FORBRÆNDING AF
RESTAFFALD - Affald bliver til energi

Vi laver husets affald
om til strøm og varme!
Sådan!
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Rundt om forbrændingen
1.
Kraftvarmeværket modtager
restaffald fra boliger, affald
fra genbrugspladserne og
erhvervsaffald.

Forbrænding

2.
Hver husstand
afleverer 588 kg
restaffald og 185
kg storskrald
(affald fra
genbrugspladsen)
om året.

6.
Kraftvarmeværket laver
fjernvarme nok til at dække
behovet hos 12.000 boliger og
strøm til 40.000 boliger.

5.
Restprodukter fra
forbrændingen:
• 22% af affaldet kan
ikke brænde. Det
ender som slagger.
• Resterne fra
røgrensningen er
stærkt forurenende.
Det kan ikke
genbruges eller
deponeres på
en almindelig
losseplads.

3.

På kraftvarmeværket knuser
de det store affald i små
stykker og blander med det
andet affald.

4.
Kraftvarmeværket i Horsens modtager
80.000 tons affald om året, hvoraf cirka
halvdelen kommer fra Horsens
Kommunes borgere og virksomheder.

Vi brænder for miljøet
Affald fra skraldeposen i køkkenet
kalder man restaffald
Når skraldeposen er fuld, lægger man den i
affaldsbeholderen som står udenfor.
Meget af det affald, vi kommer i affaldsbeholderen til
restaffald, og som dermed bliver brændt, kan man godt
genbruge. I Danmark skal vi blive bedre til at sortere vores
affald og aflevere mere til genbrug.
Fjernvarme og strøm
Når affaldet brænder, kommer der en masse varme. Varmen
bruger man til at opvarme noget vand i en stor kedel, der er
oven på ovnen.
Inde i kedlen er der en masse rør fyldt med vand. Vandet
i rørene bliver varmet op og begynder at dampe - ligesom
hvis vandet opvarmes i en almindelig elkedel. Dampen leder
man igennem nogle rør til en turbine, og trykket i dampen
bruger man til at lave strøm. Det sidste af varmen bruger
man til at opvarme vandet til fjernvarme.
Hvad sker der med restprodukterne fra forbrændingen
Når røgen fra forbrændingen sendes ud gennem skorstenen,
er det vigtigt, at den er ren og fri for giftige stoffer. Røgen
sendes derfor gennem nogle filtre som fjerner giftstofferne.
Den del af affaldet, der ikke kan brænde, kaldes slagger.
Slagger kan være aske, stumper af porcelæn, sand fra glas
og jern.
Cirka 1/5 af det der kommer ind i ovnene kan ikke brænde.
Det kommer ud af ovnen som slagger.
Slagger kan man bruge under asfalten, når man bygger
veje. Så skal man ikke bruge grus.

Faktaboks:

Et kraftvarmeværk er et sted, hvor man brænder affald
og bruger varmen til at lave strøm og fjernvarme.
Fjernvarme er når varmt vand fra et varmeværk eller
kraftvarmeværk bliver sendt ud til vores radiatorer, og
det afkølede vand sendes tilbage til værket, hvor det
bliver opvarmet igen.

Følgende spørgsmål knytter sig til forbrænding af affald
Spørgsmål:

1.

Kraftvarmeværket i Horsens modtager 47.700 tons affald om
året fra borgere og virksomheder i Horsens Kommune.
En stor lastbil kan laste ca. 15 tons.
Hvis de 47.700 tons affald skal afleveres på én gang, hvor
mange lastbiler skal der så bruges?

2.

Hvor mange kg affald til forbrænding har hver husstand pr. år?
(Husk: Både restaffald og brændbart affald, som afleveres på
genbrugspladsen).

3.

Hvor mange kg affald er det om ugen?

4.

Hvad er der tilbage, når affaldet er brændt i
kraftvarmeværket, og hvad anvendes det til?

5.

Kraftvarmeværket renser røgen fra forbrændingen.
Hvorfor gør man det?
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