anläggningar. Idén om delvis uppgradering uppkom vid ett projekt där den lämpligaste
uppgraderingstekniken för biogasproduktionen vid Naturbruksgymnasiet Sötåsen utreddes.
Resultatet var att de tillgängliga alternativen egentligen är för dyra för småskaligt bruk, men
att man ändå ville driva gårdens traktor och fordon med den egna gasen. Information om att
använda biogas som inte är uppgraderad för fordonsdrift visade sig vara svårt att få tag på,
varför man ansåg det motiverat att utreda de största frågetecknen kring detta.

1.2. Syfte
Kondensering av koldioxid i biogas innebär problem med varierande sammansättning vid
avtappning. Därmed behöver det utredas vid vilka tryck och temperaturer biogas med hög
koldioxidhalt kondenserar för att kunna undvika detta.
Förbränning av koldioxidhaltig gas kan ge problem med ojämn motorgång. Hur hög
koldioxidhalten kan vara innan problemen uppkommer finns forskning på, vilken ska
sammanställas.

1.3. Mål
Formulera potentialen i konceptet lägre uppgradering, vilka problem som finns.
Formulera en rekommendation för hur låg metanhalt som är realistisk att använda som
fordonsbränsle.

1.4. Avgränsningar
Rapporten behandlar två problem kring användning av koldioxidhaltig biogas, kompression
och förbränning. Vilken uppgraderingsmetod som är mest lämplig att använda för att uppnå
biogas där endast en del av koldioxiden renats bort berörs inte. Detaljerade ekonomiska
aspekter utelämnas också.
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2. Bakgrund och teori
2.1. Användning av fordonsbränsle
De dominerande fordonsbränslena i Sverige är bensin och diesel. Dess respektive egenskaper
gör att bensin använts till lätta fordon och diesel används mestadels till tunga fordon. Båda
dessa utvinns ur råolja och priset vid pumpen styrs i stor grad av priset på råoljan.
Miljöbränslen introducerades på den svenska marknaden i början av 1990-talet genom
politiska initiativ. Fram till en bit in på 2000-talet var marknaden för miljöbränslen så pass
liten att den inte skulle funnits utan att det genom offentliga verksamheter skapats en
efterfrågan på miljöbränslen och miljöbilar. Detta gjordes i Sverige genom offentliga
upphandlingar av miljöfordon. Bränslena till dessa fordon var etanol och metangas, vars
tillgång ökades i takt med att antalet miljöfordon steg. Först när dessa blivit etablerade fanns
det incitament även för privatpersoner att köpa miljöfordon eftersom antalet tankställen och
ekonomiskt försvarbara miljöbilsmodeller blivit tillräckligt stort. (Birath & Pädam 2010)

2.2. Miljöbränslen
2.2.1.

Biodiesel

Biodiesel är ett samlingsnamn för transestrifierade vegetabiliska oljor (Demirbas 2009) . I
stort sett vilka oljor som helst kan användas i produktionsprocessen och produkten blir ett
bränsle som är fullt blandbart med konventionell diesel. Detta bränsle används främst för
låginblandning i diesel och stod 2010 för 77% av Europas biodrivmedelkonsumtion
(EurObserv'er 2011) .
2.2.1.

Etanol

Det näst vanligaste alternativa bränslet i Europa är etanol (EurObserv'er 2011) . Etanol
framställs ur jordbruksprodukter som vete, majs, sockerrör, sockerbetor. Användningen som
bränsle är främst genom låginblandning i bensin, upp till 10%. Som miljöbränsle säljs etanol
vid pumpen som E85, vilket består av 85% etanol och 15% bensin. Bensinen tillsätts för att
förbättra kallstartsegenskaperna och under vinterhalvåret höjs bensinhalten till 25% för att
minska problem med start vid kall väderlek. (SPBI 2010)
2.2.2.

Fordonsgas

Fordonsgas är benämningen på metangas som används för fordonsdrift. Gasens ursprung
varierar beroende på var i Sverige den säljs. Längs västkusten ligger gastankställena
mestadels vid den befintliga naturgasledningen som går mellan Malmö och Stenungsund,
varför gasen som säljs är naturgas med undantag för den andel uppgraderad biogas som matas
på ledningen. I övriga landet finns ingen gasledning, därmed måste gasen som säljs
transporteras till tankstället på flak eller via ett lokalt distributionsnät. I dessa fall är det oftast
biogas som säljs. (Roth et al. 2009)

2.3. Biogas i Sverige
2.3.1.

Historik

I Sverige har det sedan början av 1990-talet pågått en utveckling av biogasmarknaden. Första
steget togs genom att ett antal kommuner i västra Sverige beslutade om att utvärdera
möjligheterna för biogasproduktion till kommunala fordon (SOU 1998) . Tidigare hade
biogasproduktion skett vid avloppsreningsverk och deponier, där gasen förbränts på plats för
respektive anläggnings eget el- och värmebehov. Ambitionen att använda biogas som
fordonsbränsle förde med sig behovet att uppgradera gasen till naturgaskvalitet.
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Försöksverksamheterna föll väl ut och med ökade produktionsvolymer öppnades även
möjligheten att sälja fordonsgas till allmänheten. Mot slutet av 90-talet lanserade ett antal
biltillverkare personbilar med gasdrift, och sedan dess har antalet modeller stadigt ökat och
antalet gasfordon i trafik var år 2011 ca 40 000 i Sverige (Energigas Sverige 2011) .
2.3.2.

Potential

Enligt SOU(1998) är den årliga rötningspotentialen i Sverige ca 15 TWh biogas. Området
som besitter störst möjlighet för expansion är jordbruket, genom att tillvarata och röta gödsel,
rester från spannmål och vallgrödor. Detta är också det mest problematiska att utnyttja, då den
gödselbaserade produktionen blir utspridd och att långa transporter ofta kommer att minska
lönsamheten (Berglund et al. 2012) .
Potentialen för förgasning av biomassa till metangas beräknas vara 30 TWh per år om
kostnaden för uttaget från skogen inte ska öka drastiskt. Ett utnyttjande av hela potentialen
ligger dock långt in i framtiden då tekniken är under utveckling och endast är tillämpbar på
storskalig produktion. (Valleskog et al. 2008) .
Som jämförelse var det årliga totala energibehovet för transportsektorn i Sverige omkring 70
TWh mellan år 2005 och 2010. (Energimyndigheten 2012)
2.3.3.

Distribution

En bidragande orsak till att gas som energikälla och fordonsbränsle fått störst genomslag i
västra Sverige är att distributionen underlättats av att det sedan 1985 funnits en
naturgasledning mellan Malmö och Göteborg. Denna försörjer många industrier utmed
västkusten med naturgas. Incitamentet för fordonsägare i området att investera i gasbilar har
därmed blivit starkare eftersom det förutom biogas varit möjligt att tanka naturgas på
tankställen utmed ledningen. Sedan år 2000 har uppgraderad biogas matats på ledningen och
blandats med naturgas och distribuerats till tankställen och industrier utmed ledningen. Denna
säljs i Göteborg enligt ”Grön Gas”-principen, vilket fungerar på samma sätt som ”Grön El”.
Konsumenten betalar för det som fylls på ledningen, antingen biogas eller naturgas
(FordonsGas 2011) Ca 12% av den biogas som producerades i Sverige 2010 distribuerades
via ledning. Resterande mängd förbränns eller säljs på plats eller fraktas på lastflak
(Energimyndigheten 2011) .

2.4. Produktion
2.4.1.

Rötning

Den konventionella metoden att producera biogas är genom rötning. Principen är att
mikroorganismer i anaerob miljö bildar metangas och koldioxid. De metaniserande
organismerna är arkéer som lever i anaeroba miljöer. Processen kan delas upp i fyra steg.
(Skogsdal 2011)
1.
2.
3.
4.

Hydrolys. I det första steget bryts de mest komplicerade materialen ned av hydrolytiska bakterier till
aminosyror, fettsyror och sockerarter.
Syrabildning. I detta steg fortsätter processen från första steget och bakterierna bildar här koldioxid,
vätgas, alkoholer, organiska syror med mera.
Acetatbildning. Alkoholer och syror som bildats bearbetas av bakterier för att bilda acetat, som är det
viktigaste ämnet för metanbildningen.
Metanbildning. I det sista steget använder arkéer acetat, koldioxid och vätgas för att producera metan.

Råmaterialet för rötning kallas substrat, och kan bestå av olika typer av organiskt material.
Hur mycket biogas som kan utvinnas per ton substrat varierar dock avsevärt. Gödsel har
relativt låg metanpotential per kg torrsubstans, odlade grödor har generellt högre
7

Niclas Johansson
Karlstads Universitet

Koldioxidhaltig biogas som fordonsbränsle

Examensarbete

metanpotential, ofta 50% högre. Samrötning av gödsel och grödor kan ge fördelar jämfört
med rötning av endast en substans. Inblandning av 30% grödor vid rötning av gödsel kan öka
metanbildningen med upp till 65%.(Lehtomäki et al. 2007)

2.4.2.

Förgasning

En teknik som är under utveckling är förgasning av biomassa. Forskningen påbörjades på 80talet, när man i USA under oljekrisen ville utvinna flytande eller gasformiga bränslen ur kol,
men stannade av när oljan blev billigare. Tekniken utvecklades och tillämpades även i
Sydafrika under apartheid-tiden, då handelshinder förhindrade oljeimport. Nu appliceras
tekniken även på biomassa. I första steget förgasas biomassan till CO2, CO och H2, för detta
kvävs temperaturer runt 700-800°C. Dessa gaser kan sedan metaniseras, dvs omvandlas till
CH4, vilket är en exoterm reaktion. Efter denna process kvarstår CH4 och CO2, som kan renas
med lämplig teknik. (Nanou et al. 2011)

2.5. Uppgradering
För att kunna använda biogas som ersättning för naturgas måste den renas. Rå biogas består
vanligtvis av 55-65% metan, 30-40% CO2, samt små mängder siloxaner, svavelväte (H2S) och
syre.
Koldioxid är önskvärt att rena bort för att det är en inert gas som inte bidrar till biogasens
energivärde. Den är inte skadlig för någon del i distributionskedjan, men ger ökade kostnader
för komprimering och transport.
Svavelväte förekommer alltid i rågas. Halten varierar mellan anläggningar och beror på
substrat och processutformning. Ämnet är starkt korrosivt om det blandas med vatten, då det
bildar svavelsyra. Detta ger skador på ledningar, tankar och motorer.
Siloxaner är kiselföreningar som förekommer i varierande mängd i rå biogas. Höga halter
återfinns normalt i deponigas samt gas från hushållssopor. Namnet kommer från Silicon
Oxygen Alkane. Vid förbränning bildas kiseldioxid som är ett vitt pulver. Detta skapar en
beläggning i förbränningsmotorer och kan orsaka stort slitage och haverier. (Ryckebosch et al.
2011)
Den råa biogasen är oftast mättad med vattenånga. Denna kan kondensera vid ökat tryck eller
sänkt temperatur vilket ger vattenansamlingar i ledningar och tankar. För att förhindra de
skador som detta kan orsaka torkas gasen så att dess daggpunkt ligger under den temperatur
gasen kan utsättas för på den aktuella platsen.

8

Niclas Johansson
Karlstads Universitet

Koldioxidhaltig biogas som fordonsbränsle

Examensarbete

3. Uppgraderingstekniker
3.1. Adsorption
Adsorption bygger på att de ämnen som ska avskiljas fastnar på ytan av ett verksamt ämne,
exempelvis under tryck, medan metangasen passerar utan att fastna.
3.1.1.

PSA (Pressure Swing Adsorber)

I en PSA-anläggning finns ett antal tankar som kan trycksättas. Dessa är fyllda med något
material som kan adsorbera koldioxid reversibelt, exempelvis aktivt kol.
Tekniken bygger på att biogasen leds in i en tank, där koldioxid, och även syre och kväve,
adsorberas under tryck. När det adsorberande ämnet är mättat, leds biogasflödet till nästa tank
där samma process fortsätter. I den första tanken sänks trycket, varvid de adsorberade ämnena
släpper från adsorbtionsmaterialet och leds bort. Materialet är då regenererat och den orenade
gasen kan åter ledas in i tanken. Vanligtvis finns ett antal tankar för att säkerställa
kontinuerlig drift. En variant är Vacuum Swing Adsorber där en vakuumpump finns för
regenerationssteget. Skillnaden mellan över- och undertryck är lika stor men övertrycket
behöver inte vara lika stort eftersom undertrycket sänks. (Ryckebosch et al. 2011)

Figur 1. Principskiss PSA. (Westman 2011)

3.2. Absorption
Vid absorptionsrening löser sig ämnena som ska separeras i ett verksamt ämne. Metangas har
lägre löslighet än dessa ämnen och passerar därmed utan att absorberas.
3.2.1.

Vattenskrubber

Rening genom vattenskrubbning är, till skillnad från andra länder, vanligt i Sverige
(Petersson & Wellinger 2009) Denna metod bygger på att gasen strömmar uppåt i ett torn där
vatten strömmar nedåt. Tornet är fyllt med fyllkroppar för att öka kontaktytan mellan vattnet
och gasen. Svavelväte och koldioxid absorberas då av vattnet och förs bort med detta. En
fördel med metoden är att båda ämnena renas bort i samma process. Vattnet kan sedan
regenereras genom sänkt tryck då koldioxiden och svavelvätet frigörs. Om vattentillgången är
god kan regenereringssteget undvikas, och nytt processvatten ständigt tillföras. (Skogsdal
2011)
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Figur 2. Principskiss vattenskrubber. (Benjaminsson 2006)

När processvattnet regenereras i en vattenskrubber frigörs de gaser som absorberats från
biogasen. För främst två av dessa är en förhindring av spridning från anläggningen önskvärt.
Metangas, därför att den är en stark växthusgas, och svavelväte, därför att ämnet är giftigt och
kan orsaka skador på omgivningen. I en rapport av Skogsdal (2011) föreslås två metoder för
att fånga upp dessa efter regenerering, baserat på de undersökta anläggningarnas storlek och
dess respektive koncentrationer av ämnena. För att fånga upp svavelvätet kan ett järnfilter
användas, i detta reagerar svavelvätet med järnet och bildar rent svavel och järnoxid.
Nedströms detta leds luften till ett kompostfilter, vars bakterier förbrukar den metangas som
läckt ut från processen.
3.2.2.

Aminoskrubber

En aminoskrubber fungerar på liknande sätt som en vattenskrubber men med några skillnader.
I stället för vatten som verksamt ämne används exempelvis etanolamin, vilket kan absorbera
koldioxid vid atmosfärstryck. Ämnet regenereras sedan genom upphettning. En nackdel är att
endast koldioxid kan separeras, svavelvätet måste renas innan gasen förs in i skrubbern.
Svavelhaltig gas kan annars förstöra de verksamma kemikalierna. (Ryckebosch et al. 2011)

3.3. Membran
Den råa biogasen kan föras genom ett semipermeabelt membran där svavelväte och koldioxid
kan passera, men inte metanmolekylerna. Membranseparation var en av de första
reningsteknikerna för deponigas och de första anläggningarna hade mycket höga
metanförluster, upp till 25% (Petersson & Wellinger 2009) . De modernare är betydligt mer
effektiva, men metanförlusterna är fortfarande högre än i andra uppgraderingstekniker. Den
renade gasen kan uppnå en hög metanhalt, över 96% om reningen sker i flera steg. Även
vatten kan passera membranen vilket torkar metangasen. (Ryckebosch et al. 2011)

Figur 3. Membranseparation. (Westman 2011)
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3.4. Kryoteknik
De olika gaserna som rå biogas består av har olika förångningstemperaturer. Detta kan
utnyttjas genom att uppgradera gasen med hjälp av kryogenisk separation. Här kyls gasen ned
i steg, i respektive steg kondenserar en av beståndsgaserna och förs bort i flytande form.
Första steget är -35°C där svavelväte och siloxaner blir flytande och tappas av. Sedan kyls
gasen i två steg till -110°C där koldioxiden förs bort antingen i flytande eller fast form.
Tekniken är till dags dato fortfarande i pilotstadiet. (Ryckebosch et al. 2011)
Ytterligare kylning tillämpas om gasen behöver renas från kvävgas. Då kyls den tills
metangasen blir flytande och tappas av, kvävgasen är då fortfarande i gasform och separeras
från metanen. En fördel med denna metod är att den renade biogasen kan fås i flytande form,
vilket underlättar flaktransporter från uppgraderingsanläggningen. Den avtappade koldioxiden
är dessutom i flytande form och kan säljas för andra industriella applikationer. (Benjaminsson
2006)

4. Förbränning i motor
4.1. Ottomotor
En ottomotor är en motor som använder sig av ett tändstift för att antända bränslet, tekniken
kallas även SI, (Spark Ignition). Denna typ av motor är lämplig att driva med bensin.
Processen bygger på att en stökometriskt korrekt blandning av luft och bränsle sugs,
alternativt trycks, in i förbränningsutrymmet och antänds sedan av ett tändstift. Alla
personbilar med metangasdrift som finns på marknaden idag använder denna typ av motor.
Metangas har ett högt oktantal, motsvarande 130, vilket är ett mått på bränslets ovilja att
självantända under tryck. Bensin har vanligtvis ett oktantal mellan 95 och 99. Detta gör att en
ottomotor anpassad för gasdrift kan ha högre kompression än i motsvarande för bensindrift,
vilket leder till högre verkningsgrad. Denna fördel är endast tillämpbar på dedikerade
gasmotorer, i så kallade bi-fuelmotorer som både kan gå på gas och bensin sätts
kompressionsbegränsningen av bensinen. (Semin 2008)

4.2. Dual-fuel dieselmotor
En dieselmotor använder sig, till skillnad från en ottomotor, inte av ett tändstift. Den låter i
stället insugen luft komprimeras av kolven varpå den blir varm. Bränslet sprutas in i cylindern
under kompressionen varpå det antänds när trycket ökar. Denna typ av motor kallas även CI
(Compression Ignition). En dieselmotor behöver inte ha en korrekt blandning av luft och
bränsle, utan har alltid överskott av luft. I sin grundkonstruktion kan inte en dieselmotor
drivas av metangas, eftersom denna inte kan antändas genom kompression. Detta har gjort att
de lastbilar och bussar som drivs av metangas, som normalt skulle haft en dieselmotor, har
varit utrustade med en ottomotor. En ottomotor har lägre verkningsgrad än en dieselmotor,
och därför har en teknik tagits fram för att kunna driva en dieselmotor med metangas, så
kallad Dual-fuel teknik. Med denna kan tunga fordon dra nytta av den högre verkningsgraden
från en dieselmotor samtidigt som man använder metangas som bränsle. (Carlucci et al. 2008)
Dual-fuel cykeln medger dock inte drift med enbart metangas. Principen är en konventionell
dieselcykel, med skillnaden att metangas blandas med insugsluften och komprimeras inuti
cylindern. En liten mängd diesel sprutas sedan in, som antänds och därmed antänder
metangasen. Dieselåtgången är 15-25% av åtgången vid enbart dieseldrift. Motorerna
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konstrueras även så, att de kan drivas av enbart diesel om tillgången på gas skulle vara
begränsad. (Carlucci et al. 2008)
Finska traktortillverkaren Valtra presenterade 2010 en prototyp till biogasdriven traktor. Den
baseras på modellen N101 och har en fyrcylindrig dieselmotor på 81 kW som utrustats med
dual-fuel bränslesystem. Gastankarna sitter på ramen och rymmer 170 liter gas, som vid 200
bars tryck motsvarar 30 liter diesel. Detta motsvarar 3-4 timmars drift. Två år senare
presenterades en annan dual-fuelmodell, den större T133. Denna har en sexcylindrig motor på
110 kW och är dessutom utrustad med SCR-rening av avgaserna, vilket innebär att urea-ämne
sprutas in i avgaserna för att minska utsläppen av kväveoxider. Den nyare modellen har
samma storlek på gastankarna som den tidigare, och båda har en lika stor dieseltank på 165
liter. (Valtra 2011)
Carlucci (2008) genomförde en studie där en encylindrig direktinsprutad dieselmotor
modifierats för dual-fuel drift med naturgas och diesel. Syftet var att undersöka förändringar i
verkningsgrad och utsläpp jämfört med enbart dieseldrift. Resultaten visade att den totala
bränsleförbrukningen var högre med dual-fuel drift, verkningsgraden var alltså sämre. Vad
gäller utsläpp så gav dual-fuel drift lägre utsläpp av NOx, kraftigt sänkta utsläpp av
sotpartiklar men dock något högre utsläpp av CO och HC.

5. Småskalighet
En stor del av Sveriges potential för biogasproduktion ligger i jordbruket. Detta är också det
mest komplicerade området att exploatera om målet är att producera fordonsgas som ska
säljas i distributionsnätet.
Ett hinder för enskilda gårdar att investera i egna biogasanläggningar är höga kostnader. Vid
majoriteten av Sveriges gårdbaserade rötanläggningar uppgraderas inte biogasen, den används
för el- och värmeproduktion (Energimyndigheten 2011) . Vill man även producera
uppgraderad
fordonsgas
tillkommer
stora
investeringskostnader
för
uppgraderingsanläggningen. Detta eftersom det förutsätts att produkten vid all uppgradering
ska vara biogas av naturgaskvalitet som uppfyller den Svenska standarden.
Ett för Sverige förhållandevis outforskat område är användningen av biogas som inte är
uppgraderad för att uppfylla standarden, men som ändå är avsett för fordonsbränsle. Flera
studier visar att det är fullt möjligt att driva en förbränningsmotor med biogas som innehåller
mer koldioxid än standarden föreskriver, dessa presenteras senare i rapporten. Detta gäller
både ottomotorer och dual-fuelmotorer. De gasfordon som finns idag är dock konstruerade för
naturgas enligt standarderna G20 och G25 som medger metanhalter mellan 86-100%. Denna
kan endast ersättas med fullt uppgraderad biogas (Berglund et al. 2012) .
För gårdsägare som anser det vara för kostsamt att investera i en konventionell
uppgraderingsanläggning är ett alternativ att uppgradera gasen till en lägre metanhalt än
standarden föreskriver, till lägre kostnad. Produkten blir då en gas som är användbar även
som fordonsbränsle, inte bara för el- och värmeproduktion, men som inte nödvändigtvis
uppfyller standarden.
En högre metanhalt kan uppnås genom tvåstegsrötning. Effektiviteten ökas genom att de
syrabildande och metanbildande organismerna separeras, eftersom syran som bildas
motverkar de metanbildande organismernas aktivitet. Dessa steg delas då upp i två separata
kammare, som följaktligen får två olika miljöer. Metanhalter på över 70% kan med den här
metoden uppnås direkt från rötningen. (Bouallagui et al. 2004)
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Fortfarande behöver gasen renas från svavelväte, eftersom detta är skadligt för ledningar,
utrustning och motorer. Ett sätt att rena gasen från svavel är att föra den genom ett filter
innehållande järnoxid, där svavelvätet reagerar med järnet och bildar järnsulfid. Järnoxiden
sitter vanligen på ytan av något stödmaterial, exempelvis sågspån, och kan regenereras ett
antal gånger innan det behöver bytas ut. Alternativt kan järn tillsättas direkt i rötkammaren, så
att samma reaktion sker redan där. (Petersson & Wellinger 2009)

6. Metod
De två problem som kommer att behandlas är kompression av koldioxidhaltig biogas och
förbränning av koldioxidhaltig biogas.
För kompressionsdelen genomförs en litteraturstudie där dokumenterad forskning kring
blandning av metan och koldioxid sammanställs med teoretiska beräkningar. För beräkning av
kondenstryck används Antoine ekvationen, som beskrivs i resultatdelen.
Förbränningsdelen grundas i sin tur på två delar, empiri och litteraturstudie. En fråga har
ställts till ett antal europeiska tillverkare av gaskonverteringssatser för personbilar och
lastbilar där de ombeds ge sin uppfattning om vilka hinder som finns för att driva fordon med
koldioxidhaltig biogas. Detta ger en bild av hur de tekniska förutsättningarna ser ut genom en
form av kvantitativ undersökning. Litteraturstudien fokuserar på vetenskapliga försök där
förbränningsmotorer drivits av koldioxidhaltig gas i olika konstellationer. Inriktningen är
både SI- och CI-motorer och de resultat som kommer att behandlas är skillnader i
verkningsgrad mellan koldioxidhaltig biogas, renad biogas och originalbränsle.

6.1. Källkritik
Källorna är huvudsakligen baserade på publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter från
branschorganisationer som anses pålitliga. De webbaserade figurer och data som används
hämtas från sidor producerade av företag och organisationer som har sin huvudsakliga
verksamhet inom respektive område.
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7. Kompression av koldioxidhaltig biogas

Figur 4. Fasdiagram koldioxid. (ChemicaLogic 1999)

För att kunna uppnå en rimlig räckvidd med ett fordon drivet av koldioxidhaltig gas bör gasen
komprimeras så mycket som möjligt. Speciellt eftersom en högre koldioxidhalt ger ett lägre
värmevärde på gasen, vilket i sin tur gör att mer gas åtgår för att få samma mängd energi.
Uppgraderad biogas och naturgas består till 95-99% av metangas. Metangas har sin kritiska
punkt vid -82,7°C och 45,96 bar. Är temperaturen över den kritiska kan ingen vätska bildas
oavsett hur mycket gasen komprimeras. Då bildas i stället ett mellanting mellan vätska och
gas kallat superkritisk vätska, där densiteten liknar den för vätska medan viskositeten liknar
den för gas. Normalt är fordonstankar konstruerade för ett maximalt tryck på 200-250 bar, och
då befinner sig metangasen i fasen superkritisk vätska. Koldioxid har sin kritiska punkt vid
31,1°C och 73,8 bar vilket gör att den antingen är i gasfas eller vätskefas vid rumstemperatur,
vilket kan ses i Figur 4. Trippelpunkten för koldioxid ligger vid 5,18 bar och -56,6°C, och
innebär att det under denna temperatur inte kan finnas koldioxid i vätskefas, fasövergången
sker från gas till solid vid tryckökning. Således ligger trippelpunkten för koldioxid över den
kritiska punkten för metan, vilket innebär att det inte finns något tryck och temperatur där de
båda ämnena kan finnas i vätskefas samtidigt. (Donnelly & Katz 1954)
Om koldioxid komprimeras under 31,1°C kommer en del av den börja kondensera, varvid
trycket inte kan öka förrän gas-vätskeblandningen når mättning, se Figur 5. Om temperaturen
däremot är över 31,1°C så nås aldrig vätskefasen, utan gasen övergår direkt till superkritisk
vätska. Ju varmare koldioxiden är, desto mer lik en gas är den superkritiska vätskan, vilket
syns tydligt i kurvan för 400 K i Figur 5, vilken motsvarar 127 °C. (Jacobs 2004)
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Figur 5. Förhållande mellan tryck och densitet för koldioxid vid olika temperaturer. Området med streckade linjer avser gasvätskeblandning. (Jacobs 2004)

Vid blandning av gaser kan det totala trycket delas upp i ett partialtryck för varje gas, som är
det tryck en enskild gas skulle haft om den själv fyllde utrymmet, enligt Daltons lag. Summan
av alla partialtryck är det totala trycket. Detta gör att en blandning av koldioxid och metan
kan vara i gasfas även om det totala trycket överstiger koldioxidens kondenstryck. Hur
mycket en koldioxid-metanblandning kan komprimeras utan att kondensera beror av
temperaturen och blandningsförhållandet på denna. (Donnelly & Katz 1954)
Kritisk punkt CO2

7,38 MPa

31,1°C

Kritisk punkt CH4

4,58 MPa

-82,5°C

Den kritiska punkten för metan är lokaliserad vid en så låg temperatur att det vid normalt bruk
ej uppkommer problem med att metangasen går över i vätskefas, den befinner sig alltid i
superkritiskt tillstånd när trycket överskrider det kritiska.
Koldioxid har sin kritiska punkt några grader över rumstemperatur vilket gör att den vid högt
tryck över denna temperatur är en superkritisk vätska, och under är den i vätskefas. Om
gasblandningen tappas ur tryckkärlet när en del av koldioxiden är i vätskefas kommer man
först få en hög andel metan i den urtappade gasen. Allteftersom trycket sänks förångas
koldioxiden i kärlet och koldioxidhalten i den urtappade gasen ökar efter hand för att till slut
bli högre än blandningens ursprungliga halt. Risken finns då att denna är för hög för att
gasblandningen ska fungera som bränsle.
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Exakta värden på vid vilka tryck och temperaturer koldioxid övergår från gasfas till vätskefas
har beräknats med hjälp av Antoine ekvationen, se Formel 1, där koefficienterna för koldioxid
är A = 7,5322, B = 835,06, C = 268,223 vilket ger trycket i mmHg. Omvandlingsfaktorn för
mmHg till bar är 1,33*10^-3. (DDBST 2010)
!

𝑝 = 10!!!!!

(Formel 1)

Tabell 1. Kondenseringstryck och –temperaturer för koldioxid, beräknat med Formel 1

Temperatur (°C)

Tryck (MPa)

Tryck (bar)

31,1

7,38

73,8

20

5,74

57,4

10

4,52

45,2

0

3,49

34,9

-10

2,64

26,4

-20

1,96

19,6

-40

0,99

9,9

För att beräkna hur stort det totala trycket får vara utan att koldioxidens partialtryck
överskrider kondenseringstrycket används en variant av Daltons lag, formel 2.
!!"!

𝑃!"! = !

(Formel 2)

!"!

Med hjälp av formel 2 beräknades Tabell 2.

Koldioxidhalt (mol-%)

Tabell 2. Totaltryck i bar där koldioxid kondenserar vid olika temperaturer och halter. Högsta temperaturen 31.1°C avser
kritiska punkten för ren koldioxid. Övre skalan är kondenseringstrycket vid respektive temperatur

Bar ->
°C ->
5
10
15
20
25
30
35
40

73,8
31,1
1476,0
738,0
492,0
369,0
295,2
246,0
210,9
184,5

57,38
20
1147,7
573,8
382,6
286,9
229,5
191,3
164,0
143,5

45,15
10
903,0
451,5
301,0
225,7
180,6
150,5
129,0
112,9

16

34,89
0
697,9
348,9
232,6
174,5
139,6
116,3
99,7
87,2

26,44
-10
528,7
264,4
176,2
132,2
105,7
88,1
75,5
66,1

19,58
-20
391,7
195,8
130,6
97,9
78,3
65,3
56,0
49,0

9,93
-40
198,7
99,3
66,2
49,7
39,7
33,1
28,4
24,8
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Enligt Donnely & Katz (1954) finns det för varje blandning av metan och koldioxid en unik
kritisk punkt som ligger mellan de kritiska punkterna för de två respektive gaserna. Därmed
har varje blandning en kritisk temperatur över vilken det inte finns någon risk för kondens i
tanken oavsett tryck. Exempelvis ligger den kritiska punkten för en blandning av 18 mol-%
CO2 och 82 mol-% CH4 vid -51°C och 67,9 bar. Ett diagram över daggpunktkurvor för olika
blandförhållanden visas i Figur 6. De små ringarna längs den övre kurvan indikerar de kritiska
punkterna för respektive blandningskurva.

Figur 6. Fasdiagram för olika blandförhållanden av metan och koldioxid. Tillagt kurva för 60% metan och enheterna
omvandlade från Psi till bar och från °F till °C. (Donnelly & Katz 1954)

Enligt Figur 6 börjar rå biogas med 60 mol-% metanhalt kondensera vid -20°C och 70 bar.
Dock kondenserar inte gasen om trycket ökas, endast om temperaturen sänks ytterligare. Vid
70 mol-% metanhalt är kondenspunkten sänkt till -30°C.
Tas hänsyn till vid vilka tryck och temperaturer koldioxid kan kondensera enligt Figur 6 blir
en del av värdena i Tabell 2 ogiltiga eftersom koldioxid inte kan kondensera vid de angivna
temperaturerna. De enda värdena som är giltiga, dvs där kondensrisk föreligger, är markerade
med fetstil i Tabell 2 .
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Kondenseringstryck och ‐temperatur
100,0
90,0
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Tryck ‐ bar

70,0
60,0
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40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0

Temperatur ‐ °C
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40%

Figur 7. Kondenseringstryck vid olika koldioxidhalter, halter i mol-% CO2. Värden under streckad linje giltiga.

Figur 7 är en illustration av Tabell 2 och visar vid vilken temperatur olika gasblandningar
kondenserar och vid vilket tryck. Hänsyn är tagen till var det enligt Figur 6 föreligger risk för
kondensering och inte, detta visas med den röda streckade linjen. Värdena under denna är
korrekta och motsvarar de fetstilta värdena i Tabell 2, medan det vid värdena över den
streckade linjen aldrig finns risk för kondensering. Dessutom gäller att för värden som ligger
nära den streckade linjen ökar inte risken för kondensering om trycket ökas, risken ökar av
sänkt temperatur.
Lägre metanhalt innebär också lägre energiinnehåll i gasen, vilket gör att räckvidden förkortas
redan med samma tryck, jämfört med renad gas. I Figur 8 är hänsyn taget till energiinnehållet
i gasen, som beräknats med Formel 3. Uppgraderad fordonsgas har energiinnehållet 9,81
kWh/Nm3 (Benjaminsson 2006) . Figuren visar hur mycket energi som kan lagras per liter
tankvolym om trycket anpassas till hur låg temperatur gasen behöver kunna utsättas för, vid
olika koldioxidhalter. I de fall där trycket beror av temperaturen är kondenstrycket kalkylerat.
För övriga värden där ingen kondensrisk finns är energiinnehållet baserat på tankens
maximala tryck som antas vara 200 bar, vilket illustreras av de horisontella linjerna i varje
kurva. Det kan utläsas hur låg koldioxidhalt som behöver uppnås om tankens maximala tryck
ska utnyttjas, beroende på dimensionerande temperatur.

𝐸!"# =

!!"! ∗!!"! ∗!
1000

Energiinnehåll i metangasblandning. P anges i bar.
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Speci]ikt energiinnehåll vid kondenseringstryck/maxtryck
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2,00
kWh / liter Tankutrymme

1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
‐40

‐35

‐30

‐25

‐20

‐15

‐10

Temperatur (°C)

Figur 8. Energiinnehåll per m3 tankutrymme. Linjerna motsvarar halter i mol-% CO2, maxtryck 20 MPa

Det är inte bara kompressionen av koldioxidhaltig biogas som ger upphov till problem,
expansionen kräver att hänsyn tas till temperatursänkningen som sker vid trottling av gas.
Beroende på vad sluttrycket vid regleringen är, som injiceras i motorn, så kommer en del av
koldioxiden att övergå till flytande eller fast fas. Är sluttrycket under koldioxidens
trippelpunkt vid 5 bar sker övergången till fast fas direkt från gasfas. Koldioxid i fast fas är
känd som kolsyreis, och kan lätt ansamlas och stoppa gasflödet. Därmed behöver regulatorn
vara försedd med värmare för att förhindra att kolsyreis kan ansamlas. På fordon kopplas
vanligen denna värmare till motorns kylvattensystem.
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8. Förbränning av koldioxidhaltig biogas
De fordon som är konstruerade för gasdrift i västvärlden har naturgas som utgångspunkt för
bränslekvalitet. Detta har den enkla förklaringen att det i de flesta Europeiska länder finns
tillgång till naturgas genom ett nationellt gasnät. I Sverige finns det endast gasnät utmed
västkusten och detta gör att övriga områden i landet är hänvisad till uppgraderad biogas som
fordonsgas.
I andra delar av världen framställs biogas ibland med förhållandevis primitiva metoder.
Uppgradering är ovanligt då tekniken är för dyr, anläggningarna är små och gasen används
ofta endast för matlagning och uppvärmning. På grund av avsaknaden av
uppgraderingsanläggningar finns det studier på huruvida en förbränningsmotor kan drivas
med rå biogas, eller biogas där endast en del av koldioxiden renats bort, vilket presenteras
senare i rapporten. Resultaten av dessa studier är tillämpbara även i Sverige, men det ställer
krav på att fordonen anpassas till att kunna reglera gasmängden utifrån energiinnehållet.

8.1. Tillverkare
Ett antal tillverkare av gasdriftsystem för fordonskonvertering har kontaktats för att få deras
bild av vilka hinder som finns för bruk av koldioxidhaltig biogas. Några av dem svarade på
hur väl deras system skulle kunna anpassas till detta, vilket presenteras nedan.
Prins Autogassystemen 1 i Nederländerna tillverkar gaskonverteringssatser både för
ottomotorer och för dual-fueldrift av dieselmotorer. Ottomotorer konverterade med företagets
konverteringskit använder sig av samma form av lambdareglering som vid bensindrift, vilket
gör att det reglerbara spannet är begränsat och inte kan kompensera för särskilt stora
variationer i metanhalten. Skulle metanhalten hamna utanför detta spann kan inte styrsystemet
längre upprätthålla en korrekt luft-bränsleblandning, med höga avgasvärden och sänkt effekt
som följd. En grundinställning kan göras, i vilken kompensering kan göras för en lägre
metanhalt, men denna inställning förutsätter fortfarande att halten är konstant, vilket
exempelvis omöjliggör tillfällig drift med naturgas. I konverterade ottomotorer kommer man
att uppleva en viss minskning av maxeffekten om koldioxidhaltig gas används, eftersom en
del av syret i insugsluften ersätts med koldioxid. Mindre syre gör att en mindre mängd bränsle
kan förbrännas vilket ger lägre effekt, dock kan detta fenomen undvikas genom att tillämpa
överladdning av insugsluften. I en dual-fuelkonverterad dieselmotor finns normalt ingen
återkoppling i form av lambdareglering, eftersom förbränningen alltid sker med luftöverskott.
Därmed finns ingen parameter att reglera gasmängden efter.
En annan tillverkare av gaskonverteringssatser är Landi Renzo2 i Italien. De erbjuder ett antal
olika system för ottomotorer, som anpassas beroende på hur avancerat styrsystem det aktuella
fordonet är utrustat med. Enligt en representant för företaget behövs ingen ytterligare
utrustning för att en personbil med deras system ska kunna köras på koldioxidhaltig gas.
Systemet behöver programmeras för att ge maximala möjliga spann för reglering, vars
styrning sker genom lambdamätning. Detta spann kan bli så stort som 30 procentenheter
metanhalt, vilket skulle täcka in reglerbehovet för biogas med upp till 30% koldioxid.
Clean Air Power Ltd3 i Storbritannien erbjuder lösningar för dual-fueldrift av tunga fordon.
Teoretiskt finns det inga hinder för att använda koldioxidhaltig gas i deras bränslesystem. I en
dieselmotor är inte bränsleblandningen lika kritisk som i en ottomotor, trots det är tunga
1
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fordon som konverterats av Clean Air Power utrustade med lambdasensor i avgassystemet. På
grund av att förbränningen alltid är mager behöver denna sensor vara av bredbandstyp, vilket
betyder att den kan känna av stora skillnader i bränsleblandning, men är inte tillräckligt
noggrann för att kompensera exakt efter metanhalten. Alternativet är att ge en
grundkompensation för gasens energivärde direkt i styrsystemet, vilket ger mer exakt
bränsledistribution om gasens sammansättning är känd och konstant. Om systemet inte
anpassas till koldioxidhaltig gas uppstår inga andra negativa konsekvenser än minskad effekt,
det föreligger ingen risk för skador genom exempelvis knackning.

8.2. Ottomotor
Porpatham (2008) utförde noggranna tester med hjälp av en encylindrig lågvarvande stationär
dieselmotor som konverterats till tändstiftmotor, denna hade med dieseldrift maxeffekten 4,4
kW vid 1500 v/min. Som bränsle användes biogas som renats till tre olika koldioxidhalter:
41%, 30% och 20%. Dessutom varierades blandningsförhållandet för att se vilken
bränsleblandning som gav bäst resultat. Alla tester utfördes vid 1500 v/min. Med 41%
koldioxidhalt nåddes en termisk verkningsgrad på 26,2% och maxeffekt 4,7 kW. Med 20%
koldioxidhalt ökade verkningsgraden till 30,4% och maxeffekten till 5,4 kW. Bäst
verkningsgrad uppnåddes vid blandningsförhållandet 0,91.
Bordelanne (2011) studerade koldioxidhalter i en större sexcylindrig gasmotor på 9,36 liter
slagvolym, som var försedd med tändstift. Utgångspunkten här var att blanda rå biogas med
naturgas för att höja metanhalten. Två typer av biogas användes, den ena bestod av 40% CH4,
30% CO2 och 30% N2. Den andra bestod av 55% CH4, 43% CO2 och 2% N2. Naturgasen
innehöll 91,4% CH4 samt andra högre kolväten. Det utfördes inga effektmätningar, utan man
studerade hur hög metanhalt som behövdes för att motorn skulle gå rent. Resultatet blev att
gasblandningen måste innehålla <42 mol-% inerta gaser (N2, CO2) och >68 mol-% kolväten
(CxHy) för att motorn ska fungera tillfredställande.
Huang et al (1998) gjorde motortester med hjälp av en encylindrig Ricardo E6 CFR-motor på
507 cc. Denna typ av motor är konstruerad för att utföra bränsletester genom att den har
variabel kompression. Som bränsle användes en blandning av naturgas och koldioxid för att
simulera biogas. Genom att variera kompressionen och fixera koldioxidhalten vid 37,5% fann
man att verkningsgraden var 22% vid förhållandet 8:1 och ökade sedan med ökad
kompression upp till 28% vid förhållandet 13:1, över detta värde skedde ingen förbättring.
Effekten av ökad koldioxidhalt mättes genom att kompressionen fixerades vid 13:1 och man
fann då att verkningsgraden var som högst 28,5% vid 10% koldioxidhalt, och sjönk med ökad
koldioxidhalt till 27,5% vid 45% koldioxidhalt. Även luft-bränsleförhållandet varierades för
att hitta det optimala, och bäst effektivitet uppnåddes med förhållandet 1,05 vilket innebär ett
litet luftöverskott.

8.3. Dual-fuel
En kompressionständningsmotor (CI) drivs normalt med enbart diesel men kan även drivas av
både diesel och metangas i olika blandningar. Motorn har då två bränslesystem, dieseln
sprutas in i cylindern som vanligt medan metangasen blandas med insugsluften innan denna
sugs in i cylindern. Mängden diesel som sprutas in per förbränningscykel minskas då i
proportion med hur mycket metangas som blandas med insugsluften. Bränslesystemet
kalibreras lämpligen så, att möjligheten finns kvar att driva motorn med enbart diesel om det
ej finns tillgång på gas. (Phan & Wattanavichien 2007)
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Karakteristiken för en dieselmotor kan förändras av dual-fueldrift, beroende på bränslenas
olika förbränningsegenskaper. En viktig faktor som påverkar motorns prestanda är
tändfördröjningen. En kompressionständningsmotor har ej något tändstift som precist kan
styra när tändningen ska äga rum, tändtillfället styrs i stället av bränslets egenskaper samt vid
vilken tidpunkt dieselbränslet sprutas in. Vid enbart dieseldrift är tändtillfällets placering
relativt lätt att förutse, eftersom det helt beror på dieselbränslets cetantal, vilket anger
bränslets villighet att självantända under tryck. När man däremot blandar metangas i
insugsluften påverkar denna dieselbränslets tändvilja och förbränningen sker senare eller
tidigare vilket påverkar motorns effektivitet. Enligt Carlucci et al (2008) har en metanluftblandning inuti en cylinder långsammare förbränning än en diesel-luftblandning. Detta
gäller särskilt vid låga laster och hastigheter, då den lägre förbränningshastigheten leder till en
mindre mängd värme utvecklas, vilket gör att effekten i det fallet blir lägre än vid enbart
dieseldrift. Detta kan, enligt författaren, avhjälpas genom att öka andelen diesel, vilket ger en
kraftigare start på förbränningen och ökar temperaturen.
Bari et al (1996) använde sig av en tvåcylindrig dieselmotor med maxeffekt 16,8 kW vid
1500 v/min som konverterats till dual-fueldrift. Som bränsle användes diesel samt en
blandning av naturgas och ren koldioxid för att simulera biogas. Flödet av naturgas och
koldioxid hölls konstant medan dieselflödet reglerades för att hålla varvtalet konstant.
Resultatet man fick var att upp till 30% koldioxidhalt inte innebar någon prestandaförlust
jämfört med ren naturgas, det kunde till och med ge bättre prestanda. Först när
koldioxidhalten nådde 40% började motorn gå orent. Bäst effektivitet uppnåddes vid 20%
koldioxid, vilket förklarades med att en del av koldioxidmolekylerna vid hög temperatur delar
sig i kolmonoxid och syre. Det extra syret gör att bränslet kan förbrännas bättre.
Bedoya et al (2009) utförde test med en tvåcylindrig dieselmotor på 1550 cc med maxeffekt
20 kW vid 3000 v/min. Denna kördes i två konfigurationer som jämfördes. Den ena
konfigurationen var utan överladdning, med bränslena konventionell diesel och biogas med
60% metanhalt, samt med en ”T”-koppling för gasinjektionen i insugsluften. Den andra
konfigurationen var med kompressoröverladdning och bränslena biodiesel och biogas med
60% metanhalt, samt en Kenics-mixer för bättre gasblandning. Vid full last fick man de
termiska verkningsgraderna 24% utan överladdning och 26% med överladdning och
biodiesel. Den mer avancerade mixern antas vara orsaken till den ökade effektiviteten.
Phan & Wattanavichien (2007) använde en encylindrig dieselmotor som modifierats för dualfueldrift för att studera verkningsgrad och bränsleåtgång. Motorn hade cylindervolym 624 cc
och maxeffekt 7,73 kW vid 2400 v/min. Biogasen som användes hade metanhalten 73%.
Effektuttaget från motorn mättes och reglerades genom att en generator kopplad till vevaxeln
belastades olika mycket beroende på hur mycket vridmoment man ville ha. Reultaten visade
att effektuttaget från motorn vid olika varvtal inte påverkas av dual-fueldrift. Motorns
verkningsgrad blev lägre än vid enbart dieseldrift, vilket ger högre total bränsleförbrukning.
Vid hög belastning var dock skillnaden i verkningsgrad liten, den var runt 30% för både
dieseldrift och dual-fueldrift oavsett varvtal. Vid medellast var skillnaden i verkningsgrad så
hög som 7 procentenheter. Det iakttogs också att olje- och kylvattentemperaturerna var högre
vid dual-fueldrift, antagligen på grund av att förbränning skedde under en kortare tidsrymd.
Detta gjorde att en större del värme avleddes till kylvatten och olja, istället för att föras bort
med avgaserna.
Yoon et al (2011) använde en fyrcylindrig turboladdad dieselmotor med indirekt
dieselinsprutning och cylindervolymen 2476 cc. Denna hade konverterats för dual-fueldrift
där biogas sprutades in i insugsröret nedströms turbon, som hade ett laddtryck på 0,2 bar.
Mängden gas som sprutades in hölls konstant, medan mängden diesel styrdes utifrån
belastningen. Författarna har angivit att biogas använts, men ej specificerat dess
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sammansättning. Dessutom testades också biodiesel, både självständigt och i kombination
med biogas. Resultatet man fick var att enbart dieseldrift gav 34% termisk verkningsgrad
medan dual-fueldrift gav 31%. Byte till biodiesel gav motsvarande värden i båda fallen.
Henham och Makkar (1998) använde en tvåcylindrig stationär dieselmotor med
cylindervolym 930 cc som konverterats till dual-fueldrift. Verkningsgraden mättes vid olika
grader av gasinblandning, alltså hur mycket diesel som ersätts med gas. Bränslet var diesel
och olika blandningar av naturgas och koldioxid. Resultaten man fann var att vid 2000 rpm
och gasinblandning upp till 40% påverkas inte verkningsgraden av koldioxidhalten. Vid 58%
inblandning sjunker verkningsgraden från 28,2% vid 0% CO2 till 26,2% vid 55% CO2.
Verkningsgraden vid dieseldrift var vid detta varvtal 31%. Mätningar gjordes även vid 2800
rpm men dessa data var svårare att se något samband mellan. Det framgick dock att
verkningsgraden även vid detta varvtal sjunker med ökad koldioxidhalt om gasinblandningen
är över 40%.

8.4. Sammanställning
En generell trend är att en metanhalt ner till 70 mol-% inte innebär några problem för
förbränningen vare sig i ottomotorer eller dual-fuelmotorer. I en dual-fuelmotor kan en hög
koldioxidhalt kompenseras med högre andel diesel, varmed drift med rå biogas är fullt möjlig.
De experiment där bränslet varit rå biogas med runt 60 mol-% metanhalt har dock givit lägre
verkningsgrad än med mer uppgraderad gas, skillnaden är 4-5 procentenheter. En
sammanställning visas i Tabell 3. Flera av författarna visar att avgastemperaturen är lägre vid
gasdrift, och en av dessa (Phan & Wattanavichien 2007) påvisar att det beror på högre
värmeavgivning internt i förbränningsrummet.
Tabell 3. Sammanställning av termiska verkningsgrader.

Bränsle
Diesel
Dual-fuel Naturgas
Dual-fuel Biogas 60%
Ottomotor Naturgas
Ottomotor Biogas 70%

Termisk verkningsgrad
30-35%
28-31%
24-28%
29-30%
24-27%

9. Diskussion
9.1. Utbyggnad
Flera pågående projekt och etableringar inom biogas har målet att producera uppgraderad
fordonsgas, vilket gör att producenten är hänvisad till befintliga uppgraderingsmetoder och
kvalitetsstandarder för biogas. Biogasproduktion behöver dock inte ha det här målet för att
göra miljönytta, det räcker att gasen ersätter något fossilt bränsle oavsett var det sker. Detta
kan ske utan att gasen lämnar gården, traktorer och andra maskiner förbrukar stora mängder
diesel och bensin vilket skulle kunna ersättas med biogas.
Det finns många fördelar och hinder med att använda biogas som fordonsbränsle. Ett av de
starkaste argumenten som talar för biogas är att den produceras av sekundära bränslen som
annars hade använts till värmeproduktion eller inte använts alls. Biogas är även ett bra bränsle
på flera sätt, den har högre oktantal än bensin vilket skapar potential för effektivare drift av
ottomotorer, och det faktum att bränslet alltid är i gasfas minimerar utsläppen av partiklar.
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Som nämnts är det största hindret för biogasens utbyggnad dålig lönsamhet. Nya anläggningar
kräver stora investeringar, som ger dålig återbetalning om inte produktionsvolymen är stor.
Lönsamheten bygger hela tiden på gasens försäljningspris, vilket ofta styrs av priset på de
konventionella bränslena. Följaktligen kommer biogas att bli mer konkurrenskraftigt i
framtiden när oljepriset ökar, vilket innebär att även mindre anläggningar kommer att kunna
vara lönsamma.
Infrastrukturen är en problempunkt för biogas i Sverige. Eftersom gasnätet som finns är
begränsat till västkusten behöver all gas till mackar i resten av landet transporteras på flak, om
macken inte ligger i direkt anslutning till en produktionsanläggning. Här kan lokal
gårdskonsumtion innebära en fördel eftersom gasen inte behöver transporteras från platsen.

9.2. Förbränning
De gasfordon som finns på marknaden idag är konstruerade för naturgasdrift, och det är också
anledningen till att biogas för fordonsdrift antas behöva vara uppgraderad till
naturgaskvalitetet. Rent tekniskt finns inte det behovet, vilket visats, med reservation för att
viss modifikation av fordonens styrsystem behövs.
Tekniken för att driva fordon med koldioxidhaltig gas existerar, enligt aktörer i branschen.
Det har ännu inte funnits efterfrågan på sådana bränslesystem. Hur avancerade systemen
behöver bli är en fråga om hur stor flexibilitet slutanvändaren behöver. Ett gasdriftsystem där
metanhalten ställs om i styrsystemets grundinställning är enkelt att konstruera, men hindrar
användaren från att köra på andra gassammansättningar såsom uppgraderad biogas och
naturgas. Eftersom det än idag inte existerar några personbilar med enbart metangasdrift, då
ingen vill ge avkall på flexibiliteten bensindrift ger, så är det än mer otänkbart att någon
skulle vilja begränsa sig till att endast driva sin bil med en viss gassammansättning. Därmed
behövs system som kan reglera för ett bredare spann av metanhalt.
Huruvida en ottomotor och dieselmotor är bäst lämpad för en viss tillämpning beror på flera
faktorer. Traktorer är från början alltid utrustade med dieselmotorer, vilket gör att steget till
effektiv dual-fueldrift inte är stort, dessutom kan andelen inblandad metangas regleras efter
tillgång och önskade egenskaper. Ett argument för att använda ottomotorer i traktorer är att
endast ett bränslesystem skulle behövas, men detta faller på att det skulle vara omöjligt att
lagra tillräckligt med gas för en hel dags drift. Eftersom två bränslesystem därmed behövs är
den effektivare dieselmotorn att föredra. Personbilar är alltid, trots att de har ottomotor,
utrustade med två bränslesystem eftersom de måste kunna drivas med bensin när det inte finns
gas att tillgå. En dieselmotor är lättare att anpassa till koldioxidhaltig gas eftersom den inte
behöver ha en stökiometriskt korrekt bränsleblandning för att fungera. Ottomotorn behöver
kunna reglera bränsleförhållandet exakt, vilket försvåras när regleringen behöver fungera över
ett större energiinnehållsspann för gasen. En traktormotor används också normalt vid ett fast
varvtal, vilket gör att en korrekt gas-/diesel-/luftblandning blir lättare att bibehålla än om
varvtalet hela tiden ändras som i en bilmotor.
Paradoxalt, i förhållande till föregående argument, kan det antas att en personbil med
ottomotor är i större behov att kunna regleras över ett stort energiinnehållsspann än en traktor.
Detta eftersom en personbil behöver kunna tankas med gas på andra ställen än på den egna
gården om den ska röra sig längre sträckor. En traktor flyttar sig sällan långt från den egna
gården och skulle kunna ställas om till att endast fungera med en gårds egna koldioxidhaltiga
gas för att optimera bränslestyrningen.

9.3. Lagring
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De experiment vars resultat inkluderat verkningsgrader för olika bränslen är inte jämförbara
med varandra, då olika motorer är mer eller mindre effektiva i sin grundkonstruktion. I stället
har skillnaden mellan olika bränslen i respektive artikel studerats, och dessa visar överlag att
verkningsgraden sjunker runt 4 procentenheter vid drift med biogas med hög koldioxidhalt
jämfört med renad biogas eller naturgas. Skillnaden är inte så stor i sig, men räknas det också
med hur mycket mindre energi som kan lagras i tanken blir skillnaden mellan att använda gas
med 95% metanhalt och 70% att den totala energimängden motorarbete ur en full tank gas
minskar med 36% om verkningsgraden sänks från 30% till 26%. Detta belyser också en av de
största nackdelarna med metangas som bränsle, dess energitäthet. Med 200 bars tryck tar
metangas fem gånger mer plats är diesel för samma energimängd vilket gör det omöjligt att få
samma räckvidd med gasdrift som med diesel- eller bensindrift då det inte på något fordon är
realistiskt att femdubbla tankkapaciteten. För personbilar är gasdrift därmed mest lämpad för
pendling kortare sträckor i områden där gastillgången är god. Trots att antalet gastankställen
ständigt ökar krävs det fortfarande planering för att kunna genomföra längre körningar på
enbart gasdrift. För gasdrivna traktorer innebär den låga energitätheten att gasen endast räcker
för några timmars arbete, sedan är man hänvisad till dieseldrift. Varje timme där dual-fueldrift
tillämpas i stället för dieseldrift innebär dock en minskning av dieselkonsumtionen vilket ger
en ekonomisk besparing. Beroende på hur användningsmönstret för traktorn ser ut kan även
möjligheten finnas att tanka gas flera gånger per dag.
Kompression av koldioxidhaltig gas har visat sig inte utgöra något problem. Hur låg
temperatur en traktor kan tänkas behöva användas i beror så klart på vilken del av landet den
befinner sig i. I perspektivet att rå biogas kan kondensera först vid -20°C och att denna gräns
sänks med ökad metanhalt kan det antas att kondensering i praktiken aldrig utgör något
problem. Skulle gasen behöva användas som bränsle vid mycket låga temperaturer behöver
detta tas med i dimensioneringen av anläggningen, så att metanhalten blir tillräckligt hög för
att undvika kondensering. Alternativet är att konstruera någon form av uppvärmning av
gastanken på fordonet, exempelvis genom att använda värmen i motorns kylvatten för att
hålla tankens innehåll i homogen gasfas. Figur 8 visar hur högt tryck gasen kan komprimeras
till i tanken med hänsyn till koldioxidhalt och vilken temperatur den ska utsättas för.
Energiinnehållet som grafen illustrerar är ungefärligt angiven, på grund av hur Formel 3 är
utformad. Multiplicering med trycket angivet i bar förutsätter en ideal gas, vilket biogas inte
är under högt tryck. I praktiken är det dock inte realistiskt att använda något annat maximalt
tryck än vad tanken är dimensionerad för, eftersom räckvidden då bara blir en bråkdel av den
möjliga. I stället för att anpassa trycket till vilka kondenseringsförutsättningar gasen har är det
mer fördelaktigt att anpassa gasens metaninnehåll till den dimensionerande temperaturen och
kunna nyttja tankens maximala tryck.

9.4. Övriga aspekter
Det finns ett antal frågetecken kvar att behandla för att fullt kunna dra nytta av halvt
uppgraderad biogas vid gårdsanvändning. Gasproduktionen är konstant över året medan
konsumtionen i maskiner är starkt årstidsbetonad. Därmed behöver gasen förbrukas på annat
sätt än i maskiner när dessa ej används, vilket kan ske genom el- och värmeproduktion.
Elproduktion innebär dessutom en ytterligare ekonomisk vinst om produktionen överstiger
gårdens konsumtion. För att det ska löna sig att använda biogasen som fordonsbränsle måste
besparingen i dieselkostnad överstiga ersättningen man fått av att sälja biogasproducerad el.
De beskrivna uppgraderingsteknikerna är visserligen väl fungerande, men har höga
investeringskostnader. Detta eftersom utbudet av mindre varianter av respektive
uppgraderingsanläggning är litet, nedskalning är inte lönsamt då varje anläggnings kräver ett
antal fasta komponenter som inte kan göras mindre eller billigare. Alternativen är därmed att
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bygga en liten uppgraderingsanläggning som får höga kostnader i förhållande till kapacitet,
eller att investera i en större anläggning vart kapacitet inte utnyttjas fullt ut. Den förra
varianten är ingen tillverkare intresserad av att producera eftersom efterfrågan på grund av
höga kostnader är liten. Den senare varianten leder till en ännu större kostnad för
biogasproducenten.
Vilket som är det lämpligaste sättet att uppnå delvis uppgraderad biogas återstår att utreda.
Det kan ske genom en förenklad uppgraderingsprocess eller effektiviserad rötning men svaret
beror på vilka förutsättningar varje enskild gårds rötningsanläggning ger. Det är också svårt
att specificera vilken metanhalt som är lämpligast att använda. Lägre metanhalt ger lägre
produktionskostnad genom lägre anläggningskostnader, medan högre metanhalt ger bättre
räckvidd för fordonen. Generellt kan sägas att det rent praktiskt inte finns några nackdelar
med att eftersträva en så hög metanhalt som möjligt förutom högre kostnader.
En medelväg är dock alltid möjlig att finna, och den ligger i hur ren gas som kan produceras
med så enkla medel som möjligt. Den här rapporten har inte behandlat vilka metoder som
finns för att rena gasen delvis, men potential finns för att förenkla befintliga system för att
minska totalkostnaden.
Förslag till fortsatt arbete på området inkluderar praktiska försök för att verifiera att
koldioxidhaltig gas har konstant blandningsförhållande vid avtappning i temperaturer över 20°C. Studier behöver också göras på hur stor risken är för bildning av kolsyreis i
tryckregulatorn, och om det räcker med uppvärmning av denna för att förhindra bildningen.
Varje kombination av motor och styrsystem behöver testas vid olika koldioxidhalter för att
säkerställa att utsläppsreglerna följs, vilket utförs av tillverkaren av respektive styrsystem.

10. Slutsats
För att undvika kondensering vid temperaturer ner till -30°C och problem med ojämn
motorgång ska metanhalten överstiga 70%. Tekniskt finns det inga stora hinder med att driva
fordon med koldioxidhaltig biogas, efterfrågan måste driva fram en marknadsintroduktion av
system för detta.
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