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Förord 
 

Detta projekt har ingått i Energimyndighetens program ”Småskalig uppvärmning med 

biobränsle och sol, delområde Närvärme”. Programmet pågick under 2008-2010. 

 

Författarna tackar energimyndigheten för finansiering.  

 

Ett stort tack riktas till de företag som deltagit i intervjuerna. 
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Sammanfattning 
 

Ökad användning av biobränslen förväntas föra med sig en bredare råvarubas för bränslen 

från skogen samt odlade energigrödor och restprodukter från jordbruk och industri. Dessa 

bränslen har generellt högre askhalter dagens träbränslen, vilket kan ge högre 

partikelhalter och högre andel submikrona partiklar (< 1 µm). De submikrona partiklar 

härstammar till stor del från oorganiskt material i askan och påverkas marginellt genom 

effektiv förbränning, varför behovet av kostnadseffektiv stoftrening kommer att öka. 

 

Vid mindre förbränningsanläggningar är oftast en multicyklon enda stoftrening. 

Komplettering med elektrostatiskt eller textilt spärrfilter ger mycket god stoftavskiljning 

men är kostsamt. Rökgaskondensering används i första hand för att öka verkningsgraden 

vid fuktiga bränslen och föregås då av föravskiljare för stoft. Rökgaskondensorn kan 

utformas för stoftrening och avskiljer normalt 50-75 % av stoftet. En rökgaskondensor 

optimerad för stoftreduktion inklusive submikrona partiklar, skulle kunna erbjuda en 

lösning som fungerar för flera bränslen utan att kompletteras med el- eller textilfilter.  

 

Syftet med detta projekt är ett första steg mot en demonstration, innefattande även teknisk 

och ekonomisk utvärdering, av stoftrening med rökgaskondensering avpassad för 

biobränsleeldade anläggningar < 10 MW. Mål inom projektet var att inventera lämplig 

teknik för demonstation av stoftrening med rökgaskondensering, att identifiera aktuell 

forskning på området och att inventera intressenter för kommande demonstation av 

teknik. Projektet genomfördes genom telefonintervjuer, besök och litteraturstudier.  

 

Vid intervjuer med företag som tillverkar eller säljer utrustning för rökgaskondensering 

framkom att tendensen idag går mot torra system för stoftrening. Rökgaskondensering ses 

främst som ett sätt att återvinna energi och man är tveksam till lönsamheten för 

rökgaskondensering vid torrare bränslen. För att prisvärd teknik för stoftrening vid 

anläggningar < 10 MW ska utvecklas krävs hårdare krav på stoftutsläppen. 

 

Ett par av de intervjuade företagen har egna lab-resurser eller mätutrustning, medan 

övriga nyttjar resultat från garantimätning eller årliga besiktningar för vidareutveckling. 

Det är vanligt att FoU bedrivs tillsammans med beställare eller användare av utrustning. 

Tre av företagen uttrycker intresse av att medverka i forskningsprojekt, men flera av 

företagen uttrycker tveksamhet inför att ingå i projekt tillsammans med andra företag. 

Den sammanlagda bilden är att det finns intresse för fortsatt utveckling av tekniken, men 

att kraven på stoftrening idag är för lågt ställda för att vara teknikdrivande.  

 

Litteratursökningen visade att forskning inom småskalig rökgaskondensering sker 

framförallt i länder där sådana anläggningar används i större utsträckning, t.ex. i länder 

som saknar fjärrvärmenät eller har mycket landsbygd, ex Kina och Indien. Den 

europeiska forskningen representeras av några relevanta publikationer från Österrike, 

Danmark, Finland och Italien, alla med reducerande partikelhalter i rökgasen. Mest 

framstående är en modellstudie där en simulerad våt elektrostatisk skrubber enligt 

modellberäkningar ger en avskiljningseffekt av partiklar i rökgasen med upp till 99,5 %. 

 

Med rökgaskondensering överför man också ett luftproblem till ett vattenproblem. 

Anpassningen till EU:s Ramdirektiv för vatten kommer med stor säkerhet att föra med sig 

ökade krav på kondensatrening vilket först tycks vara negativt för rökgaskondensering 

som stoftreningsmetod. Det är dock möjligt att de ökade kraven på förbättrad teknik för 

kondensatrening parad med förbättrad hushållning av kondensatet kan föra med sig en 

annan syn på reningssystemen, med en renässans för stoftrening genom kondensering. 
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Summary  
 

Increased use of biofuels is expected, with increased used of fuels from forest as well as  

energy crops and residues from agriculture and industry. These fuels generally have 

higher ash content compared to today's wood fuel, which can give particle emissions and 

higher proportion of sub-micron particles (<1 micron). The sub-micron particles are 

derived mainly from inorganic materials in the ash and marginally affected by 

combustion efficiency, so the need for cost-effective dust abatement will increase.  

 

At combustion plants dust abatement consists typically of a cyclone. Supplementation 

with an electrostatic or fabric filter provides very good dust reduction but is costly. Flue 

gas condensation is primarily used to boost efficiency while burning wet fuel, and is 

usually preceded by a pre-separator for dust. A flue gas condenser can be designed for 

dust abatement and captures normally 50-75 % of the dust content. Previous studies have 

shown that it is technically possible to modify a flue gas condenser so that the reduction 

of dust particles increases, and so that even sub-micron particles are removed to a greater 

extent. Such a flue gas condenser, optimized for dust reduction, could offer a solution that 

works for multiple fuels without supplemented by electrostatic or fabric filters.  

 

The purpose of this project is a first step towards a demonstration, which also includes 

technical and financial evaluation, of dust abatement by gas condensation suitable for 

biomass power plants <10 MW. Objectives of the project is to inventory the appropriate 

technology for demonstration, to identify current research in the area and an inventory 

stakeholders for future demonstration. The project was conducted through telephone 

interviews, visits and literature reviews.  

 

During interviews with the companies that manufacture or sell equipment for flue gas 

condensation was found that the trend today is towards dry systems for dust abatement. 

Flue gas condensation is seen as a way to recycle energy and the profitability during 

combustion of drier fuels is doubted. To develop affordable technology more stringent 

requirements on dust emissions are needed.   

 

A couple of the companies have their own lab resources or measuring equipment, while 

the others use results from the guarantee or annual surveys for further development. It is 

common that R & D is conducted in conjunction with the customer or user of the 

equipment. Three of the companies expressing interest in participating in research 

projects, but a number of companies express reluctance to enter into joint projects with 

other companies. The overall picture is that there is interest in further development of the 

technology, but the requirements for dust abatement today are too low.  

 

The literature search showed that the research in the area is active in countries where 

small-scale facilities are extensively used, eg in countries without district heating, 

including China and India. European research is represented by a few relevant 

publications from Austria, Denmark, Finland and Italy, all with reduce of particle 

concentration in the flue gas. Most prominent is a model study in which a simulated wet 

electrostatic scrubber according to model calculations provide a separation effect of the 

particles in the flue gas with up to 99.5%.  

 

Flue gas condensation transfers an air problem into a water problem. Alignment with the 

EU Water Framework Directive will certainly bring increased demands for condensate 

treatment. At first, this seems to be negative for gas condensation as a dust abatement 

technology, but it is possible that the increased demands leads to improved technologies 

for condensate purification coupled with improved management of the condensate, and 

that in the end this leads to a renaissance of dust abatement by condensation.  



7 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 9 
1.1 Syfte och mål 10 

2 Genomförande 10 
2.1 Kartläggning av tillverkare 10 
2.2 Kartläggning av aktiva forskargrupper 10 

3 Stoftavskiljning – metoder och krav 11 
3.1 Multicyklon 12 
3.2 Textila spärrfilter 12 
3.3 Elektrostatiska filter 12 
3.3.1 Våta elfilter 13 
3.4 Skrubbrar och rökgaskondensering 14 
3.4.1 Venturiskrubbern 14 
3.5 Krav vid utsläpp av stoft vid förbränning 14 

4 Resultat 15 
4.1 Sammanfattning av intervjuer med tillverkare 15 
4.2 Sammanfattning av forskningsfronten 16 
4.3 Vattendirektivets inverkan 17 
4.4 Intressant teknik funnen i projektet 18 

5 Diskussion och slutsatser 20 

6 Litteraturreferenser 21 

7 Bilaga A Intervjuade företag 23 

 
  



8 

 

  



9 

 

1 Inledning 
 

Användning av biobränslen har i Sverige ökat med ca 3 TWh per år de senaste åren. 

Ökningen förväntas fortsätta bl.a. pådrivet av att EU-direktivet om en ökning av 

förnyelsebar energi till år 2020 implementeras. En ökad användning av biobränslen 

förväntas föra med sig en breddning av de använda råvarorna med fler sortiment från 

skogen samt med odlade energigrödor och restprodukter från jordbruk och industri. Detta 

innebär bränslen med bl.a. högre askhalter (oorganiskt material). I takt med att 

användningen av askrika bränslen ökar, kommer behovet av kostnadseffektiv stoftrening 

att öka. Askrika bränslen har ofta höga stofthalter i rågasen med hög andel submikrona 

partiklar (< 1 µm). De submikrona partiklar härstammar till stor del från oorganiskt 

material i askan och kan påverkas marginellt genom effektiv förbränning.  

 

På senaste år har speciellt de submikrona partiklarna i stoftutsläpp uppmärksammats som 

en orsak till ökad dödlighet hos människor [1][2][3]. Partiklar från förbränning 

förknippas också med påverkan på strålningsbalansen från solen, visibiliteten och 

molnbildning [4]. Det är de submikrona partiklarna som genom sin långa livstid i 

atmosfären påverkar miljön och hälsan för människor och djur. Genom att tillgängliggöra 

en effektiv reningsteknik för den småskaliga förbränningsmarknaden hoppas man kunna 

minska andelen stoftpartiklar från hushållens eldning som tillsammans med trafiken står 

för mer än hälften av alla stoftutsläpp i Europa och Sverige [3]. 

 

Rökgaskondensering är en tämligen utbredd teknik för att öka verkningsgraden i 

förbränningsanläggningar. Tekniken används på i stort sett alla bränslen som är fuktiga 

och/eller innehåller hög andel väte som kan bilda vattenånga vid förbränningen (t.ex. 

naturgas). En rökgaskondensor betalar sig på några år och det är idag standard att 

installera en kondensor även vid mindre anläggningar. Vanligen är det ökade 

energiuttaget det primära syftet och kondensorn föregås i stort sett alltid av någon form 

av föravskiljare för stoft typ multicyklon, elektrofilter eller textilt spärrfilter för att 

minska beläggningar och erhålla låga emissioner.  Det går dock även att avskilja stoft 

med olika typer av våta reningssteg. En väl fungerande rökgaskondensor kan avskilja 50-

75 % av stofthalten [5], förutsatt att den har normal storleksfördelning. Vid användning 

av multicyklon som föravskiljare kan stoftnivåer runt 30-100 mg/Nm
3
 erhållas. 

 

Mindre förbränningsanläggningar förses oftast med en cyklon eller multicyklon som enda 

stoftrening. För dessa mindre anläggningar innebär stoftrening till låga nivåer med 

konventionell stoftreningsteknik en relativt hög investering. En cyklon avskiljer 

stoftpartiklar större än 1-10 µm med god verkningsgrad. Utsläppsnivån efter cyklon 

ligger i intervallet 100-250 mg/Nm
3
 beroende på typ av bränsle och andra betingelser . 

Tidigare studier [5][6][7] har visat att det är tekniskt möjligt att modifiera en 

rökgaskondensor så att reduktionen av stoftpartiklar ökar, och så att även submikrona 

partiklar avskiljs i högre grad. En sådan rökgaskondensor, optimerad för stoftreduktion, 

skulle kunna erbjuda en lösning som fungerar för flera bränslen utan att kompletteras med 

el- eller textilfilter.  

 

Detta projekt fokuserar på möjligheten att utnyttja rökgaskondensering, skrubbrar eller 

våta elfilter för stoftavskiljning på pannor som är mindre än 10 MW. Det är teoretiskt 

möjligt att med en rökgaskondensor avskilja stoft med god verkningsgrad, inklusive 

submikrona partiklar, förutsatt att tekniken optimeras för partikelavskiljning [5]. I 

skrubbrar har vattendropparnas storlek, fallhastighet och förhållande i hastighet mellan 

vätske- och gasflöde avgörande betydelse. Bäst avskiljning ger venturi-skrubbern, som är 

en kommersiell teknik inom exempelvis stål-, pappers och kemiindustri. Med det 

bakgrundsmaterial som finns framtaget är nästa steg att demonstrera och utvärdera 

tekniken vid biobränsleeldning.  
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1.1 Syfte och mål 
 

Projektet är ett första steg mot en demonstration, innefattande även teknisk och 

ekonomisk utvärdering, av stoftrening med rökgaskondensering avpassad för 

biobränsleeldade anläggningar < 10 MW. Projektets består av: 

 

 En inventering av lämplig teknik för demonstation av stoftrening med 

rökgaskondensering. Tekniken bör vara redan kommersialiserad för syftet, eller 

användbar efter modifieringar. 

 En identifiering av aktuell forskning på området. 

 En inventering av intressenter och kontakt med dessa för att bygga ett konsortium 

av intressenter för kommande demonstation av teknik. 

 

2 Genomförande 
 

Projektet genomfördes i form av litteraturstudier av teknik som beskriver 

rökgaskondensering, sökning i publikationsdatabaser efter aktuell forskning på området 

och genom telefonintervjuer och besök hos tillverkare av utrustning för 

rökgaskondensering.  

 

2.1 Kartläggning av tillverkare 
 

För att kartlägga svenska tillverkare användes tidigare sammanställningar [3] [5] över 

företag som tillverkar utrustning för rökgasrening och sökning på internet. Under arbetets 

gång har tips från kontakter med företag gett ytterligare några kontakter. Tillverkarna 

intervjuades per telefon eller vid besök. Vid intervjuerna diskuterades följande frågor: 

 

 Företagets verksamhet på området rökgaskondensering i dagsläget; i första hand 

vilka tjänster och produkter man erbjuder, i vilka effektområden och till vilka 

bränslen.  

 Hur man ser på möjligheten att använda rökgaskondensering för stoftavskiljning. 

 Företagets intresse av att medverka vid demonstration av stoftrening med 

rökgaskondensering tillsammans med forskare och andra företag. 

 

Följande företag har kontaktas via telefon eller besök: 

 Götaverken Miljö AB 

 Pilum AB 

 Svensk Rökgasenergi AB 

 Radscan Intervex AB 

 Alstom Power Sweden AB 

 EnviBat AB 

 3nine 

 Bo-E.Sjögren i Stockholm AB 

 

2.2 Kartläggning av aktiva forskargrupper 
 

En litteratursökning genomfördes för att kartlägga forskargrupper som är aktiva för att 

kunna följa utvecklingen genom pågående forskning.  
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3 Stoftavskiljning – metoder och krav 
 

Vid förbränning av biobränslen kan stoftpartiklar bildas på två sätt. 1) Vid ofullständig 

förbränning kan sot, koks och tjära återfinnas i rökgasen. 2) Oorganiskt material i bränslet 

(aska) med låg smälttemperatur kan förångas och bilda fasta partiklar när temperaturen 

sänks i rökgasen. Sot, koks och tjära reduceras genom att förbränningen optimeras. 

Bidrag till stoft från ofullständig förbränning är aktuellt från i första hand vedkaminer i 

villastorlek. Villapannor som arbetar mot en ackumulator eller fastighets- eller 

närvärmepannor med mer kontinuerlig drift kan optimeras så att stoftbildningen från 

ofullständig förbränningen blir relativt liten. Stoft som bildas från oorganiska materialet 

beror framförallt på hur mycket oorganiskt material bränslet innehållet, och på hur det 

oorganiska materialet är sammansatt.  

 

En av de främsta källorna till stoft vid eldning av bränslen från snabbväxande material 

och jordbruksrester är alkali (kalium och natrium) som tillsammans med klor och svavel 

bildar salter (ex. kaliumklorid och kaliumsulfat). Vid god förbränning kommer dessa 

salter att utgöra huvuddelen av de submikrona partiklarna i stoftet. Trädbränslen 

innehåller relativt lite aska (stamved < 0,5 vikt-%) jämfört med andra bränslesortiment 

från skogen (energived, bark, grot, stubbar etc), odlade energigrödor (salix, rörflen etc) 

och restprodukter (halm etc). Vid en breddning av bränslebasen till 

förbränningsanläggningar kommer följaktligen även stoftutsläppen i form av submikrona 

partiklar att öka.   

 

Stoft avskiljs till viss del naturligt i atmosfären genom att partiklarna kondenserar eller 

växer samman med andra partiklar tills de når en storlek som kan rensas bort genom 

kollision med ytor. Stora partiklar (> 10 µm) kan också tvättas ur atmosfären då det 

regnar eller snöar (washout) medan mindre partiklar kan diffundera till vattenytor eller 

vara upphov till kärnbildning och på så vis bilda vattendroppar (rainout). Dessa naturliga 

mekanismer utnyttjas ofta i de moderna stoftreningsteknikerna som används idag. Nedan 

finns en kortare beskrivning av de tre vanligaste tekniker för partikelavskiljning som 

används vid förbränningsanläggningar idag.  

 

De tekniker för stoftrening som vanligen används idag vid förbränning av biobränsle är: 

 

 Multicyklon 

 Multicyklon + textilt spärrfilter 

 Multicyklon + elektrostatiskt filter 

 Multicyklon + skrubber/rökgaskondensering 

 

Teknikerna är kommersiella och finns väl beskrivna, exempelvis i rapporten [8] som har 

fokus på deras användning i effektområdet 0,3-10 MW. I Figur 1-2 visas schematiskt 

reningsgrad som funktion av partikeldiameter samt stoftutsläpp i mg/Nm
3
 för olika 

reningsutrusningar. 
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Figur 1. Reningsgrad s.f.a. partikeldiameter 
för olika reningstekniker [8]. 

Figure 1. Cleaning efficiency a.f.o. particle 
diameter for different cleaning 
techniques [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Stoftutsläpp från olika 
reningsutrustningar [8]. 

Figure 2. Emission of particles from 
different cleaning techniques [8]. 

 

3.1 Multicyklon 
 

En cyklon avskiljer partiklar mha centrifugalkraften. Partiklarna faller ned i cyklonens 

nedre del och kan matas ut. En multicyklon består av ett antal parallellkopplade 

småcykloner. Eftersom cyklontekniken bygger på att partiklarna ska ha en viss 

rörelsemängd fungerar de inte för riktigt små partiklar. Under 5 µm aerodynamisk 

diameter försämras avskiljningen och för ca 1 µm stora partiklar är den i princip 

obefintlig. Vid förbränning av fuktiga träbränslen är utsläppsnivån vanligen 100-250 

mg/Nm
3
 . För att ytterligare sänka utsläppsnivån krävs komplettering med ytterligare 

avskiljare, som ett textilt filter, ett elektrostatiskt filter eller en skrubber. 

 

3.2 Textila spärrfilter 
 

Textila spärrfilter (slangfilter) består av ett antal cylindriska filter uppträdda på trådkorgar 

och monterade i ett filterhus. Rökgasen passerar genom slangarna oftast från utsidan 

varvid stoftet avskiljs och renad gas går ut genom en öppning i toppen på filtren. De 

avskilda partiklarna bildar en beläggning, s.k. filterkaka som är viktig för ett effektivt 

avskiljande, men till priset av ett ökande tryckfall. Textila spärrfilter rengörs med jämna 

mellanrum av en tryckluftspuls som bryter sönder filterkakan, eller genom att mekaniskt 

skak filtren. Tekniken för slangfilter finns beskriven t.ex. i [9]. 

 

För rening av partiklar mindre än µm är filterkakan helt avgörande. Textila spärrfilter 

avskiljer även submikrona partiklar med hög verkningsgrad. Avskiljningsgraden kan 

variera beroende på dimensionering. I Sverige ligger utsläppsnivån oftast inom intervallet 

1-10 mg/Nm
3
 [10][10]. 

 

3.3 Elektrostatiska filter  
 

I ett elektrostatiskt filter (ESP efter eng. electrostatic precipitator) laddas partiklarna och 

attraheras av de laddade uppsamlingsytorna. Elektrostatiska filter finns både som torra 

och våta, där det senare är bra om rökgaserna innehåller tjärhaltiga partiklar som annars 

kan fastna på plattorna. Olika varianter av ESP laddar partiklarna positivt eller negativt. 
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Uppsamlingsplattorna rengörs mekaniskt genom skakning eller en elektrisk puls. En 

principskiss över funktionen i ett typiskt elfilter för rökgasrening visas i Figur 3. 

 

Den totala avskiljningsgraden kan vara hög, ofta över 99.5 %, men för partiklar mindre än 

1 μm är avskiljningsgraden lägre. I Sverige ligger utsläppsnivån vanligen på 0,1-20 

mg/Nm
3
 [10]. Viktiga faktorer som avgör effektiviteten är: 

 

 Anläggningens ”storlek”  

 Elektriska fältstyrkan 

 Resistiviteten hos partiklarna 

 

 

Figur 3. Principskiss på funktionen hos ett elektrostatiskt filter. 

Figure 3. General view of the function of an electrostatic precipitator, ESP. 

I en mindre anläggning påverkar uppehållstiden för partiklarna hur stor mängd som kan 

avskiljas. Ofta seriekopplas flera ESP för att uppnå önskad rening. I begreppet ”storlek” 

ingår också arean på uppsamlingsplattorna. Hög elektrisk fältstyrka ger effektivare 

partikeluppsamling men ger också problem med urladdningar som om de inte kontrolleras 

snabbt leder till överbelastning. Idealet är att ligga vid en fältstyrka strax under den nivå 

där urladdningarna uppstår. Partiklar med hög resistivitet är svåra att ladda upp i ett 

elektriskt fält och därmed svåra att avlägsna från rökgasen. Detta är fallet med t.ex. 

partiklar i rökgaser från förbränning av halm, se t.ex. [6]. Tryckfallet är lågt i samtliga 

typer av elektrostatiska filter vilket gör att extra fläktar för tryckhöjning inte behövs. Vid 

användning av våta metoder tillkommer utrustning för att ta hand om det förorenade 

vattnet. 

 

3.3.1 Våta elfilter  
 

I ett vått elfilter renas elektroderna genom att intermittent eller kontinuerligt spolas med 

vätska. Detta undviker att ett skikt av stoft bildas på ytorna i filtret och ett eventuellt 

problem med återföring av partiklar till gasen då elektroderna skakas försvinner. Ett vått 

filter kan också arbeta med högre spänning, eftersom problemet med isolerande skikt på 

elektroderna aldrig uppstår. Med högre spänning fångas de submikrona partiklarna bättre. 

Jord

Rökgas

Renad gas

Högspänningstrådar

Partiklar - faller

ner vid rengöring

Uppsamlingsplattor
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Våta elfilter är lämpliga för kletiga partiklar. Även vattenlösliga gasformiga ämnen 

fångas med våta elfilter. 

 

3.4 Skrubbrar och rökgaskondensering 
 

I en skrubber ”skrubbas” rökgasen med en vätskespray. Genom att låta gasen möta många 

små droppar kommer i första hand fasta partiklar men även vissa gasformiga föroreningar 

som t.ex. svaveldioxid att avskiljas. Skrubbern kombineras vanligen med en 

värmeväxlare och fungerar då som rökgaskondensor. Omvänt förses en rökgaskondensor 

vanligen med någon form av indysning av vätska för att höja den relativa fukthalten och 

därmed höja kondensationstemperaturen, vilket ökar energivinsten. Hur kombinationen 

indysning (skrubbning) och värmeväxling ser ut beror på vilket mål som är primärt, 

rening av gasen eller energiutvinning via kondensationsvärmet. Skrubber utan 

värmeåtervinning förekommer i dag på avfallseldade anläggningar med höga 

utsläppskrav. Även på kraftvärmeanläggningar kan skrubbern användas för rening i de 

fall kondenseringen påverkar elproduktionen negativt. 

 

Det övergripande syftet med en rökgaskondensering är att rökgaserna kyls till under 

vattenångas daggpunkt och att den frigjorda kondensationsvärmen tillvaratas. Detta gör 

att man bland annat kan öka verkningsgraden med 20 – 30 % samt att fuktiga bränslen 

kan eldas utan den förlust som kokning av stora vattenmängder innebär. För detaljerad 

beskrivning av rökgaskondensering, se Statens Energiverk [11], Brännlund [12] och 

Schwarz [13].  

 

En skrubbers utnyttjar både tröghetskrafter och diffusion och för att fånga stoftpartiklar i 

vattendroppar eller i kontakt med ytor. Avskiljningsförmågan beror av dropparnas 

hastighet, relativhastigheten mellan droppar och gas och på dropparnas storlek. I korthet 

blir avskiljningen bättre ju fler mindre och ju fler droppar och ju längre uppehållstiden är 

för gasen i skrubbern. De skrubbrar som används vid förbränningsanläggningar idag 

avskiljer mellan 50-75 % av stofthalten (förutsatt normal storleksfördelning). Vid 

användning av multicyklon som föravskiljare kan stoftnivåer runt 30-100 mg/Nm
3
 

erhållas [10]. Avskiljningsförmågan för partiklar i området 0,3 - 1 µm är sämre men 

förbättras med en medveten optimering av parametrarna [14]. 

 

3.4.1 Venturiskrubbern 
 

Venturiskrubbern är den effektivaste typen av skrubber till då stoft ska reduceras, och kan 

visa god avskiljning även för submikrona partiklar. Mekanismen i en venturiskrubber är 

att rågasen accelereras i en förträningszon samtidigt som där tillförs vatten. Den höga 

hastigheten i förträngningen, 50-150 m/s, splittrar vattnet i en stor mängd av mycket små 

vattendroppar. Gashastigheten sänks sedan i en efterföljande zon, en diffusor. 

Venturiskrubbern ger en stor specifik yta av vattendroppar som partiklarna kan fastna på 

och ”tvättas” bort som det naturliga förloppet ”rainout”. Venturiskrubbern ger även god 

avskiljning för submikrona partiklar. Venturiskrubbern har ett relativt högt tryckfall 

medan andra typer av skrubbrar har betydligt lägre tryckfall men också sämre effektivitet. 

Det krävs alltid en stor insats med pumpar i anslutning till rening med venturiskrubber. 

För ytterligare beskrivning av uppställning och reningsförlopp hos olika typer av 

skrubbrar och kondensatorer, se [6]. 

 

3.5 Krav vid utsläpp av stoft vid förbränning 
 

Utsläpp av stoft till luft sker vid olika industriella verksamheter. De fina partiklarna 

domineras av antropogena utsläpp av salter, organiska ämnen och sot som främst bildas 

vid förbränning av biobränslen och petroleumprodukter. Ansträngningar görs både 
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nationellt och internationellt för att förbättra luftkvalitén. En bred kunskapsöversikt över 

partiklar och stoft – utsläppskällor, effekter, lagstiftning, luftrenings- och mätteknik samt 

leverantörer av dessa mm finns i [3].  

 

Bindande generella krav för stoftutsläpp finns för stora förbränningsanläggningar och 

beskrivs i NSF 2002:26. För fastbränsleeldade anläggningar 0,5-10 MW har 

Naturvårdsverket allmänna råd för fastbränsleeldade anläggningar, AR 87:2. Där anges 

nivån 100 mg/Nm
3
 för anläggningar inom tätort och 350 mg/Nm

3
 utanför tätort. Gränsen 

100 mg/Nm
3
 är möjlig att uppfylla för en anläggning för fuktiga biobränslen med 

multicyklon som enda stoftrening. Numera är det dock vanligt med betydligt lägre 

utsläppsgränser utom vid de minsta anläggningar. Exempel på villkor ges i [10].  

 

4 Resultat 
4.1 Sammanfattning av intervjuer med tillverkare 
 

Åtta företag intervjuades, de flesta via telefonsamtal. Sju av företagen tillverkar själva 

utrustning för rökgaskondensering och ett företag är återförsäljare för en tysk tillverkare. 

Alla de intervjuade säljer på en internationell marknad. De tillverkande företagen utgör en 

heterogen blandning. Endast ett företag säger sig inte ha någon verksamhet vid 

anläggningar mindre än 10 MW. En är specialiserad på rening av miljöfarliga utsläpp från 

avfallsförbränning och en på avskiljning av oljedimma i verkstadsindustrin.  Övriga 

tillverkare erbjuder system eller delar av system för rökgasrening, där 

rökgaskondensering eller våta elfilter ingår som en produkt, men de har var och en någon 

produkt eller kundområde som de specialiserat sig på.  

 

De intervjuade företagen (deras tjänster, produkter, effektområden och bränslen) beskrivs 

i korthet i Bilaga A. Här sammanfattas hur man ser på möjligheten att använda 

rökgaskondensering för stoftavskiljning samt företagets intresse av att medverka vid 

demonstration av stoftrening med rökgaskondensering tillsammans med forskare och 

andra företag. 

 

Här sammanfattas hur man ser på möjligheten att använda rökgaskondensering för 

stoftavskiljning: 

 

− Vid förbränning av biobränslen ses rökgaskondensering främst som ett medel att 

återvinna energi. Det är tveksamt om rökgaskondensering för stoftrening 

någonsin blir ett lönsamt alternativ vid torra bränslen som ex. agrara bränslen. 

Flera uttrycker att rökgaskondensering för stoftrening är överskattat. Man får 

dessutom ett vattenproblem istället för ett luftproblem. 

− Intresset för rökgasrening styrs av vilka krav som ställs på anläggningarna, och 

vid mindre anläggningar räcker det idag oftast med multicyklon för rening av 

stoft. Om kraven ökar säger sig tillverkarna kunna möta dessa. Speciellt framhålls 

det våta elfiltret som en intressant teknik som passar olika typer av bränslen. 

Venturiskrubbern anses ha för höga driftskostnader.  

− Två av företagen säger sig ha märkt ökade krav på kondensatrening de senaste 

åren. Detta har dels lett till en förskjutning mot torra system, dels att efterfrågan 

på förbättrad teknik för kondensatrening har ökat.   

 

Här sammanfattas hur man ser att medverka vid demonstration av stoftrening med 

rökgaskondensering tillsammans med forskare och andra företag: 

 

− Av de intervjuade företag som levererar utrustning till anläggningar mindre än 10 

MW har endast två egna lab-resurser eller mätutrustning. De övriga hämtar 

mätresultat vid garantimätning eller årliga besiktningar vid anläggningar. Flera av 
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dem bedriver forskning och utveckling tillsammans med andra parter, ex 

tillsammans med beställare av utrustning.  

− Tre av företagen uttrycker intresse av att medverka i forskningsprojekt. 

− Flera av företagen uttrycker tveksamhet inför att ingå i projekt tillsammans med 

andra företag.   

 

4.2 Sammanfattning av forskningsfronten 
 

Inför framtida projekt har en litteratursökning gjorts för att kartlägga forskargrupper som 

är aktiva för att kunna följa utvecklingen genom pågående forskning. I Tabell 1 

presenteras de publikationer som är från de senaste fem åren samt ansågs mest intressanta 

för projektet. 

Tabell 1. Aktiva forskningsgrupper med huvudförfattare och publikation inom området 
rening av partiklar med kondensering. 

Table 1. Active research groups with main author and publication. 

Forskningsgrupp, Land Huvud-

författare 

Publikation 

Southeast University, 

Nanjing, Kina 

Yang, L. 

 

 

 

“Removal of fine particles in wet flue gas 

desulfurization system by heterogeneous 

condensation”, 2010, Chemical Engineering 

Journal 156:1, 25–32. 

 

 Fan, F. 

 

”Experimental investigation on removal of 

coal-fired fine particles by a condensation 

scrubber”, 2009, Chemical Engineering and 

Processing: Process Intensification, 48:8, 

1353-1360 

 

 Yan, J.P. 

 

“Separation of PM2.5 from combustion 

based on vapor condensation and scrubbing” 

Journal of Fuel Chemistry and Technology, 

Volume 36, Issue 3, June 2008 

 

 Yan, J.P. 

 

 

 

“Wettability of PM2.5 from Combustion” 

Journal of Southeast University (Natrual 

Science Edition) 2006, 36 (5): 760-764 

 

 Yang, L.J.  

 

 

 

 

”Prosect and Advantages in Growth of 

PM2.5 from Combustion by Vapor 

Condensation” Modern Chemical Industry, 

2005, 25(11):22-26 

 

Austrian Bioenergy 

Centre GmbH, 

Wieselburg, Österrike 

Wopienka, E. “Straw Pellets Combustion in Small-Scale 

Boilers Part I: Emissions and Emission 

Reduction with a Novel Heat Exchanger 

Technology” 

 

Dall energy, Danmark Dall, J. “Evaporative cooling in biomass plants, New 

biomass concept” Bioenergy International, 

No 30, 1-2008. 

 

  

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFH-4WNGW3B-1&_user=646739&_coverDate=08%2F31%2F2009&_alid=1590707757&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5227&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=20715777c821cd6a6508f5e00614358e&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFH-4WNGW3B-1&_user=646739&_coverDate=08%2F31%2F2009&_alid=1590707757&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5227&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=20715777c821cd6a6508f5e00614358e&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFH-4WNGW3B-1&_user=646739&_coverDate=08%2F31%2F2009&_alid=1590707757&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5227&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=20715777c821cd6a6508f5e00614358e&searchtype=a
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Kuopio University, 

Finland 

Lethinen, 

K.E.J. 

“Studies on steam condensation and particle 

diffusiophoresis in a heat exchanger tube”, 

2002, Nuclear Engineering and Design 213, 

67-77 

 

Sardar Patel Renewable 

Energy Research 

Institute, Indien 

Bhave, A.G. ”A wet packed bed scrubber-based producer 

gas cooling–cleaning system”, 2008, 

Renewable Energy, 33:7, 1716-1720 

 

Seconda Università di 

Napoli, Italien 

Carotenuto, C. ”Wet electrostatic scrubbers for the 

abatement of submicronic particulate”, 2010, 

Chemical Engineering Journal, 165:1, 35-45 

 

 

Som Tabell 1 visar sker forskning runt om i världen. Forskargruppen vid Southeast 

University, Nanjing, Kina har producerat många publikationer de senaste åren om 

partikelavskiljning med kondensering och skrubbrar, främst med kolförbränning som 

grund. Den kinesiska forskningen presenterad i artiklarna handlar om olika 

reningsprocesser (kondensering med ånga och kondensering med vätska) och visar i 

fallen där ånga används goda resultat och påvisar även möjlighet till att parallellt avskilja 

gasformiga föroreningar, såsom SO2. Kondensering med endast vätska ger enligt de 

kinesiska studierna i Tabell 1 dåliga resultat för submikrona partiklar. 

 

En publikation från Indien påtalar den ökade förekomsten av småskaliga 

förbränningsanläggningar som använder biomassa på landsbygden i Indien. Artikeln 

utvärderar en våt skrubberanläggning som används för att kyla och rena rökgas, avsedd 

för denna typ av småskaliga anläggningar.  

 

Den europeiska forskningen representeras av några relevanta publikationer från olika 

länder (Österrike, Danmark, Finland och Italien). Studierna visar alla reducerande 

partikelhalter i rökgasen. Mest framstående är en modellstudie (Carotenuto, C. 2010) där 

en simulerad våt elektrostatisk skrubber enligt modellberäkningar ger en 

avskiljningseffekt av partiklar i rökgasen med upp till 99,5 %. 

 

Sammanfattande om forskningsläget för rökgaskondensering är att ämnet är aktivt kanske 

framförallt i länder där småskaliga anläggningar används i större utsträckning, t.ex. i 

länder som saknar fjärrvärmenät eller har mycket landsbygd.    

 

4.3 Vattendirektivets inverkan 
 

I kontakt med företag inom rökgasreningsområdet har det framkommit att EU:s 

Ramdirektiv för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG) och dess 

implementering i svensk lagstiftning har fått betydelse för de krav som ställs på rening 

och utsläpp av rökgaskondensat. Syftet med direktivet är att se till att ”god vattenstatus” 

uppnås och bibehålls. I direktivet finns en lista över prioriterade ämnen som ska 

reduceras märkbart och prioriterade, farliga ämnen som ska fasas ut helt. I Sverige har 

bestämmelser upprättats i Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön. Det är troligt att kraft- och värmeproducenter inom en snar framtid kommer 

att beröras av ytterligare utsläppsregler och nya normer [15]. Detta sker i takt med att de 

nationella författningarna som krävs för att genomföra Vattendirektivet infogas i 

Miljöbalken och då bestämmelserna har brutits ner i förordningar och mer konkreta 

riktlinjer. 

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4R110R6-1&_user=646739&_coverDate=07%2F31%2F2008&_alid=1590707757&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5766&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=0125b2c9b584f7a606bc6c8b4ec4e5a5&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V4S-4R110R6-1&_user=646739&_coverDate=07%2F31%2F2008&_alid=1590707757&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5766&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=0125b2c9b584f7a606bc6c8b4ec4e5a5&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFJ-50W1TP5-3&_user=646739&_coverDate=11%2F15%2F2010&_alid=1590707757&_rdoc=15&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5228&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=e6e1e715dbd4b4ad07c865ca426c669d&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TFJ-50W1TP5-3&_user=646739&_coverDate=11%2F15%2F2010&_alid=1590707757&_rdoc=15&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5228&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=4481&_acct=C000034758&_version=1&_urlVersion=0&_userid=646739&md5=e6e1e715dbd4b4ad07c865ca426c669d&searchtype=a
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Av de 33 prioriterade ämnena berör ett tiotal kraft- och värmeproducenter och påträffas i 

rökgaskondensat, i lakvatten från bränsleupplag och i slagg-, sot- och tvättvatten från 

rengöring. I rökgaskondensat vid biobränsleanläggningar kan i första hand tungmetaller 

och PAH påträffas. Innehåll och halt av tungmetaller beror på bränslets innehåll. De 

tungmetaller som finns med på listan över prioriterade, farliga ämnen är kadmium, bly, 

kvicksilver och nickel. Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, kan bildas vid 

ofullständig förbränning, exempelvis vid en störning i pannans drift. Det finns hundratals 

olika PAH och Vattendirektivet listar sju av dessa som prioriterade eller prioriterade och 

farliga [16].  

 

Anpassning till vattendirektivet är en pågående process. Anpassning kan komma att ske 

på flera sätt. En åtgärd som kan tas av en förbränningsanläggning är att i första hand se 

till att prioriterade ämnen inte bildas för att förebygga dyrbara investeringar i avancerad 

reningsteknik. Tungmetaller kan undvikas genom val av bränsle. Fullständig förbränning 

ger låga PAH-halter och justeras med bra förbränningsteknik och reglering. Införande av 

förbättrade metoder för kondensatrening kan också vara en framkomlig väg. Ett exempel 

är membranteknik som utvärderas med goda resultat i [17]. Membrantekniken innebär att 

kraven på rening kan mötas, mindre kemikalier behöver användas och det renade 

kondensatet kan användas som spädvatten i pannan. Tekniken bygger på omvänd osmos 

och är bäst lämpad för relativt rent kondensat med låga salthalter. 

 

Rening av rökgaskondensat för med sig flera fördelar [17]. NOx-avskiljning genom 

ammoniak dosering kan ökas genom att överskott av ammoniak i kondensatet avskiljs, 

bränslen innehållande tungmetaller kan eldas utan att utsläppsnivåer ökas, renat 

kondensat kan återvinnas (både vatten och energi) och användas som spädvatten till 

vatten-ångcykeln och vattenkretsloppet kan bli alltmer sluten.  

 

En del mindre värmeverk skickar sitt kondensat till ett kommunalt reningsverk. Som en 

effekt av Vattendirektivet syns en tydlig trend att sådant vatten kopplas bort från 

reningsverken [18]. Alla tillstånd är tidsbegränsade och omförhandlas då tiden löper ut. 

Reningsverken kan även begära omprövning. De ökande kraven leder till att fler 

värmeverk själva renar sitt kondensat och sedan skickar ut vattnet i dagvattennätet. 

 

När rökgaskondensorn används för rening av rökgaserna, d.v.s. inte föregås av ett el- eller 

textilfilter, kommer mer av de prioriterade ämnena att hamna i kondensatet. Intervjuer 

och litteraturuppgifter i detta projekt ger bilden av att värmeverken allt oftare väljer torr 

rening för att undvika att få ett vattenproblem. För att våt rening ska kunna hävda sig 

krävs fortsatt utveckling av teknik för rening som ger både god ekonomi och goda 

miljöresultat. En sådan lösning skulle kunna bestå av ett antal filter (sandfilter, kolfilter, 

jonbytarfilter etc) sammansatta på ett lämpligt sätt.  

 

4.4 Intressant teknik funnen i projektet 
 

Här presenteras i korthet några av de idéer för rening av rökgaser i samband med 

kondensering som dykt upp under projektets gång. Presentationen sker utan någon 

rangordning eller betygssättning av idéerna. Syftet är att visa på att det finns möjligheter 

som kan utvecklas om kraven på stoftrening förändras. 

 

Centrifugalseparatorn  

Företaget 3nine tillverkar separatorer som avskiljer partiklar av vätska eller fast material 

från luft. Separatorn har en roterande rotor som innehåller flera lameller, se Figur 4. 
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Separatorn används idag i första hand för  att avskilja oljedimma inom verkstadsindustrin. 

Lamellerna är fast monterade på en rotor. När rotorn börjar snurra i allt högre hastighet 

skapas ett insug, där oljedimman sugs in i rotorn. Luften och partiklarna tvingas att åka in 

mellan lamellerna och landar på lamellen. Mindre partiklar börjar ansamlas och blir allt 

tyngre. På grund av centrifugalkraften tvingas de nu ut till lamellens kant där de sedan 

blir utslungade till skalet innanför rotorn. Oljan avskiljs och återförs till 

verktygsmaskinen. Den renade luften återförs sedan till verkstaden. 

I ett forskningsprojekt inom Energimyndighetens program ”Småskalig värmeförsörjning 

med biobränsle” undersöktes om centrifugalseparatorn gick att kombinera med 

kalkinsprutning för att reducera svaveldioxid från rökgaserna utan att samtidigt öka 

utsläppen av stoft pga kalkpartiklar. I en lab-rigg tillsattes SO2 och kalkpartiklar till 

rökgas från en pelletspanna. Resultaten visade en framgångsrik reduktion av 

svaveldioxiden samtidigt som stofthalten ökade i mindre grad [20]. Separatorn avskiljer 

partiklar ned till 0,5 µm. 

 

Figur 4. Centrifugalseparatorns funktion [19]. 

Figure 4. Function of the centrifugal separator [19]. 

 
Kondenserande värmeväxlare för småskalig förbränning  
 

Vid Universitetet i Eidhoven har försök genomförts i lab-skala av kondensering av 

aerosoler i en tubvärmeväxlare [21]. Rökgas med flyktiga salter, som kalium –klorid och 

–sulfat, fick passera genom smala tuber samtidigt som gasen temperatur sänktes från ca 

1000 °C till ca 800  °C. Resultaten visade att om kylflödet var tillräckligt stort och 

tubernas diameter tillräckligt liten blev avskiljningen av fina partiklar stor. Med 2 mm 

tunna tuber blev avskiljningen 70 %. Metoden är tänkt som en förstudie till ett system där 

aerosoler fälls ut i partikelform för att undvika överhettarkorrosion. Metoden med 2 mm 

tunna tuber är kanske inte tillämpbar vid småskalig eldning, men resultaten kan ha ett 

visst intresse i en framtida tillämpning.   

 

Villapanna med rökgaskondensering 
 

Det österrikiska företaget ÖkoFen saluför en pelletpanna ”Pellematic Plus” där ett 

kondenseringssteg används för att öka energiutvinningen men också för att minska 

emissionerna med avskiljning av partiklar. I Sverige distribueras dessa pannor av det 

danska företagen Renergi. Rökgastemperaturen blir än 30-40 °C, varför valet av skorsten 

måste vara en som tål kondens [22]. 
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Vått elektrostatiskt filter i kombination med rökgaskondensor  
 

Företaget Svensk Rökgasenergi saluför ett vått elektrostatiskt filter (”saltspärr”) i 

kombination mer en rökgaskondensor. Konceptet finns som standardiserad produkt för 

anläggningar ned till 1,5 MW.  Saltspärren fungerar som ett vått elektrofilter och verkar i 

kombination med kondensorn. Alla större partiklar avskiljs i kondensorn, vars funktion då 

liknar den av en effektiv skrubber. Därmed belastas saltspärren mindre, och den behöver 

endast behandla en väldefinierad storlek av små partiklar. Dessa kan avskiljas till < 1 

mg/nm3. Genom att gasen kyls till dess mättnadstillstånd arbetar saltspärren alltid med en 

absolut mättad gas. Om kondensorn dessutom kan kyla gasen till låga temperaturer 

minskas gasvolymen radikalt jämfört med ett torrt elektrofilter. Utrustningen kan därmed 

göras mindre och till en väsentligt lägre kostnad. Lägre gasvolym och en hög effektivitet 

vad gäller filtrets joniseringsförmåga ger i ett lägre elbehov än för ett torrt elfilter. 

Saltspärren är - med undantag av joniseringselektroniken och en pump - en helt statisk 

konstruktion och har hög tillgänglighet.  

 

5 Diskussion och slutsatser 
 

Kombinationen av multicyklon och textilt spärrfilter eller elektrostatiskt filter ger god 

avskiljning av stoft vid eldning av biobränslen. Utsläppsnivån efter de torra filtren beror 

av dimensioneringen av dessa och är vanligen < 10-20 mg/Nm
3
. De skrubbrar som 

används idag ger, i kombination med multicyklon, utsläppsnivåer på 30-100 mg/Nm
3
.  

För anläggningar < 10 MW finns idag inga generella krav för stoftutsläpp, men det är 

ändå vanligt med en lägre utsläppsgräns idag.  

 

Vid intervjuer med åtta företag som tillverkar eller säljer utrustning för 

rökgaskondensering framkom att tendensen idag går mot torra system för stoftrening. 

Rökgaskondensering ses främst som ett sätt att återvinna energi. Man är tveksam till det 

någonsin kommer att bli lönsamt att utnyttja rökgaskondensering för torrare bränslen, 

exempelvis agrara bränslen. Med rökgaskondensering överför man också ett luftproblem 

till ett vattenproblem. För att prisvärd teknik för stoftrening vid anläggningar < 10 MW 

ska utvecklas krävs hårdare krav på stoftutsläppen. 

 

Endast två av de intervjuade företagen levererar utrustning till anläggningar mindre än 10 

MW och har egna lab-resurser eller mätutrustning. De övriga hämtar mätresultat vid 

garantimätning eller årliga besiktningar vid anläggningar. Flera av dem bedriver 

forskning och utveckling tillsammans med andra parter, ex tillsammans med beställare av 

utrustning. Tre av företagen uttrycker intresse av att medverka i forskningsprojekt, men 

flera av företagen uttrycker tveksamhet inför att ingå i projekt tillsammans med andra 

företag. Den sammanlagda bilden är att det finns intresse för fortsatt utveckling av 

tekniken, men att kraven på stoftrening idag är för lågt ställda för att vara teknikdrivande.  

 

Litteratursökningen över forskningsläget för rökgaskondensering visade att ämnet är 

aktivt kanske framförallt i länder där småskaliga anläggningar används i större 

utsträckning, t.ex. i länder som saknar fjärrvärmenät eller har mycket landsbygd. Det 

finns en aktiv grupp vid Southeast University, Nanjing, Kina som har producerat ett 

flertal publikationer de senaste åren om partikelavskiljning med kondensering och 

skrubbrar, främst inriktade mot koleldning. Förutom avskiljning av stoft vill man även 

avskilja   gasformiga föroreningar, såsom SO2. Man har undersökt möjligheten att 

använda ånga för att öka avskiljningen av submikrona partiklar. I Indien har våt 

skrubberteknik utvärderats för att kyla och rena rökgas vid småskaliga anläggningar. Den 

europeiska forskningen representeras av några relevanta publikationer från Österrike, 

Danmark, Finland och Italien, alla med reducerande partikelhalter i rökgasen. Mest 
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framstående är en modellstudie där en simulerad våt elektrostatisk skrubber enligt 

modellberäkningar ger en avskiljningseffekt av partiklar i rökgasen med upp till 99,5 %. 

 

EU:s Ramdirektiv för vatten är under implementering i Sverige. En följd av direktivet är 

att de kommunala reningsverken blir alltmer ovilliga att ta emot kondensat från 

värmeverk. Detta leder till att värmeverken själva måste installera teknik för 

kondensatrening. För att våt rening av stoft ska kunna hävda sig fortsatt utveckling av 

rening som ger både god ekonomi och goda miljöresultat. En sådan lösnings skulle kunna 

bestå av ett antal filter (sand-, kol- eller jonbytarfilter) sammansatta på lämpligt sätt, eller 

att gå över till membranteknik för kondensatrening. Det finns fördelar med att minimera 

den kondensatmängd som bildas. Rening av kondensatet har också fördelar som att NOx-

avskiljning genom ammoniak dosering kan ökas genom att överskott av ammoniak i 

kondensatet avskiljs, bränslen innehållande tungmetaller kan eldas utan att utsläppsnivåer 

ökas, renat kondensat kan återvinnas (både vatten och energi) och användas som 

spädvatten till vatten-ångcykeln och vattenkretsloppet kan bli alltmer sluten.  

 

Anpassningen till Ramdirektivet för vatten kommer med stor säkerhet att föra med sig 

ökade krav på kondensatrening vilket först tycks vara negativt för rökgaskondensering 

som stoftreningsmetod. Det är dock möjligt att de ökade kraven på förbättrad teknik för 

kondensatrening parad med förbättrad hushållning av kondensatet kan föra med sig en 

annan syn på reningssystemen, med en renässans för stoftrening genom kondensering, 

 

Av alternativ teknik kan nämnas venturiskrubbern som har hög avskiljning även för 

submikrona partiklar. Den anses dock ha alltför höga driftskostnader för att kunna bli 

intressant vid biobränsleeldning. En annan möjlig teknik är det våta elfiltret som redan 

idag används vid förbränningsanläggningar som stoftrenare men även i kombination med 

rökgaskondensering.  
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7 Bilaga A Intervjuade företag 
 

Götaverken Miljö AB 
 

Om företaget 

Götaverken Miljö AB ligger i Göteborg och ägs sedan början av 2010 av Babcock & 

Wilcox Vølund A/S. 

 

Verksamhet 

Götaverken Miljö utvecklar, konstruerar och levererar produkter och anläggningar för 

rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Den huvudsakliga inriktningen är 

rökgasrening vid avfallsförbränning, vanligen vid anläggningar större än 10 MW. 

Götaverken arbetar inte specifikt med stoftrening, utan detta fås på köpet vid 

rökgaskondensering.  

 

GMAB:s kärnverksamhet är helt och hållet cleantech-inriktade och fokuserar på våta 

rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondensering och 

absorptionsvärmepumpar. GMAB har patenterade produkter och processer: ADIOX 

avskiljer dioxin och MercOx avskiljer kvicksilver. Dioxinavskiljningen kan ske både vått 

och torrt. Företaget levererar också anläggningar för energiåtervinning och generering av 

fjärrkyla/lokal kyla.  

 

Kontaktuppgifter 

www.gmab.se 

Ulf Hägg 

 

Intervju 

Intervju skedde vid besök på företaget.  

Avskiljning av stoft vid mindre anläggningar ingår inte i företagets kärnverksamhet. 

Vissa användningar skulle dock kunna vara intressanta att utvärdera. GMAB har ingen 

egen mätutrustning och kan därför vara intresserade av att delta i projekt där 

mätkampanjer ingår. För tillfället är företaget dock involverat i andra forskningsprojekt 

och har inte så mycket utrymme för fler.  

 

Dom är också skeptiska dels till att använda en kondensor för stoftavskiljning bl.a. är 

risken stor för igensättning av dysorna då kondensat används vid indysning, dels till att 

ingå i ett industrikluster. 

 

Pilum AB 
 

Om företaget 

Pilum AB är en koncern med tre affärsområden organiserade i separata dotterbolag. 

Huvudkontor i Stockholm och verksamhet på flera platser i landet. 

 

Verksamhet 

Pilum erbjuder entreprenad och tjänster inom rökgaskondensering och rökgasrening. 

Kunder är fjärr- och kraftvärmeverk och avfallsförbränningsanläggningar. 

Referensanläggningar är huvudsakligen större än 10 MW. Företaget levererar även 

komponenter som används vid vattenrening, rökgasrening och rökgaskondensering.  

 

Exempel på produkter är skrubbrar för rökgasrening och värmeåtervinning, vattenrening 

med tungmetallfällning, sandfilter, lamellfilter och ammoniakavdrivning. Till 

biobränsleanläggningar säljs rökgaskondenserare kombinerat med uppfuktare och 

vattenrening. 
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Kontaktuppgifter 

www.pilum.se 

Tomas Eriksson 

 

Intervju 

Pilum levererar rökgaskondensering till anläggningar så små som 2 MW. Vissa har endast 

multicyklon före rökgaskondensorn. En fördel med endast multicyklon är att kondensatet 

får högre pH (runt 7) än när stortrening sker med elfilter. Med elfilter blir kondensatet 

surt. Pilum har ingen egen stoftmätutrustning. Vid årlig mätning kopplas kondensorn 

bort, stoft mäts alltså aldrig efter kondensor.  

 

Pilum är delaktiga i en studie kring utveckling av en hygroskopisk kondensor där man 

byter ut vatten mot ett annat media för att höja effektiviteten. En pilotanläggning byggs 

hos Eskilstuna Energi och Miljö AB. 

 

Idag är kraven på mindre anläggningar för låga för att ökad rening ska löna sig. 

Halmpannor kan ha problem med stoft, men det är tveksamt om rökgaskondensering är 

en ekonomiskt intressant lösning når bränslet är torrt. 

 

Svensk Rökgasenergi AB 
 

Om företaget 

Svensk Rökgasenergi ingår numera i Opcon Group. 

 

Verksamhet 

Företaget tillverkar dels system för rökgasrening och energiåtervinning (skrubber, 

rökgaskondensering, befuktare, vattenbehandling och ett vått elfilter), dels torksystem för 

träspån mm. 

 

Kontaktuppgifter 

www.sre.se 

Martin Östling 

 

Intervju 

Företaget levererar rökgaskondensorer som garanterar 80-100 mg/Nm
3
 stoft.  Ofta ger 

den 60-70 mg efter kondensor. Bränslet är oftast träbränslen med fukthalter mellan 35-

55 %. Anläggningarna är 1,5 MW-11 MW. Om kunden vill ha ännu lägre stofthalt kan 

kondensorn kompletteras med ett vått elektrostatiskt filter, kallat saltspärr. Detta filter 

avskiljer de saltpartiklar som kondensorn inte avskiljer. Stofthalten efter saltspärren blir 

lägre än 10 mg/Nm
3
, ända ned till 1-2 mg. 

 

Företaget har inga egna lab-resurser. Stoftet mäts vid besiktningar.  

Intresse finns för samarbetsprojekt.  

 

Radscan Intervex AB 
 

Om företaget 

Radscan Intervex ingår i Råbe koncernen. 

 

Verksamhet 

Radscan Intervex har produkter för rening och energiåtervinning ur fluider, både inom 

värme- och kraftvärmesektorn samt inom processindustrin.  

Verksamhetsområden:   

- Rökgaskondensering   
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- Rening/Energiåtervinning, processgaser   

- Rening/Energiåtervinning, processvätskor   

- Intervexprocessen (svavelrening)   

- System- och reglerteknik  

 

Kontaktuppgifter 

www.radscan.se 

Jonas Bergman 

 

Intervju 

Företaget levererar i första hand tubkondensorer för energiåtervinning. De levererar även 

skrubbrar som även fungerar som stoftrenare. Kondensorerna levereras till anläggningar 

ned till 5 W och för alla slags bränslen. En kondensor levereras alltid tillsammans med en 

reningsanläggning för kondensat. Skrubbrar är en lite dyrare teknik än tubvärmeväxlare. 

Jonas tror inte att användningen av bränslen från jordbruket kommer att öka, och om det 

gör det kommer det inte att påverka varken stoftrening eller kondensatrening nämnvärt. 

Det har varit tydligt att kunderna har efterfrågat bättre rening av kondensat de senaste 

åren. Detta har företaget löst genom att gå över till membranteknik för kondensatrening.  

 

Företaget har egna FoU-resurser och har inte planer på att delta som part i ett 

forskningsprogram.  

 

Alstom Power Sweden AB 
 

Om företaget 

Alstom är ett internationellt företag med tre bolag i Sverige, varav Alstom Power Sweden 

AB är ett. 

 

Verksamhet 

Alstom Power levererar produkter, service och helhetslösningar för kraftgenerering. Mer 

än 70 % av svensk el produceras i anläggningar levererade av Alstom. Inom 

affärsområdet Environmental Control Service utvecklas, säljs och underhålls system och 

produkter som minimerar utsläpp av miljöfarliga ämnen, bl.a. kompleta 

rökgasreningsanläggningar.  

 

Kontaktuppgifter 

www.alstom.se 

Stefan Åhman 

 

Intervju 

Alstom är inte aktivt i marknadssegmentet < 10 MW levererad värme. Företagets 

målgrupp är stora anläggningar. Rökgaskondensering är inte en fokusprodukt, men 

levereras ibland när kunden så önskar. Just nu finns t.ex. leveranser till 

avfallsförbränningsanläggningar. Tubvärmeväxlare för värmeåtervinning är vanligast, 

kondensering används inte för stoftrening. Stefan säger att ökade krav på kondensatrening 

har märkts tydligt de senaste fem åren. 

 

Företaget har levererat många skrubbrar genom åren, även venturiskrubbrar. De senaste 

åren har en förskjutning skett mott torra system. Stefan menar att all rökgasrening går att 

skräddarsy om den efterfrågas. Venturiskrubbern ger upphov till ett högt tryckfall, som 

inte är gratis.  

 

Företaget har ett eget forskningscenter med ett välutrustat laboratorium i Växjö.   
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EnviBat AB 
 

Om företaget 

Företaget bedriver konsultverksamhet inom gasrening. Utveckling och leverans av 

gasrenings- och gasbehandlingsanläggningar. Tre anställda. 

 

Verksamhet 

Företaget levererar utrustning för rökgasrening: våta och torra elfilter, slangfilter, 

elektrifierade grusbäddar samt uppgradering av system för rökgasrening. Företaget 

specialiserar ”best available technology” och på rening av industriutsläpp. Marknaden är 

internationell. 

 

Våta elfilter levereras till gasflöden från 1000 m3/h, vilket vid förbränning motsvarar 

400-1000 kW (beroende på bränsle).  

 

Kontaktuppgifter 

Harry Johansson 

www.envibat.se 

 

Intervju 

Företagets våta elfilter kan användas i många tillämpningar. Idag finns dock inga krav på 

stoftutsläpp från exempelvis mindre industrier som motiverar en investering. Om krav 

kommer i framtiden kan det våta elfiltret vara en prisvärd lösning. Hur mycket kondensat 

som bildas styrs av vilken energiåtervinning man vill ha. Ett sätt att slippa 

kondensatrening är att ta ut precis så mycket energi att kondensat inte bildas i överskott. 

Värmeåtervinningen blir då lägre. Fördelen med ett vått elfilter jämfört med ett torrt är att 

det fungerar för alla stoft, resistiviteten har mindre betydelse eftersom vätskefilmen blir 

ledande. Avskiljningen av submikrona partiklar är bättre än för torra filter.  

 

FoU bedrivs tillsammans ofta i projekt tillsammans med beställare av utrustning. 

 

3nine  
 

Om företaget 

Företaget är en del av Grimaldi Industri AB, SEB Venture Capial och ägs till del av 

anställda. Ett utvecklingsföretag med 17 anställda. Tillverkning av produkter sker hos AQ 

Enclosure Systems AB. 

 

Verksamhet 

Den huvudsakliga produkten är en oljedimavskiljare för verkstadsindustrin. Det är en 

centrifugalseparator som roterar med hög hastighet. Tekniken är kompakt, kräver lågt 

underhåll och relativt oberoende av mängd droppar eller stoft i ingående gas. Företaget är 

relativt ensam om sin produkt. Tyskland är den stora marknaden.  

 

Kontaktuppgifter 

Claes Inge 

www.3nine.se 

 

Intervju 

Man prövar tillämpning på andra områden. Vid en såg i Kilafors finns en separator 

installerad i en panna där man eldar flis från sågen. Temperaturen i rökgasen sänks till 

65-80 °C genom vattenspray före separatorn. Efter separatorn finns en rökgaskondensor. 

Separatorn är byggd i rostfritt stål eftersom plast påverkas av temperaturen vid längre tids 

användning. Vid oljedimavskiljning är temperaturen 30-50 °C. Idag är priset för 

centrifugalseparatorn i nivå med priset för ett elektrostiskt filter i samma storlek, men 
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man räknar med en halvering av priset i nästa generation. Man satsar på anläggningar 0,5-

10 MW. Mätning har skett vid VTT på både totals stoftmängd och uppdelat på 

partikelstorlek. Separatorn avskiljer partiklar ned till 1 µm.  

 

I ett samarbete med ETC har man tidigare studerat hur dålig förbränning påverkar 

separatorn. Den är känslig för tjäror vilket ger beläggningar. Vid normal drift kan den 

hållas ren genom regelbunden spolning med vatten.  

 

Man funderar även på att ladda partiklarna för at få en bättre avskiljning. 

 

Företaget bedriver själva utvecklingsarbete. De har ett eget lab. De arbetar gärna i projekt 

med andra, både uppdragsgivare och offentliga finansiärer. 

 

Bo-E. Sjöberg i Stockholm AB 
 

Om företaget 

Företaget har agentur på gasreningsutrustning, siktar, spånframställning fuktmätare mm 

från ett antal företag. 

 

Verksamhet 

På gasreningsområdet förmedlar man utrustning från EWK Umwelttechnik i 

Kaiserlautern i Tyskland. EWK har bl.a. våta elektrofilter för gaser efter spåntork. I 

Sverige har anläggningar installerats vid pelletsfabriker och spånskivefabriker.  

 

Kontaktuppgifter 

Lena Sjöberg-Elgcrona 

www.sjoberg-jonkoping.com 
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  

Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har 

Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, 

forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 

hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och 

högskolor och bland våra cirka 9000 kunder finns allt från nytänkande småföretag till 

internationella koncerner. 
 

 

SP Technical Research Institute of Sweden 

Our work is concentrated on innovation and the development of value-adding technology. 

Using Sweden's most extensive and advanced resources for technical evaluation, 

measurement technology, research and development, we make an important contribution to 

the competitiveness and sustainable development of industry. Research is carried out in close 

conjunction with universities and institutes of technology, to the benefit of a customer base of 

about 9000 organisations, ranging from start-up companies developing new technologies or 

new ideas to international groups. 

 

 

 
 
 
 
 

 


