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Sammanfattning 

Denna rapport är en studie där tre olika reningstekniker för att reducera utsläppen av VOC, 

(volatile organic compounds) på färgföretaget Beckers Group, jämförs och utvärderas. De 

reduceringsmetoder Beckers använder sig av i dagsläget vilka ska jämföras är på 

anläggningen i Sverige en uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning. 

Anläggningarna i Kina har ett skrubbertorn med diesel följt av en aktiv kolbädd som 

polersteg. Anläggningarna i USA har en katalytisk förbränningsmetod kallad Oxidizer. 

Teknikerna jämförs och utvärderas utifrån teknik, miljö och ekonomi i rapporten. Rapporten 

inleds med att teori gällande färgtillverkning, lösningsmedel och reningsteknikerna redogörs. 

Därefter görs en utförlig beskrivning för respektive anläggning utifrån teknik, miljö och 

ekonomi. Denna information ligger sedan till grund för jämförelse och utvärdering av 

metoderna. Rapporten kompletteras med beräkningsredskap för att uppskatta vilken av de 

ovan nämnda teknikerna som kan anses vara lämplig för en given utsläppssituation samt för 

att uppskatta kapitalet för denna teknik. 

Det framgår i rapporten att uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk 

förbränning är den miljömässigt bästa reningstekniken då den kräver mindre energi, har hög 

reningsgrad samt att den genererar väldigt lite avfall. Sämst ur miljösynpunkt är skrubbertorn 

med diesel följt av en aktiv kolbädd eftersom den har en lägre reningsgrad samt att stora 

mängder avfall erhålls. Ur miljösynpunkt kan denna metod förbättras om omhändertagandet 

sker med stor försiktighet samt om avfallet återanvänds. Oxidizern hamnar där emellan då den 

har bra reningsgrad och genererar mycket lite avfall men metoden kräver stödbrännare för att 

driva processen vilket ökar energikonsumtionen. 

Ekonomiskt är investeringskapitalet avsevärt lägre för skrubbertornet med diesel följt av en 

bädd med aktivt kol och dyrast är uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk 

förbränning. Ökar luftflödet ut från anläggningen kommer det att löna sig att installera en 

rotor före förbränningen då denna kommer återbetalas tack vare insparande av 

energikostnader. Investeringskapitalet för Oxidizern liknar metoden i Sverige bortsett från 

själva kapitalet för rotorn. De rörliga kostnaderna för skrubbertorn med diesel följt av aktivt 

kol är beroende av om kol och diesel kan åeranvändas, gör det inte det blir kostnaderna 

mycket höga för detta och stiger med den mängd VOC som måste renas. 
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Summary  
This work is a study where three different reduction techniques regarding VOC (volatile 

organic compounds) abatement, at the paint and coating company Beckers Group, is 

compared and evaluated. The reduction techniques that Beckers Group is using are a rotor 

technique to concentrate up the VOC-concentration before a catalytic combustion in Sweden, 

a Catalytic combustion technique called Oxidizer in USA and a scrubber technique with 

diesel followed by active carbon in China. 

The techniques are evaluated regarding technique, environment and economic aspects. The 

report starts with a theoretical background of paint manufacturing, solvent and the reduction 

techniques. Then the three different techniques are described in detail regarding the technical, 

environmental and economic aspects. This information will provide the ground for the 

comparison and evaluation of the system. The report is complemented with some tools to 

estimate which of the techniques that would be the most appropriate for a given situation and 

also for estimating the investment capital of the technique. 

It appears, in the report, that the rotor technique followed by a catalytic combustion is the best 

technique according to the environmental aspect since it has low energy consumption and is 

not generating a lot of waste. The worst technique in an environmental aspect is the scrubber 

technique with diesel followed by active carbon because of the lower VOC-reduction value 

and a big amount of waste that is obtained. Out of an environmental aspect this technique can 

be improved by taking care of the waste with great caution by reusing or recycling. The 

Oxidizer end up in between because it has good reduction rate and generate very little waste, 

but the method requires support burner to drive the process, which increases the energy 

consumption. 

The investment in capital is much lower for the scrubber with diesel followed by active 

carbon than the catalytic combustion of VOC. If the air flow is big it will pay off with a rotor 

for concentrating up the VOC-concentration thanks to lower energy consumption. Investment 

capital for Oxidizern is similar to the method used in Sweden except from the cost of the 

rotor. The cost for the scrubber is depending on whether the diesel and carbon can be reused 

or recycled. If not the diesel and carbon is being reused or recycled the cost will increase with 

the amount of VOC treated.   
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1. Inledning 

Beckers Group är en global koncern inom ytbehandling riktat mot industrin. Anläggningarna 

hanterar stora mängder lösningsmedel vilket leder till en luftström med dessa lösningsmedel 

ut från anläggningarna som måste renas. Företaget hanterar dessa utsläpp olika och på 

Beckers Groups olika produktionsanläggningar. De anläggningarna där reningsteknik finns 

tillgängligt är i länderna Sverige, Kina och USA. Becker vill nu jämföra och utvärdera vilken 

eller vilka av dessa metoder som är lämpligast för deras övriga anläggningar runt om i värden. 

Reduceringsmetoderna som Beckers Group använder sig av i dagsläget på sin anläggning i 

Sverige är uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning. Skrubbertorn 

med diesel följt av en aktiv kolbädd i Kina. Enbart katalytisk förbränning i en anläggning 

kallad Oxidizer i USA. 

Lösningsmedel kategoriseras som flyktiga organiska föreningar eller på engelska volatile 

Organic Compounds (VOC). VOC har stor inverkan på både miljö och hälsa. VOC-

emissioner bidrar till uppkomsten av marknära ozon, nedbrytningen av ozonskiktet, 

växthuseffekten samtidigt som lösningsmedlet i sig kan vara hälsoskadligt för människor och 

djur. VOC är även relativt inert i naturen och kan ha lång uppehållstid. Dessa anledningar gör 

intresset stort att reducera utsläppen av VOC från Beckers Groups anläggningar. 

Myndigheterna ställer även höga krav på verksamheter som handskas med större mängder 

lösningsmedel gällande utsläpp till luften. En risk för djur och miljö finns även om VOC 

emitteras ut till mark eller vatten, därför bör hanteringen av avfall från reningsmetoderna ske 

med försiktighet. [1] 

1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jämföra och utvärdera de tre VOC-reduceringsteknikerna 

uppkoncentrering med en zeolitrotor följt av katalytisk förbränning, skrubbertorn med diesel 

följt av en aktiv kolbädd som polersteg samt en anläggning med enbart katalytisk förbränning. 

Examensarbetet ska ge Beckers Group ett underlag att använda när reningsteknik på 

företagets övriga anläggningar ska planeras för att lättare kunna välja en lämplig 

reningsteknik. Arbete ska även ge Beckers Group en grövre uppskattning om hur mycket vald 

reningsteknik kommer att kosta att installera. Läsaren av rapporten kommer även skapa sig en 

förståelse för teorin bakom dessa reningstekniker samt få en förståelse för färgtillverkning och 

lösningsmedel.    

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utvärdera och jämföra de tre metoderna utifrån tre aspekter. 

Aspekterna består av teknisk funktion och prestanda, miljö samt ekonomi. Teknisk funktion 

och prestanda omfattar en teknisk beskrivning, kapacitet, behov av support i form av 

kemikalier, energi, personal för drift och underhåll samt utrymmesbehov. Miljö omfattar 

teknikens VOC-reducering, utsläpp till atmosfären samt avfall och övriga miljöaspekter. 

Ekonomi omfattar investeringskostnader och driftkostnader i form av energi, personal mm. 

Beräkningsmodeller kommer även tas fram för att lätt kunna uppskatta lämplig reningsteknik 

och därefter kostnadsuppskatta vald teknik. Målet med examensarbetet är även att ge en 

teoretisk bakgrund till reningsteknikerna, färgtillverkning och lösningsmedel.  

1.3 Metod 

Teknisk information inhämtas genom kontakter med företagets nyssnämnda anläggningar i 

Sverige, Kina och USA, ingenjörslitteratur och kontakter med leverantörer av utrustning. Med 

hjälp av denna information kommer en teoretisk bakgrund till teknikerna att byggas upp samt 

att alla tekniker kommer att redogöras utförligt utifrån teknik, ekonomi och miljö. 
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Informationen kommer även ligga till grunden för beräkningsmodellerna. Efter att alla 

tekniker är detaljerat beskrivna utifrån teknik, miljö och ekonomi kommer dessa att utvärderas 

och jämföras utifrån samma aspekter.  

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att studera reningsteknikerna på Becker Groups anläggning i Märsta 

samt företagets systeranläggningar i Kina och USA. Utöver reningsteknikerna som 

examensarbetet riktar in sig på finns en uppsjö av alternativa tekniker, men denna rapport 

kommer att avgränsa sig till de nämnda reningsteknikerna. Utöver reningstekniker finns 

flertal interna åtgärder som kan vidtas för att minimera VOC-utsläppen. Dessa åtgärder kan 

vara bra ventilation till reningen så att inte stora mängder VOC avgår genom okontrollerade 

utsläpp, säkerställa att blandningskärl och cisterner till färgen är stängda för att minimera 

VOC-emissioner eller använda mindre mängd av eller mindre flyktiga lösningsmedel i 

produktionen. Examensarbetet kommer endast att titta på reningsteknikerna för VOC och 

avgränsa sig där.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Teorin för teknikerna som används av Beckers Groups gällande VOC redogörs nedan i form 

av en allmän beskrivning. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av färgtillverkning och 

lösningsmedel. Teorierna som redogörs för är katalytisk förbränning av VOC, adsorption på 

zeoliter för utjämning och uppkoncentrering av gasflöden samt adsorption på aktivt kol för en 

slutlig rening av VOC och absorption av VOC till diesel i en skrubberanläggning. 

2.1 Färgtillverkning 

Färg som Beckers Group arbetar med och som ingår i detta arbete är färger för till exempel 

bilar, TV-apparater, fasadplåt, mobiltelefoner osv. Färg till dessa ändamål används 

huvudsakligen för estetiska skäl, för att skydda materialet mot korrosion, nedbrytning eller 

slitage samt för att förbättra en ytas egenskaper.  

Olika färger använd för olika ändamål. Färger delas upp i de olika kategorierna grundfärg, 

täckfärg, enskiktsfärg och klarlack. Torkningsprocessen kan även variera mellan olika färger. 

Torkningsprocessen delas in i kategorierna intorkning, ihopsintring, oxidativ torkning, 

ungshärdande, tvåkomponentshärdande och strålningshärdande. [2] 

Färg består av bindemedel, lösningsmedel, pigment, fyllnadsmedel samt övriga tillsatser. 

Bindemedlet är den del som får färgen att hålla ihop så att det kan bildas ett färgskikt över 

materialet. Vilken typ av bindemedel som väljs till en färg styr huvudsakligen av färgens 

önskade egenskaper. Dessa egenskaper kan vara vidhäftning till underlaget, torkning/härdning 

och flexibilitet hos färgen. Lösningsmedlets funktion i färgen är huvudsakligen att färgen ska 

få en lämplig viskositet för bearbetning och applicering. Vilket lösningsmedel som väljs för 

färgen beror till stor del på vilket bindemedel som används till färgen. Lösningsmedlet måste 

vara blandbart med bindemedlet samtidigt som det inte får påverka färgens kvalitet negativt. 

När färgen torkar avdunstar lösningsmedlet. Pigmentet är det som ger färgen dess kulör. 

Pigmentet består av små partiklar som blandas ihop med färgen och ger den dess kulör men 

de löser inte upp sig i färgen. En vanlig färg innehåller vanligen tre till fem olika pigment. 

Utöver pigmentets färg måste vid val av pigment även egenskaper som utomhus- och 

temperaturbeständighet samt täckningsförmåga beaktas. Pigment är uppbyggda av tillexempel 

metalloxider, sot, aluminium, mica eller organiska kolväteföreringar. Ett fyllnadsmedel 

används även för att höja pigmenthalten, justera glansen, öka vidhäftningen till underlaget 

eller sänka priset. Utfyllnadsmedel kan vara talk, krita eller kaolin. Övriga tillsatser omfattar 

en liten del av färgen, ca 1 % eller mindre. Det kan vara medel för att undvika skinnbildning, 

skum eller mögel och bakterieangrepp eller för att erhålla god vätning av pigment och 

underlag, rätt motstånd, rätt pH och att färgen ska torka fortare. [2] 

Tillverkningen av färg består av olika steg. Tillverkningsstegen är förblandning, rivning, 

spädning, nyansering och justering, kvalitetskontroll, silning och avslutningsvis fyllning. 

Förblandningen innefattar att bindemedel, lösningsmedel och övriga tillsatser satsas i en 

cistern för att sedan blandas om men hjälp av en sågtandad omrörare/rivskiva. Därefter 

tillsätts torra råvaror där det tyngsta satsas först. Under omrörning tillsätts därefter pigmenten 

för att undvika stora klumpar. Denna blandning kallas nu för rivdel och är en trögflytande 

blandning. Pigmenten i rivdelen består nu av små korn av pigmenten som måste finfördelas 

ytterligare. Detta steg är rivningen och ger pigmenten en bättre färgningsförmåga och en 

skrovlig yta undviks. Beckers Group använder oftast en pärlkvarn vid rivningen. Den består 

av en nedkyld behållare fylld med små pärlor där färgen pumpas genom och blandas med 

pärlorna. En axel med skivor får blandningen att snurra runt och därmed sönderdela 

pigmentklumparna. Rivningen pågår till ett önskat resultat är uppnått. Därefter tillsätts 

resterande mängd bindemedel, lösningsmedel och tillsatser till rivdelen och blandas sedan om. 
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Det som återstår av själva tillverkningen är nyanseringen. Här görs det sista justeringarna av 

färgens egenskaper som glans, viskositet, pH och kulör. Kulören justeras genom att 

pigmentpastor tillsätts, för att uppnå önskad kulör krävas vanligen tre till fem olika 

pigmentpastor. Innan produkten ska silas och fyllas i emballage måste färgen 

kvalitetskontrollerads. I kvalitetskontrollen kontrolleras färgens övriga egenskaper som 

vidhäftning, flexibilitet, tålighet mot lösningsmedel, bottensatsprov mm. Kontrollerna kan 

variera beroende på krav och kundens behov. [3] 

2.2 Lösningsmedel 

Användningsområdena för lösningsmedel är många. Huvudprincipen är att lösa ett fast ämne 

för att sedan med dess låga kokpunkt kunna avlägsnas. Detta används till exempel då en 

komponent ska extraheras från ett annat medium, ett ämne ska lakas ur från ett medium eller 

ett fast ämne ska lösas upp. Lösningsmedel kan även användas som en matris för reagens för 

att påskynda kemiska reaktioner. Vanligaste lösningsmedlet är vatten då vatten har förmågan 

att lösa många molekyler men huvuddelen av alla lösningsmedel inom färgtillverkning är 

organiska. [1] 

Det finns många lösningsmedel att tillgå med helt olika egenskaper. När ett lösningsmedel ska 

väljas beaktas vanligen polaritet, molekylvikt, kok och fryspunkt, ångtryck, flyktighet med 

flera egenskaper. För lösningsmedlets förmåga att lösa ett ämne är polariteten och 

molekylvikten viktiga aspekter, för lösningsmedlets förmåga att avdunsta är kokpunkt, 

ångtryck och flyktighet viktiga. När det kommer till miljösynpunkt och möjlighet att rena 

luftströmmar med lösningsmedel betraktas flyktigheten för att veta hur benäget ämnet är att 

avdunsta till luften och molekylvikten i förhållande till luften för att veta om lösningsmedlet 

kommer stiga uppåt eller sjunka till golvet. Ska lösningsmedlet renas genom förbränning är 

det viktigt att betrakta självantändningstemperaturen och värmevärdet som är den mängd 

energi som frigörs vid förbränning. [1] 

I Tabell 1 listas de vanligaste lösningsmedlen inom färgtillverkning som hittades i 

processluften vid anläggningen i Märsta med dess egenskaper. En mer detaljerad lista på 

vanliga lösningsmedel inom färgtillverkning finns i Bilaga 9. Vad dessa lösningsmedel som 

hittades i luften har gemensamt är att de har högre ångtryck vilket gör att de lätt avdunstar. 

Alla lösningsmedel betraktas inte som VOC. Med VOC enligt förordning (SFS 2013:254) om 

användning av organiska lösningsmedel menas en organisk förening som innehåller dels 

grundämnet kol, dels väte, halogener, syre, svavel, fosfor, kisel eller kväve samt vid en 

temperatur på 20 °C har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller har motsvarande flyktighet när 

medlet används. 
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Tabell 1 Egenskaper hos lösningsmedel som är vanliga inom färgtillverkning [4] 

Lösningsmedel Molekylvikt 

[g/mol] 

Kokpunkt 

[°C] 

Ångtryck 

[kPa] 

Självantändningstemperatur 

[°C] 

Värmevärde 

[kJ/mol] 

Aceton 44,1 56 24,3 465 -1786 

Xylen 106,2 140 0,6-1,1 463 -4552 

Butylacetat 116,2 136 1,5 421 -3467 

Naftor 158 145-174 0,1-1,4 240 - 

MPA  132,2 145 0,3 - - 

MEK 72,1 80 10,4 505 -2676 

etanol 46,1 78 5,9 365 -1371 

n-butanol 74,1 118 0,8 343 -2670 

Iso-butanol 74,1 108 1,2 415 -2869 

 

Eftersom utsläpp av lösningsmedel bidrar till uppkomsten av marknära ozon, nedbrytningen 

av ozonskiktet och växthuseffekten är det av stort intresse att destruera dessa innan de når 

atmosfären. Lösningsmedel i sig är samtidigt hälsoskadlig för människor och djur. [1] 

2.3 Katalytisk förbränning av VOC 

Lösningsmedlen i luftströmmen ut från anläggningar kan effektivt förbrännas i en reaktor 

tillsammans med syre till koldioxid och vatten som i sin tur kan släppas ut till atmosfären 

enligt den förenklade reaktionsformeln om VOC endast innehåller rena kolväten: [5] 

VOC(g) + O2(g) →Katalysator(s)→CO2(g) + H2O(g) + Värme 

För att förbränna lösningsmedel krävs en temperatur i reaktorn upp till 750-850 °C för att 

säkerställa en fullständig förbränning [5]. Denna höga processtemperatur medför både höga 

uppvärmningskostnader och dyra materialkostnader för reaktor och övrig utrustning som ska 

tåla denna höga temperatur. Med hjälp av en katalysator kan temperaturkravet för att 

fullständig förbränning ska ske sänkas till kring 150-350 °C [5]. Detta medför både en lägre 

uppvärmningskostnad samt en lägre materialkostnad. Det som katalysatorn gör är att den 

bistår med aktiva säten där lösningsmedlet och syret kan sätta sig och reaktion enklare kan 

ske. Detta sänker aktiveringsenergin utan att själv reagera och förbrukas. Sänkt 

aktiveringsenergi för reaktionen av oxidation av lösningsmedlet leder således till en lägre 

temperatur [6]. Kravet på lägsta temperatur varierar med rådande lösningsmedel, 

katalysatormaterial, reaktorvolym samt övriga faktorer. Andra viktiga faktorer för att 

säkerställa en fullständig förbränning är god syretillgång och hög turbulens, och tillräckligt 

med uppehållstid i reaktorn [5]. En stor nackdel med katalytisk förbränning är den att 

katalysatorn är väldigt dyr relativt till övrig materialkostnad. Katalysatorn kommer även över 

tiden att deaktiveras vilket kräver att katalysatorn på sikt behöver bytas ut eller repareras 



6 

 

vilket medför stora kostnader [6]. Att katalysatorn deaktiveras innebär att dess aktiva säten 

blockeras av föroreningar vilket gör den oduglig som katalysator [6]. 

Katalysatormaterialet består vanligen av ädelmetaller som platina, palladium eller rodium 

eller vissa metalloxider. Katalysatormaterialet täcker ett bärarmaterial för katalysatorn som 

fungerar som ett ytförstorande material för att göra katalysatorns aktiva yta så stor som 

möjligt, bärarmaterialet kan till exempel vara keramiskt. Ett annat alternativ till keramiskt 

bärarmaterial är en metallisk struktur som formas till en vågig struktur och betäcks med 

katalysatormaterialet. Dessa metalliska strukturer kallas för monoliter, exempel på keramisk 

katalysator och monolit visas i Figur 1. [6] 

 

 

Figur 1 Monolit och keramiska katalysatorer [5]. 

 

Vid förbränning av lösningsmedel frigörs stora mängder värme vilket går att återvinna. 

Värmen kan återvinnas i form av uppvärmning av inkommande förorenad luft till förbränning 

samt uppvärmning av anläggningens fastigheter. Återvinns reaktionsvärmet för uppvärmning 

av inkommande gas till reaktorn via en konventionell värmeväxlare kallas processen för 

rekuperativ förbränning. Vid värmeåtervinning används normalt en plattvärmeväxlare som 

kopplas mellan två mötande processflöden. [5]  

 

Värmeväxlarens effektivitet anges vanligen i %, dvs. hur många procent värmeöverföring sker 

med i förhållande till hur mycket som maximalt skulle kunna överföras. Viktigt att poängtera 

är att verkningsgraden för en värmeväxlare är unik för ett visst flödesförhållande och 

temperaturer på ingående flöde. Det går alltså inte att ange en unik verkningsgrad för en 

värmeväxlare. Verkningsgraden ger däremot en bra fingervisning av hur stor värmeöverföring 

som sker för rådande förhållande i systemet. [7] 

Faktorer som påverkar värmeväxlarens verkningsgrad är storlek, material, flöden, 

temperaturer, konstruktion, etc. [8] 

Monolitkatalysator  

Keramisk katalysator 
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För att komma upp till antändningstemperaturen krävs en stödvärmare. Stödvärmaren kan 

vara tillexempel en gasbrännare eller en elektrisk värmetråd. Om halten lösningsmedel är 

tillräckligt hög i gasströmmen kommer värmen som avges från tidigare reaktion räcka för att 

självantända inkommande flöde. När processen är självförsörjande kallas det att den är 

autoterm, dvs. ingen stödvärmare eller stödbränsle krävs till processen. [5] 

Minsta halten lösningsmedel för att processen ska är autoterm beror lite på verkningsgrad på 

värmeåtervinning, självantändningstemperaturen i reaktorn samt typ av lösningsmedel i 

processluften. Halten lösningsmedel som krävs för en autoterm process för en rekuperativ 

katalytisk förbränning ligger kring 5 g/m3(n) [9]. Ekvation 4 och Figur 13 i Bilaga 5 

redovisar en beräkningsmetod för att beräkna behov av stödvärmning. 

Ett förbränningssystem för lösningsmedel kan utökas med en utjämningsenhet eller en 

uppkoncentreringsenhet för att erhålla jämnare flöden [10]. Sådana enheter beskrivs mer 

utförligt i nästa avsnitt i rapporten.  

Studier visar att om katalytisk förbränning tillämpas vid lägre VOC-konctrationer istället för 

vanlig termisk förbränning kan totalkostnaderna för reningen av lösningsmedel sänkas. Detta 

trots höga kostnader för katalysatorn. [11] 

Flödesschemat i Figur 2 visar ett exempel på hur en rekuperativ katalytisk förbrännings-

anläggning kan vara utformad [5].  

 

Figur 2 Rekuperativ katalytisk förbränning, bilden är baserad på [5]. A) Förorenad luft B) 

kompressor C) VVX D) stödbrännare E) katalysator F) skorsten 

2.4 Adsorption 

Principen för adsorption är den att molekyler fångas upp av och fastnar på ett fast ofta poröst 

material. Eftersom porerna i materialet är mycket små blir dess aktiva yta där adsorption kan 

ske mycket stor, ofta 500-1000 m2/g. Molekylerna materialet kan adsorbera beror på 

molekylernas vikt, struktur och polaritet. [8] 
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Denna teknik används när en blandning med en eller flera komponenter vill frånskiljas från ett 

flöde. Tekniken kan användas både i luft och vätskeströmmar och är mycket vanlig för att 

rena bort föroreningar från processflöden. Materialet som ska användas för separationen väljs 

eller skräddarsys för molekylerna som ska adsorberas för att erhålla så hög separation som 

möjligt. Samtidigt eftersträvas en hög selektivitet för processen för att endast fånga upp 

önskade molekyler. [8] 

Processen fungerar genom att adsorptionsmaterialet utgör en bädd där luft eller 

vätskeströmmen passerar igenom. Absorbentens förmåga att adsorbera kommer med tiden att 

sjunka samtidigt som porerna fylls. Av denna anledning måste adsorbenten desorberas med 

jämna mellanrum. Desorberingen utförs vanligen genom att värme tillförs och passerar 

igenom materialet. Hur länge en bädd kan operera innan den behöver desorberas beror på 

koncentrationen i strömmen och typ av adsorbent. Vanlig desorberingsmedium vid gasrening 

är varm ånga följt av en varm inert gasström (vanligen N2) för torkning och därefter en kall 

inert gasström för nedkylning av adsorptionsbädden. Desorption kan även ske med en varm 

luftström eller en varm inert gasström. Eftersom det inte är önskvärt att stoppa processen för 

rengöring är det vanligt att en anläggning har två eller fler bäddar med ventiler som kan styra 

om flödet mellan bäddarna när en ska regenereras, se Figur 3. [8] 

 

Figur 3 Två parallellkopplade adsorptionsbäddar, bilden är baserad på [8]. 

När adsorbenten töms bildas en ström med hög koncentration av ämnet. Detta måste nu tas 

omhand. Det kan göras tillexempel genom att skicka strömmen direkt till förbränning eller så 

kan strömmen kylas ner för att kondensera ut ämnet som sedan kan återvinnas alternativt gå 

till förbränning. [9] 

När adsorbentens kapacitet ska studeras används så kallade isotermkurvor som är en 

jämnviktskurva för förhållandet mellan koncentrationen i flödet till adorbenten och 

koncentrationen på adsorbenten i g/g adsorbent. Detta ger en fingervisning om hur bra 

adsorbenten är för den rådande situationen. [8] 

För att få en uppfattning om hur länge en adsorbent fungerar innan desorbering krävs så 

används en genombrottskurva. Genombrottskurvan visar hur en bädds adsorberande förmåga 

Flöde in 

Desorberat 
flöde 

Desorberingsmedie 

Rent flöde 
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sjunker med tiden tills ett genombrott nås dvs utgående gasström har för hög halt kolväten och 

flödet måste stoppas eller styras om till en annan bädd för att möjliggöra rengöring av 

adsorbenten. På diagrammets x-axel visas tiden och på y-axeln visas förhållandet mellan 

koncentrationen i utgående flödet och koncentrationen i ingående flöde, detta skrivs som 𝑐 𝑐0⁄ . 

Figur 4 visar en skiss på hur en genombrottskurva kan se ut med tiderna t1 för starttiden, tb för 

genombrottspunkten och t* för när halva adsorbenten är full. [8] 

 

Figur 4 Genombrottskurva för adsorbent, bilden är baserad på [8]. 

Förutom för att separera en komponent från ett flöde kan adsorption användas för att 

koncentrera upp ett flöde av en komponent eller jämna ut koncentrationen i ett flöde över 

tiden. En uppkoncentrering kan åstadkommas med en så kallad rotoradsorption och utjämning 

av koncentrationen utgörs av en adsorptionsbädd placerad i processflödet.  

Utjämningen av koncentration i ett flöde fungerar så att när koncentrationen i flödet är högt 

adsorberas ämnet på adsorbenten och när koncentrationen i flödet är lågt kommer tidigare 

adsorberat material desorberas och höja koncentrationen på flödet.  

Principen för rotoradsorption är att adsorbenten befinner sig i en sakta roterande cylinder där 

flödet passerar igenom en större del av rotorn samtidigt som en mindre del av rotorn 

desorberas. Desorberingsflödet är mycket lägre vilket gör att dess koncentration blir mycket 

högre än tidigare, se Figur 5 för schematiskt ritning av processen. [10] [5] 

 

Figur 5 Rotoradsorption, bilden är baserad på [10]. 

De vanligaste adsorbenterna är aktivt kol, silikagel, kiselgur, aluminiumoxid, zeoliter och 

polymera adsorbenter [9]. Aktivt kol och zeoliter är de adsorbenter som är av intresse för 

denna rapport och beskrivs nedan.  
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Aktivt kol är ett ofarligt kolhaltigt adsorberande medel med en porös struktur och en stor inre 

area. Aktivt kol har förmågan att adsorbera stora mängder opolära organiska molekyler från 

gas eller vätska. Volymen för porerna är vanligen 0,2 ml/g men dess aktiva yta är så stor som 

900 m2/g. Porstorleken varierar mellan 0,3 och flera tusen nm. Aktivt kol är kommersiellt 

tillgänglig i cylindriska pellets, granulat eller pulverform. Adsorption på aktiv kol är en 

exoterm reaktion och desorbering utförs med en varm luftström följt av en inert gas för 

torkning. [12] Aktivt kol kan adsorbera 50-150 g lösningsmedel/kg kol [9]. Nackdelen med 

aktivt kol är att det inte fångar upp polära ämnen lika bra som opolära, polära lösningsmedel 

kan vara aceton eller etanol [13]. 

Zeoliter är ett material som består av kristallina aluminosilikater med mycket stor yta för 

molekyler att fastna på. Zeoliter kan tillverkas så att den adsorberar hydrofoba eller hydrofila 

molekyler. Detta görs genom att ta bort naturligt aluminium i kristallerna för att göra 

zeoliterna mer hydrofoba. Zeoliter kan även skräddarsys med specifika porstorlekarna som 

medför begränsningar för storleken och orienteringen av molekyler som kan adsorberas för så 

bra anpassning till molekylerna som möjligt. Den aktiva ytan för zeoliter är dock betydligt 

mindre än för aktivt kol. [12] 

2.5 Absorption 

Absorption kan används då en gasström ska renas från en komponent. Detta görs med hjälp av 

principen att vissa molekyler i en gas har förmågan att lösa sig i en vätska, dvs. gasen 

absorberas. Själva processen sker i en kolonn där gasflödet normalt möter vätskeflödet 

motströms mot varandra. Har vätskan förmågan att absorbera komponenten från gasen 

kommer utgående gas vara relativt ren från komponenten medan vätskeflödet kommer bära 

med sig den ut. Kolonnens funktion är att skapa så stor kontaktyta mellan gasen och vätskan 

för att möjliggöra övergången. Vanligast är kolonnerna av typen packade bäddar med 

packningsmaterial eller kolonner med fördelande bottnar med hål eller ventiler i sig som låter 

gas passera men inte vätska. Packningsmaterialet delas upp i tre kategorier, packningsmaterial 

som är i ett stycke och redan strukturerad s.k. kontinuerlig fyllning, material som måste 

staplas i kolonnen och material i mindre bitar som inte kräver någon stapling utan endast kan 

tillsättas till kolonnen s.k. fyllkroppar. Ovanför kolonner med packat material finns en 

vätskefördelare som ska fördela vätskeflödet jämt över kolonnen. Dessa typer av kolonner 

kallas vanligen för skrubber. [8] 

Två faktorer påverkar huvudsakligen absorptionens effektivitet. Faktorerna är absorbentens 

förmåga att fånga upp komponenten ur gasen och kontakten i kolonnen mellan gas och vätska. 

Absorbentens förmåga att fånga upp komponenten styrs av löslighet i vätskan enligt Henry’s 

lag. Henry’s lag säger att sambandet mellan koncentrationen av en komponent i vätska är 

linjärt proportionellt mot komponentens partialtryck ovanför vätskan vid konstant tryck och 

temperatur. Henry’s lag ser ut enligt Ekv 1 [14]. 

pi = Hi xi Ekv 1 

Där pi är partialtrycket av molekylen ovanför vätskan, xi är koncentrationen av molekylen i 

vätskan (absorbenten) och H är Henry’s konstant. Henrys konstant är unik för varje gas och 

vätska. Partialtrycket är proportionerlig mot kompentens koncentration i gasen ovanför 

vätskan vid konstant tryck och temperatur. [14] 

Kontakten i kolonnen mellan gas och vätska styrs av kolonnens uppbyggnad som typ av 

packningsmaterial, storleken på packningsmaterial i förhållande till kolonndiametern eller 

antal och storlek på bottnarna. Kravet på kontaktytan mellan gas och vätska styrs av önskad 

separation, komponentens löslighet i vätskan samt gasens flöde respektive koncentration. [8] 
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I Figur 6 illustreras hur absorptionskolonner med packningsmaterial respektive fördelade 

bottnar kan se ut. 

 

 

Figur 6 Kolonn med fördelade bottnar och fyllnadsmaterial, bilden är baserad på [8]. 

Intressant för denna rapport är absorption i skrubbertorn med diesel som absorbent. Diesel har 

en hög kokpunkt och lämpar sig således bra som absorbent för VOC [15]. Diesels förmåga att 

absorbera lösningsmedel variera stort beroende på vilket lösningsmedel det gäller. En 

generalisering är att alla opolära lösningsmedel passar bra att tas bort med diesel [16]. 

Förutom polaritet påverkar även lösningsmedlets kokpunkt lösligheten i diesel [16]. VOC-

koncentrationen i luften ut från skrubbern styrs således av koncentrationen VOC i dieseln 

enligt Henry’s lag. Henry’s konstant för VOC i diesel är svårt att uppskatta då värdet varierar 

mellan olika lösningsmedel samt att få studier är gjorda på området. Viktigt att även beakta är 

diesels ångtryck då diesel också emitterar VOC som kan följa med processluften och vidare ut 

till atmosfären. Diesels generella ångtryck är ca 0,5 kpa [17] vilket är betydligt lägre än 

ångtrycket för vanliga lösningsmedel men den ligger ändå över kriteriet för att betraktas som 

VOC. Jämfört med bensin har diesel dock ett betydligt lägre ångtryck [18]. Precis som med 

aktivt kol är nackdelen med diesel som absorbent är den att polära ämnen inte fångas upp lika 

bra som opolära [15]. 

Eftersom diesel med absorberat VOC alltid avger en liten mängd VOC samt att diesel i sig 

avger VOC är det viktigt med en poleringsmetod som till exempel aktivt kol efter skrubbern 

som kan fånga upp kvarvarande VOC. Mängden VOC som avges från diesel kommer att öka 

när VOC-halten i dieseln ökar. [17] [16] 
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3. Anläggningarna 

Beckers Groups anläggningar i Sverige, Kina och USA använder som tidigare nämnt olika 

tekniker för att reducera VOC-utsläpp från fabriken. Nedan kommer varje anläggning med 

respektive reningsteknik redovisas utförligt med hänsyn till aspekterna: teknisk beskrivning, 

underhåll, energi, ekonomi och miljö. Redovisningen kommer i senare kapitel i rapporten att 

ligga till grund för en jämförelse och utvärdering av teknikerna för respektive anläggning. 

Läsaren hänvisas till teknisk beskrivning ovan om en fördjupning i metoderna eller vissa 

begrepp behöver förtydligas för nedanstående beskrivningar. Informationen i detta kapitel är 

inhämtade genom kontakt med respektive anläggning, referenser samt testrapporter från 

Beckers Group. En sammanställning av viktig information gällande teknik, miljö och 

ekonomi redovisas i Kapitel 5 i Tabell 2 tillsammans med övriga anläggningar. 

3.1 Beckers Groups anläggning i Sverige 

Beckers Groups anläggning i Sverige är lokaliserad i Märsta nära Stockholm. År 2014 hade 

anläggningen 203 anställda med en produktionsvolym på 20 400 ton per år. Beckers i Märsta 

jobbar med färgtillverkning för industriell ytbehandling av plast och metall. Här behandlas 

VOC-utsläppen med katalytisk förbränning med en zeolitbädd för koncentrationsutjämning 

och en zeolitrotor för uppkoncentrering. Leverantören av reningsanläggningen är Zeotech AB. 

Nedan följer en teknisk beskrivning av systemet. Koncentrationer etc. är hämtade från en 

testrapport utförd av Zeotech AB, denna finns i Bilaga 8.  

Lösningsmedlen som primärt hittas i processluften och senare måste reduceras från 

ventilationerna är aceton, xylen, butylacetat, naftor, methoxy-propyl-acetat (MPA), 

metyletylketon (MEK), n-butanol och iso-butanol tillsammans med några övriga 

lösningsmedel i mycket små mängder. Aceton används endast men i stora mängder till 

diskning av kärl. I dagsläget släpper Beckers i Märsta årligen ut ca 29 ton lösningsmedel 

vilket ligger under myndigheternas krav på 35 ton per år tack vare olika processinterna 

åtgärder och reningen av VOC.  

3.1.1 Teknisk beskrivning 

I fabriken finns flertalet ventilationspunkter där processluften ventileras ut från anläggningen. 

Alla ventilationspunkter samlas ihop till ett flöde som leds vidare till reningsanläggningen. 

Innan luften kommer till reningsanläggningen passerar flödet två stycket zeolitbäddar för att 

få en jämn koncentration över tiden in till reningen. Reningsanläggningen har kapacitet för 

60 000 m3(n)/h och en minsta VOC-halt på 0,33 g/m3 och styrs helt automatiskt. [19] 

Inkommande processflöde in till reningen genomgår först två stycken filter av typen påsfilter 

vars uppgift är att ta bort små partiklar som förekommer i processliften. Påsfilter är en kassett 

med inmonterade påsar vilket skapar en stor filteryta, bilder finns i Bilaga 6. [19] 

Därefter passerar luften en zeolitrotor vars uppgift är att koncentrera upp VOC-halten i flödet.  

Rotorn är 3,4 m i diameter med ett djup på 0,4 m och består av en bikakestruktur där zeoliten 

är belagd. Hjulet roterar med en hastighet på 1-3 varv per timma. Bikakestrukturen i rotorn 

består av glasfiber som är impregnerad med zeolit. Zeoliten är en blandning av två typer av 

hydrofob zeolit, Y-zeolit och ZSM-5. Som illustreras i Figur 7 är hjulet uppdelat i tre separata 

sektorer där processflödet med lösningsmedlet passerar genom den största delen (ungefär 75 

%) av rotorn. På denna större del adsorberas lösningsmedlet av zeoliterna och luften kan 

sedan fortsätta ut till atmosfären med avsevärt lägre halt lösningsmedel. En liten del av 

processflödet passerar igenom en mindre sektion (ungefär 12,5 %) av rotorn, detta flöde 

släpps inte ut till atmosfären utan värms upp av processluft från förbränningen. Denna 

uppvärmda luftström återvänder till rotorn där den passerar igenom ytterligare en liten del av 
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rotorn (ungefär 12,5 %) där adsorberat lösningsmedel kan desorberas av den varma 

processluften. Eftersom desorberingsflödet är avsevärt mindre (ungefär 10 %) än 

processflödet in till reningen blir koncentrationen i det nya flödet upp till 10-15 gånger högre 

än tidigare. Denna sistnämnda sektion går sedan vidare till den tredje tidigare nämnda sektorn 

där den svalare processluften kyler ner rotorn för att förbereda det för den större sektorn där 

lösningsmedlet ska adsorberas. Rotorns reningsgrad är uppmätt till 95,2 %. I Figur 7 

illustreras rotorns alla sektioner. [19] 

 

Figur 7 Zeolitrotor med dess sektioner. 

Desorberingsluften med en högre lösningsmedelskoncentration går vidare till den katalytiska 

förbränningen. Den katalytiska förbränningen består av tre primära enheter: en elvärmare, en 

katalysatorbädd och en värmeväxlare. Elvärmaren har en maximal effekt på 200 kW och ser 

till att temperaturen i katalysatorn befinner sig vid lösningsmedlens 

självantändningstemperatur om inte luften har tillräckligt med lösningsmedel för att vara 

självförsörjande (autoterm). [19] 

Utgående flöde från förbränningen värmeväxlas med inkommande flöde för att ta till vara på 

reaktionsvärmet från förbränningen. Efter värmeväxlaren används en andra värmeväxlare för 

att värma upp desorberingsluften till rotorn. Slutligen avslutas processen med ytterligare en 

värmeväxlare för att ta till vara på den sista värmen från processen. Denna värme värmeväxlas 

med uppvärmningen till fabriken. [20] 

Flödena igenom reningen styrs med hjälp av kompressorer och spjäll. Anläggningen är 

försedd med flertalet larmfunktioner som kan stoppa anläggningen vid behov och ger signaler 

till de olika arbetsstationerna i fabriken. Hela anläggningen kan visualiseras och manövreras 

med ett PC-baserat program vid namn Win CC. Programmet visar hela reningsanläggningen 

med status för varje komponent och aktuella tryck och temperaturer, larm och samhörande 

flöden. Hela processflödet visas i Figur 8 och bilder på systemet finns i Bilaga 6. [19] 

Reningsanläggningen är igång så länge fabriken är i bruk. Anläggningen är normalt klar för 

start även då fabriken inte är igång. En signal från ett tidur eller då ventilationssystemet i 

produktionen startas manuellt ges en startorder till reningsanläggningen. Nu startas 

komponenterna i anläggningen i en viss ordning. Efter 15 – 20 minuter har katalysatorn och 

regenereringsflödet nått drifttemperatur och anläggningen är redo att ta emot lösningsmedel. 

När anläggningen ska stoppas fortsätter rotorn och elvärmaren att gå i ca 45 minuter för att 

tömma rotorn på adsorberat lösningsmedel. [19] 
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Figur 8 Flödesschema av rotor och katalytisk förbränning på Beckers Groups anläggning i Märsta. 

Katalysator består av pellets av aluminiumoxid som är impregnerade med koppar och 

manganoxid vilket sänker självantändningstemperaturen för lösningsmedel till ca 300 °C. 

Reduceringsgrad i förbränningen är uppmätt till 99,4 %. Anledningen till att en 

metalloxidkatalysator används är för att färgtillverkning bidrar med silikon som förgiftar en 

ädelmetallkatalysator. [19] 

3.1.2 Ekonomi  

Reningsanläggningen installerades på Beckers i Märsta 1999. Investeringskapitalet för 

anläggningen var 5,9 miljoner SEK. Zeotech AB som står bakom anläggningen uppskattar att 

om en likadan anläggning skulle installeras idag skulle denna investering uppgå till 5,5 - 6 

miljoner SEK. Leverantören Zeotech har gjort en uppskattning om en anläggning skulle 

installeras idag med halva kapaciteten gentemot anläggningen i Märsta d.v.s. 30 000 m3(n)/h 

med samma koncentration lösningsmedel uppskattas detta kapital vara 4,5 miljoner SEK. 

Detta visar att halva kapaciteten inte medför ett halverat investeringskapital. [19] 

Genomsnittligen ligger reparations och underhållskostnad på 390 000 SEK där 

arbetstimmarna systemet kräver är inkluderade. Denna reparations och underhållskostnad 

fluktuerar från år till år på grund av ojämna reparationskostnader. Energikostnaden är uppmätt 

till ca 1 000 kWh/dygn vilket motsvarar en årskostnad på 200 000 SEK. Total blir systemets 

årliga kostnad 590 000 SEK. Eftersom systemet har en värmeåtervinning till fabrikens 

uppvärmning kan 1 000 kWh/dygn sparas in vilket motsvara en uppvärmningskostnad på ca 

200 000 SEK. [20] 

Den dyraste komponenten i systemet är katalysatorn då ett totalt katalysatorbyte kostar ca  

350 000 SEK. Katalysatorns uppskattade livslängd av leverantören är fem år. Efter fem år 

förväntas dock inte hela katalysatorn behöva bytas utan endast dess övre hälft vilket således 

blir halv kostnaden för katalysatorbytet. Det som påverkar kostnader för denna teknik är 
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primärt luftflödet, koncentrationen VOC i luften, typ av VOC, lufttemperatur samt 

reningskravet. I Figur 11 finns ett diagram där alla anläggningars kapital visas samt att 

kapital för andra flöden kan uppskattas. Bilaga 4 kan användas om energibehovet för 

centrifugalkompressorer ska uppskattas. Bilaga 1 redovisar beslutsunderlag om denna metod 

är att föredra till en fabrik. [19] 

3.1.3 Miljö 

Till anläggningen kommer med processflödet som är 41 000 m3(n)/h 97 000 kg lösningsmedel 

om året. Efter rotorn med en reningsgrad på 95,2 % och förbränningen med en reningsgrad på 

99,4 % blir hela systemets totala reningsgrad 95,1 %. Det gör att Beckers fabrik i Märsta 

släpper ut efter reningsanläggningen ca 4 800 kg lösningsmedel. Reningsanläggningen har 

relativt låg energiförbrukning och när värmen från systemet återvinns för uppvärmning av 

fabriken har metoden en miljömässig fördel. I övrigt genererar systemet inga avfall förutom 

filter, katalysator och övriga delar som måste bytas ut. Filtret går till förbränning och utbytta 

övriga delar till återvinning av metaller. [19] 
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3.2 Beckers Groups anläggningar i Kina 

Beckers Groups två anläggningar i Kina som ska granskas finns i Guangzhou och i Tianjin. 

Anläggningen i Guangzhou har 123 anställda med en produktion på 1 709 ton om. 

Anläggningen i Tianjin har 52 anställda med en produktion på 982 ton om året. Reningen av 

VOC i båda anläggningarna sker med en tre-stegs process med slangfiltrering, absorption med 

diesel i en skrubber följt av en kolonn med en aktivt kol som polersteg. De vanligaste 

lösningsmedlen som används vid dessa fabriker är 1-metoxi-2-acetoxi propan, blandade 

alifatiska dimetyl estrar, 2-butoxietanol och xylen. Nedan följer en teknisk beskrivning av 

systemet. En sammanställning av viktig information gällande teknik, miljö och ekonomi 

redovisas i Kapitel 5 i Tabell 2 tillsammans med övriga anläggningar. [21] 

3.2.1 Teknisk beskrivning 

Processluften från fabriken ansamlas med ventilationsrör och fläktar för att sedan föras vidare 

till reningsanläggningen. Processflödet till reningen är för anläggningen i Tianjin och i 

Guangzhou 5 663 m3(n)/h respektive 12 000 m3(n)/h. Reningen inleds med ett slangfilter där 

processluften passerar genom från utsidan hängande slangar av textilmaterial där stoft och 

partiklar ansamlas på utsidan. Ansamlingen på slangarna kommer i sig att fungera som ett 

filter då reningen blir bättre ju mer partiklar som belägger slangarna [9]. När tryckfallet över 

filtret blir för stort rengörs filtret genom luftgenomströmning från motsatt håll. [21] 

Filteranläggningen har storleken 2,25 m x 1,84 m x 4,1 m. Efter filtrering av luften från 

partiklar leds processluften med centrifugalkompressorer vidare till ett skrubbertorn med 

diesel. Skrubbertornet består av platta bottnar med ventiler där skrubbervätskan rinner över 

samtidigt som luften passerar igenom ventilerna underifrån. Detta medför att luften och 

skrubbervätskan får stor kontaktyta och möjliggör absorption av VOC. Kolonnens 

dimensioner är 2 m i diameter och höjden är 6,25 m. Diesel-flödet genom kolonnen är 5 m3/h. 

Samma diesel recirkuleras kontinuerligt med en pump genom kolonnen för att sedan bytas ut 

varje år. Mängden diesel som används vid anläggningen i Tianjin är1 500 kg/år och för 

anläggningen i Guangzhou är 3 000 kg/år. Dieseln som används är vanlig fordonsdiesel och 

tas sedan omhand av tredje part som farligt avfall. [21] 

Luften går vidare till ytterligare VOC-rening i en kolonn med en aktivt kol. Aktivt kol fångar 

upp kvarvarande VOC tack vare sin adsorberande förmåga. Kolbädden har dimensionerna 3,2 

m hög och 1,8 m x 1,8 m fyrkantig bas och består av kolpellets med en partikeldiameter på 4 

mm. Kolets byts ut en gång om året och tas omhand av tredje part som farligt avfall. Mängden 

aktivt kol som används vid anläggningen i Tianjin är 2 000 kg/år och 1 000 kg/år vid 

anläggningen i Guangzhou. Efter aktivt kol-rening fortsätter luften vidare till atmosfären 

genom en skorsten. [21] 

Processluftflödet drivs av tre centrifugalkompressorer genom systemet. Hela systemet 

illustreras i Figur 9 och bilder på systemet hittas i Bilaga 6. Reduceringsgraden var uppmätt 

vid anläggningen i Tianjin vid ett tillfälle till 81 %. Uppgift om reduceringsgraden för 

Guangzhou saknas men kan uppskattas vara ungefär samma som vid anläggningen i Tianjin. 

Aktivt kol är en viktig del i systemet eftersom viss VOC kommer finnas kvar i processluften 

efter skrubbertornet. Även om diesel fångar upp mycket VOC kommer enligt Henry’s lag det 

alltid finnas ett partialtryck av VOC ovanför skrubbervätskan ju mer VOC som absorberas 

och som kommer följa med processluften, detta VOC måste även renas. Diesel har förmågan 

att fånga upp ca 100-200 g VOC/kg diesel innan allt för stora mängder VOC avgår från 

vätskan och följer med processluften vidare till adsorptionssteget. Aktivt kol har förmågan att 

fånga upp ca 50-150 g VOC/kg kol [9]. [21] 
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Figur 9 Flödesschema av filter, skrubber och kolonn med aktivt kol på Beckers Groups anläggningar i 

Kina. 

3.2.2 Ekonomi 

Totala investeringskapitalet för anläggningarna var 350 000 NCY (Kinesiska Yuan) år 2008 

för Tianjin och 400 000 NCY 2012 för anläggningen i Guangzhou vilket motsvarar ca 

570 000 SEK respektive 580 000 SEK. Rörliga driftskostnader om året där diesel, aktivt kol, 

arbetstimmar och material för underhåll, omhändertagandet av avfallet samt energikostnader 

för kompressorer är inräknade uppgår till 101 000 NCY för anläggningen i Tianjin och 

121 000 NCY för anläggningen i Guangzhou vilket motsvarar 140 000 SEK respektive 

170 000 SEK. Anläggningarna kräver vardera 40 arbetstimmar om året i underhåll. Kostnaden 

för kol ligger på ca 30 SEK/kg och priset för diesel ligger på ca 16 SEK/kg [22] [23]. [21] 

Alla kostnader ovan är baserade på faktiska värden från fabrikerna i Tianjin och Guangzhou 

och är ursprungligen i Kinesiska Yuan (CNY), omräkningen är baserad på 2015 år valutakurs 

(1,4 SEK/CNY) för och tidigare investeringar används inflationsindex från respektive år för 

att beräkna dagens penningvärde. I Figur 11 finns ett diagram där alla anläggningars kapital 

visas samt att kapital för andra flöden kan uppskattas. Bilaga 1 redogör även beslutsunderlag 

om denna metod är att föredra till en fabrik och Bilaga 4 kan användas om energibehovet för 

centrifugalkompressorer ska uppskattas. 

3.2.3 Miljö 
Till reningsanläggningen i Tianjin med processflödet på 5 700 m3(n)/h kommer årligen ca 580 

kg lösningsmedel. Av dessa renas 81 % vilket gör att reningsanläggningen släpper ut 110 kg 

lösningsmedel per år. På den liknande anläggningen i Guangzhou är lösningsmedelsmängden 

i processflödet som ska renas inte uppmätt, flödet är 12 000 m3(n)/h och reningsanläggningen 

släpper ut 120 kg lösningsmedel per år. Avfallet från reningen är partiklarna från filtret, 

dieseln samt kolet. Dieselavfallet uppgår till i Tianjin till 1 500 kg/år och i Guangzhou uppgår 

det till 3 000 kg/år. Kolavfallet uppgår till i Tianjin till 2 000 kg/år och i Guangzhou uppgår 

det till 1 000 kg/år. [21] 
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Avfallet tas omhand av tredje part som farligt avfall där omhändertagningsmetoden är okänd 

[21]. Viktigt ur miljösynpunkt när avfallet ska tas omhand är att avfallet tas omhand på rätt 

sätt eftersom det skadliga VOC finns i avfallet. Aktivt kol kan tas omhand genom att 

regenerera kolet vilket innebär att bundet VOC tvingas ut ur kolet med hjälp av en varm 

luftström. Denna luftström med höga halter VOC måste i sin tur tas omhand. Detta kan ske 

med hjälp av förbränning eller kondensering. Kondensering bir kostsamt då luften måste kylas 

ner till mycket låga temperaturer. Efter regenereringen kan kolet återanvändas.  

Viktigt att ha i åtanke är att när kolet fraktas bort från fabriken är att det innesluts ordentligt så 

inga oönskade VOC utsläpp sker. Även att regenereringen sker på ett så pass bra sätt att så 

gott som all VOC destrueras är också viktigt att beakta annars har VOC-reningen delvis gjorts 

i onödan. När dieseln ska tas omhand är det även här viktigt att bortforslingen av avfallet sker 

med försiktighet och att transportkärlen för dieseln är väl slutna så att inte VOC riskerar att 

avgå. Även om diesel har visats vara en bra absorbent för VOC [15] finns det alltid ett litet 

ångtryck av VOC ovanför dieseln som avgår och är inte kärlen väl slutna kommer VOC att 

avgå [16].  

Reningen av dieseln kan antingen ske genom att förbränna diesel och VOC eller så kan VOC 

desorberas. Desorbering är bara att rekommendera om lösningsmedlet ska återanvändas vilket 

det inte finns något behov av för Beckers Group, därför bör dieseln förbrännas. När 

förbränningen ska ske är det viktigt att förbränningen sker vid höga temperaturer, tillräckligt 

med syretillgång samt god turbulens för att säkerställa fullständig förbränning och inga 

oförbrända organiska föreningar riskerar att följa med rökgasen [9]. D.v.s. genomförs inte 

förbränningen av dieseln ordentligt riskerar VOC-reningen vara delvis onödig då VOC kan 

avgå från själva förbränningen av dieseln. 

  



20 

 

3.3 Beckers Groups anläggningar i USA 

Beckers Groups två anläggningar i USA befinner sig i Fontana och i Chicago. Anläggningen i 

Chicago har 48 anställda med en produktion på 5 536 ton om året. Anläggningen i Fontana 

har 9 anställda med en produktion på 823 ton om. Reningen av VOC för båda anläggningarna 

använder en metod kallad ” Self recuperativ catalytic oxidizer”. Detta är en reningsmetod 

enligt metoden rekuperativ katalytisk förbränning av VOC. Förutom förbränningstekniken 

inleds reningen med filter för att ta bort fasta partiklar. Nedan följer en teknisk beskrivning av 

systemet där huvudinnehållet kommer från anläggningen i Fontana då mycket information 

från anläggningen i Chicago saknas. Koncentrationer etc. är tagna från en testrapport, denna 

finns i Bilaga 7. En sammanställning av viktig information gällande teknik, miljö och 

ekonomi redovisas i Kapitel 5 i Tabell 2 tillsammans med övriga anläggningar. [24] [25] 

3.3.1 Teknisk beskrivning 

Reningsanläggningarna i USA är en rekuperativ katalytisk förbränning som reducerar 

lösningsmedel till CO2 och H2O genom förbränning i en katalysator. Processluften som 

behandlas kommer från ventilation av de större blandningstankarna i fabriken. Processluften 

med VOC från fabriken leds först till ett filter där partiklar och stoft kan avlägsnas. 

Luftströmmen fortsätter vidare med kompressorer till förbränningen. Innan förbränningen går 

luften förbi en förbikopplingsskorsten som kan kopplas in om förbränningssystemet måste 

isoleras från processluften som då får strömma ut direkt till atmosfären. Förbikopplingen styrs 

av ett spjäll och kopplas in till exempel när processluften inte kräver rening. Luften går vidare 

till en centrifugalkompressor som ökar trycket och för luften vidare till 

förbränningsanläggningen. [24] 

Det första luften möter i förbränningen är en värmeväxlare som är kopplat motströms mot 

utgående luft/rökgas från förbränningen. Värmeväxlaren är av typen plattvärmeväxlare med 

en effektivitet på ca 60 %. Denna åtgärd gör att avgiven värme från förbränningen kan till viss 

del återvinnas och tas tillvara på, vilket sänker kostnader för stödbränsle. Föruppvärmd 

processluft leds vidare förbi en stödbrännare vars uppgift är att höja temperaturen på luften till 

katalysatorns arbetstemperatur som ligger kring 450 °C för att säkerställa en fullständig 

förbränning. Stödbrännaren regleras beroende på hur mycket extra energi som behövs vilket 

beror på vilken halt VOC som finns i luften. [24] 

Brännaren är konstruerad så att hög turbulens, god syretillförsel och tillräckligt med tid ska 

finnas för att en fullständig förbränning ska ske samt att undvika bildandet av NOx-föreningar. 

Stödbrännaren drivs av naturgas från lokalt naturgasnät. [24] 

Anläggningen i Fontana använder årligen ungefär 20 000 m3(n) naturgas Efter stödbrännaren 

går processluften vidare till själva katalysatorn. Anläggningen i Fontana använder sig av en 

katalysator som består av fyra stycken cirkulära plattor med en diameter på 71 cm och ett djup 

på 8,9 cm. Katalysatorn består av en bikakestruktur där katalysatormaterialet är belagt. 

Anläggningen i Chicago använder sig av en katalysator med bädd av sfäriska aluminiumkulor 

belagda med 0,4 gram platina per m3 katalysator. Katalysatorns volym på anläggningen i 

Chicago har storleken 0,57 m3. Processluften passerar igenom katalysatorerna där 

förbränningen sker för att sedan gå igenom värmeväxlaren och sedan ut genom en skorsten till 

atmosfären. [24] 

En skiss på hela anläggningen visas i Figur 10 och bilder på systemen finns i Bilaga 6. 

Anläggningen i Fontanas är dimensionerad för ett processflöde på 5 100 m3(n)/h och 

anläggningen i Chicago är dimensionerad för ett processflöde på 6 800 m3(n)/h. Analyser 

visar att reningen vid anläggningen i Fontana har en reningsgrad på 96 % och reningsgraden 

vid anläggningen i Chicago uppgår till 99,5 %. [25] [24] 
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Figur 10 Flödesschema av Oxidezer på Beckers Groups anläggningar i USA. 

3.3.2 Ekonomi 

Reningsanläggningen i Fontana installerades 2008 med ett investeringskapital på 270 000 

USD vilket motsvarar 2,5 miljoner SEK. Investeringskapitalet omfattar det totala kapitalet för 

anläggningen, dvs material, installation samt handläggning. De årliga driftskostnaderna för 

anläggningen i Fontana uppgår till ca 13 000 USD för underhåll och 7 000 USD för naturgas 

vilket motsvarar 110 000 SEK respektive 60 000 SEK. Underhållskostnad kan vara till 

exempel byte av filter, felsökningar, rening av katalysator eller byte av reservdelar. 

Katalysatorn i Fontana har aldrig behövs bytas ut sedan installationen 2008. Katalysatorns 

livslängd är uppskattad av leverantören till mellan sju och åtta år. Anläggningarna är nästintill 

underhållsfria förutom byte av filter, drivrem och smörjning samt reparationer. [25] [24] 

Alla kostnader ovan är baserade på faktiska värden från fabrikerna i Fontana och är 

ursprungligen angivna som amerikanska dollar (USD) och omräkningen är baserad på 2015 

års dollarkurs (8,5 SEK/USD) och för tidigare investeringar används inflationsindex från 

respektive år för att beräkna dagens penningvärde. I Figur 11 finns ett diagram där alla 

anläggningars kapital illustreras. Bilaga 1 redogör även beslutsunderlag om denna metod är 

att föredra till en fabrik och Bilaga 4 kan användas om energibehovet för 

centrifugalkompressorer ska uppskattas. 

3.3.3 Miljö 

Till reningsanläggningen i Fontana kommer årligen ca 8 000 kg lösningsmedel där 

reningsgraden är uppmätt till 96 %. Det enda som emitteras från reningen är CO2, H2O samt 
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lite kvarvarande VOC. För att driva systemet och komma upp till drifttemperaturen är 

stödbrännaren en viktig del eftersom halterna in till reningen är alldeles för låga. Detta medför 

att stora mängder naturgas fordras för att säkerställa fullständig förbränning och total rening. 

När mycket naturgas används medför det även att stora mängder CO2 släpps ut till 

atmosfären. Eftersom utomhustemperaturerna i Fontana är höga behövs ingen 

värmeåtervinning för uppvärmning av lokaler vilket gör att värme som alstrats går förlorad. I 

övrigt genererar systemet inga avfall förutom filter, katalysator och övriga delar som måste 

bytas ut. Avfallet går till förbränning eller till återvinning av metaller. [24] 

  



23 

 

4. Krav gällande VOC-utsläpp 

För att driva på företag att kontrollera utsläppen av VOC finns det i de flesta länderna krav på 

verksamheter som använder VOC. Dessa krav avser en försiktighet vid användning av 

organiska lösningsmedel. Kraven kan se lite olika ut i olika länder och detta kapitel berör 

endast Sveriges, Kinas och USAs krav gällande hantering av VOC.  

Svenska verksamheter som i sin produktion använder organiska lösningsmedel ligger under 

förordningen (SFS 2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Förordningen 

avser försiktighetsmått vid användning av organiska lösningsmedel. 

Enligt 37 § i förordningen (SFS 2013:254) ska förordningen tillämpas på: 

”37 § Denna förordning ska tillämpas på verksamheter där 

lösningsmedelsförbrukningen uppgår till mer än 100 ton organiska 

lösningsmedel per år och verksamheten innebär att en lack, en tryckfärg, ett lim 

eller en annan beläggningsblandning framställs 

1. som en slutprodukt genom att pigment, hartser eller lim blandas med ett 

organiskt lösningsmedel eller annat bärarmaterial, eller 

2. som en mellanprodukt genom att pigment, hartser eller lim blandas med ett 

organiskt lösningsmedel eller annat bärarmaterial, om mellanprodukten 

framställs på samma plats som den slutprodukt som avses i 1. 

Första stycket gäller även om blandningen sker genom dispergering eller 

predispergering och även om blandningen sker för justering av viskositet eller 

färgton. 

Emballering av en sådan slutprodukt som avses i första stycket 1 ska anses ingå 

i framställningsverksamheten.” 

Enligt 38, 39 och 40 § ska verksamheter som avses i 37 § i förordningen (SFS 2013:254) 

gäller 38 och 39 §: 

”38 § Punktutsläpp från en verksamhet som avses i 37 § får inte innehålla mer 

än 150 milligram kol per normalkubikmeter utsläppt gas.” 

”39 § Diffusa utsläpp från en verksamhet som avses i 37 § får inte innebära att 

mer organiska lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 3 procent 

av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbrukningen inte uppgår till 

mer än 1 000 ton per år, får de diffusa utsläppen dock motsvara högst 5 procent 

av lösningsmedelstillförseln. Första stycket gäller inte lösningsmedel som säljs 

som en del av en beläggningsblandning i en sluten behållare.” 

”40 § De totala utsläppen från en verksamhet som avses i 37 § får inte innebära 

att mer organisk lösningsmedel släpps ut än den mängd som motsvarar 3 procent 

av lösningsmedelstillförseln. Om lösningsmedelsförbrukningen inte uppgår till 

mer än 1 000 ton organiska lösningsmedel per år, får de totala utsläppen dock 

motsvara högst 5 procent av lösningsmedelstillförseln.” 

VOC-kraven för Beckers i Märsta för tillstånd att tillverka färgprodukter såsom färger, lacker 

härdare och förtunning i en omfattning av högst 27 000 ton per år att VOC-emissionerna 

understiger 35 ton per år. Bakom beslutet om tillståndet ligger Miljöprövningsdelegationen 

länsstyrelsen i Stockholms län.  
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Inom EU finns direktivet 2010/75/EU som reglerar utsläppen av VOC från verksamheter och 

där organiska lösningsmedelshaltiga produkter, t.ex. färger och lacker, används eller 

framställs. 

Kraven gällande VOC-utsläpp i USA styrs av United States Environmental Protection Agency 

(EPA). Kraven inom USA kan se olika ut från delstat till delstat. Anläggningen i Fontana som 

ligger i Kalifornien har krav från South Coast Air Quality Management District när det gäller 

utsläppen av VOC från anläggningen [26]. Beckers anläggning i Fontanas krav från 

myndigheten är att 90 % av VOC-emissionerna från kärl etc. ska fångas upp, 95 % av detta 

VOC ska därefter destrueras innan det får släppas ut till atmosfären.   
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5. Jämförelse mellan anläggningar/utvärdering 

I detta kapitel ska samtliga reningstekniker i denna rapport jämföras och utvärderas utifrån 

teknik, ekonomi och miljö. Tabell 2 sammanställer all viktig data från reningsanläggningarna. 

Värdena är faktiska siffror från anläggningarna i Märsta, Kina och USA. Denna tabell 

kommer att ligga till grund tillsammans med beskrivningen av anläggningarna i kapitel 4 för 

jämförelsen och utvärderingen. Tabell 2 är även ett bra hjälpmedel för att skapa sig en bra 

bild över reningssystemen. Posten ½ Märsta är inte en riktig anläggning utan är endast 

uppskattad för att åskådliggöra hur kapitalet påverkas av kapaciteten. Där (?) är insatt saknas 

siffor från anläggningarna.  

Tabell 2 Sammanställning av viktig data från anläggningarna 

  Teknik Ekonomi 

  

Dim. 
Flöde 

[m3/h] 

VOC-
konc. 

[g/m3] Inst. år 
Investering 

[SEK] 
Drift kostnader 

[SEK/år] Livslängd 

Rotor m. 
katalytisk 

förbränning 

Märsta 60 000 >0,33 1999 5 900 000 590 000 
5 år för 

katalysator 

½ Märsta 30 000 >0,33 Teoretisk 4 500 000 Teoretisk 
5 år för 

katalysator 

Endast 
katalytisk 

förbränning 

Fontana 5 100 >0 2 008 2 500 000 170 000+EL 
7-8 år för 

katalysator 

Chicago 6 800 >0 ? ? ? 
7-8 år för 

katalysator 

Skrubber m. 
aktivt kol 

Guangzhou 12 000 >0 2 012 580 000 170 000 ? 

Tianjin 9 000 >0 2 008 570 000 140 000 ? 

 

  Miljö 

  Reningsgrad [%] Avfall Övrigt 

Rotor m. 
katalytisk 

förbränning 
Märsta 95 % 

Filter, katalysator & 
reparationsdelar 

Återvinner ca 200 000 SEK i 
värme från förbränningen, 

Kräver lite stödbränsle, relativt 
dyr. 

½Märsta 95 % 
Filter, katalysator & 

reparationsdelar Teoretisk 

Endast 
katalytisk 

förbränning 

Fontana 96 % 
Filter, katalysator & 

reparationsdelar 

Återvinner ingen värme, kräver 
en stödbrännare med ett fossilt 

bränsle som emitterar extra 
CO2, relativt billig. 

Chicago 99 % 
Filter, katalysator & 

reparationsdelar 

Återvinner ingen värme, kräver 
en stödbrännare med ett fossilt 

bränsle som emitterar extra 
CO2, relativt billig. 

Skrubber 
m. aktivt 

kol 

Guangzhou ? 

2000 kg Kol/år, 1500 kg 
diesel/år, filter & 
reparationsdelar 

Låg reningsgrad, mycket avfall, 
mycket billig 

Tianjin 81 % 

1000 kg Kol/år, 3000 kg 
diesel/år, filter & 
reparationsdelar 

Låg reningsgrad, mycket avfall, 
mycket billig 
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5.1 Teknik 

Rotoranläggningen med katalytisk förbränning har fördelen att den klarar av ett mycket högt 

flöde processluft med låga VOC-koncentrationer. Denna låga koncentration kan koncentreras 

upp till 10-15 gånger högre än ursprungliga koncentrationen. Detta ger rotorteknik en fördel 

gentemot att enbart ha en reningsanläggning med katalytisk förbränning som måste stödjas 

med en extern brännare för att uppnå förbränningstemperaturen vilket förbränningen efter 

rotorn ofta klarar enbart med energin från förbränningen av VOC.  

Skulle enbart katalytisk förbränning tillämpas på ett flöde och koncentration likt det i Märsta 

skulle energibehovet bli skyhögt. Rotortekniken är lämplig enligt leverantören Zeotech om 

flödet av processluften är större än 5 000 m3/h [20]. Vid ett flöde under 5 000 m3/h är det 

således inte lämpligt med rotortekniken eftersom energibehovet för stödbränsle är avsevärt 

lägre om flödet är så pass litet att den inte kan täcka kostnaderna för att investera i en rotor. 

Vid högre flöden är det däremot viktigare att koncentrera upp VOC-halten för att inte 

energibehovet ska skena iväg allt för mycket, detta illustreras tydligt i Figur 13 i Bilaga 3. I 

Figur 13 syns det tydligt att en liten koncentrationsminskning medför en stor ökning i 

energibehovet vid högre flöden. När processflödet börjar bli högre än 5 000 m3/h börjar det 

löna sig att investera i en rotor för uppkoncentrering. Viktigt att tillägga är att energibehovet 

per flöde (m3/h) är konstant vid samma VOC-koncentration.  

När det gäller skrubber med diesel finns det ingen teknisk fördel att använda denna metod då 

dess reningsgrad är lägre och stora mängder avfall erhålls. Skrubberns fördel är att den är 

mycket billigare i investering.  

Reningsgraden skulle gå att höja genom att öka mängden diesel och aktivt kol, nackdelen blir 

således att mer avfall erhålls som måste tas omhand. Alla metoder kräver ungefär lika många 

arbetstimmar oavsett storleken på processflödet så den parametern försummas i denna 

jämförelse.  

Det som avgör om katalytisk förbränning med rotor för uppkoncentrering som anläggningen i 

Sverige är lämplig för en fabrik är om VOC koncentrationen understiger 5 g/m3(n) i 

processluften, det saknas tillgång till en relativt billig energikälla som naturgas, det finns 

behov att återvinna värme för uppvärmning av fastigheter, kravet för rening bör inte vara 

högre än 95 % samt att luftflödet är större en 5 000 m3/h. [12] [20] 

Det som avgör om konventionell katalytisk förbränning som anläggningarna i USA är lämplig 

för en fabrik är om luftflödet överstiger 170 m3/h, om VOC koncentrationen understiger 5 

g/m3(n), det finns tillgång på en billig energikälla samt att kravet på reduceringen är hög (99 

%). [12] [27] 

Det som avgör om skrubberteknik med diesel och aktivt kol som polersteg som 

anläggningarna i Kina är lämplig för en fabrik är om VOC koncentrationen i processluften är 

låg. Detta på grund av att vid högre koncentrationer kan VOC i luften förbrännas samt att om 

kol och diesel ska användas erfordras oerhört stora mängder. 

5.2 Ekonomi 

Investeringskapitalet mellan rotorn med katalytisk förbränning och en anläggning med enbart 

katalytisk förbränning är väldigt lika då det som skiljer de åt är den stora kostnaden för själva 

rotorn samt att rotorsystemet kräver en extra kompressor. Denna kostnad sparas in efter bara 

några år då processen är mycket energisnålare.  

Det går dock inte direkt att jämföra systemen i USA och i Märsta då skillnaden i luftflödet är 

avsevärd samt att olika leverantörer ligger bakom anläggningarna. Utan uppkoncentrering 

skulle koncentrationen ligga på ca 0,33 g VOC/m3 vilket enligt Figur 13 i Bilaga 3 skulle ge 
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ett energibehov på 48 000 kWh per dag. Används en elvärmare kostar energin i Sverige ca 0,5 

SEK/kWh [28]. Det framgår direkt att en rotor för uppkoncentrering lönar sig snabbt vid 

högre processflöden.  

Skrubbertekniken med aktivt kol är en betydligt billigare lösning när de gäller 

investeringskapital (se Figur 11) och kapitalbehovet påverkas inte mycket av luftflödet. Men 

eftersom 1 000 och 2 000 kg aktivt kol används vid anläggningarna i Guangzhou respektive 

Tianjin samt 1 500 och 3 000 kg diesel används vid anläggningarna i Tianjin respektive 

Guangzhou blir driftskostnaderna för systemet höga och ska ännu mer VOC renas krävs ännu 

mer kol och diesel vilket påverkar kostnadsbilden. Det är således VOC-koncentrationen som 

påverkar största delen av kostnaden för skrubbersystem. Inga ev. andrahandsvärden för kol 

eller diesel har här tagits hänsyn till.  

Kostnaden för diesel och kol kan uppskattas till ca 30 SEK/kg för kol och ca 16 SEK/kg för 

diesel [22] [23]. Mängden VOC som kan adsorberas på aktivt kol kan uppskattas till ca 50-

150 g/kg aktivt kol [9] och mängden VOC som kan absorberas till diesel kan uppskattas till ca 

100-200 g/kg diesel baserat på värden från Beckers anläggningar i Kina. Erforderlig mängd 

aktivt kol respektive diesel illustreras i Figur 15 i Bilaga 5. På grund av det höga priset för 

framförallt kolet samt diesel måste kolet regenereras så att det kan återvinnas och att använda 

diesel som en energikälla för att minimera kostnaderna för systemet.  

En regenereringsanläggning blir kostsam eftersom det VOC som desorberas måste tas 

omhand, till exempel med förbränning eller kondensering. Ju högre VOC-koncentrationen i 

luften är desto mer lönsamt blir det att överväga att installera en katalytisk 

förbränningsanläggning på grund av de höga kostnaderna för kol och diesel. Information om 

vad som sker med aktivt kol och diesel på Beckers anläggningar i Guangzhou och i Tianjin 

saknas. Om inget andrahandsvärde för kol eller diesel eller om det inte regenereras blir 

kostnaderna för aktivt kol och diesel ca 75 000 SEK om året för dessa anläggningar. Dessa 

anläggningar är relativt små gällande produktion, skulle denna lösning appliceras på en större 

anläggning blir det en ännu viktigare kostnadsfråga att kolets andrahandsvärde beaktas.  

När investeringskapitalet ska uppskattas kan Figur 11 användas. Eftersom den mest 

avgörande faktorn för investeringskapitalet är luftflödet är diagrammet baserad på detta. 

Katalytisk förbränning med rotor och filter respektive skrubbertorn med diesel följt av aktivt 

kol som polersteg har var sin egen linje; följ metodens linje tills önskat luftflöde och gå sedan 

horisontellt direkt till vänster för att få en uppskattning av kapitalbehovet. Eftersom uppgift 

om kapitalbehovet för anläggningen i Chicago saknas kan inte en sådan linje konstrueras för 

konventionell katalytisk förbränning i USA. När Anläggningarna i Kina ligger så pass nära 

varandra i kapacitet och i kapital blir riktigheten för denna uppskattning mycket sämre. I 

diagrammet ser det ut som kapitalet är helt oberoende av kapaciteten vilket uppenbarligen inte 

är fallet.  

Diagrammet är baserat på faktiska kostnader för de befintliga anläggningarna och är sedan 

omräknade med skalmetoden [29] för att räkna om till ett annat luftflöde. Detta uppskattade 

kapitalbehov kan väntas ha en riktighet på ±30 % [29]. Utritade cirklar representerar de 

anläggningarna som är berörda i denna rapport.  
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Figur 11 Investeringskapitalet beroende av processflödet för anläggningarna i respektive land 

Skalmetoden är en metod som används för att skala upp eller ner en anläggning och beskrivs 

mer utförligt i Bilaga 2. 

5.3 Miljö 

Bäst ut miljösynpunkt är anläggningen med förbränning med ett rotorsteg eftersom den har en 

hög reningsgrad, genererar inga avfall samt att tekniken kräver ytterst lite extra energi till 

förbränningen. Att mängden extraenergi som krävs är låg är bra ur miljösynpunkt då ett fossilt 

bränsle som naturgas kan undvikas att användas då det ger upphov till CO2-utsläpp eller om el 

används kan elkonsumtionen minskas avsevärt. Att reningsgraden blir något lägre när en rotor 

används kan anses kompenseras då kravet på insatt extravärme minskas drastiskt med denna 

åtgärd.  

Näst bäst är att använda en anläggning med förbränning utan rotor som även den har hög 

reningsgrad och inte genererar några avfall. Nackdelen med denna metod är att stödbrännare 

oftast krävs vilket ökar energikonsumtionen. Ur miljösynpunkt kommer skrubbertekniken sist 

på grund av att reningsgraden är avsevärt lägre, stora mängder avfall erhålls där ett avfall är 

ett fossilt bränsle. Skrubbertekniken har däremot fördelen att mindre energi krävs för att 

hållas i drift. Metodens lägre reningsgrad skulle kunna höjas genom att öka mängden aktivt 

kol och diesel som används, denna åtgärd har dessvärre konsekvensen att större mängder 

avfall erhålls. Viktigt ur miljösynpunkt att beakta när skrubbertekniken används är som nämns 

i beskrivningen av Beckers anläggningar i Kina att avfallet tas omhand på rätt sätt eftersom 

det skadliga VOC finns i avfallet. Avfallet i sig är inget större miljöproblem om 

omhändertagandet sker med noggrannhet och försiktighet. Kolet kan eventuellt återanvändas 

efter att allt VOC har tagits bort och destruerats och dieseln kan förbrännas och användas som 

energikälla till värme, el eller som fordonsbränsle. Studier visar att diesel som behandlat 

VOC-haltiga luftströmmar fortfarande kan användas som fordonsbränsle [30]. Det behöver 

vara en stor kolförbrukning för att det ska löna sig att regenerera kolet, vid lägre 

kolförbrukning bör kolet med sitt innehåll av VOC tas om hand med förbränning. 

Från miljösynpunkt är en stor nackdel med en skrubberanläggning baserat på vanligt diesel att 

ett fossilt bränsle används. Studier visar att reningen av VOC-haltiga luftströmmar lika väl 

kan behandlas med biodiesel, till exempel rapsmetylester [30]. Denna ändring skulle inte 
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medföra någon extra ombyggnationskostnad utan endast absorptionsmedlet skulle bytas ut 

men ur miljösynpunkt skulle det vara aningen bättre då inget fossilt bränsle används. 

Eftersom metoden som används när kol och diesel från anläggningarna i Kina omhändertas 

inte är känd utan de skickas iväg till tredje part som farligt avfall är det svårt att exakt 

utvärdera hur bra denna metod är ur miljösynpunkt.  
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6. Diskussion 

Uppgiften för detta arbete var att ge en redovisning av vilken reningsmetod för VOC-haltig 

luft som är att föredra när det gäller teknik, ekonomi och miljö. På grund av att 

examensarbetet är tidsbegränsat till 10 veckors arbete uppkommer vissa brister i arbetet då 

alla aspekter inte har hunnit belysas.  

Resultatet är inte entydigt då en reningsmetod kan vara att föredra både ekonomiskt och 

miljömässigt vid en given situation medan en annan metod kan vara att föredra om till 

exempel VOC-halten eller luftflödet är avsevärt högre. I kapitlet där metoderna jämförs och 

utvärderas har detta problem dock försökt beaktas så att rätt metod kan väljas för given 

situation. En svårighet finns här med att jämföra miljöaspekter och ekonomi då det ibland inte 

kan sättas ett pris på miljön. Därför är resultatet många gånger uppdelade mellan miljö och 

ekonomi.  

En situation där det har varit svårt att få fram ett tillförlitligt resultat var när 

absorberingsförmågan av VOC hos diesel skulle tas fram. Detta på grund av att 

lösningsmedelssituationerna kan variera väldigt mycket och absorberingsförmågan varierar 

med olika lösningsmedel. Det var dessutom få studier som kunde hittas inom området. 

Uppskattade siffror för detta som redovisas i rapporten är baserade på mätdata från 

anläggningarna i Kina som tillämpar metoden.  

Arbetets ursprungliga mål har inte kunnat helt uppnås då informationen från Beckers 

anläggning i Chicago inte var tillräcklig för att inkludera denna i delar av jämförelsen. 

Anläggningen i Chicago nämns endast i rapporten men mycket viktig information saknas. 

Detta leder bland annat till att uppskattningen av investeringskapitalet för alternativet 

katalytisk förbränning (Oxidizer) i Figur 11 blir bristfälligt då endast kapitalet från 

anläggningen i Fontana är inkluderad i beräkningen.  

Ytterligare en brist i arbetet är att mycket information som är viktig för en utförlig slutsats 

saknas. Detta är bland annat att många siffror från anläggningarna samt viss information 

gällande metoderna saknas. Att utvärdera reningsmetoden som finns i Guangzhou och i 

Tianjin utifrån miljöprestanda hade även svårigheter då omhändertagningsmetoden för aktivt 

kol och diesel var okänd. Beroende på hur avfallet tas omhand påverkas väldigt mycket hur 

miljövänlig metoden är. 

Eftersom arbetet är avgränsat till att endast titta på Beckers tre befintliga reningsmetoder kan 

det inte uteslutas att det finns metoder som inte tas upp i detta arbete inte är bättre än de som 

behandlas. Även om en metod beskrivs som fördelaktig i rapporten kan det således finnas 

andra metoder som inte nämns i rapporten som egentligen hade varit att föredra. De olika 

teknikerna erfordrar ungefär lika mycket personella resurser för drift och underhållsarbete och 

därför kan denna del inte belysts när teknikerna jämförs och utvärderas. 

När kapitalbehovet ska uppskattas finns det brister i resultatet då det är svårt att uppskatta och 

jämföra erhållna investeringsuppgifter då dessa är angivna i olika valutor samt att 

investeringarna har genomförts vid olika tidpunkter. Det uppkommer även svårigheter med 

utvärderingen mellan kapitalbehoven då anläggningarna är i tre olika länder med helt skilda 

marknader och att inga andra leverantörer har belysts i kostnadsuppskattningen gör även detta 

resultat aningen svagare. Skalmetoden som användes är även den inte exakt och ger endast en 

fingervisning på ±30 % av skalningen av kapitalen.  

Denna rapport är endast en förstudie vilket gör att resultatet endast bör användas som en 

vägledning när en reningsmetod ska väljas för en anläggning. Ytterligare undersökningar 

kommer att behöva göras för en mer djupgående analys av situationen. I övrigt är resultatet 
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bra för att uppnå rapportens mål och syfte och arbetet kommer ge Beckers Group ett bra 

underlag för VOC-reningsmetoder. 
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7. Slutsats 

Slutsatserna för examensarbetet är att rening av VOC med skrubber och med aktivt kol som 

polersteg är en relativt billig lösning vad gäller investeringskapital samt om kol och diesel kan 

återvinnas blir även driftskostnaderna relativt låga. Energikostnaderna i övrigt för att driva 

systemet skiljer sig inte mycket mot de andra systemen om liknande flödesförhållande råder.  

Investeringskapitalet för en anläggning med adsorptionsrotor följt av katalytisk förbränning 

och en anläggning med enbart katalytisk förbränning (oxidizer) skiljer sig av naturliga skäl åt 

beroende på kostnaden för själva rotorn. Slutsatsen är här att vid lägre flöden är det en fördel 

att installera en vanlig katalytisk förbränning, men när flödena börjar stiga upp mot 5 000 

m3(n)/h är det fördelaktigt att investera i ett rotorsteg för uppkoncentrering då denna 

investering återbetalas relativt snabbt. Om fallet är som i USA där en relativt billig energikälla 

som naturgas finns tillgänglig kan vanlig katalytisk förbränning vara ekonomiskt lönsammast 

även vid lite högre processflöden än vad som angivits ovan. Dock bör det beaktas att naturgas 

är ett fossilt bränsle vilket man ur miljösynpunkt gärna bör avstå från att använda om 

möjlighet finns.  

Bäst ur miljösynpunkt är förbränningsteknikerna eftersom de har betydligt högre 

reningsgraden (95-99 %) jämfört med systemet med absorption i diesel med aktivt kol som 

polersteg (81 %) samt att inga farliga avfall erhålls. Är luftflödet högre är det ur 

miljösynpunkt bättre att komplettera förbränningsanläggningen med en rotor, trots att en 

något lägre reningsgrad erhålls eftersom här kompenseras detta med att en klart lägre tillsats 

av stödbränsle krävs.  

Skrubbersystemet med aktiv koladsorption som polersteg kan förbättras ur miljösynpunkt om 

avfallet som erhålls tas omhand med stor försiktighet och kan återvinnas. Byts de vanliga 

fordonsdieseln ut mot biodiesel blir tekniken aningen mer miljöanpassad.  

De olika teknikerna erfordrar ungefär lika mycket personalbehov för drift och 

underhållsarbete. 

8. Förslag till fortsatt arbete 

En fortsättning på detta examensarbete skulle kunna vara att studera fler reningstekniker 

utöver de tre som studeras i detta arbete. Exempel på reningstekniker som skulle jämföras 

med de tekniker som tagits upp i denna rapport är konventionell termisk förbränning, 

regenerativ förbränning, skrubber med andra adsorptionsvätskor etc.  

En annan viktig del att undersöka som denna rapport inte tar upp är tekniker för 

förbehandlingen av luften från fabriken till reningsanläggningen för att ansamla så mycket av 

emitterad VOC som möjligt. Det spelar ingen roll hur bra reningstekniken är om ändå 

merparten av VOC lämnar fabriken genom okontrollerade utsläpp. Arbetet kan också 

kompletteras med mer information från de inblandade anläggningarna. 

För att få mer precisa kostnadsberäkningar vore det önskvärt att göra 

dimensioneringsberäkningar för några olika anläggningsstorlekar och sedan ha kontakt med 

ett flertal leverantörer av utrustningar. Då kan såväl investeringsbehov och 

driftkostnadsuppskattningarna bli säkrare. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Val av reningsteknik 

Om rotortekniken med katalytisk förbränning ska vara lämplig bör följande kriterier 

uppfyllas: 

VOC koncentrationen understiger 5 g/m3(n) i processluften, det finns inte tillgång till en billig 

energikälla som naturgas, det finns behov att återvinna värme för uppvärmning av fastigheter, 

kravet för rening bör inte vara högre än 95 % samt att luftflödet är större en 5 000 m3/h. 

Om skrubbertekniken med filter, skrubber och aktiv kolbädd ska vara lämplig bör följande 

kriterier uppfyllas: 

Koncentrationen i processluften är låga. 

Om Oxidizer tekniken med katalytisk förbränning ska vara lämplig bör följande kriterier 

uppfyllas: 

Luftflödet överstiger 170 m3/h, om VOC koncentrationen understiger 5 g/m3, det finns 

tillgång på en billig energikälla som stödvärmning samt att kravet på reduceringen är hög (99 

%).  

Figur 12 kan hjälpa att uppskatta lämplig reningsteknik. 

 

 

Figur 12 Beslutsunderlag för reningsteknik 
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Bilaga 2: Skalmetoden 
Skalmetoden är en metod som används för att skala upp eller ner en anläggning och sedan 

uppskatta dess investeringskapital. Metoden används i Kapitel 5 och säger att det finns ett 

samband mellan en anläggnings investeringskapital och dess kapacitet enligt Ekvation 1. [29] 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙1

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙2
= (

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡1

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡2
)

𝑛

 Ekv 1 

n-värdet varierar mellan olika anläggningar och måste tas fram utifrån kända exempel. 

Ekvation 1 ger upphov till en potensekvation Ekvation 2. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑘 ∙ 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑛 Ekv 2 

Där k är en konstant och kan beräknas enligt Ekvation 3. 

𝑘 = (
1

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
)

𝑛

∙ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  Ekv 3 

n-värdet för rotoranläggningen är framtaget med hjälp av det faktiska investeringskapitalet 

och den teoretiska anläggningen på halv kapaciteten. n-värdet för konventionell katalytisk 

förbränning som anläggningarna i USA kan inte tas fram så investeringskapitalkapital endast 

finns för anläggningen i Fontana. n-värdet för skrubber och aktivkol-anläggningen i Kina är 

framtaget med de två befintliga anläggningarna då de har samma teknik. Observera att detta 

också är en uppskattning och ger endast en fingervisning av investeringskapitalet. 

Ekvationerna för anläggningarna listas nedan:  

𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑓ö𝑟𝑏𝑟ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  80 094 ∙ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒0,39 

Oxidizer(katalytisk förbränning): 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  67 588 ∙ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒0,39 

Skrubber + aktivt kol som polersteg: 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  5 113 ∙ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒0,46 

Figur 11 i kapitel 5 visar grafiskt hur kapitalet ändras med olika flöden för de olika 

anläggningarna.  
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Bilaga 3: Energibehov för stödvärmare 
När katalytisk förbränning ska tillämpas kommer den stödbrännare med stor sannolikhet att 

krävas. Figur 13 är ett hjälpmedel för att uppskatta vilket energibehov som kommer att krävas 

för en given VOC koncentration samt ett givet luftflöde. Olika luftflöden har olika linjer, följ 

linjen tills aktuell VOC koncentration och gå sedan direkt till höger för att få energibehovet 

för stödbrännare till katalytisk förbränning. Diagrammet är framtaget med antagandet att 

VOC koncentrationen är angiven i propanekvivalenter och att förbränningen sker katalytiskt 

med rekuperativ värmeåtergivning med ett krav på temperaturökning av processluften på 150 

°C. Finns önskat luftflödet inte med diagrammet går det att anta ett värde emellan två linjer 

eller använda Ekvation 4. Med Ekvation 4 kan även en annan temperaturhöjning av 

processluften antas vilket kan behövas för olika katalysatorer.  

𝑃[𝑘𝑊] =
𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒[

𝑚3

ℎ
] (1,3[

𝑘𝑗

𝑔,°𝐶
]∙(𝑇𝑘𝑎𝑡−𝑇𝑖𝑛)[𝐾]− 𝑉𝑂𝐶 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑡𝑛𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛[

𝑔

𝑚3]∙50[
𝑘𝑗

𝑔
])

3600[
𝑠

ℎ
]

 Ekv 4  
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Figur 13 Behovet av stödbränsle vid olika flöden och VOC-koncentrationer och en temperaturökning 

på 150 °C 
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Bilaga 4: Energibehovet för fläktar 

Samtliga system är beroende av fläktar för att kompensera för tryckfall över systemen. 

Rotorsystemet använder tre stycken fläktar, skrubbersystemet använder tre stycken fläktar och 

Oxidizer använder två stycken fläktar utöver fabrikens ventilationsfläktar. Med hjälp av 

diagrammen i Figur 14 kan energibehovet för olika fall beräknas. Diagrammen är baserade på 

fläktypen radialfläkt, medeltrycksfläkt, luft vid normaltillstånd (20 °C & 1 atm) och är tagna 

från fläktgruppen i Växjö AB [31]. Ska flödet räknas om från m3/h till m3/s delas flödet med 

3600 så erhålls flödet i m3/s. För ett beräkna en fläkts energibehov tas ett luftflöde, från flödet 

följs den horisontella linjen upp till aktuellt tryckfall här erhålls varvtalet. Nu följs den 

horisontella linjen ner till det undre diagrammet till det erhållna varvtalet, där flödet skär 

varvtalet kan effektbehovet fås genom att gå vågrätt åt vänster.  

  

Figur 14 Fläktdiagram för uppskattning av effektbehov 
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Bilaga 5: Diesel- och kolbehovet samt dess kostnad 

Skrubbersystemet med diesel kräver diesel och aktivt kol. Mängden kol och diesel som krävs 

är beroende på hur mycket VOC som passerar reningsanläggningen årligen. Figur 15 visar 

sambandet mellan mängd VOC per år och mängden diesel respektive kol årligen. Förhållandet 

mellan mängden kol och diesel som används kan variera, huvudsaken är att mängden kol och 

diesel kan fånga mängden VOC från luften. Diesel kan absorbera ca 100-200 g VOC/kg diesel 

och kol kan adsorbera ca 50-150 g VOC/kg kol. Figur 15 antar 150 g VOC/kg diesel och 100 

g VOC/kg kol. 

 

 

Figur 15 Årlig diesel och aktivt kol förbruknin 

 

Kostnaden för kol ligger år 2015 på ca 30 SEK/kg och priset för diesel ligger på ca 16 

SEK/kg [22] [23]. 
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Bilaga 6: Bilder på anläggningarna 

Denna bilaga visar bilder på befintliga system på Beckers Groups fabriker i Sverige, Kina och 

USA. 

 

Figur 16 Diesel skrubber och aktiv kolbädd i Kina  
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Figur 17 Oxidizer, kontrollpanel 
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Figur 18 Oxidizer, filter 
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Figur 19 Oxidizer, luftkanal, centrifugalkompressor och förbikopplingsskorsten 
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Figur 20 Oxidizer, katalysator 
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Figur 21 Oxidizer, inkopplad katalysatormodul 
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Figur 22 Slangfilter i anläggningen i Märsta 

 

Figur 23 Skorstensfläkt i anläggningen i Märsta 
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Figur 24 Katalysatorn i anläggningen i Märsta 
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Figur 25 Del av rotor i anläggningen i Märsta 

 

Figur 26 Närbild på rotor i anläggningen i Märsta 
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Bilaga 7: Testrapport från Fontanas Oxidizer 

Denna bilaga visar en testrapport från anläggningen i Fontana. 
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Bilaga 8: Testrapport från Märstas reningsanläggning 
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Bilaga 9: Råvaror som används inom färgtillverkning på Beckers Märsta 

Denna bilaga är en fullständig lista på råvaror som används inom färgtillverkning på Beckers 

Gruop. Bilagan är en miljörapport från Becker industrial coating AB i Märsta.  
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