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1 INTRODUKTION 

I det här arbetet har jag valt att inrikta mig på rökgasrening inom avfallsförbränning 

med rostereldning.  

All förbränning leder till rökgaser som beroende på vilket bränsle som används, 

innehåller mer eller mindre stoft och partiklar. Utsläppskrav har bildats för att få ner 

mängden farligt utsläpp. Avfall är ett bränsle som är ett alternativ för att utvinna 

energi.  Förbränning av avfall bidrar till bildande av farliga och giftiga slutprodukter. 

Dessa produkter som består av partiklar och stoft ska minskas genom reducering i 

reningsanläggning. Vid avfallsförbränningsanläggningarna så som andra 

förbränningsanläggningar riktas stort fokus på installationen av reningsutrustningen. 

Avfallsförbränningsanläggning är aldrig konstruerade på samma sätt, utan alla 

anläggningar har en egen unik utrustning. Vid en stor översikt är det svårt att 

klargöra vilken reningsutrustning som är den mest effektiva, på grund av att all 

utrustning genomgår kontroll för vidare utveckling. Reningsanläggningen är väldigt 

omfattande och vid avfallsförbränning är det inte ovanligt förekommande, att flera 

olika rökgasreningstekniker som används i kombination av varandra. 

Rosterpannor är en äldre konstruktion som används än idag. Flera 

avfallsförbränningsanläggningar i Sverige använder sig av rosterpannan. Det kan 

därför vara intressant att se hur rostereldningen fungerar gentemot den 

rökgasreningsutrustning som finns. Inom området avfallsförbränning har reningen av 

dess rökgaser intresserat mig för att få en bättre uppfattning om den process som 

finns i dagens avfallsförbränningsanläggningar. För att det är en teknik som hela 

tiden är under utveckling vill jag ta reda på hur varje enskild reningsteknik fungerar 

ihop med avfallsförbränning med rostereldning. Undersökningen kommer också att 

handla om hur de olika rökgasreningsutrustningarna går att kombinera. 

 

 

 

1.1 Ordlista/Definitioner 

 

SNCR= Selektiv icke-katalytisk reduktion 

SCR= Selektiv katalytisk reduktion 

Adiox= Kolmättat ämne 

Quench= Kylare 
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2 BAKGRUND 

 I det här kapitlet kommer jag förklara hur eldningstekniken med roster fungerar och 

vilka partiklar som bildas under förbränningen samt hur de olika 

rökgasreningsteknikerna och rökgaskondensering fungerar. 

 

2.1 Avfallsförbränning 

Förbränning av avfall bidrar till rökgaser som innehåller stoft och partiklar som kan 

vara skadliga för människor och miljö. Rökgaserna ska därför renas från stoftet och 

partiklarna, vilket sker i en avsedd reningsanläggning.  

Efter förbränning i pannan leds rökgaserna till rökgasreningen där stoftet och 

partiklarna avskiljs. För att säkerställa att stoft och partiklar avskiljs använder man 

sig ibland av flera reningssteg, där olika reningsmetoder kombineras. 

 

Figur.1 exempel på förbränningssystem (KMW Energi) 

 

2.2 Eldningsteknik 

I mitt arbete har jag valt att skriva om rostereldning. Rostern består av stavar, som 

skapar en trappa där vartannat rostersteg är rörligt och rör sig fram och tillbaka. För 
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att elda avfall krävs det att rostern är rörlig för att förhindra inbakning av bränslet 

och för att allt bränsle ska delta i förbränningen. Det är då tekniskt omöjligt att 

använda sig av planroster. När bränslet kommer in i pannan flyttas det neråt med 

hjälp av den rörliga trappan, för att genomgå torkning, antändning och förbränning. I 

slutet av trappan är förbränningen över och askan knuffas ut ur pannan. Askan leds 

därefter till hantering. 

 

Figur.2 Exempel på förbränningen i en rosterpanna. 

 

 

För att få en god förbränning som möjligt tillsätts luft till förbränningskammaren vid 

olika zoner. Primärluften tillsätts underifrån rostern och sekundärluften tillförs högre 

upp i pannan. En god luftblandning genererar en bra slutförbränning.  
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Figur.3 Exempel på lufttillförsel i en rosterpanna. 

Rostern utsätts för höga temperaturer och för att undvika materialutmattning kyler 

man rostern med luft eller vatten. Kylningsmediet förvärms innan det tillförs rostern 

för att förhindra att stora värmeskillnader uppstår. 

 

Figur.4 Exempel på rosterpannans utformning. 

 

2.3 Utsläpp från avfallsförbränning 

Vid avfallsförbränning bildas tungmetaller och försurade rökgaser. De här 

partiklarna är en fara för vår miljö. Med pannans konstruktion kan förbränningen ske 

under höga temperaturer och med hjälp av rökgasreningsutrustningen kan utsläppen 

av rökgaser minskas.  

2.3.1 Stoft 

Stoft är fasta partiklar som bildas under förbränning. Stoft är en oxid som består av 

bland annat kisel, kadmium och alkaliämnen. Små stoftpartiklar är de farligaste för 

människan, då de har en högre koncentration av partiklar. 

Stoft avskiljs med någon av de reningsmetoderna som presenteras i 2.4 

2.3.2 Kvävedioxider (NOx) 

Under förbränningen bildas kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2), en 

blandning av dessa kallas för NOx. Kvävedioxider bildas ur luftens och bränslets 

kväve. Vilken eldningsteknik som används och den mängd kväve som bränslet 

innehåller, är avgörande för hur mycket kvävedioxider som bildas.  
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För att minska bildandet av NOx sker en insprutning med urea direkt in i 

förbränningsrummet. Kväveoxider kan reduceras av en katalysator. 

2.3.3 Svaveldioxid (SO2) 

Svaveldioxid bildas efter att avfallet har börjat oxidera under förbränningen.  

Svaveldioxid avskiljs med en skrubber. 

2.3.4 Koldioxid (CO2) 

All förbränning av kolhaltiga bränslen resulterar i koldioxidutsläpp. Koldioxid är den 

viktigaste växthusgasen och står i Sverige för ca 80 % av de samlade 

växthusgasutsläppen. (Miljoportalen). Förbränning av fossila bränslen står för drygt 

hälften av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. 

Koldioxid avskiljs med en katalysator eller av en skrubber. 

2.3.5 Ammoniak (NH3) 

Ammoniak i rökgaserna härrör huvudsakligen från icke reagerad ammoniak som 

tillsätts för reduktion av NOX med SNCR-teknik. Förhöjda halter av ammoniak 

förekommer särskilt vid överdosering, dålig inblandning eller för låg 

doseringstemperatur. I mindre omfattning kan ammoniak även bildas vid reaktion 

med bränslets kväve vid dålig förbränning.  

Ammoniak avskiljs med en våtskrubber. 

2.3.6 Tungmetaller 

Bly, kadmium och kvicksilver är bland de farligaste metallerna, de bildas efter 

avfallsförbränning och förekommer sedan i askan och i rökgaserna. Kvicksilver är 

den metall som är vanligast förekommande efter avfallsförbränning. 

Med att tillsätta aktivt kol i slangfilterna, avskiljs tungmetallerna ur rökgaserna. 

Elektrofilter är en annan avskiljningsmetod av tungmetaller. 

2.3.7 Dioxiner 

Avfall innehåller klorhaltiga ämnen som under förbränningen bildar dioxiner. 

Speciell rökgasreningsutrustning förekommer vid avfallsförbränning då dioxiner är 

väldigt förekommande. 

Dioxinerna avskiljs med slangfilter eller elektrofilter. 

2.3.8 Väteklorid (HCl) 

Väteklorid även kallad saltsyra, uppstår när bränslet innehåller mycket klor. Saltsyra 

bildas efter omvandling från klor. 

 Väteklorider avskiljs med våt reningsmetod eller tillsättning av kalk i ett 

reningssteg. 

2.4 Rökgasreningstekniker 

Här presenteras olika reningstekniker som finns för att avskilja partiklar som bildas 

från avfallsförbränningen med rostereldning. 
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Idag finns flera metoder för att rena rökgaserna. Beroende på eldningsteknik, bränsle 

och anläggningens storlek anpassas reningsutrustningen för att få en bra rening. Det 

finns både torra och våta reningsmetoder som kombineras för att få en bra 

avskiljningsgrad. 

2.4.1 Dynamisk avskiljare 

Cyklon är den allra vanligaste dynamiska avskiljaren. Den används som 

grovavskiljare för att ta bort glödande stoft för att förhindra brand. 

När rökgaserna kommer in i cyklonen skapas virvlar på grund av den hastighet 

gentemot inloppet, som sitter tangiellt med hjälp av ledskenor.  Virvlarna ”slungar” 

bort stoften från rökgaserna. De skitiga partiklarna trycks ner till botten av cyklonen 

med hjälp av tröghetskraften, samtidigt som de sekundära virvlarna som uppkommer 

driver iväg stoftet till uttaget. Avskiljningsgraden hos cyklonen ökar om tryckfallet i 

cyklonen ökar, samtidigt som stoftkoncentrationen är hög. Är koncentrationen under 

3 µm minskar avskiljningsgraden. (Henrik Alvarez s.628) 

Det finns tre olika typer av cykloner: Enhetscyklon, battericyklon och multicykloner. 

Enhetscyklon har störst diameter och lämpar sig bäst för större partiklar. Batteri- och 

multicyklon har mindre diameter men man kan öka deras kapacitet genom att koppla 

fler seriellt.   

 Cyklonen kräver att rökgaserna ska ha en turbulent strömning för att få en hög 

verkningsgrad, därför förekommer inte cyklonen vid rostereldade pannor.  

Fördelar: Billig konstruktion som är lätt och enkel.  

Nackdelar: Avskiljningsgraden är låg om inte ett högt rökgasflöde finns. Passar inte 

alla anläggningar. 

2.4.2 Elektrofilter 

Elektrofiltret avskiljer stoft och partiklar genom att högspänningsmata filtret med 

negativ spänning. Högspänningen är mellan 30 till 50 KV. (Henrik Alvarez s.631) 

Rökgaserna efter förbränningen leds till en kammare där plåtväggarna är positivt 

laddade, tillsammans med en monterad jordning. I mitten av kammaren finns ett 

ramverk som är negativt laddad. Ramverket kallas för emissionselektrod och plåtarna 

kallas för utfällningselektrod. Den inkommande rökgasen till kammaren blir 

joniserad då den blir elektriskt urladdad för att strömstyrkan är så stark. När gasen 

sedan är joniserad uppstår en blandning av joner som är negativt och positivt 

laddade. De negativa jonerna vill nå den närmsta utfällningselektrod och när jonerna 

ska nå utfällningselektroden, krockar jonerna med de neutrala molekylerna från 

rökgasen som gör att det skapas ett överskott av de negativt laddade jonerna. Nu 

kommer det negativt laddade jonerna att dra med sig rökgasernas stoftpartiklar ut till 

utfällningselektroderna, som ser till att stoften fastnar. De positiva jonerna i sin tur 

dras direkt till de negativa emissionselektroderna där dem först frigörs innan dem 

försvinner. 

För att sedan rengöra filtret från stoft, finns det ett fast monterat slagverk som slår 

bort stoften från väggarna.  

Fördelar: Bra funktion när hög gastemperatur förekommer.  



9 

Nackdelar: Vid spänningsförlust tappar filtret sin funktion helt, vilket innebär att ha 

enbart  elektrofilter skulle vara för riskabelt för att förhindra utsläpp av farlig rökgas. 

 

Figur.5 Schematisk bild på elektrofiltret. 

 

Det finns även en våt elektrisk metod som kallas för elektroventurifilter där 

partiklarna laddas negativt av en elektrod och partiklarna absorberas när dem 

kommer i kontakt med en positivt laddad vattendimma. Elektroventurifiltret 

fungerar som avskiljare av dioxinerna.  

2.4.3 Spärrfilter 

Spärrfilter nämns också för slangfilter. Spärrfilter avskiljer partiklar och stoft från 

rökgaserna genom silverkan på textilmaterialet. När rökgaserna kommer till filtret så 

fastnar partiklarna och stoften på filterväven. 

Filtrets avskiljnings effektivitet är beroende på partiklarnas och stoftens storlek, där 

filtervävnaden finns i olika storlekar på grund av olika filtertillverkare.  Spärrfiltret 

sitter vanligast i slutet av reningsstegen för att avskilja det mer finkoniga stoftet. Då 

det har visat sig att små stoftpartiklar innehåller mest tungmetaller fungerar 

textilfilter som en god avskiljning av tungmetaller. Koncentrationen på stoftet måste 

ligga under 30 µg/nm
3
 för en god avskiljning.(Henrik Alvarez s.685) 
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Spärrfiltret fungerar också som dioxin avskiljer, men då doseras spärrfiltret med 

kalk. Spärrfilter utformas som en kub, av flera ”slangar”.  Antalet slangar ligger 

upptill 200 stycken som utgör ett spärrfilter. 

Material som används som väv: 

 Polytetra (teflon) 

 Fluoreten 

 Aramid 

 Dralon 

Teflon är det vanligaste förekommande. 

 

Fördelar: Billigt och enkelt underhåll, tar upp fina stoftpartiklar. 

 

Nackdelar: Tål inte höga rökgastemperatur på grund av brandrisk. 

2.4.4 Skrubber 

Skrubber är en rökgasreningsmetod som används för att reducera sura föroreningar, 

HC1 och SO2. Skrubben finns i två olika metoder, våt eller torr metod.  

I en våt skrubber kommer rökgaserna i en hög fart genom kanalen. I kanalen finns en 

böj, under böjen finns ett vattenkärl. När rökgaserna kommer till böjen river dem upp 

vätskedroppar från vattenkärlet som leds in till ett venturirör, där vätskedropparna 

finfördelas. Vätskedropparna som fastnar på stoftet tyngre ner dem till en behållare 

där partiklarna kommer att samlas. Partiklarna som faller ner till behållaren blir till 

slam och därifrån så töms kärlet för att låta slammet gå till behandling. I skrubben 

doseras också vatten in med hjälp av dysor via gasinloppet, för att sänka 

rökgastemperaturen. Våt skrubber är en bra teknik för att separera flambart och 

explosivt stoft Skrubbern används också för att tvätta ur gaskomponenter när 

rökgaserna innehåller mycket fukt. 

Förutom våtskrubber finns en så kallad våt-torr metod. 

Här plockar man ut stoftet i torrt tillstånd i efterföljande stoftavskiljare. Här finns 

istället en reaktor som även kallas för kammare, som innehåller absorbtionsvätska 

som hela tiden tillsätts. Rökgaserna har en hög temperatur när dem kommer in vilket 

gör att vätskan i kammaren förångas samtidigt som en del av vätskan reagerar och 

binder sig till gasens partiklar. Man styr rökgastemperaturen genom dosering av 

absorbtionsvätskan, och när en temperatursänkning av rökgaserna har skett övergår 

de gaser till vätskeform. När våt-torr metod används vid avfallsförbränning avskiljs 

metaller samtidigt som stoftet reduceras i den torra delen av skrubbern. Med den här 

metoden reducerar vi fluorväten (HF), klorväten (HCI), svaveldioxid (SO3). 

Tungmetallerna som avskiljs är: Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, V, Zn. 

 

 Den torra skrubbermetoden används för att avskilja svaveldioxid (SO2) med 

insprutning av kalk (CaCO3). Vid svavelavskiljning måste rökgaserna först renas 

från partiklar som avskiljs i ett spärrfilter eller elektrofilter. I skrubbern binds de sura 

rökgaskomponenterna med dem kalciumbaserade slamdropparna. Först blir SO2 + 

H2O = H2SO3 som sedan blir CaCO3 + H2SO3 = CaSO3 + CO2 + H2O 
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Efter att avskiljningen faller reaktionsprodukten kalciumsulfit till reaktorns botten, 

där den oxideras till kalciumsulfat. Bottenslammet som bildas tas ut i botten och körs 

sedan in till toppen av kammaren igen, för att den fukt som har bildats under 

avskiljningen ska avdunsta på grund av den bildande värmen.  

I avfallsförbränningsanläggningar förekommer det 2 upp till 4 stycken skrubbrar 

seriellt.  

 

Här är ett exempel på hur flera skrubbrar används:  

 Första steget är en kylare som även kallas för quench där gastemperaturen 

ska sänkas. 

 Andra steget är ett surt steg för C1, NH3 och metaller. 

 Tredje steget är ett neutralt steg för avskiljning av SO2. 

 Fjärde steget kan vara ett dioxinsteg och därefter kommer 

värmeutvinningsteg med en indirekt värmeöverföring. 

 

Figur.6 Exempel på flerstegsskrubber (Barbara Goldschmidt. Värmeforsk) 

 

 

Skrubbrarna vid avfallsförbränning är i vissa fall utrustade med adiox-fyllkroppar. 

Adiox är ett toxiskt organiskt ämne som är väldigt svårt att bryta ner. Adioxen 

används för att reducera dioxin, för att adiox-fyllkropparna skapar en bättre kontakt 

mellan rökgaserna och vattnet. Adiox-fyllkropparna kan användas i flera år utan en 

negativ verkan. När materialet sedan börjar ta slut, monteras kropparna ner för att 

sedan förbrännas för att förgöra all dioxin som kropparna ha absorberat.  

Skrubbrarna som är mest förekommande vid avfallsförbränning är den våta 

skrubbern med tre steg. 
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 Där första steget är ett HCI steg som reducera klorväte, andra steget är ett SO2 som 

reducerar svaveldioxiden. Tredje och sista steget utvinns värme genom 

rökgaskondensering.  

Fördelar med skrubber: Avskiljer många ämnen och samtidigt som extra 

värmeenergi kan utvinnas. 

Nackdelar med skrubber: Hantering av tvättvattnet som har deltagit i processen.  

 

2.4.5 Katalysator 

Katalysatorn består av keramiska ämnen som platina och rodium. Materialet kommer 

aldrig att förbrukas för att ingen kontakt med rökgaserna sker under processen. 

(Henrik Alvarez, Energi Teknik s.639.)Katalysatorn renar rökgaserna genom att 

snabbt skapa kemiska reaktioner med rökgaserna, där processen kommer skapa både 

reduktion och oxidation av rökgasernas CO, CH och NOx.  

Vid reduktionen skapas Kväve och syre från kväveoxiden. Oxidationen omvandlar 

CO och CH till vatten och koldioxid. 

Det finns två olika typer av katalysator: SNCR och SCR. 

SNCR används för att minska NOx utsläppen. Med SNCR metoden tillsätts 

ammoniak i gasform eller urea och vattenblandning in i förbränningskammaren då 

temperaturer är mellan 900 °C och 1200 °C. NOx molekylerna reagerar med 

ammoniakföreningarna och bildar kväve och vatten.  Vid icke katalysator reningen 

bör man övervaka HC1, H2O och SO2 värdena för en god reglering till nästa 

reningssteg. 

När urea används som absorptionsvätska blir reaktionen:  

NH2CONH2+H2O---> 2NH3+CO2 

Med SCR metoden sprutas ammoniak i gasform in i katalysatorinloppet. 

Omvandlingen av NOx till vatten och kväve blir till. Kontroll av NO koncentrationen 

vid katalysatorns inlopp görs för att kunna anpassa ammoniakhalten Med hjälp av 

mätning efter mäts NO och NH3 efter katalysatorn för att få reda på effektiviteten 

och att miljölagarna efterföljs. I SCR sker reningen efter följande: 4NO + 

4 NH 3 + O 2 → 4 N 2 + 6 H 2 O 

2 NO 2 + 4 NH 3 + O 2 → 3 N 2 + 6 H 2 O 

NO + NO 2 + 2 NH 3 → 2 N 2 + 3 H 2 O 

2.5 Rökgaskondensering 

Med rökgaskondensering utvinner man den värmeenergi som finns i rökgaserna för 

att värma fjärrvärmevattnet. Temperaturen på rökgasen efter rökgasreningen är cirka 

100 ºC upp till 200 ºC med en varierande vattenånghalt. Den vattenångan som finns i 

rökgaserna låter man kyla ner så den kommer under dess daggpunkt så att 

vattenångan börjar kondenseras. I rökgaskondensorn utvinner vi både 

kondenseringsenergin från vattenångan och energi från den temperatursänkning som 

blir. I vissa fall installeras en luftfuktare för att vi ska kunna ta ut ännu mera energi. 

Genom att kylningen och kondenseringen av rökgasen sker samtidigt för att sedan 

låta fukthalten passerar en värmeväxlare för att sedan pumpas åter till kondensorn. 
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Med fuktigare bränsle så ökar verkningsgraden för mer energiutvinning. För att 

kunna utvinna energin måste vi ha en temperaturskillnad där oftast fjärrvärmevattnet 

används för att få rökgasernas fukthalt att kondensera. 

Det finns tre olika metoder för rökgaskondensering; tubkylare, lamellkylare och 

skrubber med extern värmeväxling. I tubkylaren och lamellkylaren sker 

värmeöverföringen mellan kylmediet och rökgasen direkt. Direkt värmeöverföring 

innebär att de kondenserade rökgaserna gör ett värmeutbyte direkt med de vatten 

som ska värmas upp som sker i en trycksatt kondensor. Den här metoden kan 

användas innan rökgasrening gjorts eller efter reningen. 

 

Figur.7 Exempel på direktvärmeöverföring vid rökgaskondensering.(Per-Åke 

stenqvist, Installed) 

 

I skrubbern låter man vattnet cirkulera mellan skrubben och värmeväxlaren, den här 

metoden kallas för indirektvärmeöverföring. Skrubbern är den bästa metoden, för att 

den har en hög tillgängligheten eftersom den inte störs av rökgaser med mycket 

föroreningar.  
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Figur.8 Exempel på indirektvärmeöverföring vid rökgaskondensering.(Per-Åke 

stenqvist, Installed) 

 

 

 



15 

 

  Figur.9  Exempel på rökgaskondensering genom en skrubber.                                                                        

( Barbara Goldschmidt,  Värmeforsk) 

Enstegs kondensering är en kondensor som har ett eget system till fjärrvärmenätet 

medans flerstegkondensering sker genom flera kondensorer på samma ledning till 

fjärrvärmenätet.  
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

 

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en klarare bild av hur rökgasreningen fungerar på 

avfallsförbränningsanläggningar med rostereldning, vilka olika metoder och 

kombinationer det finns och hur de fungerar. Undersökningen begränsas till 

avfallsförbränningsanläggningar som använder rostereldning.  

 

 Vilka olika metoder och kombinationer finns det på de olika anläggningarna? 

 

 Hur använder de olika anläggningarna sig av de olika metoderna? 
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4 METOD  

I det här kapitlet beskrivs den metod som har använts i undersökningen. Jag tar även 

upp hur jag gick till väga för att finna en undersökningsgrupp som var relevant för 

syftet med arbetet. 

4.1 Undersökningsmetod 

I det här arbetet har jag använt mig av informationssökning på internet där jag på 

anläggningarnas hemsidor fått tillgång till den information om rökgasreningen som 

jag behöver för att kunna jämföra de olika anläggningarna. När informationen hos 

enskilda anläggningar inte har räckt till har jag haft mailkontakt för att få en 

likvärdig information om alla anläggningar. Mailkontakten har varit av en 

halvstrukturerad form då jag utgått från vilka frågor jag genom deras hemsida redan 

hade fått svar på och vilka frågor jag hade kvar efter att ha tagit del av den 

informationen.  

Med halvstrukturerade frågor menar jag att jag till alla anläggningar har utgått från 

specifika frågor jag vill ha svar på. Men eftersom informationen på hemsidorna 

varierar har frågorna till anläggningarna varierat men utgått från samma punkter. När 

en intervju är halvstrukturerad innebär det att frågorna är mer öppna och att man 

använder sig av sonderande frågor ifall det görs en bedömning att det finns mer 

information att få ut av en fråga. (Gillham, 2008) 

4.2 Undersökningsgrupp 

När jag skulle välja ut anläggningar till min studie satte jag upp olika variabler som 

hjälp i urvalsprocessen. Variablerna som låg till grund för urvalsprocessen i den här 

studien var anläggningar som använder sig av rostereldning och anläggningar i 

södra/mellersta Sverige. På så sätt fick jag fram en undersökningsgrupp som var 

representativ för studien. 

Undersökningsgruppen består således av fyra avfallsförbränningsanläggningar som 

använder sig av rostereldning i Sverige. De fyra anläggningarna ligger i södra och 

mellersta Sverige. Då anläggningarna är ungefär lika stora i effekt och använder sig 

av samma eldningsteknik blir det lättare att jämföra deras val vid rökgasrening. 

 Tekniska verken, Gärstad 

 Renova, Sävenäs 

 Halmstad energi, Kristinehed 

 Sysav, Malmö 
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5  RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras de resultat av rökgasreningen från de fyra 

avfallsförbränningsanläggningarna. 

 

5.1 Tekniska verken, Gärstads avfallsförbränning 

Rökgaserna från Gärstads rökgasreningsutrustning består av två olika 

reningsutrustningar.  

Den första filtreringen av rökgaserna sker i ett spärrfilter. Rökgaserna doseras först 

med kalk och aktivt kol innan slangfiltret, för att reducera svavel, saltsyra och 

dioxiner.  Efter att det torra substanserna har avskiljts, sker en våt rökgasrening 

genom att tvätta rökgaserna. Rökgaserna tvättas i en trestegs våtskrubber. I första 

skrubbersteget är ett surt steg för avskiljning av ammoniak, kvicksilver och 

tungmetaller. Ammoniaken finns i rökgaserna då insprutning av urea sker i 

förbränningskammaren, för att minska bildningen av kväveoxider. Andra skrubber 

steget är ett pH-neutral steg som reducerar allt svavel. Sist i skrubben ta man vara på 

den sista värmen som finns i rökgaserna i en rögkaskondensor och absorptionspump. 

Värmeöverföring till fjärrvärmevattnet görs med rökgaskondensorn. 

Värmeutvinningssteget tillämpas med en indirektvärmeöverföring av 

fjärrvärmevattnet. Sista reningssteget i hela reningsprocessen är ett dioxin filter med 

ADIOX-fyllkroppar. 

 

 

Figur.10 Schematisk bild över panna 4 (Tekniska verken, Gärstad) 
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Figur.11 Schematisk bild över andra reningsanläggningen (Tekniska verken, 

Gärstad) 
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5.2 Renova, Sävenäs avfallsförbränning 

 

Figur.12 Schematisk bild över hela processen (Renova) 

 

Rökgaserna efter Sävenäs avfallspanna filtreras från stoft och partiklar först genom 

ett elektrofilter. Därefter tvättas rökgaserna i en våtskrubber som har ett 

värmeutvinningssteg, surtsteg och ett pH-neutralt steg. I pannornas 

förbränningskammare tillsätts ammoniak med SNCR teknik för att reducera 

kvävedioxinerna. I värmeutvinningssteget utnyttjas värmen från rökgaserna för att 

värma fjärrvärmevattnet. I skrubberns sura steg avskiljs kvicksilver, saltsyra, 

fluorvätesyra och metaller. Sist i skrubben går rökgaserna igenom det pH-neutrala 

steget som ska reducera all svavel. Skrubben är också utrustad med Adiox-

fyllkroppar för dioxin reducering. Efter den våta reningsprocessen låter man 

rökgaserna att kondensera för att sedan filtreras ytterligare i spärrfilter, som är 

monterad för att avskilja eventuella dioxiner, svaveldioxider och tungmetaller som 

fortfarande finns i rökgasen. 
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Sävenäs har också en panna som har en rökgasrening som skiljer sig från tidigare 

utrustning. Efter förbränningen renas rökgaserna först genom ett elektroventurifilter, 

för att sedan använda sig av värmeutvinning i rökgaskondensorn. Här är inte 

reningen utrustad med en skrubber, istället avskiljer man dioxinerna och 

kvävedioxinerna med SCR teknik. 

 

 

Figur.13 Schematisk bild över Sävenäs reningsanläggning 1 och 2 (Renova) 

 

 

5.3 Halmstadsenergi, Kristineheds avfallsförbränning 

Kristineheds avfallsförbränningsanläggning är utrustad med ett elektrofilter för 

stoftavskiljning, de är det första steget som rökgaserna passerar. Efter elektrofiltret 

leds rökgaserna till en värmeväxlare där tidigare rökgaser från skrubbern värms upp. 

När rökgaserna har lämnat värmeväxlaren leds rökgaserna till en trestegs skrubber 
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som är andra reningssteget i Kristineheds anläggning. Här tvättas rökgaserna i en så 

kallad quench, för att få ner temperaturen på rökgaserna.  I andra skrubbersteget 

avskiljs fluorväte, väteklorid och kvicksilver som efter quenchen har omvandlats från 

gasform till vätskeform. Tredje skrubber steget avskiljs svaveldioxid med tillsättning 

av kalk. Sista skrubbersteget är ett värmeutvinningssteg där rökgaserna kondenseras. 

Kondenseringen sker med direkt värmeöverföring till fjärrvärmevattnet eller via en 

absorptionsvärmepump. Efter skrubbern värms rökgaserna utav den ”nya” rökgasen, 

som nämnts tidigare. Därefter sitter ett spärrfilter som ska filtrera rökgaserna från de 

sura ämnena med hjälp av tillsättning av kalk. Efter spärrfiltrena sitter ett SCR steg 

för att avskilja kväveoxider. Rökgaserna behövs därefter värmas upp igen för att 

SCR steget ska fungerar. Rökgaserna värms då med avtappad ånga i en 

värmeväxlare. När rökgaserna sedan fått högre temperatur sprutas ammoniak in i 

rökgaserna för att få kväveoxiderna till att övergår till kvävgas och vatten. 

Rökgasreningen för Kristineheds andra avfallspannor börjar rökgasreningen med att 

urea doseras i eldstaden med SNCR tekniken, för att minska bildningen av 

kväveoxider. Första reningssteget efter förbränningen sitter ett elektrofilter för 

stoftavskiljning. Efter elektrofiltret leds rökgaserna till ett spärrfilter. Innan 

spärrfiltrena besprutas rökgaserna med släckt kalk och aktivt kol för avskiljning av 

tungmetaller. Rökgaserna led senare till en skrubber för endast värmeutvinning. 
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Figur.14 Schematisk bild över panna SCR (Halmstads energi) 

 

 

Figur.15 Schematisk bild över panna med SNCR (Halmstads energi) 

5.4 Sysav, Malmö Avfallsförbränning 

Första reningsanläggningen reduceras kväveoxider med SNCR. Efter pannan leds 

sedan rökgaserna till ett spärrfilter som är doserade med kalk för att få en reducering 

av de sura partiklarna och metaller som finns i rökgaserna. Sysav har efter spärrfiltret 

installerat en våt fyrstegsskrubber med Adiox-fyllkroppar. Adioxen tillför en 

absorption av dioxiner. I första och andra skrubber steget avskiljs klorider, 

vätefluorider, metaller och den ammoniak som har bildats efter SNCR. I tredje 

skrubbersteget sker en insprutning av lut för svaveldioxid avskiljning. Fjärde och 

sista skrubbersteget är ett värmeutvinningssteg, där värmen från rökgaserna överförs 

till fjärrvärmevattnet. I sista steget ta man också vara på det vatten från rökgaserna 

som bildas vid kondenseringen för att sedan återanvända det i skrubberns första steg. 

 

I Sysavs andra reningsanläggningen sitter först ett elektrofilter i reningsprocessen för 

stoft avskiljning. Sedan kyls rökgaserna ner innan surskrubbersteget. Andra 
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skrubbersteget är ett pH-neutralt steg som avskiljer all svavel. I den här skrubben 

tillsätts vattnet med kalk. 

Påföljande skrubbersteget är till för rökgaskondensering som är utrustat med Adiox-

fyllkroppar. Efter skrubbern sitter ett elektroventurifilter för dioxin avskiljning. 

Sedan värms rökgaserna återigen upp för en sista rökgas filtrering i en SCR. Efter 

katalysatorn överförs rökgasvärmen till fjärrvärmevattnet där en rökgas economizer 

via en värmeväxlare överför värmen.  

 

 

 

Figur.16 Schematisk bild på panna 1 och 2 (Sysavs avfallsförbränning) 
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Figur.17 Schematisk bild över panna 3 och 4 (Sysavs avfallsförbränning) 
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6 DISKUSSION 

Här presenteras hur min arbetsmetod fungerade gentemot arbetet och hur resultat 

blev utifrån min faktainsamlings metod. 

6.1 Metoddiskussion 

I min metod att ta reda på hur rökgasreningen inom avfallsförbränning med 

rostereldning fungerar, har jag till största del använt mig utav fakta från internet. 

Metoden har räckt för att kunna ta del av de fyra utvalda 

avfallsförbränningsanläggningarnas idéer och tekniker för att få en god rökgasrening. 

Med noggrann sökning om de enskilda reningsmetoderna som finns, fick jag en bra 

grund att stå på för att förstå hur de olika teknikerna fungerar. Med olika 

kombinationer av teknikerna i en avfallsförbränningsmetod fick jag en ny syn på hur 

en reningsprocess kan möjliggöra minimalt utsläpp av olika partiklar. Arbetet skulle 

från början skrivas med hjälp av telefonintervjuer till de fyra olika anläggningarna, 

men oftast har deras egna foldrar och broschyrer räckt för att få en god uppfattning. 

På det anläggningar som jag inte fick ut tillräckligt mycket från deras öppna 

information, fick jag maila en ansvarig på anläggningen för att få svar på de metoder 

som inte framgick riktigt på nätet enligt min uppfattning. I mitt arbete fick jag på 

grund av för lite information byta bort en anläggning som jag hade bestämt sedan jag 

började mitt arbete. Istället började jag skriva om Halmstadsenergis anläggning i 

Kristinehed. Metoden för att få ut mer information kunde blivit mer effektiv med 

studiebesök till de olika anläggningarna. För att själv kunna ser hur de olika 

reningsmetoderna ser ut i verkligen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det här arbetet gjordes för att få en inblick i hur rening av rökgaserna efter 

avfallsförbränning med rostereldning går till.  

Rostereldning är en dominerande och robust metod då avfallet inte behöver 

behandlas före förbränning, vilket i slutändan skulle kunna vara en ekonomifråga vid 

val av panntyp.  Rostern bidrar till en god driftoptimering för avfall som bränsle, då 

den klarar av att elda ett bränsle med varierande innehåll av olika ämnen. 

Rökgasreningen som finns vid avfallsförbränning med rostereldning är en 

anläggning som är utrustad med en avancerad teknik för att kunna avskilja alla 

sorters ämnen från rökgasen. Resultatet har tydligt visat att anläggningarna för 

avfallsförbränning vill få den bästa reningen då rökgaserna passerar flera olika 

reningssteg. Med nya hårda lagar om utsläpp hos avfallsförbränning, har lett till att 

fler anläggningar har fått göra om sina reningsanläggningar för att istället installera 

nyare och flera reningssteg. Anläggningarna jag har valt att fördjupa mig inom har 

samma eldningsteknik med en ungerfärlig panneffekt, deras reningssystem skiljer sig 

inte avsevärt mycket från varandra. Skillnaden som finns är att dem har skiljts sig på 

stoftavskiljnings metod och doserings ämnen som sprutas in i olika steg. Alla 

anläggningar använder sig utav varje reningsmetod som nämns i min bakgrund under 

rökgasreningstekniker och att flera doseringar av kemikalier görs. Den metod som 

inte används vid de fyra anläggningarna är den dynamiskavskiljaren. Anläggningarna 

utgör den absolut optimala reningsprocessen för deras förbränning.      

Märkbar skillnad är att pannorna hos Halmstad och Gärstad använder sig av 

insprutning av urea till eldstaden, det här möjliggör att en katalytisk utrustning inte 
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behövs.  Katalytisk eller SNCR möjliggör avskiljning av kväveoxider. Jag anser att 

dosering av urea är den mest ekonomiska hållbara lösningen vid rening av 

kväveoxider. Eftersom att med urea slipper man ett reningsmoment.  

 Utifrån de fakta som jag har samlat in kommer jag även fram till att Halmstad och 

Sävenäs är de enda pannanläggningarna av de fyra, som inte är har utrustat sina 

skrubbrar med adiox-fyllkroppar. Min egen uppfattning är att installation av adiox-

fyllkroppar är en effektiv rening av dioxin då adiox livstiden är ekonomiskt lönsam. 

Dioxin är en gas partikel som skadliggör mycket av vår natur och människans hälsa, 

det här medför att bästa reningsmetoden krävs för att reducera all dioxin. Jag anser 

att skrubbrar med ADIOX-fyllkroppar är den effektivaste metoden som håller mer i 

längden samtidigt som anläggningen får en säker reningsprocess. Gärstad, Malmö 

och Sävenäs har ADIOX-fyllkroppar i skrubbrarna för avskiljning av dioxinerna, 

Halmstad däremot har endast spärrfilter med dosering av kalk samt en katalysator för 

dioxin avskiljning. 

En intressant utrustning hos Sävenäs och Halmstad är att dem använder två stycken 

stoftavskiljnings metoder. Både elektrofilter och spärrfilter förekommer i samma 

reningsanläggning. Min egen uppfattning om den här tekniken är för Sävenäs inte 

använder in dosering av urea och Halmstad har inga ADIOX-fyllkroppar. För att då 

säkerhetsställa att inget dioxin eller kväveoxider släpps ut genom skorsten, utrustar 

man reningsanläggningen med ett sista stoftavskiljningssteg. 

Avfallsförbränning har hårda föreskrifter att efterfölja för att klara av gränserna, 

därför blir installationskostnader för reningsmaterialen väldigt dyr. 

Efter slutfört arbete kan jag dra slutsatserna: 

 Många olika reningssteg behövs 

 Dyr investeringskostnad 

 Anläggningarna har tillräckligt bra utrustning för att klara kraven 

 Reningsmetoderna är hållbara och väl utvecklade 

 Skillnaden mellan anläggningarnas reningsprocess är väldigt minimal 
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