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Sammanfattning 
 

Avfallsförbränning kan användas för att minska volymen hos avfallet, destruera farligt avfall och 

utvinna energi för el- och värmeproduktion. Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva 1 förbränner hushålls- 

och verksamhetsavfall. Vid förbränningen bildas bland annat kväveoxider (NOx) vars utsläpp regleras 

dels av Förordning SFS 2013:253 om förbränning av avfall och dels av Lagen (1990:613) om miljöavgift 

på utsläpp av kväveoxider (NOx) vid energiproduktion (kväveoxidavgiften). Dåva 1 använder selektiv 

icke-katalytisk rening (SNCR) med ammoniakinsprutning för att rena rökgaserna från NOx. En del av 

ammoniaken förblir oreagerad (ammoniakslip) och bidrar troligen till korrosion på den kallare 

lågtrycksekonomisern nedströms rökgaskanalen. Umeå Energi vill minska sina utsläpp av NOx utan att 

öka risken för ammoniakrelaterad korrosion av lågtrycksekonomisern. I det här arbetet undersöktes om 

och hur NOx-bildningen kunde minskas och om det befintliga SNCR-systemet kunde optimeras. Vidare 

gjordes en utredning om användningen av selektiv katalytisk rening (SCR) på svenska 

avfallsförbränningsanläggningar samt om och var i Dåva 1 SCR skulle vara fördelaktig att installera. 

Effektiviteten hos SNCR-systemet testades genom att i perioder stänga av ammoniakdoseringen och 

logga rökgasinnehållet. Det visade sig vara mycket effektivt (80 %) om det kördes vid rätt 

temperaturintervall. Men det framkom också att temperaturgränserna för vilken doseringsnivå som 

används troligen kan behöva korrigeras för förbättringar i effektiviteten vid andra temperaturer. Det 

skulle kunna minska både NOx-utsläpp och ammoniakanvändningen. Användningen av SCR vid 

svenska avfallsanläggningar undersöktes genom intervjuer. Det visade sig vara bara fem anläggningar 

och där alla hade placerat katalysatorn i rengasposition, alltså efter elfilter och våt rening. 

Rökgasinnehållet vid tre olika positioner i Dåva 1 undersöktes för att se om det fanns höga halter av 

SO2, HCl och stoft, vilka i kombination med ammoniak kan skapa beläggningar som minskar 

effektiviteten hos en katalysator. Alla positioner låg efter slangfiltren och hade därmed låg stofthalt. 

Position A låg mellan slangfilter och högtryckseko1 hade den varmaste positionen (205℃) och position 

B efter ekopaketen (145℃). Position C var efter alla reningssteg i rengaspostion och svalaste positionen 

(65℃). Variationen hos temperaturerna för de olika positionerna medför en stor skillnad i behovet av att 

återvärma rökgaserna. Den säkraste positionen, med lägst innehåll av stoft, HCl och SO2 var 

rengaspositionen, men den krävde istället mest uppvärmning av rökgaserna. Med tanke på att SNCR-

systemet visade sig ha förbättringspotential, borde det effektiviseras innan man överväger att installera 

ett SCR system. 
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Abstract 

Waste incineration is used to reduce the volume of waste, destruction of hazardous waste and to extract 

energy in combined heat and power plants (CHP). Umeå Energi’s CHP Dåva 1 incinerates municipal 

solid waste (MSW) and other hazardous waste. Nitrogen oxides (NOx) are formed in the combustion 

process. The emission of NOx is regulated in Sweden’s regulation SFS 2013:253 and law 1990:613. 

Dåva 1 uses selective non-catalytic reduction (SNCR) with ammonia as flue gas treatment, to reduce 

NOx in the flue gas. Some of the ammonia in the process remains unreacted (ammonia slip) and it 

probably contributes to corrosion in the colder economizer. Umeå Energi wants to reduce the NOx 

emissions without increasing the ammonia related corrosion of the economizer. In the present study, the 

possibility to reduce NOx formation by SNCR optimization was evaluated. Furthermore an investigation 

on the use of selective catalytic reduction (SCR) in waste incineration plants in Sweden, and whether it 

is beneficent to install in Dåva 1, was included. The current efficiency of the SNCR system was tested 

by switching of the ammonia in short periods of time and measuring and logging the flue gas 

composition. The efficiency (80 %) proved to be very high if operated at the optimal temperature. 
However, the test also showed that the temperature limits for the injection levels could be optimized for 

improved efficiency. Improved efficiency at all temperatures could reduce both NOx emission and 

ammonia use. The use of SCR in Swedish waste incineration plants was investigated through interviews. 

It was found that only five plants are equipped with SCR and they were placed in the clean gas position 

– after electrostatic precipitator and wet scrubber treatment. The contents of the flue gas was monitored 

at three positions at Dåva 1. The content of SO2, HCl and dust were measured, which in combination 

with ammonia can cause coating with reduces the efficiency of the catalyst. All three positions were 

located after the textile filters and had low contents of dust. Position A was located between the fabric 

filters and the economizers and was the hottest position with 205℃. Position B was located after the 

economizers and had the temperature of 145℃. Position C had the cleanest and thereby the safest 

position for a catalyst, due to its location after all the flue gas treatments, but the temperature was only 

65℃ and requires most re-heating of the flue gas. Since the SNCR system proved to have potential to 

be more efficient, it should be optimized before considering an investment in a SCR system. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
Det finns flera fördelar med att förbränna avfall som inte går att återvinna. En fördel är att det minskar 

volymen hos avfallet, en annan är destruktion av farligt avfall och en tredje är att utvinna kemiskt bunden 

energi för att producera el och/eller värme. I Umeå Energis kraftvärmeverk Dåva 1 förbränns hushålls- 

och verksamhetsavfall för el- och fjärrvärmeproduktion. Rökgaserna som bildas vid avfallsförbränning 

innehåller på grund av avfallets sammansättning höga halter av försurande gaser, bland andra 

kväveoxider (NOx). Rökgaserna måste därför renas i flera steg innan utsläpp för att inte orsaka 

hälsoproblem eller miljöpåverkan. Som en del i rökgasreningen vid Dåva 1 tillsätts utspädd ammoniak 

i eldstaden som reagerar med kväveoxider och bildar kvävgas och vatten. Nuvarande utsläpp av NOx är 

under den tillåtna gränsen, men mängden tillsatt ammoniak är hög och en del förblir oreagerad 

ammoniakslip och orsakar korrosion på kallare delar i anläggningen nedströms rökgaskanalen. Umeå 

Energi får i dagsläget intäkter via NOx-avgiften, eftersom de har låga NOx-utsläpp i förhållande till 

producerad nyttig energi. Det finns förslag om att den nuvarande NOx-avgiften ska göras om till en NOx-
skatt, vilket gör att Umeå Energi kommer att förlora intäkter och därför vill de minska sina utsläpp av 

kväveoxider ytterligare. 

 

1.2 Syfte 
Reduktion av NOx-utsläpp vid Dåva 1 utan ökad risk för överdosering och slip av ammoniak. 

 

1.3 Mål  
Att hitta förbättringsåtgärder som bidrar till minskade NOx-utsläpp genom att undersöka om och hur det 

går att reducera NOx-bildning genom att optimera nuvarande ammoniakbaserad selektiv icke-katalytisk 

rening (SNCR). Vidare ska en utredning av användningen av selektiv katalytisk rening (SCR) vid 

svenska avfallsanläggningar göras, samt utredning om och var i processen på Dåva 1 som selektiv 

katalytisk rening (SCR) skulle vara fördelaktig att installera.  
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2 Om kväveoxider 
 

Kväveoxider bildas vid nästan all typ av förbränning, antingen från kväveinnehållande bränsle eller 

genom oxidation av luftens kväve vid höga temperaturer. Till kväveoxider räknas vanligen kväveoxid 

(NO), kvävedioxid (NO2) och lustgas (N2O). NO och NO2 kan ge upphov till sur nederbörd, övergödning 

och hälsoproblem, medan N2O bidrar till växthuseffekten. N2O bildas främst vid förbränning med 

temporärt syreunderskott och förekommer främst hos anläggningar med fluidiserande bäddar som 

vanligtvis har mindre syretillförsel (1). 

 

2.1 Termisk och prompt NOx 
När oförbrända kolväten i bränslet reagerar med luftens kväve kan det frigöras kväveradikaler som 

därefter oxideras av syret i luften och bildar NO – prompt NOx. Reaktionen sker ofta i flamman där det 

finns kolväten. Denna typ av reaktion har visat sig ha liten betydelse jämfört med bränsle-NOx och 

termisk NOx när det gäller förbränning av avfall. Vid höga temperaturer från 1200℃ reagerar luftens 

kväve och syre och bildar NO, vilket benämns termisk NOx. Mängden NO som bildas är starkt 

temperaturberoende och ökar exponentiellt vid temperaturer över 1300–1400℃. Vid de flesta 

förbränningsanläggningar för fasta bränslen och avfall hålls temperaturen tillräckligt låg för att termisk 

NOx-bildning kan försummas (1). 

 

2.2 Bränsle NOx 
Kväveoxider som bildas från kemiskt bundet kväve i bränslet, kan i reaktion med luftens syre genom 

flera olika reaktionsvägar bilda bränsle-NOx. Kvävet i avfall kommer främst från biomassa. Vid 

förbränning av biomassa har bränsle-NOx vanligen störst betydelse och påverkas av hur kvävet är bundet 

och mängden kväve i biomassan samt syretillgängligheten. Ca 80 % av det bundna kvävet i biomassa 

förgasas och bildar genom olika reaktioner ammoniak (NH3) och vätecyanid (HCN), innan det slutligen 

reagerar med syre och bildar NO (1). En förenklad översikt av reaktionsvägarna för bildning och 

reduktion av NO kan ses i figur 1.  

 

 
Figur 1. Bildnings- och reduktionsvägar för NO, återgiven med förlagets tillstånd (2). 

 

2.3 Lagstiftning och utsläppskrav 
Utsläppen av kväveoxider för förbränningsanläggningar regleras genom Förordning SFS 2013:253 om 

förbränning av avfall och Lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider (NOx) vid 

energiproduktion (kväveoxidavgiften) (3) (4). Kväveoxidavgiften innebär att alla större 

förbränningsanläggningar (minst 25 GWh/år) i Sverige betalar en avgift beroende på hur många kg 

kväveoxid de släpper ut och de får tillbaka ett belopp beroende på mängd producerad energi, vilket gör 

att de som har låga utsläpp får tillbaka mer än de betalat in. Man räknar ut ett specifikt utsläpp, kg NOx 

per MWhnyttig, och rangordnar alla produktionsenheter utifrån det. Varje anläggning kan ha flera 
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produktionsenheter (förbränningspannor). När lagen trädde ikraft 1992 var genomsnittet för 

produktionsenheterna 0,409 kg/MWhnyttig och 2017 hade det minskat till 0,172 kg/MWhnyttig, se figur 2. 

Det visar att avgiften gett betydelsefulla resultat på specifika utsläpp av NOx. 2017 hade Dåva 1 ett 

specifikt utsläpp på 0,102 kg NOx/MWhnyttig, vilket genererade en inkomst till Umeå Energi på 1,4 

miljoner kronor (5). Anläggningarna tjänar på att både minska sina NOx-utsläpp och energieffektivisera 

processerna. 

 

 
Figur 2. De specifika utsläppen från svenska större förbränningsanläggningar (25 GWh/år) har minskat markant 

sedan miljöavgiften på kväveoxider infördes. Anpassad från (5). 

 

2.4 Beräkning och omvandling av NOx-värden 
Vid NOx-bildning i eldstaden bildas främst NO och en förhållandevis liten mängd NO2, men i princip 

all NO omvandlas till NO2 när det kommer i kontakt med den syrerikare atmosfären. Därför räknas NO-

värdena om till NO2, för att få en faktisk uppfattning om mängden utsläppt NOx. Den mängd NO2 som 

bildas i förbränningen är svår att mäta exakt beroende på mycket låga koncentrationer. Istället beräknas 

ett värde på total NO2 som beror av mängd bildad NO och förhållandet mellan dessa varierar för varje 

anläggning. När en gas anges i ppm menas volymförhållandet 1 ml/1 m3, vilket är oberoende av 

temperatur och tryck. Uttrycket milligram per normalkubikmeter torr gas (mg/m3 ntg) innebär 

antagandet att gasen är ideal och vid 1 atm och 0℃ och koncentrationen beräknas utifrån de 

förutsättningarna. Enligt förordning 2013:253 ska alla rökgasutsläpp vid jämförelse med 

begränsningsvärdena räknas om till mg/m3 ntg med 11 % syrehalt, för att utsläppen inte ska kunna 

manipuleras genom spädas ut med extra tillsatt luft. En avfallsanläggning motsvarande Dåva 1 måste 

understiga ett kväveoxidutsläpp på 200 mg per kubikmeter torr rökgas per dygn. 

Kväveoxidkoncentrationen motsvarande 11 % O2 beräknas enligt 

𝐶𝑁𝑂𝑥(11 % 𝑂2) =
(21 − 11)

(21 − 𝐶𝑂2)
∗ 𝐶𝑁𝑂𝑥  

 
(1) 

där 𝐶𝑁𝑂𝑥(11 % 𝑂2) motsvarar koncentrationen i % av kväveoxider för normaliserad torr gas vid 11 % 

O2, 𝐶𝑁𝑂𝑥  motsvarar uppmätt koncentration kväveoxider i % för normaliserad torr gas vid aktuell halt 

syrgas och 𝐶𝑂2 är den aktuella halten syrgas (3).  

 

Koncentrationerna av NO2 är mycket svåra att mäta med noggrannhet under drift, beroende på dess 

mycket låga koncentrationer. Därför kan man antingen anta ett schablonpåslag i procent på 

koncentrationen NO eller mäta hur mycket NO2 anläggningen i medel producerar per mängd NO och 

sedan lägga på det när man räknar ut total mängd NOx. Vid beräkning av kväveoxidavgiften beräknas 

total mängd NOx och delas med den totala nyttiga energin som producerats under året.  
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3 NOx-reducerande åtgärder 
 

Man skiljer på primära och sekundära åtgärder när det gäller NOx-reduktion. Primära åtgärder reducerar 

bildningen av NOx och sekundära åtgärder reducerar utsläppen av redan bildad NOx. SNCR och SCR är 

exempel på sekundära åtgärder. 

 

3.1 Primära NOx-reducerande åtgärder 
Det finns flera åtgärder som minskar bildandet av kväveoxider. När det gäller avfallsförbränning finns  

oftast små möjligheter att anpassa bränslesammansättningen för att minska kväveinnehållet.  Som 

tidigare nämnts hålls temperaturen ofta tillräckligt låg vid avfallsförbränning för att minimera termisk 

NOx-bildning. Det som ofta tillämpas är flerstegsförbränning. Genom att tillsätta ett underskott av luft 

till bränslebädden (primärluften) gynnas inte NOx-produktionen beroende på syreunderskott. Mer luft 

tillsätts ovan bädden i form av sekundärluft och där sker den fullständiga slutförbränningen av de ämnen 

som förgasats. Ökad omblandning i eldstaden gör också att det går att hålla nere syrenivån och ändå 

uppnå fullständig förbränning, vilket kan göras med rökgasåterföring. Rökgasåterföring ökar 

omblandningen utan att öka syrehalten, eftersom rökgasen anses vara inert och inte bidra med ytterligare 

syre (6). Rökgasåterföring kan också i viss mån användas för att kyla ner och späda ut rökgaserna vid 

för höga temperaturer i eldstaden. 

 

3.2 NOx-reningsmetod SNCR 
Selective non-catalytic reduction, SNCR, går ut på att tillsätta en reagent, exempelvis ammoniak, som 

reagerar med kväveoxiden och bildar kvävgas och vattenånga enligt reaktionerna 

4𝑁𝑂 + 4𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂  (1) 

𝑁𝑂 + 𝑁𝑂2 + 2𝑁𝐻3 → 2𝑁2 + 3𝐻2𝑂.  (2) 

 

För att reaktionen mellan ammoniak och NO ska ske med större effektivitet och med reducerat 

ammoniakslip krävs att följande kriterier uppfylls: Temperaturen bör ligga i området 875 - 1150℃ under 

tillräckligt lång uppehållstid, omblandningen mellan reagenterna ska vara tillräcklig och kvoten 

NH3/NOx ska vara tillräckligt hög (7). Den optimala temperaturen för SNCR med ammoniak är ca 950℃. 

Om temperaturen är för låg (<800℃) kommer inte reaktionen att ske i tillräcklig omfattning och om den 

är för hög (>1200℃) kommer NH3 istället att oxideras till NOx. Varje SNCR-systems effektivitetskurva 

kan vara något förskjuten i sidled beroende på övrigt innehåll av rökgaser och den maximala reduktionen 

varierar (7). Ett exempel på effektivitetskurva kan ses i figur 3.  

 

 
Figur 3. Temperaturberoende för effektivitet och NH3-slip hos ett SNCR-system med ammoniak som reagent. 

Anpassad från (8). 
 

Ett problem är att rökgasernas hastigheter, temperatur och NOx innehåll kan variera, beroende på att 

geometrin i eldstaden påverkar omblandningen. Injektionsposition, riktning och injektionshastighet för 
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NH3 är därmed också avgörande för reningsgraden hos SNCR systemet. Stråkbildning hos rökgaserna 

kan göra att reningsgraden minskar (7). Temperaturgradienter finns i både rökgasernas genomskärning 

och flödesriktning. Enligt en undersökning av Waldner et al (6) kan temperaturen vid samma tidpunkt 

variera 150℃ i sidled och även ändras 100℃ inom en minut. Kvoten NH3/NOx påverkar både 

effektiviteten och mängden ammoniakslip. En kompromiss av hög effektivitet och hanterbar 

ammoniakslip sker vid en kvot runt 1,5 och därefter ökar mängden NH3-slip kraftigt, vilket visas i figur 

4 (9). Ett av problemen med ammoniakslip, förutom den onödiga kostnaden, är att ammoniak kan 

reagera med HCl i rökgasen och bilda det hygroskopiska saltet NH4Cl, vilket är mycket korrosivt på 

kallare delar i rökgaskanalen (exempelvis ekonomiser) (10). 

 

 
Figur 4. NH3/NOx-kvot mot NOx-reduktion och ammoniakslip. Anpassad från (9). 

 

Eftersom bränslets heterogenitet påverkar temperaturen i eldstaden bör ett SNCR-system ha snabb 

responstid på temperaturförändringar. Pronobis et al (11) visade att mer än 80 % av effektiviteten hos 

SNCR beror av rökgastemperaturen, medan resterande del beror av andra variabler. Om man vill 

beräkna effektiviteten hos ett SNCR-system och inte vet mängden inkommande NOx kan följande 

ekvation användas: 

𝜂𝑆𝐶𝑁𝑅 =
𝑠1 − 𝑠2

𝑠1
,  

(2) 

där 𝑠1 är vol% NOx utan SNCR-systemet och 𝑠1 är vol% NOx med SNCR inkopplat. Reningsgraden hos 

SNCR varierar vanligtvis mellan 20–70% och har lägre investeringskostnad jämfört med SCR (12). 

 

3.3 NOx-reningsmetod SCR 
En katalysator gör att reningsgraden ökar och att reaktionen mellan regenterna kan ske i ett lägre 

temperaturintervall jämfört med SNCR. Det optimala temperaturintervallet för en katalysator med 

divanadiumpentaoxid (V2O5) och wolframtrioxid (WO3) är 300–400 ℃ (13), men 

lågtemperaturkatalysatorer med hög effektivitet installeras också för att slippa kostsam uppvärmning av 

rökgaserna. Vid förbränningsanläggningar för avfall i Sverige är det vanligast att den aktiva ytan på en 

NOx-reducerande katalysator består av V2O5  (9) (14). Den mest understödda teorin, som visas i figur 5, 

är att reaktionen mellan NH3 och NO sker enligt Eley-Ridealmekanismen (15). Ammoniak tros bindas 

till den aktiva ytan och därefter komplexbinder NO till NH4. N2 och H2O bildas från komplexet och 

avgår, medan O2 reagerar med vätet och återställer dubbelbindningen och katalysatorn är aktiv igen. 
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Figur 5. Reaktionen mellan NH3, NO via en V2O5-katalysator. Anpassad från (15). 

 

Den totala reaktionen för processen blir  

4𝑁𝐻3 + 4𝑁𝑂 +  𝑂2  ↔ 4𝑁2 + 6𝐻2𝑂.  (3) 

 

Ett stort problem med SCR är risken för deaktivering av katalysatorn, vilket kan orsaka att katalysatorn 

får en sämre reningsförmåga och orsakas av förgiftning, erosion, sintring och igensättning. Förgiftning 

delas upp i selektiv och icke-selektiv förgiftning. Enligt Chen et al (13) är selektiv förgiftning när 

alkalimetaller (exempelvis natrium och kalium), bly, fosfor eller arsenik binder till och därmed blockerar 

positionen där NH3 ska komplexbinda till den aktiva ytan. En icke-selektiv förgiftning sker när 

katalysatorn yta får en beläggning och kontakten med rökgaserna hindras. Det kan ske om man får 

kristallisering av korrosiva saltet ammoniumklorid NH4Cl eller ammoniumsulfaterna NH4HSO4 och 

(NH4)2SO4 vars beläggning blockerar den aktiva ytan. För att minska risken för att NH4Cl kristalliseras 

bör temperaturen hållas på minst 340℃ (13). Regenerering av katalysatorn från både ammoniumklorid 

och sulfatbeläggningarna görs genom att hetta upp katalysatorn till 350℃. Aktiviteten hos 

katalysatorelementen kan testas genom att avlägsna ett testelement och skicka på analys (16). Olika 

exempel på katalysatorelement ses i figur 6. Den kemiska sammansättningen hos katalysatorn avgör 

vilken aktivitet katalysatorn har. Vanligt är kombinationen V2O5, TiO2 och WO3. Om katalysatorn har 

hög andel V2O5 fås högre effektivitet, men även nackdelen att katalysatorn bidrar till en sidoreaktion 

och ökar omvandlingen av SO2 till SO3 som kan bilda (NH4)2SO4 och NH4HSO4.  Även väggtjockleken 

hos elementen ökar produktionen av SO3 och därför föredras tunna väggar framför hög densitet hos 

katalysatorn (17). Anledningen till att  WO3 tillsätts i den aktiva ytan är att det minskar risken för 

deaktivering av alkalimetaller och minskar omvandlingen av SO2 till SO3. 

 

 

 
Figur 6. Element hos katalysator av honeycombmodell. Cellstorleken varierar beroende på användningsområde 

och förväntad stoftmängden i rökgaserna. Anpassad från (18). 

 

Reningsgraden hos ett SCR-system kan vara över 90 %, men nackdelen är att det är dyrt att installera 

och beroende på dess placering kan rökgaserna behöva förvärmas mycket (12). En katalysator som ska 

hantera stora rökgasflöden upptar stor volym och det krävs utrymme för katalysatorn och eventuella 

värmeväxlingar. Inför installation av en katalysator bör det göras en noggrann utredning om rökgasernas 
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innehåll och stofthalt samt temperatur vid den aktuella positionen. Med anledning av att 

bränslevariationerna kan bli kraftigare i framtiden (19) kan en katalysator komma att utsättas för stora 

variationer av rökgasinnehåll. 
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4 Dåva 1 kraftvärmeverk 
 

Kraftvärmeverket Dåva 1 som ägs av Umeå Energi AB driftsattes år 2000 och är en rosterpanna från 

Hitachi Zosen INOVA (tidigare von Roll INOVA) se figur 7. Den är dimensionerad att förbränna 11–

24 ton avfall per timme. Mängden avfall som förbränns varierar utifrån vilket värmevärde det aktuella 

avfallet har som ligger på rostret. Pannan har bäst drift och kontroll på utsläpp när det effektiva 

värmevärdet hos bränslet är 8–13 MJ/kg, men är dimensionerad att klara upp till 15 MJ/kg (20). Störst 

problem att styra pannan och få en jämn förbränning är under vintertid när det kan finnas snö- och 

isklumpar i bränslet, vilket gör att det effektiva värmevärdet växlar hastigt. Vanligtvis ligger ångflödet 

runt 78 ton/timme med maximalt 84 ton/timme. Man vill ha ett konstant ångflöde på 400℃ och 40 bar 

till turbinen och samtidigt måste enligt lag temperaturen i eldstaden, efter sista inblås av luft, överstiga 

850℃ i minst 2 sekunder. Temperaturerna i eldstaden är idag högre än när anläggningen byggdes år 

2000, vilket beror till största del på att avfallets effektiva värmevärde har ökat. Mindre mängd fuktiga 

matrester och ökad återvinning har med tiden bidragit till att det effektiva värmevärdet ökat (21).  

 
Figur 7. Schematisk beskrivning av Dåva 1 som visar hur pannan, rökgasrening samt matarvatten/ångsystem 

hänger ihop. Innan ombyggnationen var alla ekopaket ihopkopplade före slangfilter. Återgiven med tillstånd från 

Umeå Energi AB.  

 

4.1 Styrsystem 
Styrningen av pannan sker med ett automatiskt styrsystem, men kan köras manuellt vid behov. 

Styrsystemets mål är att upprätthålla ett konstant ångflöde, att upprätthålla ett konstant rökgasflöde så 

att rökgasreningen fungerar optimalt. Vidare ska det säkerställa fullständig förbränning genom att hålla 

O2- och CO-nivåerna inom angivna gränser, reglera temperaturen i förbränningskammaren samt att hålla 

förbränningen på rätt position på rostret och mata in rätt mängd bränsle. Eftersom fukthalten och därmed 

värmevärdet hos bränslet skiljer sig kraftigt mellan sommar och vinter, körs styrsystemet i olika två 

lägen som driftpersonalen kan växla mellan (22). 
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4.2 Pannans uppbyggnad och rökgasernas väg 
Avfallet dumpas direkt i en bunker där det blandas manuellt med en gripklo. Efter omblandning flyttas 

avfallet med gripklon till påfyllningstratten och faller ner genom schaktet till pushern. 

Eldningsregleringen anpassar hastigheten hos pushern som matar in bränslet på det lutande rostret i 

eldstaden. Uppvärmd primärluft fördelas under rostret enligt figur 8 och temperaturen kan justeras 

beroende på årstid och invändigt kyls rosterelementen med vatten för att undvika skador av överhettning. 

Rostret delas in i fem zoner enligt figur 9, där zon 1–2 torkar bränslet, zon 3 förgasar och förbränner 

bränslet och vid zon 4–5 sker slutförbränningen innan askan faller av rostret och matas iväg på ett 

transportband. Rostrets hastighet anpassas så att förbränningen sker vid rätt zon och primärluftens flöde 

regleras zonvis för zon 1–4 (20). Under kalla vinterperioder går primärluftsfläkten på maxlast för att 

hinna torka bränslet (23). Ett termoelement mäter temperaturen i flamman. Två oljebrännare sitter högre 

upp och kopplas in om eldstadstemperaturen understiger 850℃ eller om CO-halten blir för hög. 

Sekundärluft och recirkulerad rökgas tillsätts ovan rostret så att rökgaserna omblandas tillräckligt och 

förbränns fullständigt. Sekundärluften tas från pannhuset utan förvärmning, medan recirkulerad rökgas 

tas ut före de våta reningsstegen och håller en temperatur på ca 145℃. En recirkulerad rökgas anses vara 

inert och inte bidra med något syretillskott, men bidrar till ökad omblandning och temperatursänkning 

av rökgasflödet i eldstaden. På tre separata nivåer högre upp i eldstaden sitter ammoniakinsprutning för 

rening av kväveoxider och därefter passerar rökgaserna två vertikala tomdrag. 

 

 
Figur 8. Driftbild på eldstaden med temperaturgivarpositioner. Återgiven med tillstånd från Umeå Energi AB.  

 

I det fjärde draget som ligger horisontellt passerar rökgaserna en skyddsförångare, tre överhettare, två 

högtrycksekonomisers och en ytterligare förångare innan rökgaserna delas och leds till varsitt parallellt 
slangfilter. Skyddsförångarna ser till att temperaturerna till överhettare och slangfilter inte blir för höga 

(20). Tidigare var slangfiltret placerat efter samtliga ekonomiserpaket, men temperaturen blev för låg 

och kondenserade salter täppte igen porerna i textila slangfiltret. Rökgaskanalerna kopplades om och 

går nu genom två parallella slangfilter och sedan tillbaka via en högtrycksekonomiser och 

lågtrycksekonomisers innan de leds vidare till quencher (störtkylare) och våt rökgasrening (23). Före 

slangfiltren doseras aktivt kol för att destruera dioxiner. Kalksten (CaCO3) tillsätts för att bilda en aktiv 

beläggning på ytorna i slangfiltret, vilket ökar reningsgraden. Ett nytt slangfilter renar inte lika bra till 

en början innan det fått en kalkbeläggning. 
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Figur 9. Styrsystemet för effektreglering med luftflöden för primärluft, sekundärluft och rökgasåterföring. Värden 

i blå text är börvärden och den gröna texten visar det faktiska värdet. Man kan se hur luftfördelningen ser ut mellan 

primärluft, sekundärluft och rökgasåterföring. Återgiven med tillstånd från Umeå Energi AB. 

 

En störtkylare (quencher) inleder den våta reningen genom att sänka temperaturen innan surskrubbern. 

I surskrubbern duschas rökgaserna med vatten för att tvätta ur HCl, HF och ammoniakslip. Därefter går 

rökgaserna till SO2-skrubbern där släkt kalk Ca(OH)2 doseras och reagerar med SO2 och bildar gips. För 

att återvinna energin som gått åt till att förånga fukten i bränslet finns en kondenseringsskrubber placerad 

efter SO2-skrubbern. Fukten i rökgasen kondenserar och värmeväxlas mot returledningen hos 

fjärrvärmenätet. Rökgaskondenseringen ger en stor andel av värmen till fjärrvärmenätet och är en 

anledning till att man vill hålla nere returtemperaturen hos fjärrvärmenätet. Rökgaserna återvärms 

därefter före rökgasfläkten för att få bättre lyftkraft i skorstenen. I skorstenen sitter utrustningen för 

rengasmätning. Utöver rökgasreningen finns ett avancerat vattenreningssystem med 

sedimenteringsbassäng som renar allt spillvatten innan det släpps ut till dagvattenledningarna (21).  

 

4.3 Nuvarande NOx-reducering på Dåva 1 
Rökgasreningen på Dåva 1 består som tidigare nämnts av ett omfattande reningssystem i flera steg, 

varav NOx-reduceringen består av ammoniakbaserad SNCR. Utöver detta görs även primära åtgärder 

för att minska bildningen av NOx. 2017 var Dåva 1 den förbränningsanläggning som hade lägst specifikt 

NOx-utsläpp (0,102 kg NOx/MWhnyttig) av de avfallsförbränningsanläggningar som använder SNCR (5). 

Ammoniakanvändningen var under samma år 1046 000 kg 24,7%-ig ammoniak.  

 

4.3.1 Primära åtgärder 

Flerstegsförbränning nyttjas genom att dela upp förbränningsluften i primär och sekundärluft. 

Rökgasåterföring sker på samma nivå i eldstaden som sekundärluften och bidrar till ökad omblandning 

utan att tillsätta syrerik luft. Båda åtgärderna bidrar till att hålla syrenivån nere och onödig NOx-bildning 

minskas. En vanlig luftfördelning ses i figur 10, där rökgasåterföringen vanligtvis varierar mellan 75–

95 %. I snitt innehöll rökgaserna under november 2018 7,2 % O2 torr gas. Rökgasåterföringen kan ökas 

manuellt vid behov genom att ändra recirkulationsfläktens varvtal. Det görs då temperaturen i eldstaden 

blir för hög för den översta injektionsnivån i SNCR-systemet. Nackdelen med att maximera 

rökgasåterföringen under längre perioder är att det höga totalflödet sliter på slangfiltren (23). Ett annat 

sätt att sänka temperaturen om man har en bränsleblandning med högt värmevärde är att blanda in äldre 

avfall som lagrats och tappat i energiinnehåll, alternativt balat avfall som gått sönder och sugit åt sig 

fukt. Eftersom mycket av bränslet inklusive farligt avfall dumpas direkt i bränslebunkern i stället för att 
lagras, kan man bara variera bränslemixen till en mindre del (24). 
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Figur 10. Exempel på luftfördelning i eldstaden vid recirkulationsfläkten på 90 %.  

 

Det har tidigare gjorts försök att sänka O2-överskottet från dåvarande 6,5 % till 3,8 %. Det resulterade 

visserligen i en minskad ammoniakförbrukning, men också i höga CO-nivåer vilket indikerar ojämn 

förbränning (25). Ett test att blanda in fuktigt slam i bränslet har gjorts, vilket hade kunnat öka 

fukthalten, men det var svårt att få avfallet, som innehåller stora fraktioner, att absorbera fukten och det 

mesta rann av. Beroende på slammets ursprung och innehåll finns risken att man ökar både askhalten 

och kvävehalten, och istället producerar ytterligare NOx eller orsakar andra askrelaterade problem (26). 

 

4.3.2 SNCR 

En ammoniaklösning (NH4OH) med 24,7 % ammoniak pumpas in från förvaringstanken till en injektor. 

Där finfördelas ammoniaken med 6 bar ånga och går till insprutningsdysorna som mynnar i 

eldstadsväggarnas innerkant enligt figur 11. Insprutningen kan ske på tre nivåer i eldstaden där varje 

nivå innehåller 14 insprutningsdysor, vilket visas i figur 12. Vid den nedre (nivå 1) och mellersta nivån 

(nivå 2) mäts temperaturerna kontinuerligt med sugpyrometrar, medan den övre nivån (nivå 3) inte har 

någon temperaturmätning. Temperaturerna hos de två pyrometrarna avgör vilken doseringsnivå som är 

i drift. Reglerventiler styr om en nivå är öppen eller stängd (20). Nivå 1 aktiveras när temperaturgivaren 

på samma nivå (1HBK10CT014) visar mellan 700 och 925℃. Eftersom temperaturen i en avfallspanna 

måste hålla minst 850℃ i 2 sekunder är någon nivå alltid inkopplad förutom möjligen vi uppstart 

respektive nedeldning av pannan. Nivå 2 används om pyrometern vid nivå 1, 1HBK10CT014, visar 

minst 925℃ och pyrometern på nivå 2 (1HBK10CT015) visar max 870℃. Den övre doseringsnivån 

aktiveras då pyrometern på nivå 2, 1HBK10CT015, visar minst 870℃  (27). 

51%

21%

28%

Primärluft Sekundärluft RG-recirk
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Figur 11. Ammoniakdoseringen varieras mellan tre olika injektionsnivåer i eldstaden. Temperaturgivare finns 

placerade vid nivå 1 och 2. Återgiven med tillstånd från Umeå Energi AB. 

 

  
Figur 12. Ammoniak kan injiceras direkt i eldstaden vid tre olika nivåer. Sidoväggarna har 7 dysor var placerade 

på motstående sidor vid de tre nivåerna. Bilder tagna från plan 5 i Dåva 1. 

 

Ammoniakdoseringen regleras upp till max 320 l/h beroende på mängden NO i rågasen, vilken mäts 

före slangfilter 1. Styrsystemet är inställt på att hålla NO på ca 35 mg/Nm3 i rågasen och doserar NH4OH 

för att hålla NO under den nivån. Ingen reglering beroende på mängd ammoniakslip sker, eftersom 

rökgaserna renas från ammoniak i efterföljande våta reningssteg. Avskilt ammoniakslip doseras sedan 

via en fläkt till eldstaden. Dock reagerar troligen en del av ammoniaken i rökgaserna med HCl i 

rökgaskanalen och bildar NH4Cl som sedan kondenserar i den kallare lågtrycksekon och orsakar 

lågtemperaturkorrosion (28) (29). Intervjuer med driftpersonal visade att de emellanåt måste lura 

systemet att välja en optimal injektionsnivå för att få bättre effektivitet. Ibland när injektionsnivå 2 körs, 

sker för höga NOx-utsläpp trots hög ammoniakdosering och driftpersonalen ger då ett fast 

temperaturvärde på 1HBK10CT015 för att tvinga styrsystemet att välja den tredje injektionsnivån. Detta 

sätt används oftast bara i perioder av timmar, eftersom temperaturerna vanligtvis är så pass höga att 

injektionsnivå 3 oftast är i drift (23). Som tidigare nämnts sker ingen mätning av temperaturen vid 

injektionsnivå 3 och beroende på rökgasflöde, varierar temperaturdifferensen mellan nivå 1 och 2 



13 

 

kraftigt under 2018 mellan 60 och 320℃. En analys av data från loggsystemet visade att det beror till 

största del på variationer i rökgasåterföringen. Enligt driftpersonalen händer det också att flödesgivaren 

emellanåt visar för lågt värde och då ökar systemet varvtalet på recirkulationsfläkten för att försöka 

uppnå det förinställda flödet, vilket i sin tur påverkar temperaturdifferensen mellan nivå 1 och 2.  
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5 Metod 
 

Det som undersöktes experimentellt var om den nuvarande reningsgraden (effektiviteten) går att 

förbättra, vilket gjordes genom att mäta mängden NO med och utan SNCR vid olika injektionsnivåer. 

Som tidigare nämnts fanns ingen temperaturgivare vid nivå 3 vid undersökningen, men det gick att 

undersöka reningsgraden relativt temperaturerna hos givarna på nivå 1 och 2. 

 

5.1 Optimering av nuvarande SNCR 
Som tidigare nämnts styrs SNCR-systemet utifrån temperaturen hos två pyrometrar i eldstaden samt 

NO-koncentrationen i rågasen som mäts före slangfilter 1. Ammoniakinsprutningen sker vid tre olika 

nivåer (höjdnivå) i eldstaden för att kunna dosera vid lämplig temperatur och omkopplingen mellan 

dessa sker automatiskt beroende på temperatur. Det sitter varsin pyrometer vid de nedre två nivåerna 

och visar båda dessa för hög temperatur kommer doseringen att ske vid den översta nivån (nivå 3). 

Ammoniakpumpen styrs automatiskt beroende på NO-koncentrationen i rågasen som är inställd att hålla 

NO under 35 mg/Nm3. Vid normal drift ligger ammoniakdoseringen (utspädd ammoniak 24,7 %) på ca 

160 l/h, men kan ökas till ca 320 l/h vid mkt hög NO i rågasen.  

 

5.1.1 Test av effektiviteten 

Vid test av effektiviteten sattes rökgasrecirkulation på ett konstant värde eftersom den kan påverka 

skillnaden i temperatur mellan injektionsnivåerna. Ammoniakdoseringen sattes manuellt på normaldos 

för att inte kompensera för NO-förändringar beroende på temperaturvariationer och bränslevariation. 

Tre perioder med avslagen ammoniakdosering varvades med perioder av konstant ammoniakdosering 

på 160 l/h medan temperaturer, injektionsnivå och rågasvärden loggades. 

 

5.1.2 Test av effektiviteten vid byte av injektionsnivå 

Vid test av ändrad injektionsnivå manipulerades signalen från temperaturgivaren att visa en lägre 

temperatur på pyrometern vid nivå 2 (1HBK10CT015), så att SNCR systemet skulle byta från nivå 3 till 

nivå 2. Rökgasrecirkulationsfläkten och ammoniakdoseringen hölls konstant på 95 % respektive 160 l/h 

samtidigt som temperaturer och rågasmätningar loggades. Eftersom temperaturgivaren vid nivå 2 

manipulerades, gjordes en uppskattning av temperaturen utifrån pyrometern vid nivå 1 

(1HBK10CT014). Denna uppskattning baserades på skillnaden i temperatur mellan (1HBK10CT014) 

och (1HBK10CT015) i direkt anslutning till testet och vid samma konstanta varvtal på fläkten som 

levererar rökgasåterföring, vilket resulterade i en medeltemperaturskillnad på 68℃. Antagandet gjordes 

att temperaturskillnaden är lika före och efter manipulationen.  

 

5.2 Utredning av SCR vid andra svenska avfallsanläggningar 
När det gäller andra avfallsanläggningar i Sverige är det fem som använder katalysator för NOx-

reduktion. De kontaktades och intervjuades antingen via telefon eller epost. Det som undersöktes hos 

varje anläggning var vilken typ av katalysator som användes, temperaturområdet på inkommande 

rökgaserna, hur man har löst uppvärmningen av rökgaserna, hur man renar den under drift och vid 

revision samt eventuella driftproblem. 

 

5.3 Undersökning av rökgasinnehållet i potentiella positioner för SCR 
En så kallad high-dustplacering före slangfiltren skulle medföra stora risker för igensättning av 

katalysatorn, eftersom stofthalten i genomsnitt är flera gram per kubikmeter samt även stor risk för 

förgiftning av tungmetaller. Därav undersökts denna position inte i det här projektet. Eftersom en 

katalysator behöver en viss temperatur nivå för att fungera optimalt och tål mer SO2 vid högre 

temperaturer, är det fördelaktigt om rökgaserna inte hunnit kylas allt för mycket. Om 

rökgastemperaturen är låg blir energibehovet för uppvärmning hög. Det visade sig i samråd med Umeå 

Energi finnas tre intressanta positioner att undersöka för en eventuell katalysatorplacering. Positionerna 

benämns A, B och C och visas i figur 13. Den första intressanta och den varmaste positionen är direkt 

efter slangfiltren där rökgaserna håller en temperatur av ca 200℃ innan de kyls ned till 145 ℃ av 

efterföljande ekopaket. Den andra positionen är mellan ekonomiser och quencher och den tredje är en 
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rengasposition efter den våta rökgasreningen. Mätningar av rökgasinnehåll, temperatur och stoft gjordes 

vid eller i närheten av de tre positionerna.  

 

5.3.1 Position A - efter slangfilter 

Rökgaserna analyserades med FTIR (Gasmet DX4000) genom att placera en sond i rökgaskanalen 

mellan slangfiltren och högtryckseko1 och kontinuerligt mäta och logga rökgaserna H2O, O2, CO2, CO, 

HCl, SO2, NH3, NO under 3 timmar. Rökgasinnehållet från FTIR-analysen räknades om till milligram 

per normalkubikmeter torr gas (mg/m3 ntg) för att kunna jämföras med rökgasinnehåll vid andra 

positioner i anläggningen.  

 

5.3.2 Position B - efter LTeko 

Rökgasinnehållet av HCl, SO2 och NH3-slip mättes av det certifierade företaget ILEMA Miljöanalys 

under två timmar vid samma dygn som FTIR-analysen av position A. 

 

5.3.3 Position C - rengas 

Rökgaserna i denna position har genomgått alla reningssteg och benämns rengas. Analyser av mätningar 

av stoftmätning och rökgaser gjordes från rengasmätningen från gaskoncentrationsmätare (OPSIS) som 

använder differentiell optisk absorptionsspektroskopi, vilka loggas vid förändringar i signalerna. 

Loggningssystemet kan presentera resultaten i sekund-, minut-, eller timmedelvärden för att visa 

förändringar över tid, vilket har nyttjats för att samla data. Här kunde medelvärden för längre 

tidsperioder analyseras eftersom det fanns sparade data i loggningssystemet. 

 

 
Figur 13. Positioner att undersöka rökgasinnehåll, stoft och temperatur vid. Anpassad från (30). 
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6 Resultat och diskussion 
 

Resultaten för SNCR-optimering, användning av SCR i andra anläggningar, SCR-utredning för Dåva 1 

samt förslag på andra NOx-reducerande åtgärder presenteras i varsitt avsnitt. 

 

6.1 SNCR optimering 
 

6.1.1 Test av aktuell effektivitet hos befintlig SNCR 

Som tidigare nämnts gick inte producerad mängd NO att prediktera utifrån kvävehalt beroende på 

bränslets heterogena sammansättning, därför beräknas effektiviteten med ekvation 1. För att bränslet 

och eldstadstemperaturen skulle påverka försöken minimalt testades effektiviteten gjordes tre försök i 

rad. Temperaturerna varierade trots korta försöksintervaller, vilket visas i figur 14. Temperaturen vid 

injektionsnivå 3 är svår att uppskatta eftersom temperaturen mellan nivå 1 och 2 varierar starkt beroende 

på rökgasflöde och rökgasrecirkulation och det enda som kan antas är att temperaturen sjunkit ytterligare 

vid nivå 3. Troligen sjunker temperaturen snabbare efter nivå 3, eftersom murningen i eldstaden slutar 
där och värmeupptagningen därmed ökar.  

 

 
Figur 14. Temperaturerna vid injektionsnivå 1 och 2 under de tre försöken. Det kan noteras att temperaturerna 

troligen inte loggades korrekt de första minuterna under försöken. 

 

Tre perioder med och utan ammoniakdosering loggades efter varandra enligt figur 15. Effektiviteten hos 

SNCR-systemet beräknades för de tre försöksperioderna genom ekvation 1. Resultaten kan ses i tabell 

1 och visar att effektiviteten under testperioden hade ett medelvärde på 80 %, vilket kan anses var ett 

mycket bra värde för ett SNCR-system (8). Detta förklarar också varför Dåva 1 ligger bäst till på NOx-

reducering jämfört med andra avfallsförbränningsanläggningar i Sverige som också använder sig av 

SNCR (5). En intressant fortsättning hade varit att göra fler tester och se hur den genomsnittliga 

effektiviteten ser ut över en längre tidsperiod, samt vid vilka förhållanden effektiviteten kan förbättras. 
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Figur 15. Test av effektiviteten hos SNCR genom att så av och på ammoniakdoseringen i perioder efter varandra. 

 

 
Tabell 1. Beräkningar av SNCR-systemets effektivitet från tre testperioder samt medelvärde. 

 

 NO utan rening NO med SNCR Effektivitet 

  mg/m3 ntg mg/m3 ntg % 

Försök 1 188 43 77 

Försök 2 202 41 80 

Försök 3 195 32 84 

Medelvärde     80 

 

 

6.1.2 SNCR ändring av injektionsnivå 

Försöket att ändra injektionsnivå skedde vid ett uppskattat temperaturintervall på 1020–1060℃ vid nivå 

2. Temperaturen vid nivå 2 antogs genom att beräkna medeltemperaturskillanden mellan nivåerna före 

testet och sedan dra bort den från nivå 1. Temperaturen vid nivå 3 antas vara lägre. Tre mätperioder med 

injektionsnivå 2, utan ammoniak och injektionsnivå 3 testades, där NO-koncentrationen loggades enligt 

figur 16. Först tvingades systemet att välja nivå 2 under en period genom att tilldela givaren vid nivå 2 

en temperatur över 870℃. Därefter en period utan ammoniakdosering och slutligen dosering vid nivå 3. 

Under alla försöksperioderna var troligen temperaturerna så höga att systemet hade valt översta 

injektionsnivån (nivå 3), vilket enligt resultaten i tabell 2 visade sig vara den bästa nivån vid aktuella 

förhållanden. 

 

 
Figur 16. NO-koncentrationen i rågasen vid dosering vid först injektionsnivå 2, utan ammoniakdosering och sist 

vid nivå 3 i temperaturintervallet ca 1020–1060℃.  
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Tabell 2. Effektiviteten hos SNCR vid injektionsnivå 2 och 3. 

 

 NO utan rening NO med SNCR Effektivitet 

  mg/m3 ntg mg/m3 ntg % 

Nivå 2 183 71 61 

Nivå 3 183 34 81 

 

Med tanke på att operatörerna själv byter injektionsnivå om de ser att NO-värdet i rågasen ökar markant 

över börvärdet 35 mg/m3 nvg, hade det varit intressant att vid lägre temperaturer testa hur ändrad 

injektionsnivå från mellersta till övre nivå hade påverkat effektiviteten. Eftersom inget sådant tillfälle 

uppkom under försöken i det här projektet, undersöktes loggade data under 2018 för att hitta ett 

representativt tillfälle då operatörerna själva väljer att byta injektionsnivå från nivå 2 till nivå 3, genom 

att ge systemet ett fiktivt temperaturvärde på 950℃ från pyrometern vid nivå 2. I figur 18 ses att det som 
hände före operatörens agerande var SNCR-systemet bytte injektionsnivå från nivå 3 till nivå 2, 

beroende på att temperaturen från givaren vid nivå 2 rapporterade en temperatur på maximalt 870℃. 

När nivå 2 började användas steg NO och fortsatte stiga trots fördubblad mängd NH3-dosering, vilket 

visar att reningen var ineffektiv och att ammoniakdoseringen skedde i fel temperaturintervall. 

Beräkningar visade att operatörerna mer än dubblade effektiviteten genom att tvinga systemet att välja 

nivå 3. Det finns två troliga förklaringar till varför operatörerna är bättre än styrsystemet. Antingen visar 

pyrometern vid nivå 2 fel eller så är temperaturgränserna för SNCR-systemet är felaktiga. En installation 

av pyrometer vid nivå 3 skulle göra att man kan undersöka temperaturintervallet noggrannare och lättare 

upptäcka om någon av de andra pyrometrarna visar fel temperatur. 

 

 
Figur 17. Mätvärden vid ett tillfälle då operatörerna valt att byta injektionsnivå (kl 23:00) från nivå 2 till nivå 3och 

därmed effektivisera NOx-reduceringen.  

 

6.2 SCR vid andra avfallsförbränningsanläggningar 
Anläggningarna är presenterade i den ordning de återfinns på listan för specifika NOx-utsläpp under 

2017 (5) med den effektivaste anläggningen först. Fler förbränningsanläggningar i Sverige har 

katalysator, men nedan presenteras enbart de som förbränner avfall i likhet med Dåva 1. Alla de 

undersökta avfallsanläggningarna använde katalysatorer med de aktiva ämnena vanadiumpentaoxid, 

titandioxid och volframtrioxid (V2O5/TiO2/WO3). 

 

6.2.1 Lillesjö kraftvärmeverk Uddevalla Kraft AB 

Kraftvärmeverket i Lillesjö är den avfallsanläggning som hade bäst specifikt utsläpp av NOx under 2017 

med 0,170 kg NOx per MWh nyttig energi. Deras katalysator sitter placerad efter den våta 
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rökgasreningen, men före kondenseringsskrubbern enligt figur 18. Rökgastemperaturerna till 

katalysatorn varierar mellan 195–215℃. Uppvärmningen av rökgaserna sker med gas/gasvärmeväxlare 

och ånga. Anläggningen driftsattes 2008 och katalysatorelementen har ännu inte behövt bytas ut. Det 

var problem med att för stor mängd inkommande stoft satte igen katalysatorn under de första åren och 

löstes genom att två ljudsotare installerades i katalysatorn i efterhand. Ljudsotningen har visat sig 

effektiv och inga driftstopp för rengöring har behövts sedan dess. Under revision rengörs 

gas/gasvärmeväxlarna och katalysatorn. En första rekonditionering sedan driftsättningen planeras under 

kommande revision 2019 (31). 

 
 

 
Figur 18. Schematisk skiss över Lillesjö Kraftvärmeverk. Värt att notera är rökgaskondenseringen är placerad 

efter katalysatorn och att gas/gasvärmeväxling sker före den våta reningen. Anpassad från (32). 

 

6.2.2 Vattenfall AB Värme Uppsala Avfallsförbränningen Block 5 

Avfallsförbränningsanläggningen har en katalysator på block 5 som sitter placerad efter elfilter, våta 

reningen och textilt spärrfilter, vilka visas i figur 19. Rökgaserna värms till 190–200℃ med 

gas/gasvärmeväxlare och ångvärmeväxlare. Katalysatorn kan regenereras under drift med gasolvärmare 

som är placerad före katalysatorn och då värms rökgaserna till 320℃  under 12 timmar. Det sker vanligen 

i intervall på 2000–4000 timmar. Initialt uppkom driftproblem med regenereringssekvensen som sedan 

åtgärdades. Katalysatorelementen har inte behövt bytas sedan driftsättningen 2005 (33). 
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Figur 19. Block 5 på avfallsförbränningen i Uppsala. Notera den omfattande rökgasreningen innehållande elfilter, 

våt rening och textilt spärrfilter. På bilden visas inte gasolbrännarna som används vid regenereringen. Anpassad 

från (34). 

 

6.2.3 Renova Miljö AB Avfallskraftvärmeverket Sävenäs P7 Göteborg 

Sävenäs P7 färdigställdes 2010 och rökgasreningen före katalysatorn består av elfilter, våt rening samt 

ett vått elfilter enligt figur 20. Rökgaserna värms med gas/gasvärmeväxlare samt ånga och har 

temperaturen 230℃ när de når katalysatorelementen. Rengöring sker vid revision. Driftproblem och 

därmed sämre rening kan uppstå om bottenpartiklar från ammoniaktanken medföljer och fastnar i 

insprutningsdysorna. Problemen löstes genom att införa kontroll av dysorna veckovis samt att hålla 

ammoniaktanken välfylld. Samma katalysatorelement används fortfarande sedan driftsättningen 2010 

(35). 

 
Figur 20. Sävenäs P7 har placerat katalysatorn efter elfilter, våt rening samt vått elfilter. Anpassad från (36).  

 

6.3.4 SYSAV Avfallsförbränningsanläggning P3 och P4 Malmö 

SYSAVs produktionsenheter P3 och P4 i Malmö är i princip identiska och togs i drift 2003 respektive 

2008. Katalysatorn är placerad efter elfilter, våt rökgasrening samt elektroventurirening enligt figur 21. 

Två rökgasfläktar före och efter katalysatorn ser till att flödet hålls konstant. Uppvärmningen av 

rökgaserna sker med gas/gasvärmeväxlare före våta reningen och efter katalysatorn samt med 
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ångvärmeväxlare till 242℃. Ingen rening sker under drift, men vid igensättningar orsakade av stoft, 

ammoniumsalter och svavelföreningar kopplar man ur katalysatorn och dammsuger den. Dammsugning 

görs även vid revision (37). 

 

 
Figur 21. SYSAV Malmös produktionsenheter P3 och P4. En del av uppvärmningen sker med 

gas/gasvärmeväxlare före quenchern, anpassad från (38).  

 

6.2.5 Sundsvall Energi AB Korstaverket F5 

Korstaverket F5 driftsattes 2006 och har katalysatorn placerad efter rökgasreningen som innefattar 

elfilter och våt rening enligt figur 22. Uppvärmningen av rökgaserna sker med gas/gasvärmeväxling av 

heta rökgaser före den våta reningen, värmeväxlare med utloppsluften från katalysatorn och 

ångvärmeväxlare för att höja temperaturen till 250℃. Under drift renas den med tryckluft och vid 

revision dammsugs den. Om för hög stofthalt uppkommer eller gashalter som kan orsaka förgiftning hos 

katalysatorn så aktiveras ett by-passläge där rökgaserna leds om utanför katalysatorn. Inget 

katalysatorelement har behövt bytas ut sedan driftsättningen (39). 
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Figur 22. Korstaverkets avfallsanläggning hos Sundsvall Energi AB. Värmeväxling med rökgaser före den våta 

reningen, anpassad från (40).  

 

6.2.6 Sammanfattning av avfallsförbränningsanläggningar med SCR 

De svenska avfallsförbränningsanläggningarna som använder SCR har en mycket hög reningsgrad när 

det gäller specifika NOx-utsläpp, jämfört med de som använder SNCR. Det samma gäller även för andra 

förbränningsanläggningar (5). Samtliga katalysatorer är placerade i slutet efter alla steg i 

rökgasreningen. Katalysatorerna arbetar i temperaturspannet 190–250℃. Samtliga nyttjar uppvärmning 

från värmeväxling av ånga samt av utloppsgaserna från katalysatorn, varav några även nyttjar 

värmeväxling med rökgaserna före den våta reningen. Alla anläggningar inleder rökgasreningen med 

elfilter, varav några behöver kompletterande stoftrening för att klara katalysatorns krav. I tabell 3 ses 

sammanfattande data för de undersökta anläggningarna. 

 
Tabell 3. Sammanfattning av andra svenska avfallsanläggningars katalysatorer med specifika NOx-utsläpp från 

2017. 

 

Anläggning 

Driftsättning 

år Aktiva ämnen 

Operativ 

temperatur Position 

Specifikt utsläpp kg 

NOx per MWhnyttig  

Lillesjö 

kraftvärmeverk, 

Uddevalla Kraft AB 2008 V2O5/TiO2/WO3 195–215℃ 

Rengas - 

förekondensering 0,024 

Vattenfall AB Värme 

Uppsala AFA 5 2005 V2O5/TiO2/WO3 190–200℃ Rengas (tail end) 0,029 

Renova Miljö AB 

Sävenäs P7, Göteborg 2010 V2O5/TiO2/WO3 230℃ Rengas (tail end) 0,037 

SYSAV P3 och P4, 

Malmö 2003, 2008 V2O5/TiO2/WO3 242℃ Rengas (tail end) 0,041 

Sundsvall Energi AB 

Korstaverket F5 2006 V2O5/TiO2 250℃ Rengas (tail end) 0,048 
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6.3 Utvärdering av möjliga katalysatorplaceringar vid Dåva 1 
Resultaten av rökgasinnehållet, stofthalt och temperaturer för de undersökta positionerna A, B och C 

presenteras separat.  Eftersom position A och B båda sitter före våt rening skiljer de avsevärt i 

rökgasinnehåll jämfört med position C som sitter efter alla reningssteg och innehåller rengas, se figur 

13. 

 

6.3.1 Position A - Efter textilfilter 

Denna position har den högsta rökgastemperaturen av de tre alternativen, vilken vanligtvis är stabil runt 

ca 200–210℃ (21) (39). Det innebär att positionen har det lägsta uppvärmningsbehovet vid 

katalysatorinstallation. Mätningarna utfördes med FTIR i rökgaskanalen mellan slangfilter och 

högtryckseko1 och resultaten kan ses i tabell 4. Höga halter av SO2 gör att den operativa temperaturen 

bör vara hög för att uppnå hög effekt och minskad risk för ammoniumsulftatbeläggningar. Därför bör 

rökgaserna värmas ytterligare med exempelvis ånga. Stoftmedelvärdet under jan-okt 2018 (med 

undantag för perioder med pannstopp) var 4,5 mg/m3 ntg vid ca 6,6 O2%. Det bekräftar antagandet om 

låg stofthalt vid position A. Men vid hål på något slangfilter kan ett tillfälligt stoftmoln frigöras och 

därför bör en givare som reagerar på hög stofthalt och sätter katalysatorn i by-pass installeras om denna 

positions väljs. Möjlighet att regenerera katalysatorn genom upphettning till 350℃ under drift bör starkt 

övervägas vid installation i denna position. Eventuell tillbyggnad och omledning av rökgaskanaler skulle 

kunna behövas beroende på att en katalysator för denna mängd rökgaser är utrymmeskrävande och den 

aktuella positionen upptas nu av rökgaskanaler från och till slangfiltren. 

 

 
Tabell 4. Normaliserat rökgasinnehållet vid 11 % O2 av HCl, SO2 och NH3 vid position A. Mätvärden beräknade 

från FTIR-analys före HT-eko1. 

 

Rökgasinnehåll vid position A 

Temperatur 205 ℃ 

HCl 496 mg/m3 ntg 

SO2 95 mg/m3 ntg 

NH3 1,5 mg/m3 ntg 

 

 

6.3.2 Position B - Efter LT-Eko 

I denna position har rökgaserna kylts sedan position A av de sista ekopaketen och medeltemperaturen 

är vanligtvis ca 147℃. Rökgasinnehållet av HCl, SO2 och NH3 mellan sista ekodelen och quencher som 

mättes av ILEMA Miljöanalys under två timmar den 2018-10-30 och visas i tabell 5. De momentana 

värdena för HCl och SO2 avviker vanligtvis från medelvärden beroende på det heterogena bränslet. NH3 

varierar troligen främst beroende på mängden ammoniakslip från SNCR. Viktigt att tänka på är att NH3-

medelvärdet vid denna position troligen främst visar på mängden ammoniakslip från SNCR och vid en 

katalysatorinstallation skulle NH4OH injiceras direkt i katalysatorn. Vid denna position skulle risken för 

lågtemperaturkorrosion beroende på NH4Cl i LT-ekonomisern troligen minimeras beroende på att 

NH4OH inte injiceras förrän senare. Viss NH3 kan ändå förekomma beroende på avledning av 

ammoniakstrippar till eldstaden samt som en del av bildade rökgaser i förbränningen. Dock, som tidigare 

nämnts, kan vid för låg temperatur i katalysatorn NH3 tillsammans med höga SO2-halter, bilda 

igensättande beläggningar av ammoniumsulfater. Enligt Herzog et al kan höga halter av HCl bidra till 

risk för kristallisering av NH4Cl under 160–180℃ (10). Stoftmängden anses i likhet med A vara ca 4,5 

mg/m3 tg vid 6,6 % O2 och därmed låg. I likhet med position A rekommenderas att överväga termisk 

regenerering under drift vid installation i position B. 
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Tabell 5. Medelvärden för normaliserat rökgasinnehållet vid 11 % O2 av HCl, SO2 och NH3 vid position B. 

Mätningar gjorda av ILEMA Miljöanalys. 

 

Rökgasinnehåll vid position B 

Temperatur 145 ℃ 

HCl 705 mg/m3 ntg 

SO2 270 mg/m3 ntg 

NH3 0,36 mg/m3 ntg 

 

 

6.3.3 Position C - Rengas 

I denna position har rökgaserna genomgått alla reningssteg och rökgasinnehållet har tagits från 

rengasmätningen och räknats om till 11 % O2 (utom stoft) för att kunna jämföra med de andra 

placeringarna. Mätdata för samma dygn som mätningarna i position A och B har använts och ses i tabell 

6. Stofthalten varierade mellan 0–0,6 mg/m3 vg, vilket bekräftade antagandet om låg stofthalt.  

 

Temperaturen vid mättillfället var i medel 65℃ och därför krävs återvärmning av rökgaserna innan 

katalysatorn. Förvärmningen skulle tills viss del kunna göras med gas/gasvärmeväxlare vid 

rökgaskanalen för quencher. Viktigt då är att kontrollera om kanalen mellan värmeväxlingen och 

quencher behöver förstärkas beroende syradaggpunkter. Kompletterande uppvärmning med värme från 

ånga kommer också att krävas, en eftersom gas/gasvärmeväxling före quenchern inte kan ge all 

återvärmning som krävs. Viktigt före eventuell installation i denna position är att uppskatta kommande 

NH3-slip från katalysatorn, eftersom placeringen är efter surskrubbern som nu renar rökgaserna från 

NH3 och HCl. 

 
Tabell 6. Medelvärden för normaliserat rökgasinnehåll vid 11 % O2 för HCl, SO2 och NH3 vid position C. 

Mätvärden beräknade från rengasmätning i skorstenen. 

 

Rökgasinnehåll vid position C 

Temperatur 65 ℃ 

HCl 0,05 mg/m3 ntg 

SO2 4,00 mg/m3 ntg 

NH3 0,01 mg/m3 ntg 

 

 

6.4 Andra NOx-reducerande åtgärder 
 
6.4.1 Justerad luftfördelning 

Möjligheten att torka bränslet i zon 1–2 alternativt kyla rostret med högre luftflöde utan att tillsätta extra 

syre skulle kunna uppnås med rökgasåterföring till primärluften. Ett problem är att recirkulationsfläkten 

redan går på maximalt varvtal vid höga temperaturer och att det ökade totalflödet kan minska 

livslängden på slangfiltren.  

 

En sänkt O2-nivå skulle kunna minska uppkomsten av NOx, men det är viktigt att inte det bidrar till ökad 

CO-nivå istället. För att undvika stråk av ofullständig förbränning skulle ökad omblandning ovan rostret 

minska de negativa effekterna av en minskad syrgasnivå (6). Två olika förslag att uppnå detta med 

ändrad rökgasåtervinning är att blåsa in rökgaser som blandar in den syrerika luften i slutet av rostret 

med den syrefattiga ovan rostret enligt figur 23 eller 24. 
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Figur 23. Förslag på hur man kan sänka O2-nivån genom öka omblandningen med recirkulerade rökgaser och 

därigenom minska NOx-bildningen utan att öka CO. Anpassad från (41). 

 

 

 
Figur 24. Rökgasåtervinning med hög hastighet ovan rostret bidrar till ökad omblandning. Anpassad från (6). 
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7 Slutsatser 
 

I detta arbete har NOx-reducerande åtgärder för Dåva 1 undersökts och utvärderats. Befintliga åtgärder 

för att minska bildningen av NOx har undersökts och det nuvarande SNCR-systemets effektivitet har 

testats. Vidare har en utredning av SCR på svenska avfallsanläggningar gjorts och 

rökgassammansättningen vid möjliga placeringar av SCR på Dåva 1 har undersökts.  

 

Undersökningen av det nuvarande SNCR-systemets effektivitet visade att effektiviteten hos NOx-

reduktionen vid Dåva 1 är generellt mycket bra för att vara ett SNCR-system. För att kunna förbättra 

reningsgraden ytterligare och minska ammoniakåtgången samt minska mängden ammoniakslip som kan 

orsaka korrosion i ekonomisern bör temperaturområdet för injektionsnivåerna korrigeras. Vidare bör 

operatörerna ha möjlighet att avläsa temperaturen vid injektionsnivå 3 genom installation av en 

sugpyrometer i likhet med nivå 1 och 2. Eftersom ammoniakslip är en direkt följd av ineffektiv rening 

beroende på att ammoniak injiceras vid fel nivå bör ammoniakslip kontrolleras tills dess att eventuell 

korrigering av temperaturintervall för nivåerna justerats. 

 

Vid utredningen av SCR-användning vid svenska avfallsförbränningsanläggningar framgick att endast 

fem avfallsanläggningar i Sverige som använder SCR. Troligen är det beroende på den stora 

investeringskostnaden. Samtliga har placerat katalysatorn i rengasposition (tail end) efter hela 

rökgasreningen och undviker därmed höga halter av HCl och SO2, vilket gör att endast placering C kan 

jämföras med dem. Slangfiltrets effektiva stoftrening hos Dåva 1 gör att alla de undersökta positionerna 

kan betraktas som low dust-placeringar. Om man funderar på att investera i en katalysator vid position 

A eller B rekommenderas att man avleder en delmängd rökgas till ett katalysatorelement för att testa 

praktiskt om en katalysator klarar variationerna i HCl och SO2 under en längre tid. Bränslevariationerna 

kan bli ännu kraftigare i framtiden och endast medelvärden för en kortare tidsperiod ger inte hela svaret 

på vad katalysatorn kan komma att utsättas för. En katalysator i position C kräver mycket förvärmning 

av rökgaserna, men är den säkraste placeringen utifrån rökgasinnehåll. Även om NOx-utsläppen är bra 

relativt andra avfallsanläggningar i Sverige med SNCR, så visar denna undersökning att det kan gå att 

förbättra effektiviteten ytterligare. Det skulle därmed kunna vara mer lönsamt att optimera befintlig 

SNCR för att se hur bra effektivitet man kan uppnå, innan man överväger att installera SCR. 
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8 Förslag till fortsatt arbete 
 

Placera pyrometer vid nivå 3 och använd för SNCR-styrning (även värdefullt vid manuell styrning). Låt 

styrsystemet larma vid hög ammoniakslip, så kan operatörerna ändra injektionsnivå om det inte går att 

programmera om styrsystemet för SNCR.  

 

Utvärdera ny placering för nivå 3 vid temperaturtoppar. Förslag från operatörer: Rikta om 

injektionspunkter så de pekar uppåt eller sätt en ny injektionsnivå i taket på eldstaden. 

 

Undersöka noggrannare hur temperaturintervallerna för injektionsnivåerna bör vara för att SNCR-

systemet ska bli ännu effektivare och ge minskad ammoniakförbrukning. 

 

Testa om sänkt syrgashalt ändrar NOx-produktionen – endast till 3,8 % testat tidigare. Det skulle kunna 

testas med en försiktigare sänkning. 

 

Utvärdera möjligheten till rökgasåterföring till primärluft eller ovan bränslebädden för att torka eller 

kyla bränslebädden vid behov utan syrgastillskott. 

 

Testa ökad rökgasrecirkulation vid för höga temperaturer om slangfiltren klarar det.  

 

Testa att tillsätta ammoniakstrip senare i eldstaden och förbi de höga temperaturerna, eftersom tillsatt 

ammoniak riskerar att oxideras till NO och bidra till ytterligare NOx-bildning. 

 

En ökad fukthalt i bränslet under sommarhalvåret skulle ge ett lägre värmevärde, vilket skulle minska 

de höga temperaturerna Åtgärder som sänker rökgastemperaturen vid ammoniakinsprutningen skulle 

kunna öka effektiviteten hos nuvarande SNCR och minska ammoniakslip. 
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