
  

 

Optimal rening av biogas för småskalig 

produktion och användning 

En studie om energioptimering av biogasanläggningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tommy Enefalk 
 

Timur Ersöz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: 
Anders Malmquist 

 
 
 

 

AL125x Examensarbete i Energi och miljö, grundnivå 
 

Stockholm 2016 



I 

 

Sammanfattning 

Biogas är ett förnybart bränsle, och intresset för detta bränsle ökar runt om i världen. För att kunna 

använda biogas som fordonsbränsle måste biogasen uppgraderas innan användning. Koldioxid och 

andra föroreningar skiljs av, så att metanhalten i den råa biogasen höjs och gasen kan användas i 

motorer. Flera olika reningstekniker finns, men detta arbete fokuserar på vattenskrubbning. Arbetet 

syftar till att undersöka den optimala metanhalten i biogasen med hänsyn till nettoenergin och 

livslängden för de motorer som används. Undersökningen fokuserar på reningsprocessen i 

biogasproduktionen på små och mellanstora gårdar. Arbetet utfördes genom att ställa upp en 

energibalans över komponenterna i biogasproduktionen. Energibalansen användes för att skapa en 

matematisk modell av anläggningen, och beräkningarna gjordes med datorprogrammet Matlab. Den 

optimala metanhalten för biogasen beräknades till kring 80 % (78 – 83 %) vilket är lägre än den 

gräns på 85 % som rekommenderas av andra källor. Reningsanläggningens eget energibehov 

befanns motsvara 2,5 – 8,6 % av biogasens energiinnehåll, beroende på om högtryckskompression 

används eller inte. Dessa värden har god överensstämmelse med tidigare forskning. Den beräknade 

metanhalten är inte så låg så att motorernas livslängd förkortas nämnvärt, men det finns en risk för 

misständningar som kan ge skador på katalysatorn. Eftersom den beräknade metanhalten är lägre än 

85 % är det lämpligt att genomföra ytterligare tester för att avgöra om gasen är lämplig som 

fordonsbränsle. Resultaten påverkas kraftigt av motorns verkningsgrad, vilket också är ett relevant 

ämne för framtida studier. 

 

Abstract 

Biogas is a renewable fuel, and the demand for this particular fuel type is increasing around the 

world. In order to use biogas as a fuel for vehicles it must first be upgraded from its raw state. By 

separation of carbon dioxide and other impurities, the methane content in the raw biogas is 

increased so that the biogas can be used in engines. Several methods of purification exist, but this 

report mainly focuses on water scrubbing. This thesis aims to investigate the optimal methane 

content in biogas with respect to net energy and the lifespan of the engines that are being fueled 

with biogas. The focus of the report is on the purification process in biogas production for small to 

medium sized farms. The thesis is conducted by putting up an energy balance formula for the 

components in the biogas production system. This formula was used for creating a mathematical 

model of the system, and the calculations were made with the computer programme Matlab. The 

optimal methane content in the biogas was found to be around 80 % (78 – 83 %), which is less than 

the lower limit (85 %) that is recommended by other sources. The purification facility’s own energy 

demand corresponds to 2,5 – 8,6 % of the energy content in the biogas, depending on whether high 

pressure compression is used or not. These results are highly consistent with previous research. The 

methane content of the biogas does not reduce the lifespan of the engines notably, but there is a risk 

of ignition failures which could lead to damages in the catalyzer. Since the optimal methane content 

is lower than 85 %, it would be appropriate to test the biogas in order to analyze if it is suitable to 

be used as a fuel. The results are heavily influenced by the engine efficiency, which is also a 

relevant subject for future work. 
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1 Inledning 

Den här undersökningen är utförd våren 2016 som ett kandidatexamensarbete under skolan för 

Industriell Teknik och Management vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. 

Arbetet handlar om biogasproduktion på små och mellanstora gårdar, med fokus på 

reningsprocessen där bränslets metanhalt (ν) ökas genom att oönskade ämnen avlägsnas. Studien är 

en del av ett större projekt kring lokal produktion och användning av biogas initierat av Gunnar 

Bech, som representerar föreningen Innovationsverket i Gamleby, östra Småland. Avsikten med 

projektet är att konstruera en billig, energieffektiv och skalbar anläggning för lokal produktion och 

användning av biogas.   

 

Att övergå till förnybara bränslen som t.ex. biogas är nödvändigt för att jordens klimat inte ska 

förändras på ett ohållbart sätt (Chandra et al. 2012; IVA och KVA 2014; Rossetto et al. 2013). 

Tanken med hela projektet är att produktion och användning ska ske lokalt, vilket minimerar 

transporterna av bränsle och avfall till och från gården. Det här projektet är ett led i att minska 

materieflödena över gårdens systemgränser så mycket som möjligt, vilket driver gården mot att bli 

ett ”kretslopp” med egen bränsleförsörjning och avfallshantering. Med tanke på energieffektivitet 

kan det vara olämpligt att rena gasen till en högre metanhalt än att den uppfyller de lokala behoven 

utan att maskinerna skadas. Projektet bidrar således till en effektiv och hållbar användning av den 

tillgängliga energin på planeten. 

 

Nedbrytning av organiskt avfall ger upphov till växthusgaser såsom metan och koldioxid, som 

sprids till atmosfären om inga åtgärder vidtas. I biogasanläggningen förebyggs sådana utsläpp, och 

eftersom rötkamrarna är slutna är läckaget till omgivningen mycket litet. Tanken med 

reningssystemet är att den koldioxid som avskiljs ska föras till ett växthus, där den direkt binds 

genom fotosyntes utan att ha varit ute i atmosfären. Metangasen kommer dock att förbrännas i 

motorer, vilket ger utsläpp av koldioxid. Systemet är därför inte helt utan växthusgasutsläpp, men 

det minskar utsläppens skadlighet eftersom koldioxid är en mindre stark växthusgas än metan (IVA 

och KVA 2014). 

 

Hållbar utveckling kan betraktas som en kombination av tre delar: Ekologisk hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och social hållbarhet (Kates et al. 2007). Projektet har en stark koppling till den 

ekologiska hållbarheten, genom att resursanvändningen minskas och användning av förnybara 

energislag främjas. Även när det gäller ekonomisk hållbarhet finns en tydlig koppling, eftersom den 

ekonomiska situationen för mindre gårdar kan förbättras avsevärt om de har möjlighet att själva 

producera bränslen och elektricitet från sitt avfall. Beträffande den sociala hållbarheten finns en 

vision om att liknande biogasanläggningar ska kunna sättas ut i oelektrifierade byar i 

utvecklingsländer. Detta skulle ge både energiförsörjning och avfallshantering, vilket löser två 

problem samtidigt. På sikt finns alltså en god möjlighet att även kunna bidra till ökad social 

hållbarhet i världen. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken som är den optimala metanhalten i biogasen med 

avseende på nettoenergin (enetto) och livslängden för motorer som drivs av bränslet. Detta syfte delas 

in i följande mål:  
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 Hitta de indata, inklusive metanhalten efter rening, som maximerar värdet av enetto under 

olika förhållanden. 

 Bestämma reningsanläggningens energibehov relativt biogasens energiinnehåll vid den 

optimala metanhalten. 

 Avgöra om livslängden för motorer som drivs av biogas med beräknad metanhalt är 

tillräckligt lång för att projektet ska vara genomförbart. 

 Avgöra vilka parametrar som har störst inverkan på resultaten. 

 

2 Litteraturstudie 

Detta avsnitt innehåller en fördjupad teoretisk bakgrund kring biogasen samt dess framställning och 

användning. 

2.1 Biogasens egenskaper 

Biogas är ett miljövänligt och grönt bränsle som anses vara ett alternativt bränsle till olja. 

Populariteten hos detta bränsle växer varje år i Sverige, 1,4 TWh av biogas produceras årligen. 

Sverige har en potentiell biogasproduktion av 15 TWh årligen, vilket visar hur mycket 

biogasanvändningen kan öka (SGC 2012). 

 

Biogas produceras från anaerob nedbrytning av organiskt material som gödsel, matavfall och 

grödor. Dessa organiska material nedbryts och fermenteras utan syre. Huvudprodukterna av 

nedbrytning är biogas och uppslamning. Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid, där 

50 – 70 % av biogasen är metan och 30 – 40 % är koldioxid. Biogas innehåller också väte, syre, 

vattenånga och spår av svavelväte. Dessa restgaser har ingen funktion utifrån ett energiperspektiv 

(Nallamothu et al. 2013). Metangas är det viktigaste innehållet i biogas för energianvändning. 

Metanhalten är direkt relaterad med energiinnehållet i biogas. Biogas kan uppgraderas, vilket 

innebär minskning av koldioxidhalten. Gasen kan uppgraderas upp till 97 – 99 % metan (SGC 

2012), och biogas som säljs som fordonsbränsle i Sverige ska enligt gällande standard ha en 

metanhalt på 95 – 99 % (Persson 2003). 

 

Biogas används oftast till värme, förnybar el och fordonsbränsle. Värme kan fås genom att 

förbränna biogas. Förbränningen genererar värme vilket kan värma upp vatten som kan användas i 

byggnader eller andra värmenätverk. El genereras genom att använda biogas som bränsle i 

ottomotorer eller modifierade dieselmotorer (dual-fuel-motorer). Ungefär en tredjedel av energin i 

bränslet kan omvandlas till el och resten blir värme. Biogas som fordonsbränsle blir allt mer 

populärt i Sverige på grund av att biogas är en förnybar energikälla. Det går att använda biogas som 

ensamt bränsle, men dagens fordonsgas är en blandning av naturgas och biogas där biogashalten är 

större (SGC 2012). 

  

Biogas är en förnybar energikälla vilket betyder att den har fördelar emot fossila bränslen. 

Användning av biogas som fordonsbränsle minskar mängden växthusgaser som avges från fordon. 

Storleken på minskningen av växthusgaserna beror på vilket substrat som användes för att tillverka 

biogasen. Till exempel kan biogas tillverkad från gödsel minska växthusgasutsläppen med 148 % 

jämfört med förbränning av fossila bränslen. Att minskningen är större än 100 % beror på att 
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biogasproduktionen har ytterligare fördelar utöver att gasen ersätter fossila bränslen. De tätare och 

effektivare systemen för gödselhantering ger ett minskat läckage av metan och kväveoxider, vilket 

tillför fler minskningar av växthusgasutsläppen. En vanlig definition av hållbar utveckling är att 

använda dagens resurser så att nästa generation kan använda samma resurser för att möta sina 

behov. Självförsörjandeaspekten ger biogasanläggningen en koppling till hållbar utveckling. Biogas 

är ett förnybart bränsle, som enligt EU-kriterier kan anses vara hållbart om minskningen av 

växthusgasutsläppen är minst 35 % jämfört med fossila bränslen (SGC 2012). 

2.2 Rening av biogas 

Biogas måste uppgraderas för att användas som fordonsbränsle, och flera metoder för uppgradering 

har tagits fram sedan 1990-talet. De mest använda metoderna är aminskrubber, PSA (pressure 

swing adsorption), membran, vattenskrubber och organisk fysisk skrubber. Alla dessa metoder är 

typer av skrubbermetoder, vilket är ett samlingsnamn på tekniker för att avlägsna oönskade ämnen 

ur ett gasflöde. Detta projekt fokuserar på vattenskrubbern, som är en fysisk skrubber avsedd att 

separera koldioxid från biogas med hjälp av vatten. Metoden grundar sig på att koldioxid har högre 

löslighet än metan i vatten. Biogasen är placerad under tryck på 6 – 10 bar i vattenskrubbern, vilket 

kommer att lösa koldioxid i vattnet och sedan separera den från biogasen. Koldioxid släpps ut 

genom att vattnet förs i kontakt med luft (Bauer et al. 2013; Blom et al. 2012). 

 

Henrys lag definierar lösligheten av koldioxid och metan i vatten. Lagen förklarar relationen mellan 

partialtrycket av en gas och koncentrationen av gasen i vätska. Enligt Henrys lag har koldioxid 

ungefär 26 gånger högre löslighet än metan i vatten. Koldioxidmängden i lösningen tas bort genom 

kontakt med vatten, och den mängd koldioxid som tas bort för att öka metanhalten definieras genom 

vattnets flödeshastighet. Ekvationen för vattenflöde innehåller Henrys lags konstant (KH) för att 

bestämma vattenflödet. Konstantens värde för en gas ändras när temperaturen ändras, och när 

temperaturen i systemet ökar minskar lösligheten av gasen (Bauer et al. 2013).  

 

Vattenskrubbern har två kolumner, absorption och desorption, som används i proceduren. 

Absorptionskolumnen är där uppgraderingen av biogas tar plats, vilket resulterar i uppgraderad 

biogas och resterande vatten med koldioxid som överförs till desorptionskolumnen. I denna kolumn 

pumpas luft in för att separera vattnet från koldioxid. Vattnet överförs sedan tillbaka till 

absorptionskolumnen och koldioxid släpps ut med luft (Biernat et al. 2011; Persson 2003).  

 

Biogasens temperatur får vara högst 40 °C när gasen kommer fram till uppgraderingsanläggningen. 

Temperaturen minskas till vattnets temperatur innan gasen införs i absorptionskolumnen, och 

trycket ökas till 6 – 10 bar. Ökningen av trycket och minskningen av temperaturen leder till att 

större delen av vattnet i biogasen kondenserar och separeras från gasen. När biogasens temperatur 

minskas från 40 °C till 15 °C så blir bara 5 % av vatteninnehållet kvar i gasform. Biogasen införs 

sedan i den nedre delen av absorptionskolumnen medan vatten införs i den övre delen. Vatten och 

biogas måste ha motström för att minska energiförbrukningen i systemet samt förluster av metan. 

Vattnet som lämnar absorptionskolumnen ska ha så mycket koldioxid och så lite metan som möjligt 

för att biogasen ska ha en hög metanhalt (Ray et al. 2014). 

 

Absorptionskolumnen är oftast fylld med plastföremål för att öka anliggningsytan mellan vatten och 

biogas. Denna metod är effektiv för att lösa upp koldioxid i vatten, men en nackdel är att biologiskt 
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material växer på plastbitarna (Chandra et al. 2012; Persson 2003). Det avrinnande vattnet som 

överförs till desorptionskolumnen innehåller metan eftersom en del metan löstes i vatten under 

uppgraderingen. För att undvika utsläpp av denna metan överförs avrinnande vattnet till en kolumn 

mellan absorption och desorption. I denna kolumn minskas trycket till 2,5 – 3,5 bar (Bauer et al. 

2013). Anledningen till denna minskning är att vattnet som överförs till mellersta kolumnen har en 

högre koncentration av metan och mindre koncentration av koldioxid. Om trycket skulle vara 

samma som förra etappen skulle partialtrycket av metan öka, vilket leder till en högre löslighet. 

Trycket minskas för att erhålla samma metanmängd när koncentrationen av metan ökar. Stora delar 

av metaninnehållet och en del koldioxid släpps ut från vattnet och cirkuleras tillbaka till 

absorptionskolumnen. Koldioxid har högre löslighet än metan, vilket betyder att gasen som släpps 

ut i mellersta kolumnen består av 80-90 % koldioxid och 10-20 % metan. Det resulterar i att vattnet 

som överförs till desorptionskolumnen har en metanhalt på mindre än 1 % (Bauer et al. 2013).  

 

Avrinnande vatten införs i den övre delen av desorptionskolumnen medan luft införs i den nedre 

delen. Denna kolumn är också fylld med plastföremål för att maximera anliggningsytan mellan 

vatten och luft. Partialtrycket av koldioxid är väldigt litet (nära 0) eftersom trycket i kolumnen 

minskas och att koldioxidhalten i luft är låg. Det låga partialtrycket leder till att koldioxid har en låg 

löslighet, vilket betyder att vatten kan separeras från koldioxid. Avrinnande vatten från denna 

kolumn innehåller nästan ingen koldioxid som cirkuleras tillbaka till absorptionskolumnen (Bauer 

et al. 2013). 

2.3 Energiåtgång vid vattenskrubbning 
Energiförbrukningen för vattenskrubbning är ofta mellan 0,20 och 0,30 kWh/Nm

3
 rå biogas. 

Enheten Nm
3
 står för normalkubikmeter, vilket avser den mängd gas som upptar 1 m

3
 vid 

temperaturen 0 °C och trycket 1 atm. De andra metoderna som nämnts ovan har liknande 

energiförbrukning, förutom aminskrubbern som har lägre energiförbrukning. Investeringskostnaden 

i förhållande till kapaciteten ökar när rågaskapaciteten hos anläggningen minskar. Relationen 

mellan kostnaden och rågaskapaciteten är inte proportionell, vilket betyder att kostnaden ökar 

kraftigt när anläggningen har en rågaskapacitet mindre än 500 Nm
3
/h. Investeringskostnaden kan nå 

upp till ca 5 000 €/(Nm
3
/h) för biogasanläggningar mindre än 300 Nm

3
/h, och dessa kostnader kan 

anses vara höga för småskaliga biogasanläggningar För anläggningar i större skala ligger 

investeringskostnaden ofta mellan 1 000 och 2 000 €/(Nm
3
/h). Alla anläggningar, oavsett kapacitet, 

kräver ungefär samma antal rör, ventiler och mätinstrument. I en mindre anläggning kommer 

dimensionerna vara mindre, men priset för komponenterna minskar inte i samma takt som storleken 

(Bauer et al. 2013). 

 

Enligt Nock et al. (2014) råder en brist på noggrannare undersökningar av vattenskrubbningens 

energiåtgång. I flera av de tidigare studier som gjorts anges reningsanläggningens energibehov i 

förhållande till energiinnehållet i den uppgraderade biogasen. Enligt empiriska data sammanställda 

av Persson (2003) kräver anläggningen energi motsvarande 3 – 6 % av biogasens energiinnehåll, 

medan Jury et al. (2010) anger värdet 3 %. Beräkningar av Nock et al. (2014) gav resultatet 4,2 %, 

och i samma studie nämns en testanläggning där värdet 4,8 % uppmättes. I dessa värden ingår dock 

inte någon högtryckskompressor som gör gasen möjlig att använda som fordonsbränsle. Om en 

högtryckskompressor ingår i anläggningen ligger energibehovet i intervallet 6 – 10 % av den 

uppgraderade gasens energiinnehåll (Persson 2003). 
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2.4 Förbränningsteknologi 

Drift av fordon och elproduktion är två viktiga användningsområden för biogas och deponigas (som 

bildas i avfallsupplag och har en sammansättning liknande biogas). Den vanligaste metoden för att 

utvinna energi från gasen är att använda motorer med intern förbränning, såsom ottomotorer och 

dieselmotorer. Detta beror på att förbränningsmotorer är relativt billiga och finns i många storlekar, 

samt att de ger en högre verkningsgrad än de flesta andra tekniker. Nackdelarna är förhållandevis 

höga utsläpp av kväveoxider (NOx) och koldioxid (Lee 2010).  

 

Ottomotorer med tändstift kan köras på enbart biogas, men ibland används även en mindre mängd 

bensin för att starta motorn (Dimpl 2010). Bensinmotorer konverteras till gasdrift genom 

modifieringar av insprutningssystem och kompressionsförhållande. Gasmotorer kan ha ett 

kompressionsförhållande på ca 12-13, vilket är högre än vad som är möjligt i bensinmotorer 

(Rossetto et al. 2013). Den övre gränsen för kompressionsförhållandet sätts av risken för knackning, 

vilket är ett oönskat fenomen i motorer med tändstift. Knackning innebär att en spontan förbränning 

sker på en annan plats i cylindern, efter det att tändstiftet avgett sin gnista. Detta försämrar motorns 

prestanda, ökar utsläppen och leder till skador på motorn. Förutom kompressionsförhållandet beror 

knackningsbenägenheten även på bränslesammansättningen och tidpunkten för gnistan (CIMAC 

2015; Fritzson 2016a). 

 

Ottomotorer kräver ett konstant förhållande mellan de mängder bränsle och luft som tillförs. Om 

mängderna är stökiometriska innebär det att den tillförda syrgasen är precis den mängd som krävs 

för att förbränna allt bränsle i cylindern. Detta ger låga utsläpp med moderna katalysatorer, men hög 

temperatur på avgaserna och något reducerad verkningsgrad. Med ett överskott av luft fås högre 

verkningsgrad och lägre avgastemperatur, men NOx-utsläppen blir svårare att rena i katalysatorn 

(Fritzson 2016a). 

 

Koldioxidinnehållet är den parameter som har störst påverkan på gasens egenskaper vid 

förbränning. Ett högre CO2-innehåll minskar förbränningstemperaturen och begränsar lågans 

stabilitet, vilket ger lägre verkningsgrad och högre utsläpp av vissa föroreningar (Lee 2010; Swain 

och Shrestha 2014). Dock minskar utsläppen av NOx, vilket beror på att den lägre 

förbränningstemperaturen gör att mindre mängder NOx bildas. Dessutom ger högre 

koldioxidinnehåll en ökad resistans mot knackning, vilket innebär att kompressionsförhållandet kan 

ökas utan att knackning inträffar. Detta är fördelaktigt för motorns verkningsgrad, eftersom mer av 

energin i bränslet kan tillvaratas. Enligt simuleringar av Swain och Shrestha (2014) kan justeringar 

av kompressionsförhållandet i en ottomotor göra att verkningsgraden ökar med minskande 

metanhalt och stigande koldioxidhalt i bränslet. Det finns dock begränsningar för hur högt 

koldioxidinnehåll befintliga fordonsmotorer klarar utan risk för misständning och ökade utsläpp av 

oförbrända kolväten som kan skada katalysatorn. Ett riktmärke för att sådana problem ska undvikas 

är en metanhalt på minst 85 % (Fritzson 2016a). 

 

Dieselmotorer skiljer sig från ottomotorer genom att de saknar tändstift, och att bränslet istället fås 

att självantända genom ökad kompression. På grund av sin höga självantändningstemperatur kan 

biogas inte användas som ensamt bränsle i en dieselmotor, men det går däremot att använda dual 

fuel-teknik. Mindre mängder av ett pilotbränsle (diesel) sprutas in tillsammans med det primära 

bränslet (biogas), varvid pilotbränslet antänder och även får det primära bränslet att antända. 
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Pilotbränslets antändning blir alltmer fördröjd ju större mängd primärt bränsle som insprutas, och 

därför måste insprutningstidpunkterna justeras för att upprätthålla motorns prestanda (Prajapati et 

al. 2015). Genom dual fuel-teknik kan gas med förhållandevis lågt värmevärde användas som 

primärt bränsle, vilket dock ger en betydligt större dieselförbrukning än när gas med högre 

värmevärde används. För en motoreffekt upp till 200 kW (ca 272 hk) kan dual-fuel-motorer ha en 

fördel gentemot ottomotorer, på grund av lägre investeringskostnader och en något högre 

verkningsgrad (Dimpl 2010). 

 

Den näst vanligaste förbränningsmetoden efter motorer är gasturbiner, men dessa används i 

betydligt lägre utsträckning. Anledningen till detta är framför allt problem med stora förluster och 

låg verkningsgrad, speciellt i små anläggningar och vid låg belastning. Utsläppen av förorenande 

ämnen är dock avsevärt lägre än med förbränningsmotorer (Lee 2010). Små gasturbiner på 30-75 

kW (41-102 hk) är tillgängliga på marknaden, men är dyra i inköp för småskaliga anläggningar. På 

grund av att gasturbiner arbetar vid höga temperaturer och varvtal krävs speciella kunskaper och 

resurser då underhåll ska utföras (Dimpl 2010). 

 

3 Metod 

Undersökningen utförs genom att ställa upp en energibalans över de komponenter som ingår i 

biogasanläggningen. Detta tillvägagångssätt, att definiera en systemgräns och därefter studera 

energiflöden över gränsen, är ett standardförfarande inom termodynamiska beräkningar (Ekroth och 

Granryd 2006). En matematisk modell för den erhållna nettoenergin från anläggningen skapas, och 

varje energiterm uttrycks med hjälp av vedertagna metoder från litteraturkällor. Därefter används 

datorprogrammet Matlab för att beräkna vilka värden på ingående parametrar som ger störst 

nettoenergi.  Resultaten åskådliggörs i grafer, som presenteras i avsnitt 4. 

3.1 Systembeskrivning och avgränsningar 
För att göra modellen mer lätthanterlig har följande initiala antaganden gjorts: 

 

 Biogasen som förs in i vattenskrubbern antas bestå av endast metan och koldioxid. 

 Ideala gaslagen antas kunna användas, vilket medför att gasernas respektive volymfraktioner 

har samma värden som deras molfraktioner. 

 Gasernas molära värmekapacitet vid konstant tryck (cp) antas vara oberoende av trycket. 

 Den råa biogasen antas ha temperaturen T0 = 37 °C och trycket p0 = 1,21325 bar, vilket är 

ett övertryck på 200 mbar jämfört med normalt atmosfärstryck. 

 Då gaserna passerar vattenskrubbern antas de vara i kontakt med vattnet tillräckligt länge för 

att en fördelningsjämvikt ska inställa sig. 

 Friktionsförluster antas vara försumbara. Denna ansats används även av Bauer et al. (2013). 

 

Flödesschemat i figur 1 illustrerar de huvudsakliga energiflödena som ska modelleras. Röda pilar 

visar energiflöden och blå pilar visar materieflöden. Siffrorna ovanför de blå materieflödespilarna 

används i indexen på alla storheter som rör gasens tillstånd. Den streckade linjen anger 

systemgränsen för de komponenter som studeras i denna undersökning. 
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Figur 1. Flödesschema över biogasanläggningen. 
 

Det sammanlagda energibehovet hos anläggningen som renar och komprimerar biogasen kan 

uttrycks enligt följande: 

eanl = elågkomp + ekyl + epump + ehögkomp  (1) 

 

Nettoenergin som erhålls ur systemet kan skrivas som skillnaden mellan den energi som fås från 

förbränningsmotorn och anläggningens energibehov: 

 

enetto = emotor – eanl  (2) 

 

Dessa samband är utgångspunkten för den fortsatta analysen. 

3.2 Energiåtgång i lågtryckskompressor 
I ekvation (1) står elågkomp för kompressionen av rå biogas innan vattenskrubbern. Kompressionen 

sker från ursprungstrycket p0 till p1, som enligt Bauer et al. (2013) vanligen är mellan 6 och 10 bar. 

Därvid ökar temperaturen från inloppstemperaturen T0 till T1. Om processen vore isentropisk skulle 

följande samband gälla (McCabe et al. 2005): 

 

(
     

  
)  (

  

  
)

    

    (3) 

 

För den råa biogasens κ0 används ett medelvärde som viktas med volymsandelen för respektive gas: 

 

κ0 = ν0 * κCH4 + (1- ν0) * κCO2  (4) 

 

Värdet på κ är 1,307 för metan och 1,304 för koldioxid. Gällande kompressorns isentropiska 

verkningsgrad ηis har Bauer et al. (2013) använt värdet 85 %, medan Nock et al. (2014) har använt 

75 %. I denna undersökning används värdet 80 %, och med hänsyn till detta fås den verkliga 

temperaturen T1 genom följande samband (Ekroth och Granryd 2006; Havtun 2014): 

 

    
          

       
   (5) 
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Kompressorns mekaniska verkningsgrad ηmek, som täcker in förluster i t.ex. tätningar och ventiler 

behöver också tas i beaktande. Denna anges till 90 % av Bauer et al. (2013), respektive 80 % av 

Nock et al (2014). Här används värdet 85 %, och kompressorarbetet som behövs är således 

 

         
 

    
    ∫     ( )   

  

  
  (6) 

 

där n0 är gasens substansmängd, och funktionen cp(T) anger hur den molära värmekapaciteten beror 

av temperaturen (Ekroth och Granryd 2006; Havtun 2014). För gaser som antas vara ideala kan 

denna funktion enligt Felder och Rousseau (2004) approximeras med 

 

cp(T) = a + bT
 
+ cT

2
 + dT

3
  (7) 

 

där temperaturen T sätts in i grader Celsius, och konstanterna a, b, c och d redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Konstanter i ekvation (7) enligt Felder och Rousseau (2004) 

Konstant Värde för metan Värde för koldioxid 

a 34,31*10
-3

 kJ/(mol*°C) 36,11*10
-3

  kJ/(mol*°C)
 

b 5,469*10
-5

  kJ/(mol*°C
2
) 4,233*10

-5
  kJ/(mol*°C

2
)

 

c 0,3661*10
-8

 kJ/(mol*°C
3
)

 
-2,8787*10

-8
  kJ/(mol*°C

3
)

 

d -11,00*10
-12

  kJ/(mol*°C
4
)

 
7,464*10

-12
  kJ/(mol*°C

4
)

 

 

För att bestämma funktionen för biogasens genomsnittliga cp(T) används ett viktat medelvärde: 

 

cp,0(T) = ν0 * cp,CH4(T) + (1- ν0) * cp,CO2(T)  (8) 

 

där ν0 är biogasens ursprungliga metanhalt, medan cp,CH4(T) och cp,CO2(T) är funktionerna för 

respektive gas (Felder och Rousseau 2004). 

 

Substansmängden n0 i ekvation (6) substitueras med hjälp av ideala gaslagen, varvid hela uttrycket 

divideras med biogasens volym V0. Därigenom erhålls det slutliga uttrycket 

 

         
 

    
 
  

   
 ∫     ( )   

  

  
  (9) 

 

där R är den allmänna gaskonstanten. Värdet på denna är 8,31447 J/(mol*K) (Cengel och Ghajar 

2014). 

3.3 Energiåtgång vid rening 
Termerna ekyl och epump i ekvation (1) symboliserar den totala energi som går åt under 

reningsprocessen, där de energikrävande komponenterna är vattenkylaren och vattenpumpen (Bauer 

et al 2013). Värmen Qkyl som bortförs då vattnet kyls är samma energimängd som har avgetts från 

biogasen till vattnet i vattenskrubbern. Denna värme ges enligt Felder och Rousseau (2004) av 
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          ∫     ( )   
  

  
  (10) 

 

där T1 och T2 är temperaturen före respektive efter kylning. Värdet på T1 är ca 200-250 °C, medan 

T2 ligger i intervallet 30-50 °C (Bauer et al. 2013). I dessa beräkningar används 40 °C som värde på 

T2, och integralen beräknas med hjälp av ekvation (7) och (8) samt tabell 1. Eftersom T2 är lägre än 

T1 har integralen i ekvation (10) ett negativt värde, vilket minustecknet i högerledet kompenserar 

för. Den avgivna värmen Qkyl relateras till det arbete som kylmaskinen kräver med hjälp av 

sambandet 

 

     
    

      
  (11) 

 

där COPkyl är maskinens köldfaktor (Ekroth och Granryd 2006; Havtun 2014). Tänkbara värden på 

COPkyl ligger i detta fall mellan 2 och 5 beroende på kylmaskinens utformning och yttre 

omständigheter (Bauer et al. 2013).  I detta fall används värdet 3,5 som ligger i mitten av intervallet. 

Sammanslagning av ekvation (10) och (11) samt omskrivning med ideala gaslagen ger ett slutligt 

uttryck för den energi som behöver tillföras kylmaskinen: 

 

      
 

      
 
  

    
 ∫     ( )   

  

  
  (12) 

 

Vad gäller vattenpumpen fås dess energibehov med följande relation från Karlsson (2007), som 

modifierats för att ta hänsyn till verkningsgrad: 

 

      
 

     
      (       )  (13) 

 

I ekvation (13) är VH2O den vattenvolym som pumpas fram, och patm det normala atmosfärstrycket 

(1,01325 bar). Vidare står ηpump för pumpens verkningsgrad, som har satts till 80 % av Bauer et al. 

(2013) respektive 60 % av Nock et al. (2014). Därför används värdet 70 % i dessa beräkningar. 

Under förutsättning att en fördelningsjämvikt inställer sig mellan koldioxidens vatten- och gasfas 

kan vattenbehovet (VH2O) enligt Bauer et al. (2013) uttryckas med hjälp av Henrys lag: 

 

     
     

  (  )         
  (14) 

 

I ekvation (14) motsvarar n0 – n2 den substansmängd koldioxid som har lösts i vattnet, och p2,CO2 är 

partialtrycket av den återstående gasformiga koldioxiden. Parametern KH är Henrys lags konstant 

för koldioxid i vatten, som beror av temperaturen. Innan den råa biogasen leds in i vattenskrubbern 

kyls den till temperaturen T2, och vid denna temperatur beräknas KH enligt van’t Hoffs ekvation. 

Värdet 0,034 M/atm vid 25 °C används som referens och temperaturerna sätts in i Kelvin (Bauer et 

al. 2013; Gustafsson et al. 2010): 

 

  (  )       
 

   
  

         (
 

  
   

 

        
)
  (15) 
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Därefter utförs omskrivningar av högerledet i ekvation (14). Substansmängden n0 bryts ut i täljaren 

och nämnaren förlängs med p1, vilket ger följande resultat: 

 

     
     (  

  
  
)

       (  )    
      
  

  (16) 

 

Antagandet om försumbara friktionsförluster medför att p1 = p2. Detta innebär att kvoten  
      

  
 är 

koldioxidens andel av totaltrycket efter vattenskrubbern, vilket enligt antagandet om ideala gaser är 

detsamma som koldioxidhalten efter vattenskrubbern. Eftersom ν2 står för metanhalten efter 

vattenskrubbern kan motsvarande koldioxidhalt skrivas enligt följande: 

 
      

  
   –     (17) 

 

I dessa beräkningar antas att ingen metan löses i vattnet, vilket egentligen inte är helt korrekt. 

Lösligheten för koldioxid i vatten är ca 26 gånger så hög som för metan (Bauer et al. 2013), vilket 

innebär att felet som uppstår när metanlösligheten försummas är av begränsad omfattning. 

Substansmängderna metan före och efter vattenskrubbern sätts därför lika med varandra: 

 

             (18) 

 

Omskrivning av (18) ger: 

 
  

  
 
  

  
   (19) 

 

Ekvationerna (17) och (19) sätts in i (16), och detta ger nedanstående uttryck: 

 

        
   

  
  

       (  )   (  –   )
  (20) 

 

Ekvation (20) sätts in i (13), varvid n0 substitueras med hjälp av ideala gaslagen. Uttrycket divideras 

med V0, vilket ger följande samband för pumpenergin: 

 

      
 

     
 
  

   
 

   
  
  

       (  )   (  –   )
  (       )  (21) 

 

3.4 Energiåtgång i högtryckskompressor 
Efter vattenskrubbern komprimeras den renade gasen till ett tryck p3 på ca 200 bar för att lagras 

innan användning i fordon (SGC 2012). Beräkningen av energiåtgången görs på samma sätt som för 

den första kompressionen (avsnitt 3.1.1). Antagandet om att den molära värmekapaciteten är 

oberoende av tryck gäller dock bara så länge antagandet om ideala gaser kan anses giltigt (Felder 

och Rousseau 2004). Vid tryck kring 200 bar finns sannolikt vissa avvikelser mellan ideala 

gaslagen och gasernas verkliga tillstånd, men eftersom explicita samband mellan tryck och cp är 
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ovanliga i litteraturkällorna används ändå approximationen om ideala gaser. Genomsnittligt cp med 

den nya sammansättningen av biogasen blir 

 

cp,2(T) = ν2 * cp,CH4(T) + (1- ν2) * cp,CO2(T)  (22) 

 

där ν2 är metanhalten efter rening, medan cp,CH4(T) och cp,CO2(T) beräknas enligt ekvation (7) och 

tabell 1. På samma sätt som tidigare beräknas temperaturen efter kompression i det teoretiska 

isentropiska fallet, samtidigt som relationen p1=p2 utnyttjas: 

 

(
     

  
)  (

  

  
)

    

    (23) 

 

Värdet på κ2 fås genom ett viktat medelvärde: 

 

κ2 = ν2 * κCH4 + (1- ν2) * κCO2  (24) 

 

Även denna kompressor antas i enlighet med Bauer et al. (2013) och Nock et al. (2014) ha 80 % 

isentropisk verkningsgrad, och den verkliga temperaturen T3 beräknas ur nedanstående uttryck. 

  

    
          

       
   (25) 

 

Arbetet som högtrycks kompressorn behöver tillföras blir följande (Ekroth och Granryd 2006; 

Havtun 2014; Nock et al. 2014): 

 

         
 

    
    ∫     ( )   

  

  
  (26) 

 

Detta arbete ska relateras till den ursprungliga kvantiteten biogas innan rening. För att inkludera 

denna i uttrycket substitueras n2 med hjälp av ekvation (18): 

 

         
 

    
    

  

  
 ∫     ( )   

  

  
  (27) 

 

Substansmängden n0 i (27) substitueras med ideala gaslagen, varvid uttrycket divideras med V0. 

Detta ger följande slutliga uttryck för energibehovet vid högtryckskompressionen: 

 

         
 

    
 
  

   
 
  

  
 ∫     ( )   

  

  
  (28) 

 

3.5 Erhållen energi vid förbränning 
Motorns verkningsgrad (ηmotor) är förhållandet mellan tillförd energi och den energi som kan nyttjas 

för det avsedda ändamålet. Verkningsgraden uttrycks  

 

       
      

      
  (29) 
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där Emotor är den energi som kommer till nytta, n2 är substansmängden biogas efter rening och qHV är 

gasens genomsnittliga värmevärde. Eftersom koldioxid är inert i förbränningsmotorer kommer 

endast metangasen bidra till bränslets värmevärde (Nallamothu et al. 2013). Det innebär att följande 

samband gäller: 

 

qHV = ν2 * qHV,CH4  (30) 

 

Värmevärdet för metan (qCH,CH4) är 800,9 kJ/mol vid temperaturen 1 000 K (Harrisson et al. 2010). 

Omskrivning av ekvation (29) och insättning av (30) ger nedanstående: 

 

Emotor = ηmotor * n2 * ν2 * qHV,CH4  (31) 

 

Uttrycket n2 * ν2 substitueras med hjälp av ekvation (19): 

 

Emotor = ηmotor * n0 * ν0 * qHV,CH4  (32) 

 

Substansmängden n0 skrivs om med ideala gaslagen, varvid ekvationen divideras med V0. Det 

resulterande sambandet för den erhållna energin från motorn blir således följande: 

 

                 
  

   
          (33) 

 

Resultaten från Swain och Shrestha (2014) används för att uppskatta verkningsgraden för en 

ottomotor som drivs av biogas med olika metanhalter. Deras undersökning gäller en datorsimulerad 

encylindrig motor som utvecklar ca 7 kW vid 1200 varv per minut. De värden som används 

redovisas i tabell 2, och mellan de angivna punkterna används interpolation med Matlab-funktionen 

”spline”. Denna interpolationsmetod ger en kurva som är uppbyggd av styckvisa 

polynomfunktioner, och som är kontinuerlig och deriverbar i alla punkter. 

 
Tabell 2. Motorverkningsgrad enligt Swain och Shrestha (2014) 

Metanhalt, ν2 Verkningsgrad, ηmotor 

40 % 38,4 % 

50 % 39,0 % 

60 % 39,5 % 

70 % 40,1 % 

80 % 40,5 % 

90 % 40,8 % 

100 % 40,7 % 

 

3.6 Energikvoter 
För att kunna jämföra resultaten med tidigare studier beräknas även kvoter mellan anläggningens 

energibehov och energiinnehållet i den uppgraderade biogasen. Termen eanl representerar hela 

anläggningens energibehov i förhållande till den råa biogasens volym, medan qHV,CH4 representerar 

biogasens värmevärde i förhållande till substansmängden metan. För att dessa två parametrar ska få 
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samma enhet, och därmed kunna bilda en dimensionslös kvot, utförs omskrivningar. Med hjälp av 

ekvation (18) och ideala gaslagen relateras qHV,CH4 till volymen rå biogas, vilket gör att uttrycket 

blir följande: 

 

                                    
    

       
 
 

  
 
   

  
  (34) 

 

Genom att modifiera (34) fås motsvarande kvot som inte inkluderar högtryckskompressorn: 

 

                                    
             

       
 
 

  
 
   

  
  (35) 

3.7 Användning av Matlab 
Beräkningsskript för datorprogrammet Matlab skapades, innehållande den matematiska modell som 

redovisas i avsnitten 3.1 – 3.6. Skriptet löser optimeringsproblemet genom att variera de ingående 

parametrarna för att finna den punkt som maximerar energifunktionen enetto. Till detta används 

programmets optimeringsfunktion ”fmincon”, som kan hitta minimivärdet för en icke-linjär 

funktion av flera variabler under icke-linjära begränsningar. För att hitta en maximipunkt, vilket är 

aktuellt i detta fall, sätts ett minustecken framför funktionen varvid minimivärdet av den 

modifierade funktionen söks. Optimeringsproblemet definieras som ett multistart-objekt, vilket gör 

att sökandet efter extremvärden påbörjas på flera punkter samtidigt. Därvid säkerställs att 

programmet hittar det globala extremvärdet och inte en lokal extrempunkt. Skriptet optimerar enetto 

med avseende på två parametrar, trycket p1 i vattenskrubbern och metanhalten ν2 efter reningen. 

Dessutom beräknas de två energikvoterna för anläggningens energibehov relaterat till biogasens 

energiinnehåll. Resultaten presenteras i grafer för olika värden på trycket p3 efter sista 

kompressionen. Koden för energioptimering består av ett huvudskript och en funktionsfil, och 

dessutom skapades ett skript som grafiskt jämför de olika komponenternas energiflöden vid valfria 

värden på indata. De olika Matlabskripten återfinns i sin helhet i avsnitt 9.1 – 9.3. 

 

4 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt sammanställs och kommenteras resultaten från beräkningarna. I de grafer (figur 2, 4, 

5, 6 och 7) som åskådliggör resultat av optimeringsförfarandet används trycket p3 efter 

högtryckskompressorn på x-axeln, medan den beräknade storheten återfinns på y-axeln. Vidare 

innehåller graferna fyra olika kurvor, som motsvarar fyra olika värden på den ursprungliga 

metanhalten ν0. 

4.1 Optimala indata och utdata 
Under denna rubrik behandlas de indata som maximerar funktionen för enetto, samt motsvarande 

utdata från funktionen. Figur 2 visar beräknade värden av den metanhalt ν2 efter rening som 

maximerar värdet av enetto, och som därmed är optimal ur energisynpunkt. 
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Figur 2. Optimal metanhalt efter reningen för olika indata. 

 
Det kan konstateras att en högre ursprunglig metanhalt ger ett högre värde på ν2, vilket är rimligt 

eftersom det skulle kräva mer energi att rena från ett lågt ν0 till samma höga värden på ν2. Vidare 

antyder figuren att den optimala metanhalten ökar något då p3 ökar, men ökningen är liten. 

Resultaten kan förklaras genom att studera storleken på de olika termer som ingår i energibalansen 

(ekvation (1) och (2)). Detta görs i figur 3, som är genererad med hjälp av Matlabskriptet för 

jämförelser av energiflöden. Som indata har ν0 = 65 %, p1 = 8,5 bar och p3 = 200 bar använts. 
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Figur 3. Jämförelse mellan energitermer vid ν0 = 65 %, p1 = 8,5 bar och p3 = 200 bar. 

 

Kurvorna i figur 3 visar att den term som förändras mest vid ökande ν2-värden är vattenpumpens 

energibehov. Med ökande värde på ν2 kommer epump bli allt större, eftersom det krävs mer vatten för 

att lösa en ökande mängd koldioxid. Enligt Henrys lag (ekvation (14)) är förhållandet mellan 

koldioxidens koncentration i vattnet och dess partialtryck i gasfas konstant vid givna yttre 

omständigheter. Om all koldioxid teoretiskt sett ska renas bort, så att partialtrycket i gasfas går mot 

noll, måste även koncentrationen i vattnet gå mot noll. Således krävs det att oändligt mycket vatten 

pumpas fram för att all koldioxid ska lösas. Detta innebär att epump går mot oändligheten då ν2 går 

mot 100 %, vilket bekräftas av figur 3. Kurvan för epump i figur 3 beskrivs matematiskt av ekvation 

(21), och genom att sätta in ν2 = 1 fås division med noll. När ν2 har nått en viss nivå kommer 

ytterligare ökningar av ν2 göra att epump ökar mer än vad övriga termer i energibalansen kan 

kompensera för. Detta förhindrar att den optimala metanhalten ökar kraftigt, vilket förklarar att 

kurvorna i figur 2 bara stiger något då p3 ökar. 
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Figur 4. Optimalt tryck i vattenskrubbern för olika indata. 

 
En förutsättning för att få en optimal metanhalt ν2 var att även trycket p1 efter lågtryckskompressorn 

tilläts variera. Detta ger kurvor för hur det optimala värdet på p1 varierar med de ingående 

parametrarna. Enligt gjorda antaganden kommer trycket p1 råda även under vattenskrubbningen, 

och figur 4 visar hur detta optimala tryck i vattenskrubbern varierar med beräkningarnas indata. För 

p3-värden kring 200 bar ligger p1-kurvorna huvudsakligen inom det intervall på 6-10 bar som Bauer 

et al. (2013) anger, och resultaten bedöms därför vara rimliga. 

 

En högre ursprunglig metanhalt ger ett högre värde på p1, vilket skulle kunna förklaras av gasernas 

olika molära värmekapaciteter. Eftersom cp(T) skiljer sig mellan metan och koldioxid (tabell 1) har 

gasens sammansättning betydelse för energin som går åt till kompressionen, vilket sannolikt 

påverkar det optimala värdet på p1. Figuren visar även hur den sammanlagda tryckökningen bäst 

ska fördelas mellan anläggningens två kompressorer.  När sluttrycket p3 ökar blir även det optimala 

trycket p1 högre, och denna fördelning påverkas av en mängd parametrar. Ju större tryckökning som 

sker i lågtryckskompressorn, desto mer CO2 löses i vattenskrubbern. Detta medför att en mindre 

mängd återstående gas behöver komprimeras i högtryckskompressorn, vars energibehov följaktligen 

blir lägre. Ett ökat tryck i vattenskrubbern påverkar även vattenpumpens energibehov på två olika 

sätt. Det ökade upptaget av koldioxid gör att vattenåtgången minskar, men det vatten som används 

behöver pumpas till ett högre tryck. Alla dessa parametrar ingår i den optimering av 

kompressionsfördelningen som figur 4 visar. 
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Figur 5. Maximal nettoenergi per volymsenhet rå biogas för olika indata. 

 

Beräkningarna i denna studie gick ut på att maximera nettoenergin som erhålls från systemet, och i 

figur 5 visas hur det maximala värdet på enetto varierar med de ingående parametrarna. Med en högre 

ursprunglig metanhalt blir enetto större, men med ett ökande värde på p3 är kurvorna svagt avtagande. 

Detta beror på att kompressorernas och vattenpumpens energibehov ökar, utan att någon annan 

energiterm förändras tillräckligt mycket för att kompensera för detta. Ur energisynpunkt är det 

således till nackdel att ha ett högre sluttryck, men fördelen ligger i att den uppgraderade biogasens 

volym blir mindre. Därmed får det plats mer bränsle i gastankarna på de fordon som ska drivas av 

gasen, vilket ger en längre körsträcka mellan bränslepåfyllningarna. Att bestämma ett generellt 

värde för det lägsta möjliga sluttrycket är mycket svårt, eftersom det i hög grad beror av fordonets 

egenskaper samt fordonsägarens individuella behov och preferenser. 
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4.2 Energikvoter vid optimal metanhalt 
Här nedan redovisas de kvoter mellan anläggningens energibehov och biogasens energiinnehåll som 

erhålls vid produktion av biogas med energioptimal metanhalt. I figur 6 åskådliggörs hur 

energikvoten exklusive högtryckskompressorn beror av värdena på ν0 och p3. 

 

 
Figur 6. Energikvot exklusive högtryckskompressor för olika indata. 

 

Kvoten blir större med en lägre ursprunglig metanhalt, då detta medför att metanhalten kommer 

vara lägre även efter vattenskrubbningen. Med ett ökande tryck p3 efter högtryckskompressorn blir 

kvoten också större, trots att högtryckskompressorns energibehov inte ingår i kvoten. Dock finns 

högtryckskompressorn med och påverkar resultatet indirekt, eftersom den energioptimala 

fördelningen mellan kompressorerna ändras med ν0 och p3. Ett högre sluttryck innebär att även 

lågtryckskompressorn bidrar med en större tryckökning, vilket ökar dess energibehov och därmed 

kvotens värde. 

 

Energikvoten exklusive högtryckskompresson ligger enligt dessa resultat i intervallet 2,5 – 4,1 %. 

Detta överensstämmer förhållandevis väl med det intervall på 3 – 6 % som Persson (2003) anger, 

samt med värdet 3 % från Jury et al. (2010). Även det teoretiska värdet 4,2 % och den empiriska 

observationen 4,8 % av Nock et al. (2014) återfinns nära den övre intervallgränsen. Värdena som 

redovisas i figur 6 är något låga jämfört med dessa tidigare studier, vilket kan bero på att avsikten 

med denna undersökning är just energioptimering. I de tidigare studierna är syftet inte att 

energioptimera anläggningen, och författarna har räknat med metanhalter på 90 % eller högre i den 

uppgraderade biogasen. Därför förefaller det sannolikt att kvotens värde minskar något vid en 

energioptimering med lägre reningsgrad, och detta talar för att resultaten av den här undersökningen 

är rimliga. 



19 

 

 
Figur 7. Energikvot inklusive högtryckskompressor för olika indata. 

 

Kurvorna i figur 7 visar energikvoten inklusive högtryckskompressorn för olika värden på ν0 och p3. 

Kvotens värde ökar med minskande ν0 respektive ökande p3. Dock ökar värdet snabbare med p3 än 

för kurvorna i figur 6, vilket är rimligt då även högtryckskompressorns energibehov ingår i kvoten. 

Med ett högre sluttryck kräver högtryckskompressorn mer energi, och detta gör att anläggningens 

totala energikonsumtion ökar snabbare. Kurvorna ligger i intervallet 5,4 – 8,6 %, som kan jämföras 

med de empiriska värden på 6 – 10 % som Persson (2003) anger. Även här är de beräknade värdena 

något lägre, vilket förefaller rimligt eftersom denna studie innebär en energioptimering med lägre 

reningsgrad än de befintliga anläggningar Persson studerat. 

4.3 Tolkning av resultaten  
De beräknade värdena på ν2 som visas i figur 2 är lägre än den gräns på 85 % som anges av Fritzson 

(2016a). Problemen som kan uppstå vid en för låg metanhalt gäller att motorer som är konstruerade 

för ett högre energiinnehåll i bränslet inte fungerar som avsett. Misständningar i motorn kan ge 

momentpulsationer och förhöjda utsläpp av oförbrända kolväten, som skadar katalysatorn. Dock 

förkortas inte själva motorns livslängd avsevärt med bränsle som har en metanhalt kring 80 % 

(Fritzson 2016b). Projektet kan därmed vara genomförbart med den energioptimala metanhalten, 

men tester kan krävas för att säkerställa att gasen är tjänlig som fordonsbränsle. Ett möjligt 

tillvägagångssätt är att först ta anläggningen i drift med de optimala förhållanden som beräknats i 

denna undersökning, för att studera bränslets påverkan på fordonsmotorer. Om det visar sig att 

problemen med misständningar är för stora kan bränslets metanhalt höjas (genom att trycket 

och/eller vattenflödet i vattenskrubbern ökas) till dess att motorernas prestanda nått en godtagbar 

nivå. Enligt figur 7 skulle biogasanläggningens totala energibehov utgöra 5,4 – 8,6 % av den 

uppgraderade gasens energiinnehåll, vilket sannolikt är acceptabelt. Om gasen används som 
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fordonsbränsle kommer dock en stor del av energin bli spillvärme vid förbränningen, och därför är 

motorns verkningsgrad en betydelsefull parameter. 

 

Eftersom traktorer och andra lantbruksmaskiner vanligen är utrustade med dieselmotorer kan 

biogasen inte användas omedelbart i befintliga fordon. Ett alternativ är konvertering av befintliga 

dieselmotorer, och ett annat är nyinköp av maskiner med otto- eller dual fuel-motorer. Ett exempel 

på det sistnämnda finns på gården Kalmari i Finland, där en traktor av märket Valtra drivs av biogas 

och diesel i en dual fuel-motor. Resultaten av testkörningarna beskrivs som ”lovande”, men 

redovisas inte mer ingående. Biogasen som driver traktorn har dock en metanhalt kring 95 % (IEA 

2012), vilket är högre än resultaten från denna undersökning. Om biogasens metanhalt låg i 

intervallet 78 – 83 % skulle traktorn dra mer diesel, vilket krävs för att kompensera för biogasens 

lägre energiinnehåll. Dessutom påverkas själva energioptimeringen av att dieselförbrukningen 

tillkommer som ytterligare en parameter, vilket kan ge optimala värden som skiljer sig från 

resultaten av den här undersökningen. Därför kan det konstateras att denna studie endast visar ett av 

många möjliga specialfall när det gäller motortyp och -storlek. Den kan därför ge vägledning i 

situationer där förutsättningarna är liknande, men resultaten bör tolkas med försiktighet när det 

gäller motorer med kraftigt avvikande egenskaper. Fortsatta undersökningar krävs för att ge en 

heltäckande bild av hur den optimala metanhalten beror på valet av motor. 

 

Fortsatta studier av energioptimering är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv, då ökad 

resurseffektivitet är positivt för den ekologiska hållbarheten. Utöver de miljömässiga 

förbättringarna ger energioptimering även en bättre driftekonomi, vilket främjar ekonomisk 

hållbarhet. Med hänsyn till ekonomi kan utveckling som rör anläggningar på landsbygden vara av 

speciellt intresse i länder som Sverige med stora glesbefolkade områden. Undersökningar kring 

energioptimering kan därför bidra till att förbättra de framtida möjligheterna att bedriva ekonomiskt 

gynnsamma verksamheter i glesbygden. Således berörs även den sociala hållbarheten, genom att 

förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden kan påverkas positivt. På längre sikt finns 

även visionen om att etablera småskaliga biogaskraftverk på landsbygden i utvecklingsländer, vilket 

har potential att ge ett signifikant bidrag till den sociala hållbarheten i världen. Således finns det 

mycket goda skäl att gå vidare med forskningen kring energioptimering av biogasanläggningar. 

 

5 Känslighetsanalys 

En parameter som kan tänkas påverka resultaten är kylanläggningens godhetstal COPkyl. I 

litteraturen anges att dess värde kan variera mellan 2 och 5 (Bauer et al. 2013), vilket är ett stort 

intervall. Därför gjordes tester för att studera hur ν2-kurvorna i figur 2 förskjuts av att COPkyl ligger 

nära intervallgränserna. Med COPkyl = 2 flyttas kurvorna för den optimala metanhalten ca 1-2 

procentenheter uppåt i det område som är relevant för studien. Om COPkyl sätts till 5 förskjuts 

kurvorna istället nedåt med ca 1 procentenhet jämfört med figur 2. Efter dessa tester kan det 

konstateras att COPkyl har en begränsad påverkan på resultaten, och inte är avgörande för 

storleksordningen på den optimala metanhalten i biogasanläggningen. 

 

Vattenpumpen är en komponent vars verkningsgrad kan tänkas ha stor betydelse för resultaten, 

eftersom figur 3 antyder att epump är begränsande för hur hög den optimala metanhalten kan bli. Vid 

simuleringar med varierande verkningsgrad hos pumpen visar det sig dock att inte heller denna 
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parameter är av avgörande betydelse för resultaten. Då ηpump sätts till 80 % samt 60 % förskjuts ν2-

kurvorna i figur 2 uppåt respektive nedåt med 1,5 – 2 procentenheter. För kompressorernas 

verkningsgrad är påverkan på den optimala metanhalten ännu mindre. Kurvorna i figur 2 förskjuts 

ca 0,5 procentenheter i y-led då värdet på ηis respektive ηmek ökas eller minskas med 10 

procentenheter. Noterbart är att den optimala metanhalten ökar då kompressorverkningsgraden 

minskas och vice versa. Med en lägre verkningsgrad blir det lönsamt att rena bort en större andel av 

koldioxiden, så att det återstår en mindre mängd gas till den slutliga kompressionen. Därmed 

dämpas energiåtgången i högtryckskompressorn, som är den mer energikrävande av de två 

kompressorerna (se figur 3). 

 

Studiens inledande antaganden om ideala gaser, försumbara friktionsförluster och att cp(T) är 

oberoende av trycket innebär en avvikelse från de förhållanden som råder i verkligheten. Enligt 

Felder och Rousseau (2004) är formlerna för cp(T) giltiga så länge antagandet om ideala gaser kan 

anses gälla. Detta antagande är väsentligt för att modellen av biogasanläggningens energiflöden ska 

bli förhållandevis lätthanterlig. Ideala gaslagens giltighet försämras när trycket ökar (McCabe et al. 

2005), och därmed torde högtryckskompressorns energibehov ehögkomp vara den term som är 

behäftad med det största felet. Beträffande friktionsförluster bör dessa vara störst i själva 

vattenskrubbern, eftersom gasen där möter det motströmmande vattnet. I verkligheten är trycket p2 

efter vattenskrubbern något lägre än trycket p1 som råder innan densamma. Detta påverkar 

energianalysen genom att den slutliga kompressionen i verkligheten måste påbörjas vid ett något 

lägre tryck än vad som här beräknats. Således är det termen ehögkomp som är behäftad med det största 

felet även när det gäller hänsynstagande till friktionsförluster. Simuleringarna med varierande 

kompressorverkningsgrad som beskrivs ovan visar dock att förändringar i kompressorernas 

energibehov har förhållandevis liten påverkan på den optimala metanhalten. Dessutom antyder 

överensstämmelsen med energikvoter från tidigare teoretiska och empiriska studier att metoderna 

som använts i denna studie ger rimliga resultat. Även energikvoten inklusive högtryckskompressorn 

har god överensstämmelse med tillgängliga litteraturdata, vilket tyder på att felet i termen ehögkomp 

inte är av avgörande betydelse för resultaten. 

 

Kurvan för hur motorns verkningsgrad beror av bränslets metanhalt har däremot en betydligt större 

inverkan på resultaten. I denna undersökning har motorns kompressionsförhållande antagits vara 

givet, men om det istället antas att motorns kompressionsförhållande kan justeras för att ge ökad 

verkningsgrad blir resultaten helt annorlunda. Enligt Swain och Shrestha (2014) kan motorer med 

justerbart kompressionsförhållande höja verkningsgraden vid lägre metanhalt ν2 i bränslet. Då en 

sådan kurva för verkningsgraden tillämpas i den här undersökningen blir resultatet att det är mest 

lönsamt ur energisynpunkt att rena biogasen mycket lite eller inget alls från koldioxid. Kurvorna i 

figur 2 förskjuts nedåt med 15 – 25 procentenheter, vilket är en högst betydelsefull förändring. 

Förutom kompressionsförhållandet har motorer av olika typer sannolikt andra egenskaper som 

påverkar verkningsgraden. Exempelvis är en cylinder med effekten 7 kW, som Swain och Shrestha 

använt i sina beräkningar, förhållandevis liten jämfört med de motorer som vanligen finns i 

lantbruksmaskiner. De antaganden som görs kring motorns egenskaper förefaller ha mycket stor 

inverkan på undersökningens utfall. 
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6 Slutsatser 

Baserat på resultaten från denna undersökning kan följande slutsatser dras: 

 

 Den ur energisynpunkt optimala metanhalten för en lokal biogasanläggning ligger i 

intervallet 78 – 83 %. Resultatet beror av den ursprungliga metanhalten, och ett högre värde 

på denna ger en högre optimal metanhalt efter rening. Trycket efter högtryckskompressorn 

har också en viss betydelse för metanhalten, men en ökning av sluttrycket ger bara en 

mindre ökning av den optimala metanhalten. Däremot påverkas den erhållna nettoenergin 

negativt av ett högre sluttryck, och det är därför inte lämpligt att komprimera biogasen mer 

än att fordonen får en godtagbar räckvidd mellan bränslepåfyllningarna. 

 

 Energibehovet hos reningsanläggningen exklusive högtryckskompressorn motsvarar 2,5 – 

4,1 % av energiinnehållet i den uppgraderade biogasen. Då högtryckskompressorn 

inkluderas i beräkningarna är energikvoten i intervallet 5,4 – 8,6 %. Båda dessa intervall 

överensstämmer väl med tidigare forskning inom området. Kvoternas värden ökar med 

minskande ursprunglig metanhalt samt med stigande sluttryck efter högtryckskompressorn. 

 

 Livslängden hos motorer som drivs av biogas med den beräknade metanhalten (kring 80 %) 

försämras inte nämnvärt. De problem som kan uppstå gäller misständningar på grund av lågt 

energiinnehåll i bränslet. Detta orsakar dels komfortproblem genom momentpulsationer, 

men även ökade utsläpp av oförbrända kolväten som kan skada katalysatorn. Ett tänkbart 

sätt att hantera detta är att inledningsvis använda den energioptimala metanhalten, men att 

vid behov öka reningsgraden till dess att maskinernas prestanda godtas. 

 

 Sambandet för hur motorns verkningsgrad beror av bränslets metanhalt har mycket stor 

betydelse för resultaten. Ett antagande om justerbart kompressionsförhållande medför att 

den energioptimala metanhalten är mycket nära eller lika med biogasens ursprungliga 

metanhalt. Om motorer av olika typ och storlek har olika kurvor för verkningsgraden kan 

värdet på den optimala metanhalten bero av vilka maskiner som bränslet ska driva. Detta är 

ett lämpligt område för ytterligare undersökningar. 

 

7 Rekommendationer för fortsatta studier 

Den optimala metanhalten för biogas är runt 80 % och är lägre än rekommendationen 85 % för 

användning i gasmotorer, även om motorns livslängd inte ändras nämnvärt. Detta leder till frågan 

huruvida gasmotorer kan köras på bränsle med den optimala metanhalten för en lokal 

biogasanläggning. En tänkbar studie kan vara att testköra motorer på biogas med optimal metanhalt, 

för att se hur motorn fungerar med avseende på misständningar och liknande problem. Om 

motorerna inte fungerar godtagbart med detta bränsle bör ytterligare studier utföras för att hitta den 

lägsta fungerande metanhalten. 

 

Under arbetet blev det klart att motorns verkningsgrad påverkas av bränslets metanhalt, och att 

verkningsgraden har en betydande påverkan på resultaten. Ytterligare undersökningar om hur 

verkningsgraden påverkas av bränslets metanhalt bör göras för att underlätta valet av motorer till 
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systemet. Motorns verkningsgrad påverkas också av egenskaperna hos de maskiner som ska drivas, 

och det kan finns skillnader mellan verkningsgraden för större respektive mindre motorer. Därför 

rekommenderas en noggrann utredning av de motortyper som anläggningen huvudsakligen ska 

försörja, för att analysera deras verkningsgrad och hur den påverkas av biogasens metanhalt.  
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9 Bilagor 

9.1 Huvudskript för Matlab 
clear all; close all; clc 

global p3in v0 enetto ekvot1 ekvot2 

  

v0vektor = 0.7:-0.05:0.55; 

sluttryck = 100:5:250; % bar 

farger = ['k' 'g' 'b' 'r']; % Ger olikfärgade kurvor i graferna 

  

tic % Tidtagning 

  

for n = 1:length(v0vektor) 

    v0 = v0vektor(n); 

    v2tabell = []; 

    p1tabell = []; 

    enettotabell = []; 

    ekvot1tabell = []; 

    ekvot2tabell = []; 

  

for p3in = sluttryck 

  

start = [8 0.9]; % Startvärden (p1 och v2) för optimeringsberäkningarna 

problem = createOptimProblem('fmincon', 'objective', @energifunktion, ... 

    'x0', start,'lb', [2 v0], 'ub', [20 1]); % Definierar optimeringsproblemet 

ms = MultiStart('Display', 'off', 'MaxTime', Inf); % Sista värdet = maxtid [s] 

losning = run(ms, problem, 5); % Sista värdet = antalet startpunkter 

  

p1 = losning(1); 

v2 = losning(2); 

  

disp(['v0 = ' num2str(v0)]) 

disp(['p3 = ' num2str(p3in) ' bar']) 

disp(['p1 = ' num2str(p1) ' bar']) 

disp(['v2 = ' num2str(v2)]) 

disp(' ') 

  

v2tabell = [v2tabell; v2]; 

p1tabell = [p1tabell; p1]; 

enettotabell = [enettotabell; enetto]; 

ekvot1tabell = [ekvot1tabell; ekvot1]; 

ekvot2tabell = [ekvot2tabell; ekvot2]; 

     

end 

  

figure(1) 

plot(sluttryck, 100*v2tabell, farger(n), 'LineWidth', 2) 

hold on 

  

figure(2) 

plot(sluttryck, p1tabell, farger(n), 'LineWidth', 2) 

hold on 
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figure(3) 

plot(sluttryck, 1e-6*enettotabell, farger(n), 'LineWidth', 2) 

hold on 

  

figure(4) 

plot(sluttryck, 100*ekvot1tabell, farger(n), 'LineWidth', 2) 

hold on 

  

figure(5) 

plot(sluttryck, 100*ekvot2tabell, farger(n), 'LineWidth', 2) 

hold on 

  

end 

  

figure(1) 

grid on 

xlabel('Tryck p_3 / bar') 

ylabel('Metanhalt \nu_2 / % som maximerar e_n_e_t_t_o') 

legend('\nu_0 = 70 %', '\nu_0 = 65 %', '\nu_0 = 60 %', '\nu_0 = 55 %', ... 

    'Location', 'NorthWest') 

ylim([78 84.5]) 

  

figure(2) 

grid on 

xlabel('Tryck p_3 / bar') 

ylabel('Tryck p_1 / bar som maximerar e_n_e_t_t_o') 

legend('\nu_0 = 70 %', '\nu_0 = 65 %', '\nu_0 = 60 %', '\nu_0 = 55 %', ... 

    'Location', 'NorthWest') 

  

figure(3) 

grid on 

xlabel('Tryck p_3 / bar') 

ylabel('e_n_e_t_t_o / (MJ/m^3) vid optimal metanhalt \nu_2') 

legend('\nu_0 = 70 %', '\nu_0 = 65 %', '\nu_0 = 60 %', '\nu_0 = 55 %', ... 

    'Location', 'NorthEast') 

ylim([6 10.5]) 

  

figure(4) 

grid on 

xlabel('Tryck p_3 / bar') 

ylabel('Energikvot inkl. e_h_ö_g_k_o_m_p / % vid optimal metanhalt \nu_2') 

legend('\nu_0 = 70 %', '\nu_0 = 65 %', '\nu_0 = 60 %', '\nu_0 = 55 %', ... 

    'Location', 'NorthWest') 

  

figure(5) 

grid on 

xlabel('Tryck p_3 / bar') 

ylabel('Energikvot exkl. e_h_ö_g_k_o_m_p  / % vid optimal metanhalt \nu_2') 

legend('\nu_0 = 70 %', '\nu_0 = 65 %', '\nu_0 = 60 %', '\nu_0 = 55 %', ... 

    'Location', 'NorthWest') 

  

disp(['Tidsåtgång: ' num2str(toc) ' sekunder.']) 
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9.2 Energifunktionsskript för Matlab 
function utdata = energifunktion(indata) 

global p3in v0 enetto ekvot1 ekvot2 

  

% VIKTIGT! Denna fil måste döpas till "energifunktion.m" för att fungera! 

  

% Parametrar 

p1 = indata(1); % Tryck efter lågtryckskompressor 

v2 = indata(2); % Metanhalt efter rening 

  

% Konstanter 

TK = 273.15; % Konvertering grader C -> Kelvin 

T0 = 37 + TK; % Ursprunglig temperatur 

pPa = 10^5; % Konvertering bar -> Pa 

p0 = 1.21325 * pPa; % Ursprungligt tryck 

KCH4 = 1.307; 

KCO2 = 1.304; 

nis = 0.8; % Isentropisk kompressorverkningsgrad 

nmek = 0.85; % Mekanisk kompressorverkningsgrad 

aCH4 = 34.31e-3; 

bCH4 = 5.469e-5; 

cCH4 = 0.3661e-8; 

dCH4 = -11e-12; 

aCO2 = 36.11e-3; 

bCO2 = 4.233e-5; 

cCO2 = -2.8787e-8; 

dCO2 = 7.464e-12; 

R = 8.31447; 

COPkyl = 3.5; 

T2 = 40 + TK; 

npump = 0.7; % Pumpverkningsgrad 

patm = 1.01325 * pPa; 

qHVCH4 = 800900; 

  

% Konvertering till Pa 

p1 = p1 * pPa; 

p3 = p3in * pPa; 

  

% LÅGTRYCKSKOMPRESSOR 

K0 = v0*KCH4 + (1-v0)*KCO2; 

T1is = T0 * (p1/p0)^((K0-1)/K0); 

T1 = T0 + (T1is-T0) / nis; 

  

T0C = T0 - TK; 

T1C = T1 - TK; 

  

cp0 = @(T) v0*(aCH4 + bCH4*T + cCH4*T.^2 + dCH4*T.^3) + ... 

    (1-v0)*(aCO2 + bCO2*T + cCO2*T.^2 + dCO2*T.^3); 

elagkomp = (1/nmek) * p0/(R*T0) * integral(cp0,T0C,T1C) * 1000; 

  

% VATTENKYLNING 

T2C = T2 - TK; 

ekyl = -(1/COPkyl) * p0/(R*T0) * integral(cp0,T1C,T2C) * 1000; 
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% VATTENPUMP 

KH = 0.034 * exp((1/T2) - (1/(25+TK))) * (1000/101325); 

epump = (1/npump) * p0/(R*T0) * ((1-(v0/v2)) / (p1*KH*(1-v2))) * (p1-patm); 

  

% HÖGTRYCKSKOMPRESSOR 

K2 = v2*KCH4 + (1-v2)*KCO2; 

T3is = T2 * (p3/p1)^((K2-1)/K2); % p1 = p2 

T3 = T2 + (T3is-T2) / nis; 

  

T3C = T3 - TK; 

  

cp2 = @(T) v2*(aCH4 + bCH4*T + cCH4*T.^2 + dCH4*T.^3) + ... 

    (1-v2)*(aCO2 + bCO2*T + cCO2*T.^2 + dCO2*T.^3); 

ehogkomp = (1/nmek) * p0/(R*T0) * (v0/v2) * integral(cp2,T2C,T3C) * 1000; 

  

% MOTOR 

metan = 0.4:0.1:1; % x för interpolation 

ndata = [0.384 0.390 0.395 0.401 0.405 0.408 0.407]; % y för interpolation 

verkningsgrad = spline(metan, ndata); % Ger interpolationspolynom 

nmotor = ppval(verkningsgrad, v2); % Interpolation 

  

emotor = nmotor * v0 * p0/(R*T0) * qHVCH4; 

  

% NETTOENERGI 

eanl = elagkomp + ekyl + epump + ehogkomp; 

enetto = emotor - eanl; 

ekvot1 = (eanl / qHVCH4) * (1/v0) * (R*T0)/p0; 

ekvot2 = ((eanl-ehogkomp) / qHVCH4) * (1/v0) * (R*T0)/p0; 

  

utdata = -enetto; % Minustecken för att Matlab bara kan hitta minimipunkter 
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9.3 Jämförelseskript för Matlab 
clear all; close all; clc 

  

% Parametrar 

v0 = 0.65; % Ursprunglig metanhalt 

p1 = 8.5; % bar 

p3 = 200; % bar 

  

% Konstanter 

TK = 273.15; % Konvertering grader C -> Kelvin 

T0 = 37 + TK; % Ursprunglig temperatur 

pPa = 10^5; % Konvertering bar -> Pa 

p0 = 1.21325 * pPa; % Ursprungligt tryck 

KCH4 = 1.307; 

KCO2 = 1.304; 

nis = 0.8; % Isentropisk kompressorverkningsgrad 

nmek = 0.85; % Mekanisk kompressorverkningsgrad 

aCH4 = 34.31e-3; 

bCH4 = 5.469e-5; 

cCH4 = 0.3661e-8; 

dCH4 = -11e-12; 

aCO2 = 36.11e-3; 

bCO2 = 4.233e-5; 

cCO2 = -2.8787e-8; 

dCO2 = 7.464e-12; 

R = 8.31447; 

COPkyl = 3.5; 

T2 = 40 + TK; 

npump = 0.7; % Pumpverkningsgrad 

patm = 1.01325 * pPa; 

qHVCH4 = 800900; 

  

% Konvertering till Pa 

p1 = p1 * pPa; 

p3 = p3 * pPa; 

  

em = []; 

elk = []; 

ehk = []; 

ep = []; 

ek = []; 

  

n = v0:0.005:1; 

for v2 = n 

  

% LÅGTRYCKSKOMPRESSOR 

K0 = v0*KCH4 + (1-v0)*KCO2; 

T1is = T0 * (p1/p0)^((K0-1)/K0); 

T1 = T0 + (T1is-T0) / nis; 

  

T0C = T0 - TK; 

T1C = T1 - TK; 
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cp0 = @(T) v0*(aCH4 + bCH4*T + cCH4*T.^2 + dCH4*T.^3) + ... 

    (1-v0)*(aCO2 + bCO2*T + cCO2*T.^2 + dCO2*T.^3); 

elagkomp = (1/nmek) * p0/(R*T0) * integral(cp0,T0C,T1C) * 1000; 

  

% VATTENKYLNING 

T2C = T2 - TK; 

ekyl = -(1/COPkyl) * p0/(R*T0) * integral(cp0,T1C,T2C) * 1000; 

  

% VATTENPUMP 

KH = 0.034 * exp((1/T2) - (1/(25+TK))) * (1000/101325); 

epump = (1/npump) * p0/(R*T0) * ((1-(v0/v2)) / (p1*KH*(1-v2))) * (p1-patm); 

  

% HÖGTRYCKSKOMPRESSOR 

K2 = v2*KCH4 + (1-v2)*KCO2; 

T3is = T2 * (p3/p1)^((K2-1)/K2); % p1 = p2 

T3 = T2 + (T3is-T2) / nis; 

  

T3C = T3 - TK; 

  

cp2 = @(T) v2*(aCH4 + bCH4*T + cCH4*T.^2 + dCH4*T.^3) + ... 

    (1-v2)*(aCO2 + bCO2*T + cCO2*T.^2 + dCO2*T.^3); 

ehogkomp = (1/nmek) * p0/(R*T0) * (v0/v2) * integral(cp2,T2C,T3C) * 1000; 

  

% MOTOR 

metan = 0.4:0.1:1; % x för interpolation 

ndata = [0.384 0.390 0.395 0.401 0.405 0.408 0.407]; % y för interpolation 

verkningsgrad = spline(metan, ndata); % Ger interpolationspolynom 

nmotor = ppval(verkningsgrad, v2); % Interpolation 

  

emotor = nmotor * v0 * p0/(R*T0) * qHVCH4; 

  

% DATATABELLER 

elk =[elk; elagkomp]; 

ek =[ek; ekyl]; 

ep =[ep; epump]; 

ehk = [ehk; ehogkomp]; 

em =[em; emotor]; 

  

end 

  

figure(1) 

hold on 

plot(100*n, 1e-6*em, 'k', 'LineWidth', 2) 

plot(100*n, 1e-6*ep, 'm', 'LineWidth', 2) 

plot(100*n, 1e-6*ehk, 'b', 'LineWidth', 2) 

plot(100*n, 1e-6*ek, 'g', 'LineWidth', 2) 

plot(100*n, 1e-6*elk, 'r', 'LineWidth', 2) 

legend('e_m_o_t_o_r', 'e_p_u_m_p', 'e_h_ö_g_k_o_m_p', 'e_k_y_l', ... 

    'e_l_å_g_k_o_m_p') 

grid on 

ylabel('Energi per volymsenhet rå biogas / (MJ/m^3)') 

xlabel('Metanhalt \nu_2 / %') 

ylim([0 11]) 


