Carborex MS
®

> Biogas uppgradering
med högsta verkningsgrad

Standardsystem för biogas uppgradering för att
mata till gasnätet eller som fordonsbränsle

Varför använda DMT
Carborex® MS?
• 97 - 99% metan
• ± 0.3% metanförlust
• < 0.22 kWh/Nm3
• 0 - 100% flödesreglering
• 1 minut start-stop
• Högsta tillgänglighet och tillförlitlighet
• Modulärt och kompakt system

0 - 100% flödeskontroll
Marknadens högsta energiåtervinning

Den grundläggande processen
DMT Carborex® MS är en kontaineriserad modulär

Metan förlust är < 0.5% (garanterad).

systemlösning med “plug and play” för

Restgasen kan uppgraderas till CO2 av

uppgradering av biogas. Inga kolumner, inget

livsmedelskvalitet med efterföljande

vatten och inga kemikalier är nödvändiga.

kondenseringsteg.

Ett enkelt kompressionssteg kombinerat med

Vad det gäller ekonomi är det idag den bästa

flerstegs mebran konfigurering renar biogas till

industrin kan offerera: lägsta driftskostnad OCH

> 99% biometan (se bild nedan). Biometanen

lägsta investeringskostnad.

kan sedan användas för matning till i nätet eller

Driften kan fjärrövervakas 24/7 och systemet

komprimering till 250 bar för fordonsapplikationer.

enkelhet garanterar en tillgänglighet av > 98%.

Total metan återvinning ligger på ca 99.7%.

Option CBG (komprimerad biogas)

Gastork

250 bar kompressor

Buffertlager

Option för matning till gasnätet
Kväve / propan / THT injektering

Kvalitetskontroll

Gasnät
CO2-mättad gasström

Gasanalysering

Gas konditionering

Optioner
• Propan/ kvävgas / THT injektering
• Övervakning för injektering
i gasnätet
• Fordonsfyllningstationer
• Värmepumpssystem
• CO2 Kondensering

Elektrisk värmare

Flerstegs membransystem

Rötkammare eller
annan biogas källa

Option med
förbehandling av gasen

Filter(s)

Gas recirkulation
Borttagande av
kondensat

Elektrisk värmare

Aktivt Kol ﬁlter
(H₂S borttagning)

Luftkyld
kompressor

Värmeväxlare
Kylare

DMT Carborex® MS Utvärderings tabell

Carborex® MS

Rågas f lö de b iogas ( N m 3 / h)

TYPER

50

100

200

300

400

500

600

750

HS

HS-50

HS-100

HS-200

HS-300

HS-400

HS-500

HS-600

HS-750

* Högre flöde efter förfrågan
Principer för gas separation med DMT Carborex® MS, fler-stegs, hög selektiva membran system

Uppgraderad
biogas

Membranseparation är baserad på diffusion av CO2 genom en polymerfilm. Metan
diffunderar med mycket lägre hastighet vilket ger en koncentrerad metangas vid utloppet av

CO2-berikat ﬂöde

membranet. Små tuber är belagda med polymeren och grupperade i moduler. Inne i tuberna
splittas gasen i en CO2-berikad och en CH4-berikad ström (se bild till höger).
Både den CO2 och den CH4 berikade gasen behandlas vidare i en flerstegs membran
system konfiguration. Detta resulterar i en i det närmaste ren metan med < 1% CO2.
strömmen har en renhet av > 99% CO2. Övrigt innehåller den små spår av vattenånga samt
metan. På detta sätt kan man uppnå en utvinningsgrad på metan av > 99.7%.

CH4

O2
CO2
H2O

Samtidigt torkas biometanen till en daggpunkt av -90 °C vid 16 barg. Den CO2-mättade

Rå
biogas

Biogas

DMT Carborex® MS utvändiga dimensioner
HS-50 till HS-300

HS-400 till HS-750

Carborex® MS

d i m e n s i o n e r (m)

Typer

Kontainer(s)

L

B

H

HS-50 till
		
HS 300

1

6

3,5

2,5

HS 400 till
		
HS 750

2

6

8

2,5

DMT Carborex® MS biogas uppgradering energi effektivitet

Hur mycket gas producerar du med din energi?

Total Energi Ut / Total Energi In (%)

100
98
96
94

Som värme

92

Som ren biogas

90
88
86
84
82
80

PSA

Cryo

Skrubber

Katalytisk

MS

						

Biogas uppgraderings teknologi
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CHP

35% som elektricitet
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