
 

 

 

 

Effektivisering av rökgasrening och 

utsläpp för en bättre miljö 

Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av  

reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Lennart Lorke, Emil Löwdell 

Handledare: Henrik Wärnberg 

Datum: 2018-04-30 

Kurskod: 2SJ52E, 15hp  



 

i 

Linnéuniversitet 

Sjöfartshögskolan 

 

Program:  Drift- och underhållsteknik 

Ämne:  Energiteknik, självständigt arbete (kandidat), 15 hp 

Titel:  Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö 

Författare:  Lennart Lorke, Emil Löwdell 

Handledare:  Henrik Wärnberg 

 

  



 

ii 

 

 

Sammanfattning 

En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan 

på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där 

många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas 

om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. 

För att uppnå detta löper rökgaserna bland annat genom ett rökgasfilter, en skrubber samt en 

quench (störtkylare) där de skadliga ämnena bryts ner, minskas eller blandas med andra ämnen som 

konsumerar dem. 

Olika biokraftvärmeverk förbränner olika sorters biobränslen. Säljaren som levererar biobränslet 

skall redovisa och försäkra att de levererade materialets kemiska innehåll befinner sig inom de 

gränsvärden som anges, vilka kemiska ämnen som är befintligt i bränslet och dess storlek. Två av 

dessa kemiska ämnen, HCl och SO2, skall i detta arbete, via uträkning av bränslets innehåll av 

dessa två ämnen, jämföras med det utlovade innehållet i bränslet som leverantören hänvisar till.  

Som formulerat tidigare så är det en hel del komponenter som rökgaserna passerar, och det är här 

problemen uppstår. Komponenter som det blir komplikationer med på grund av igensättning, 

temperaturvariationer samt andra problem som t.ex. att kalktillförseln för att binda svavlet. 

Intresset inom detta ämne började genom egen arbetserfarenhet och sommarjobb som drifttekniker 

på ett kraftvärmeverk. Detta fick upp ögonen för hur viktigt det egentligen är att rena rökgaserna 

och vilken enorm förbättringspotential som finns i rökgasreningsanläggningar. 

I detta arbete utgår man ifrån att det inte är några föroreningar, såsom klor och svavel, som går ut 

via bottenaskan.  

 

Nyckelord 

Rökgasrening, biokraftvärmeverk, biobränsle, bränsleberäkning, rökgasberäkning, Landskrona 

kraftvärmeverk 
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Abstract 

One of the major challenges of all Cogeneration plant is to have good emissions with as little 

impact on the environment as possible. To achieve this, efficient flue gas cleaning is required 

where many harmful substances, such as SO2 (Sulfur Dioxide), HCl (Hydrogen Chloride) and NOx 

(Nitrogen Oxide), are taken care of to reduce emissions and meet the emission requirements. 

To achieve this, the flue gases run through a flue gas filter, a scrubber and a quench where the 

harmful substances are broken down, reduced or mixed with other substances that "eat up" them. 

Each bio-power plant combusts different types of biofuels, the seller who supplies the biofuel must 

report and ensure that delivered materials contain the limit values stated, both in terms of chemical 

composition and size. In this work, two of these substances, HCl and SO2 must be checked and 

counted on if the limit values the seller confirms really matches the burned material. 

As stated earlier, there are a lot of components that smoke fumes pass, and this is where the 

problems arise. Components that are complicated due to clogging, temperature variations and other 

problems such as that the lime supply to bind the sulfur. 

Interest in this subject began through own work experience and summer work as an engineering 

engineer at a combined heat and power plant. It became clear how important it is to clean the flue 

gases and what enormous improvement potential it is in flue gas treatment plants. 

 

Keywords 

Flue gas treatment, bio-power plant, biofuel, fuel calculation, flue gas calculation, Landskrona 

Cogeneration plant. 
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Terminologi 

Definitioner och förkortningar 

Biobränsle Förnybar bränsle som är producerad av levande 

organismer 

Bioenergi   Energin som biobränsle innehåller 

Biokraftvärmeverk  Kraftvärmeverk som förbränner biobränsle och 

utnyttjar dess bioenergi 

Kraftvärmeverk Anläggning som producerar både elektrisk- och 

värmeenergi 

Rågas   Rökgas från pannans utlopp, innan rökgasrening 

PTP   papper, trä och plast 

  



 

v 

 

Skalärer 

 

p Tryck [Pa] 

V Volym [m3] 

T Temperatur [K] 

m3
n Normalkubikmeter 

m3 Kubikmeter 
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1. Bakgrund 

1.1 Rökgasreningsanläggningar i svenska biokraftvärmeverk 

Rökgasrening är en väldigt viktig del i en förbränningsanläggning. Den både minskar mängden 

miljö- och hälsofarliga utsläpp till atmosfären (tungmetaller, dioxiner, övergödande och försurande 

ämnen) och används som extra energiutvinning då man tar vara på rest värmen i rökgaserna.  

I Sverige finns det i nuläget 209 biokraftvärmeverk som är i drift, och fler är i byggnation (Haaker, 

2016). Den totala installerade effekten är cirka 4 464 MW (Haaker, 2016). Med bioenergi menas 

alla kraftverk som förbränner torv och avfall. 

 

1.2 Reningsprocessen i Landskronas kraftvärmeverk 

Vid förbränning av avfall bildas, beroende på bränsletyp, mer eller mindre skadliga ämnen. 

Bioavfallet förbränns på en stor roster där bränslet skakas framåt genom hela 

förbränningsprocessen. Som man ser på figur 1, som då är en skiss av en rosterpanna, är där 

bränsleinmatning som förser bränslet ner på en rörlig roster, varpå eldstaden befinner sig. 

Rökgaserna ifrån eldstaden förs vidare genom en rökgaskanal och ut till rökgasreningen. Under 

rostern blåses det som kallas primärluft in (förbränningsluft enligt figuren) och sekundärluften är 

den luftinmatning som sker ovanför rostern, dock ej utritad på figuren. Kvar av förbränningen är 

aska som trillar ner i askutloppet och transporteras vidare på en asktransportör.  

De varma rökgaserna som bildas vid förbränningen förs vidare genom rökgaskanalen till 

rökgasreningen. I reningsanläggningen finns en quench som först kyler ner rökgaserna till en mer 

hanterbar temperatur så att strumpfiltret i nästa steg klarar av att avskilja flygaskan utan att den 

klibbar ihop. Efter filterprocessen förs gaserna vidare till en skrubber där gaserna tvättas för att 

avskilja bland annat dioxiner. 
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Figur 1.  Bild på en principskiss av en rosterpanna med utmärkning var bränslet matas in, vilken typ av roster som används, var man 

använder sig av primärluften samt utloppen av aska och rökgaserna. 

 

1.3 Fakta om Landskrona kraftvärmeverk 

Kraftvärmeverket i Landskrona började byggas 2010 och driftsattes sommaren 2012. Verket har en 

rosterpanna på 30 MW som förbränner PTP. De genererar både värme i form av fjärrvärme och el 

via en turbin och generator på 9MW. (Landskrona Energi, 2013) 

 

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa arbetet kommer endast beräkningar på SOs och HCl utföras och jämföras mot 

bränslet. 
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1.5 Formler för rökgas- och bränsleberäkningar 

Det som kommer att använda är gasernas allmänna tillståndsekvation ”I varje homogent system 

som befinner sig i jämviktstillstånd har tillståndsstorheterna p, v och T bestämda värden” (Alvarez. 

H s.251). Formeln blir då följande: 

 

Kastas formeln sedan om, blir det då så mycket volymen måste ökas med för att få det till 

normalkubikmeter: 

 

 

1.6 Bränslet 

PTP är en utsorterad brännbar fraktion. Innehållet kan variera kraftigt mellan olika leveranser. 

Bränslet kan förutom papper, trä och plast även innehålla olika textilier och metaller. Även 

impregnerat trä kan återfinnas i blandningen (Birgitta Strömberg, 2012). 
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1.7 Tidigare forskning 

Någon direkt tidigare forskning inom det arbetet som utförs finns inte, då varje anläggning har sin 

egna specifika uppbyggnad för rökgasrening, förbränning och utsläppsämnen.  

Det som Landskrona Energi tidigare fått forskning/information ifrån är företag som kommit till 

verket och föreläst om utsläpp och rökgasreningar. Utöver detta så har en rågasmätning installerats 

för att senare kunna ha möjligheten att räkna på dessa mätvärden för att få fram information om 

bränslet som förbränns. 

Tidigare forskning inom specifika områden, exempelvis quenchen, har använts och genomgås 

senare under resultatkapitlet, där förhållandet av en gentemot flera vattendroppar vid kylning av 

rökgaserna förklaras. Tidigare forskning om slangfilter genomgås även i resultatet.  

För att få en djupare förståelse kring hur hela rökgasreningsanläggningen fungerar så användes 

boken Energiteknik, Henrik Alvarez litteratur, Bränslehandboken från Värmeforsk samt 

naturvårdsverkets dokumentation angående textila spärrfilter.  

När det kommer till bekräftelsen av hypotesen kring insprutning av vattendroppar för kylning av 

rökgaserna så är detta grundligt förklarat i en forskningsstudie som utfördes på Oxford University 

vid namn Mountain Meteorology: Fundamentals and Applications. (Whiteman, 2000) 

Bakgrundsinformation angående ett korrekt sätt att utföra rökgasmätningar på användes av 

naturvårdsverkets instruktioner vid mätning av svavel- och kväveoxider i utsläpp till luft från fasta 

anläggningar. 

Mätningsvärden som användes ur det tre stickproverna som togs kunde användas i beräkningarna 

och formlerna som finnes i Teknisk Formelsamling, Kalmar Maritime Academy, och även i 

Energiteknik, Henrik Alvarez, för att därefter ge ett användbart resultat till företaget. I detta fall 

blev det ett Excel dokument, där skiftarbetaren kan mata in nuvärden från utsläppsinnehållet och 

därefter få ett resultat angående om bränslet håller sig inom de ramar som leverantörerna utlovar. 

Vårt resultat kan bekräftas om det verkligen är den ekonomiska fördelen att utföra med hjälp av 

dokumentationen Optimerad rening av HCL och SO2 med minskade kalktillsatser vid torr 

rökgasrening, Värmeforsk (Evalena Blomqvist, 2007). 
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2. Syfte 

Vid diskussion med Landskrona Energi om själva verket och de olika anläggningssektionerna 

väcktes tankar kring om gränsvärdena för SO2 och HCl som säljaren av bränslet anger verkligen 

stämmer och hur man på ett effektivare sätt skulle kunna utnyttja rökgasreningen för att få 

minskade utsläpp för att gynna miljön samt ur ett ekonomiskt perspektiv vinna mer på att ändra 

något i rökgasreningen som att ex. minska kalktillförseln, få bättre verkningsgrad på någon 

reningskomponent eller beräkna exakta verkningsgrader för att få en bättre förståelse kring hur de 

olika komponenterna arbetar mest effektivt.  

Syftet med denna undersökning är att mäta, analysera, undersöka och göra beräkningar för att ge 

Landskrona Energi ett tekniskt underlag för hur effektiv rökgasreningen är på deras anläggning, om 

gränsvärdena på bränslet stämmer, vad som orsakar problem och eventuellt ge förslag/lösningar på 

vad som kan ändras för att gynna både miljön och ekonomin. 

 

2.1 Frågeställningar 

●Hur bra är egentligen rökgasreningen på att minska utsläppen? 

●Vilka faktorer skapar problem för driften och prestandan?  

●Är SO2- och HCl-halten i bränslet verkligen inom de ramar som bränsleleverantören anger? 

  



 

6 

 

3. Metod 

Landskrona kraftvärmeverk förbränner PTP via en rostereldad panna. Rökgaserna från bränslet 

färdas genom en rökgasreningsanläggning där många föroreningar som klor, svavel och dioxiner 

elimineras helt eller till väldigt stor del renas bort. Reningen består utav en quench, skrubber och 

ett slangfilter där rökgaserna kyls ner, tvättas och renas. Det oförbrända materialet samt askan faller 

ner i en våttransportör under pannan där det fraktas vidare och faller ner i stora containrar för att 

sedan fraktas iväg.  

Användandet av en rökgasrening är ett väldigt effektiv på att minska föroreningar som är skadliga 

för omvärlden. Det kan uppstå en hel del problem under processen och man strävar alltid efter att 

ha så bra reningsgrad som möjligt. För att uppnå detta görs kontinuerliga övervakningar av 

komponenterna, kontroll av temperatur och utsläpp samt att möjliga förbättringar implementeras.  

För att kunna besvara frågorna från ovan beskrivna frågeställningar kommer främst kvantitativa 

mätmetoder av rökgasreningsanläggningen att utföras. 

Mätinstrument för rökgasflöde, temperatur och utsläpp kommer användas för att analysera 

rökgasernas karaktär samt även tillgängliga instrument från verket, såsom analyseringsprogram, 

mätinstrument och reglerprogram. Genom denna metod kommer verkningsgrader sedan kunna 

beräknas samt möjliga problem identifieras. 

Informationen som kommer fram i slutändan i form av beräkningar och temperaturer kan vara till 

god hjälp i framtida analyser och jämförelser ifall problem skulle uppstå inom detta område. För att 

säkerställa mätningarna kommer de upprepas vid ett antal olika tillfällen när pannan och 

rökgasreningen är i normalt bruk då en blandning av PTP samt flis eldas.  

3.1 Metodval 

3.1.1 Frågeställning 1 

För att kunna besvara frågan kring hur effektiv rökgasreningen är på att rena rökgaserna krävs 

utförliga mätningar av rökgaserna samt förståelse av formler för att beräkna verkningsgraden. För 

att enklast få en uppfattning kring hur effektiv reningen är görs mätningar på gaserna innan och 

efter reningsanläggningen i rökgaskanalen. För att få ett bra mätresultat måste anläggningen gå på 

normal last under normala omständigheter med ett givet bränsle. När mätningar innan och efter 

rökgasreningen har gjorts kan analysering av reningsgraden göras och jämföras med 

komponenternas ursprungliga utlovade effektivitet och verkets krav från länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen sätter tillsammans med miljöprövningsdelegationen krav på maximalt producerad 

effekt på ett år, samt inom vilka ramar utsläpp får ske och hanteras. 
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Då verket använder olika bränsleblandningar, PTP, med emellanåt flis inblandat så varierar 

rökgasvärdena vid varje bränsleändring. Denna vetskap resulterade i att idén om att göra olika 

mätningar vid de varierande bränsleblandningarna kom fram. Utförandet av detta resulterar i ett 

bredare testområde och olika analyser och resultat då rökgasreningen reagerar annorlunda vid olika 

bränsleblandning. På så sätt kommer exempelvis mer kunskap yppa sig om vilka tillsatsmängder av 

kalk och andra ämnen som är optimalt vid en specifik bränsleförbränning. 

3.1.2 Frågeställning 2 

För att få en bättre överblick kring vad som skapar problem vid de olika 

sektionerna/komponenterna i rökgasreningen så granskas gamla felanmälningar och 

loggboken/dagboken samt ger frågeställningar till driftteknikerna angående rökgasreningen och 

dess problem. När tillräckligt med information har samlats in om en viss komponent som inte 

fungerar optimalt kan en undersökning påbörjas. Under undersökningens gång fås en djupare 

uppfattning kring problemet samt vilket som övervägande är felfaktorer. Problemen analyseras och 

eventuella lösningar kan föreslås. 

 

3.1.3 Frågeställning 3 

För att få reda på om försäljarens biobränsle håller sig inom de specifika gränsvärdena som angetts 

görs tre stycken stickprov på bränslet vid tre olika tillfällen som sedan skickas iväg på analys. 

Mätvärdena analyseras sedan och beräkningar på bränslet kommer göras med hjälp av värdena från 

rågasmätningen samt andra värden gällande fukthalt och syrehalt. 

 

3.2 Teknisk utrustning 

De utrustningar som användes för att få reda på de olika mätvärdena var ett flertal sensorer som 

känner av olika ämnen i rökgaserna. Sensorerna som användes satt direkt efter pannan, rågas, efter 

rökgasfiltret samt i skorstenen. Mätvärdena kunde avläsas i kontrollrummet i deras datorsystem 

ABB Industrial 800xA. Efter en viss tids körning med det valda bränslet kunde grafer ställas in 

med ett specifikt tidsintervall, skrivas ut och analyseras. En mätning med externt mätinstrument 

utfördes också för att bekräfta validiteten på de inbyggda instrumenten ur rent kunskapssyfte. 

De olika bränslen som kördes togs bränsleprover på och skickades iväg för analys till Eurofins i 

Kristianstad (Eurofins Sverige 2016, 2018). De skickade sedan tillbaka en fullskalig analys av 

bränslet som blev en tillgång till beräkningarna, för att därefter jämföra bränslets beståndsdelar och 

utsläppen i skorstenen. 
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För att utföra bränsle- och rökgasberäkningar användes sjöfartshögskolans tekniska formelsamling 

som hjälp för att använda rätt formler.  

 

3.3 Förutsättningar vid insamling av data 

Tre olika mätningar på både bränsle och rökgaserna utfördes under liknande driftförhållanden 

gällande last och temperaturer. 

 

3.4 Rågasmätning samt andra relevanta värden 

Som en början så gjordes mätningar på rågasen där medelvärdet, mean value, för SO2 och HCl 

antecknades. Värdena jämfördes och bekräftades med den inbyggda rågasmätningen. Detta är en 

första ansats för att kunna besvara frågan kring om bränsleleverantören håller sig till de utlovade 

gränsvärdena inom dessa två ämnen.  

 

 

Figur 2. Bild på uppmätta rågasvärden. Detta är en tabell som innehåller mängden av HCL, SO2 och H2O som finns i 

rökgaserna efter pannan, dock innan rökgasreningsprocessen. Dessutom innehåller den även torr- och våt O2-halt i 

rökgasen efter rökgasfiltret.  Tidsspannet på tabellen är satt på 24 timmar med starttid på 13:00:00, 2017-11-30. 

Enheterna för de olika mätvärdena är i milligram per kubikmeter och i procent beroende på vilket mätvärde som 

används. De värden som används i denna rapport är de värden som är under ”Mean Value”, som då är ett 

genomsnittsvärde på det satta tidsspannet. 
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För att utföra en rökgasmätning med externt mätinstrument i rökgaskanalen krävs en del kunskap 

om hur och vart mätningen ska ske för att få ett så bra mätvärde som möjligt. En ”handbok” från 

naturvårdsverket användes samt kunskaperna från driftpersonalen som tidigare utfört liknande 

mätningar.  

”Vid provtagning i en gaskanal skall principiellt provtagning ske i så många punkter i mätplanet 

att ett representativt värde på genomsnittskoncentrationen kan erhållas. Vid goda 

provtagningsförutsättningar och då det kan bedömas att koncentrationen över mätplanet är 

konstant kan provtagning ske i en punkt. 

Vid installation av instrument för automatisk gasmätning bör kartläggning av 

koncentrationsfördelning över mätplanet utföras, vilket underlättar val av representativ mätpunkt. 

Mätuttag för kalibrering av mätsystemet förbereds i nivå med instrumentets mätplan.” (Hellén, 

1984). Denna mätning utfördes som en bekräftelse att den fasta installerade rökgasmätningen visar 

korrekta värden. 

 

  

Figur 3. Bild på rökgasmätinstrumentet som användes. Denna analyserar resultatet som fås av mätstickan och det kan 

ställas in beroende på vilken typ av mätning som ska ske, av exempelvis mätning av fukt-, syre-, SO2- eller Cl-halten. 

Värdet syns i displayen och finns även möjlighet välja att skriva ut resultatet av mätningen om det kommer att ske en 

uppföljning och därmed jämföra olika mätresultat. 
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Figur 4. Bild på mätstickan som tillhör mätinstrumentet. Rören som kommer ut från basen av stickan kopplas in i 

rökgasinstrumentet och spetsen sticks in i rökgaskanalen enligt den angivna instruktionen ifrån dokumentation (Hellén, 

1984).  

 

Anteckningar på rökgasflöde, panntryck, temperatur samt bränsleinmatning gjordes som nästa steg. 

Bränsleinmatningen ska alltid vara 8 300 kg/h i genomsnitt om inga komplikationer med 

inmatningen eller värmebehovet finns, så detta värde var det mest logiska att ta. 

 

Figur 5. Mätvärdena för tryck, flöde samt temperatur på rökgaserna. Dessa värden används vid beräkning av 

normalkubikmeter med hjälp av formeln ifrån 1.5 Formler för rökgas- och bränsleberäkningar. Värdena är de som är 

under ”Mean Value” som då är ett genomsnittsvärde på det satta tidsspannet. 
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4. Resultat 

 

4.1 Beräkning av SO2, HCl och hur effektiv reningen är 

4.1.1 Given information 

 

Anläggningens genomsnittliga värden: 

Bränsleinmatning: 8 300 kg/h      

Rökgasflöde: 75 639,32 m3/h  

Utloppstryck från pannan: -1 044,69 Pa  

Utloppstemperatur från pannan: 147,29ºC (420,44 K)  

Rågasmätningsvärden: 

HCL: 2 678 mg/m3 

SO2: 1 025 mg/m3 

Fukthalt: 30,41 % 

Atommassa: 

H: 1 u 

Cl: 35,5 u 

O: 16 u 

S: 32,1 u 

 

4.1.2 Beräkning av vikt-procent av en kemisk förening i bränslet 

För att kunna beräkna ut klor- och svavelhalten så används värden som finns i figur 2. Därefter 

behövs information angående hur stor rökgasvolymen blir vid förbränning av 1 kg bränsle. Detta 

görs med följande formel: 

 

Detta blir då följande: 

 

Därefter så användes det givna värdet för den kemiska föroreningen och multiplicerar med hur 

mycket kubikmeter rökgas man fick ut av 1 kg bränsle. 
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4.1.2.1 Beräkning av vikten HCl i bränslet 

 

Gör först om mätningsvärdet till korrekta enheter: 

 
Därefter med hjälp av formeln i kapitel 4.1.2 utförs beräkning av vikten HCl i bränslet: 

 

4.1.2.1 Beräkning av vikten SO2 i bränslet 

 

Gör först om mätningsvärdet till korrekt enhet: 

 
Därefter med hjälp av formeln i kapitel 4.2.1 utförs beräkning av vikten SO2 i bränslet: 

 

4.1.3 Beräkning av viktfördelning på HCL och SO2 

 

När det görs en beräkning på hur mycket viktprocent av exempelvis kloret har i bränslet så måste 

det räknas ut hur mycket kloret väger när det har bundit sig med vätet och bildat väteklorid. 

Detsamma gäller det när det kommer till hur mycket svavlet väger gentemot syret i svaveldioxid. 

För att kunna göra en sådan här beräkning så används atommassa för att få reda på viktfördelningen 

i den kemiska föroreningen. 

 

4.1.3.1 Atommassaberäkning för viktfördelning på HCL och SO2 

 

I det periodiska systemet så hittar man att vätet har atommassa 1 u och klor har atommassa 35,5 u. 

Detta leder till att kloret i vätekloridet väger enligt följande: 

 

Kloret väger 97,26 procent av vätekloridens vikt i bränslet. 

Syret har atommassa 16 u och svavlet har atommassa 32,1 u. Detta leder till att svavlet i 

svaveldioxid väger enligt följande: 

 

Svavlet väger 50 procent av svaveldioxidens vikt i bränslet. 

4.1.4 Beräkning kemiska föroreningar i bränslet 

 

När både viktfördelningen samt vikten av de kemiska föroreningarna är beräknade, går det därefter 

att räkna ut specifikt hur mycket viktprocent av klor samt svavel i bränslet. 
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4.1.4.1 Beräkning av klorhalten i bränslet 

 

Det som är uträknat är att HCl väger 0,0244 kg per kg bränsle och att kloret väger 97,26 procent i 

väteklorid, med hjälp av detta så får man ut hur mycket klor som finns i bränslet i viktprocent: 

 

 

4.1.4.2 Beräkning av svavelhalten i bränslet 

 

Det som är uträknat är att SO2 väger 9,3408 x 10-3 kg per kg bränsle och att svavel väger 50 procent 

i svaveldioxid, med hjälp av detta så får man ut hur mycket svavel som finns i bränslet, i 

viktprocent: 

 

 

4.1.5 Beräkning av effektiviteten av rökgasreningen 

 

Effektiviteten beräknas att man har mängden av ett kemiskt ämne före reningsprocessen och jämför 

det med hur mycket som är kvar efter reningsprocessen. Eftersom enheten är i normalkubik i 

mätningen av rökgaserna efter reningsprocessen så måste det konverteras om så att enheterna 

överensstämmer med varandra. För att göra konverteringen behövs formeln ifrån kapitel 1.5 som är 

Gasernas allmänna tillståndsekvation. 

 

Värdena är följande: 

p1 = -1044,69 Pa (Undertryck) 

p2 = 101 325 Pa (Atmosfärstrycket) 

V2 = 1 m3 

T1 = 420,44 K 

T2 = 273,15 K 

Värdena sätts in och räknas ut:  

 
Detta innebär att värdet som är i mg/m3 divideras med 1,555 för att sedan få det till milligram per 

normalkubikmeter. 
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HCl blir då till följande: 

 

SO2 blir då till följande: 

 

 

 

Enligt bilaga 3 så har vi följande värden i skorstenen: 

HCl: 1,43 mg/m3
n 

SO2: 19,83 mg/m3
n 

 

Sedan används följande formel för att beräkna hur bra anläggningen renar: 

 

Värden sätts in för HCl respektive SO2: 

HCl: 

 

 SO2: 

 

Eftersom viktfördelningen för ett ämne är detsamma oavsett rening så är reningsprocenten likadan 

för enskilda grundämnen som för det kemiska föroreningarna eftersom reningsprocenten är både i 

täljaren och nämnaren vid beräkningen. 
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4.2 Rökgasreningsproblem som uppstår och hur bra reningen egentligen är 

 

Hur bra är egentligen rökgasreningen på att minska utsläppen? 

CL: Renar ~ 99,92% 

S: Renar ~ 97% 

Hela rökgasreningsprocessen är utformat med en quench, slangfilter samt skrubber. Genom hela 

processen renas rökgaserna ifrån kemiska komponenter såsom HCl, SO2 och dylikt. I quenchen så 

hamnar en del av de kemiska föroreningarna från rökgaserna i botten, flygaska. I denna försvinner 

det automatiskt en del av föroreningarna från rökgaserna. Vid genomgång av olika rapporter från 

landskrona kraftvärmeverk har det framgått att bottenutmatningen på quenchen sätts igen ofta, och 

detta beror främst på att själva askan har blivit fuktigt och stelnat, vilket leder till att askan sätter 

sig på skruven i skruvmataren.  

Att askan klibbar ihop beror på att quenchens uppbyggnad är följande: 

 

 

Figur 6. Quench med utritat rökgasinlopp och rökgasutlopp. Ljusgrå färg är fri rökgas, mörkgrå är fuktig 

rökgas/flygaska och även en vatteninmatning m.h.a en vattendysa/sprinkler. Rökgaserna från pannans utlopp kommer in 

i pilens riktning, kyls ner av vattenininsprutningen, faller ner mot botten och därefter vänder den och går ut i pilens 

riktning. 
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Problemet som dyker upp är det som sker i de röda områdena. Rökgaserna fastnar i silons väggar 

på grund av fukten som uppstår eftersom rökgaserna kyls ner med vatten efter pannan och innan 

slangfiltret för att filtret inte klarar av så hög temperatur av rökgaserna samt att reningen blir sämre 

vid högre temperatur. 

 

 

Figur 7. Quench med rödmarkering vid problemområde, var man finner mest aska vid revision/stopp av anläggningen 

samt visat avstånd mellan dysa och inloppsrör som då är en av de ändringar man kan göra för att förhindra att 

problemen uppstår. 
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Problemet i detta fall är att vattnet som hamnar i rökgaserna inte hinner avdunsta ifrån rökgaserna i 

tid och det kan ändras på följande sätt: 

• Öka avståndet mellan vattendysa och inloppsröret så hinner rökgaserna avdunsta vattnet 

innan det träffar metallen (Whiteman, 2000). 

• Minska storleken på vattendropparna genom att använda ett annat mindre munstycke på 

dysan, med mindre droppstorlek så det blir desto lättare för avdunstning från rökgaserna 

(mindre area att ta hand om) (Whiteman, 2000). 

 

Slangfiltret: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Tryckluftrensat filter (Naturvårdsverket, 1988, p. 9). Rågasen kommer in, vilket i detta fall är rökgasen efter 

quenchen, och åker igenom strumporna som hänger ner och stöds av stödkorgarna. Strumporna renar rökgaserna och 

den renade gasen går i utloppet. Stoftet som fastnar på strumporna blåses av med hjälp av tryckluft ovanför strumporna 

och stoftet hamnar i stoftslussen. 

 

Slangfiltret på Landskrona Energi är uppbyggt på samma sätt som figur 8 men till skillnaden är att 

det används en bottenskrapa (vågrätt roterande blad som matar flygaskan till ett hål som därvid går 

till en asksändare) samt roterande tryckluft på innersidan av toppen av silon.   
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Slangfiltersilon har sex utblåsrör, tre på varje sida om rotorn, som roterar, pulserar, och har en 

tryckluftsladdning som blåser rakt ner i öppningen av filtret. Detta gör att askan lossar från filter 

och hamnar nere på botten av silon. Stödkorgen används så att strumporna ej sugs ihop under drift. 

Inlopp av rågas leder till övertryck och renad gas råder det undertryck (på grund av att där sitter en 

fläkt som blåser ut de renade rökgaserna) och detta leder till att där ska vara en tryckskillnad över 

strumporna/filter för att reningsprocessen ska kunna ske korrekt. Tryckskillnaden ska ligga mellan 

1 500 – 2 000 Pa tryck (s.17 Stoftavskiljare 1. Textila Spärrfilter). Där sitter en tryckgivare 

inkopplat på röret som innefattar inlopp samt utloppet av rökgaserna och skillnaden mellan de här 

två trycken är tryckskillnaden, detta kan läses av i kontrollrummet.  

Är tryckskillnaden lägre än 1 500 Pa så är det inte så allvarligt (brukar vara det vid rena filter efter 

revision) alternativt kan det vara hål på en strumpa som leder till lite högre utsläppsvärden, men är 

tryckskillnaden högre än 2 000 Pa så är det reducerat gasflöde och detta leder till en ökad 

förslitning på slangfiltret och detta påverkar att föroreningarna cirkuleras mer och sliter på 

innerväggarna på slangfiltersilon.  

Det är extremt viktigt vid stopp av rökgasreningsprocessen att låta värmen på bottenplattan i 

slangfiltersilon kontinuerligt vara igång för att förhindra att askan kondenserar/fuktar samman och 

att det ska ske minst två varv av blåsningssekvens innan tryckluften stängs av. 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9. Illustration av hur en stoftsändare fungerar vid fyllning, trycksättning, tömning samt transport (Alvarez, 2006, 

pp. 643-644). Sekvensen, ordningen på öppning samt stängning av ventilerna, som är angivet på bilderna är samma 

sekvens som används på Landskrona Energi. 
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Stoftsändarens uppgift är att ta en specifik mängd stoft ifrån botten av spärrfiltret och skicka iväg 

stoftet ut ur anläggningen till en asksilo som är befintlig utanför byggnaden där det är lättillgängligt 

för lastbilar att hämta askan. Stoftsändningsprocessen är densamma som i figur 9, dock är 

problematiken i denna komponent intressant. Efter frågor utifrån både driftpersonalen och 

underhållspersonalen så är det väldigt frekvent att det blir stopp i utloppsventilen alternativt 

inloppet på röret som går ut ur stoftsändaren. Anledningen till att det skulle uppstå ett stopp i denna 

del är att antingen är röret underdimensionerat för den askmängd som skulle skickas iväg i varje 

sekvens, vilket inte skulle vara så troligt då komponenten fungerar bra innan fukten i flygaskan 

hinner påverka systemet negativt. Det andra skulle vara att askan är tyngre då den innehåller vatten 

och då är orsaken något av följande: 

• För mycket aska, för hastigt, hamnar i botten av slangfiltersilon vilket leder till att 

fukthalten inte hinner sjunka med hjälp av den värmeplatta som askan ligger på. 

• För långsam roterande bottenskrapa, leder till att för mycket aska hamnar på värmeplatta 

och därmed föregående punkt 

• För mycket vatten som finns i rökgaserna, quench alternativ det som redan är befintlig i 

bränslet leder till att askan är tyngre och mer viskös. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Att få ett bra svar kring frågan hur bra rökgasreningen renar avgaserna är en invecklad uppgift att 

svara på. Bränslet som kommer in dagligen har ständigt en ny sammansättning och kommer från 

flera olika leveranser. Den ena dagen kan det levereras in ett bränsle som har väldigt låg halt av 

svavel, klor, dioxiner och diverse andra ämnen som är skadliga för naturen. En annan dag kanske 

det levereras in ett bränsle med specifikt hög svavelhalt. Detta gör att rökgasreningen ständigt har 

skiftande reningsgrad och utsläpp av ämnen.  

Hade det istället varit så att det var ständig förbränning av samma form homogena bränsle med 

konstant samma innehåll av ämnen så skulle det vara betydligt enklare att svara på reningsfrågan. 

Dock i detta fall är det helt omöjligt då bränslet kommer in från så många olika ställen och just att 

det är en PTP-blandning gör att det ständigt är olika bränslesammansättningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

När det kommer till resultatet som innefattar frågeställning 1 så är det chockerande att Landskrona 

Energi, med en sådan effektiv rening på sina rökgaser med över 99 procent, har problem med att 

det är för högt utsläpp av kemiska föroreningar, främst den del som består av svavel.  

Då är funderingarna på att har verkligen miljöprövningsdelegationen tagit sig kunskap inom 

rökgasrening och satt realistiska mål när det kommer till gränsvärden för utsläpp, eller bara 

försöker strypa kraftvärmeverksproduktionen då de anser att det finns bättre alternativ till energi? 

Vid läsning av felanmälningar kom det fram till att det som skapade problem för driften och 

prestandan är att det är väldigt ofta leder till stopp i quenchen då den blir igensatt och det som 

känns som den enda realistiska lösningen får bli den bästa lösningen. Problemet angående 

lösningarna är att det inte är möjligt att reducera mängden inmatning av vatten, då rökgaserna 

måste reduceras till den givna temperaturen på grund av både filter och effektivisering av 

absorbent.  

Att öka höjden på quenchen för att få mer tid till vattenavdunstning känns inte heller som en bra 

lösning, både kostnadsmässigt och begränsning i utrymme.  
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Dock om lösningen appliceras så måste det göras en ny beräkning för ändringen av 

vatteninmatningen för att uppnå den temperatur som rökgaserna måste kylas till. Angående 

problemet med slangfilter så kan det läggas denna rapport läggas som underlag på det som uppstår 

med att det bildas kakor av aska som blockerar längst upp bland strumporna, vilket resulterar i 

högre differenstryck i hela filtersilon, är en signal på att askan har hög fukthalt som leder till 

igensättning. 

Om det skulle göra denna ändring med vattendropparna och samtidigt sänka temperaturen på 

rökgaserna hade även mindre kalk gått åt vilket blir en ekonomisk vinning (Evalena Blomqvist, 

2007). 

Det är inte bra för både filter och kompressor, som sköter att det blir undertryck i delen över 

rökgasfiltren, när det blir stopp i filter eftersom detta ger slitage (Naturvårdsverket, 1988). Ett 

förslag är att vid nästa gång det uppstår problem med filter av den anledning att det har blivit en 

igensättning i toppen, kontrollera trenderna för just kompressorn som tar hand om undertrycket. 

Blir dessa då identiska med differenstryckskurvorna, så får man justera och sänka varningsgränsen 

för differenstryckmätningen. 

För att bekräfta tesen att vid mindre storlek på vattendropparna men samma innehåll av vatten, för 

att bibehålla samma kyleffekt på rökgaserna, så kan denna bekräftas med ett experiment som 

Charles D. Whiteman utförde (Whiteman, 2000). I boken förklaras det att små vattendroppar 

avdunstar mer hastigt än stora droppar samt har större spridningsområde. Det bevisas även att 

relationen mellan volym och yta ökar när vattendroppen blir mindre som då leder till att mindre 

vattendroppar förlorar en större andel av sin volym snabbare. I en mindre vattendroppe så innebär 

det en mindre krökningsradie som gör att molekyler lättare kan evaporera från droppytan. 

Beräkningarna som utförts anser vi var ganska enkla och översiktliga då dessa förklaras bra i 

formelsamlingen som användes. Det var dessutom fördel för oss eftersom att vi gått en kurs inom 

förbränningsteknik där dessa formler kom till användning och därmed inte var helt nya för oss.  

Informationssamlingen och mätvärden som använts vill vi beskriva som enkla att komma åt då 

kraftvärmeverkets kontrollrum har en väldigt bra översikt och simpla inställningsmöjligheter när 

det kommer till att ta fram grafer och tabeller på diverse värden. Användningen av rågasmätnings-

instrumentet var väldigt översiktligt och enkelt att ställa in för att få exakta värden.  

En intressant studie hade varit att ta analyser på bottenaskan och ha med dessa värden för att räkna 

med halten av klor och svavel vid utsläppsberäkningarna.  
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5.3 Felkällor och mätnoggrannhet 

En sak som bör tas i akt vid beräknat utsläppsvärde av SO2 och HCl är att bottenaskan eller 

resterande oförbränt bränsle kan innehålla både klor och svavel vilket gör att de beräknade värdena 

möjligtvis inte stämmer till 100 procent. Utsläppen som istället åker ut i det oförbrända materialet, 

bottenaska, är något som bör vara i åtanke. När mätvärdena vid rågas är så pass lågt gentemot vad 

bränsleanalysen säger, att analysen säger att bränslet innehåller mer, så blir en analys av askan 

relevant.  
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Bilaga 2, Miljömätning samt trender 
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Bilaga 3, Trender 

 


