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Abstract 

The affect of flue gas temperatur and moisture, (relative humidity, RH), on the 
efficiency of HCl and SO2 absorption on hydrated lime during waste combustion were 
studied.  
 
A positive correlation between the efficiency of normal hydrated lime and the RH in the 
flue gas was found. A reduction of 26% of the usage was achieved when the RH was 
increased to 4.84 from 3.28 %. Additionally, a 1.9 higher efficiency were detected by a 
pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume compare to 
normal hydrated lime.  
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Sammanfattning 

Fokus för detta projekt är att optimera rening av saltsyra (HCl) och svaveldioxid (SO2) i 
ett torrt reningssystem kopplat till en avfallsförbränningsprocess. För att uppnå effektiv 
rening av HCl och SO2 från rökgasen tillsätts ofta stora mängder absorbent. En minskad 
absorbentförbrukning ger dubbel ekonomisk vinning för anläggningsägaren då både 
förbruknings- och deponeringskostnader kan reduceras. 
 
Syftet med projektet är att studera effekten av temperatur och vattenhalt i rökgasen, dvs 
relativ fukthalt (RH) för absorption av HCl och SO2 med normal släckt kalk. 
Effektiviteten hos en absorbenter med högre porvolym och specifik yta (sprängd släckt 
kalk) undersöktes också.  
 
Resultat från 26 mätdygn, utförda på Borås Energi och Miljö (BEMABs) 20 MW 
avfallsförbränningsanläggning, visar en positiv korrelation mellan effektiviteten hos 
normal släckt kalk och RH. Variation i RH uppnåddes genom att sänka 
rökgastemperaturen i filtret och/eller genom att befukta det inkommande bränslet. 
Genom att enbart befukta bränslet, motsvarande en 20 % vattenhalt i rökgasen, ökade 
endast RH marginellt till 3,62 % jämfört med normalnivå på 3,28 %. Mängden tillsatt 
kalk reducerades under dessa förhållanden endast med 5 %. En 10 ºC temperatur-
sänkning av rökgasen till 143 ºC vid filtret resulterade i en ökning av RH till 4,06%, 
vilket medförde en 13 % reduktion av kalkförbrukningen. En kombinationen av både 
lägre rökgas och befuktat bränsle genererade den kraftigaste ökning av RH, 4,84%, och 
således också den kraftigaste reduktion (26 %) av mängden tillsatt normal släckt kalk.  
 
Effektiviteten hos sprängd släckt kalk testades också vid normala driftsförhållanden 
under sju mätdygn. Dessa experiment visade på en halverad förbrukning jämfört med 
motsvarande förbrukning av normal släckt kalk. Vidare indikerade testen att den 
sprängda kalken besitter samma känslighet för variation i RH som normal släckt kalk 
inom det naturligt uppkomna temperaturvariationerna i processen (145-165 oC). Detta 
antyder att det finns utrymme för ytterligare effektiviseringspotentialer och därmed 
minskade tillsattsmängder även för den sprängda kalken. 
 
Det finns stora kostnadsreduktioner att vinna med minskad absorbentförbrukning. 
Genom att optimera BEMABs anläggning med avseende på RH kan en 20% reduktion 
av normal släckt kalk erhållas. En optimering som motsvara en minskning av 
kostnaderna med dryga 700 000 SEK. Om sprängd släckt kalk skulle användas i stället 
skulle kostnaderna  reduceras med ytterligare ca 700 000 SEK. 
 
Ett FTIR-system för on-line mätning av HCl och SO2 i partikelhaltiga rökgaser 
utvärderades inom projektet. Mätmetoden anger relativa förändringar i halter med tiden 
och mäter inte absolut. Validering av systemet visade att 80% av HCl och 20% av SO2 
återfinns i gasfasen. Det bör dock noteras att SO2 halterna var mycket låga.  
 
Nyckelord: Kalkeffektivitet, relativ fukthalt, HCl, SO2, absorption, avfallsförbränning, 
Rökgasrening 
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Summary 

The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and 
sulphuric acid (SO2) in a dry air pollution control device system connected to a waste 
combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to 
achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has 
double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling 
costs.   
 
The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative 
humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO2 absorption on hydrated lime. 
Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface 
and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 
MW fluidized bed waste incinerator own by Borås Energi och Miljö AB in Sweden.  
 
Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive 
correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH 
between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas 
temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where 
achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the 
amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. 
By lowering the flue gas temperature 10 ºC to 143 ºC, RH increased to 4.06% and the 
amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both 
the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process 
conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. 
 
Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pre-
treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed 
that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated 
lime. Moreover, the results indicated an equal dependency of variation in RH (valide 
within temperature window between145-165 ºC) for the surface enlarged absorbent as 
for the one identified for normal hydrate lime. Results that showed additional potential 
to reduce in the amount of surfaced enlarged absorbent needed by optimizing the 
processes further. 
 
The annual operative expenses of the studied waste combustor can be reduced by 700 
000 SEK by increasing the RH to 4.5% and thus reduce the amount of added normal 
hydrate lime with 20%. Furthermore, the annual cost can be reduced with additionally 
700 000 SEK by using an absorbent with higher specific surface and pore volume.  
 
Evaluation of an on-line FTIR-system measuring the levels of HCl and SO2 in the raw 
gas of the waste incinerator showed the 80% of the HCl was detected in the gas-phase 
and 20% were capture on the particles. Reverse results were obtained for SO2. 
However, the levels of SO2 in the flue gas were rather low, which may have affected the 
results. 
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1 Inledning 

Avfall är en oönskad restprodukt som förr i tiden ofta deponerades. Idag förbränns stora 
delar av avfallet dels för att minska andelen avfall som går till deponi och dels för att 
utvinna energi. Genom att förbränna avfallet reduceras volymen till en tiondel och 
vikten till cirka en fjärdedel. Processen generar dock oönskade restprodukter som kan 
påverkar miljön negativt. Fokus för detta projekt är rening av emissionerna, saltsyra 
(HCl) och svaveldioxid (SO2). Emissioner av dessa föreningar bidrar främst till 
försurning av miljön genom att de har en pH sänkande effekt på nederbörden. Den sura 
nederbörden ger skadliga effekter på skog, utarmar mark på närningsämnen och 
påverkar sjöar negativt. 
 
Avfallsförbränning har den senaste tiden haft ett kraftigt uppsving med en stor 
utbyggnad men trots det har utsläppen totalt sett i de flesta avseenden minskat radikalt. 
Avfallsförbränningens utsläppskrav är idag hårt reglerad. Från och med januari 2006 
gäller en gemensam lagstiftning för utsläpp av föroreningar för EU:s alla 
medlemsländer. För HCl och SO2 ligger idag gränsvärdena på 10 mg/m3 respektive 50 
mg/m3 vid 11 % O2, angett som dygnsmedelvärde [1]. För att skona miljön och uppnå 
de gällande gränsvärdena krävs rökgasrening. Trenden pekar åt rätt håll, teknisk 
utveckling och bättre sortering av avfall har bidragit till minskade utsläpp. Ändå finns 
det fortfarande mycket att förbättra.   

1.1 Problemformulering 

Olika reningsprocesser (våt-, torr- och semi-torr-rening) används för att rena rökgasen 
från HCl och SO2. I det här arbetet studeras den torra rökgasreningen. Vid den torra 
rökgasreningen tillsätts en absorbent till vilken HCl och SO2 binds. Rökgasreningen 
utnyttjar sällan den tillsatta absorbenten fullständigt. Stora mängder måste därför 
tillföras processen för att uppnå en reningsgrad som uppfyller de satta 
emissionsgränsvärdena. En studie indikerade att det inte är onormal att den tillsatta 
absorbenten arbetar med en stökiometriskfaktor1, beräknat på både klor och svavel, runt 
tre till fyra [2]. Det finns därmed goda möjligheter till effektiviseringspotential av 
processen.   
 
Mängden filteraska (aska+absorbent) som genereras i samband med avfallsförbränning 
skulle minska signifikant om den tillsatta absorbenten utnyttjades mera effektivt. 
Filteraskan klassas som farligt avfall och särskilda bestämmelser reglerar därför dess 
deponering. Detta innebär höga deponeringskostnader för anläggningsägaren. En 
minskad absorbentförbrukning ger därmed dubbel ekonomiskvinning för 
anläggningsägaren, både via reducerade förbruknings- och deponikostnader. Dessutom 
ger en lägre förbrukning stora miljövinster eftersom mindre mängd naturresurser 
behöver brytas samt att mindre mängd behöver deponeras. 

                                                 
1 Stökiometri: [mol Ca]/([mol Cl/2]+[mol S]) 
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2 Bakgrund 

2.1 Svavel och klor i förbränningsprocessen 

Svavel är i sin elementära form ofarligt för människor. Ett antal av dess oxider är 
däremot mycket kända luftföroreningar. I alla organiska bränslen såsom olja, kol, 
naturgas, trä finns svavel närvarande och avfall är inget undantag [3]. I Tabell 1 
presenteras uppskattad svavel- och klorhalter för olika avfallsbränslen. 
Avfallsförbränningen kännetecknas i jämförelse med till exempel träbränsleeldning av 
en väsentligt högre klorhalt [4]. Den största källa av oorganiska klorider kommer från 
matrester. Anledningen till detta är att en stor mängd natriumklorid (bordssalt) finns i 
matrester. Organiska klorider härstammar främst från plaster, framförallt utgör PVC en 
stor klorkälla. 
 
Tabell 1. Uppskattad svavel- och klorhalt i olika avfallsströmmar [4-6] 

Table 1. Estimated sulfur and chlorine levels in various waste streams [4-6] 
Avfallsbränsle Svavel (g/kg) Klor (g/kg)  
Sorterat hushållsavfall ~1 3-10 
Sorterat industriavfall  ~3 1-6,5 
Däck ~20 - 
Läder ~30 - 
Plast 1 0-5,62 
Avloppsslam 4 ~0,6 
 
I förbränningsprocesser reagerar klor och svavel mycket snabbt. Delar av svavel- och 
klorföreningar reagerar i bränslebädden och bildar saltföreningar. Merparten av svavlet 
oxideras och bildar SO2 medan klorföreningar i avfallet reagerar och bildar HCl [6]. 
Mindre än en promille av avfallets klorinnehåll producerar kloraromater [7]. En mindre 
mängd svavel och klorförningar reagerar med oorganiska ämnen i bädden och bildar 
fasta föreningar som följer med bottenaskan ut ur processen. Vid förbränning genereras 
också ett soft som innehåller en mängd varierande ämnen. Detta stoft kan reagera vidare 
med de bildade klor- och svavelföreningarna. Exempelvis så kan alla alkaliska 
jordartsmetaller (Ca, Mg, Na, K) bilda saltföreningar såsom CaSO4, CaCl2, MgSO4, 
MgCl2, Na2SO4, NaCl, K2SO4 samt KCl. De klor och svavelförningar som kvarstår i 
gasfasen följer med rökgasen och avskiljs därefter i rökgasreningen.  

2.2 Rökgasrening 

Från avfallsanläggningarna kan det identifieras två principiellt skilda typer av utsläpp. 
Den första typen beror helt på sammansättningen av det inkommande avfallet. Till 
denna grupp hör bland annat metaller, klor och svavel. Det är enbart fördelningen 
mellan slagg/bottenaska, flygaska, rökgas eller rökgaskondensat som påverkas i 
förbränningsanläggningen. Den andra typen av utsläpp är inte förekommande i avfallet 

                                                 
2 Mängden klor beror på mängden ren PVC i plasten 
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utan mängden av bildade föroreningar styrs av förbränningsprocessens förlopp. Till 
denna typ tillhör organiska mikroföreningar såsom dioxiner [4]. 
 
Syftet med rökgasrening som metod är oftast inte att destruera ämnet i fråga utan att 
reducera den mängd som emitteras till atmosfären via rökgasen. Syftet med HCl- och 
SO2-rening är att binda de gasformig svavel- och klorföreningarna till en tillsatt 
absorbent. Svavel- och klorföreningarna lämnar därefter förbränningsprocessen bunden 
till filteraskan. Som nämndes tidigare så kan oorganiska jordartsmetaller, härstammande 
från bränslet, också agera som absorbent och bilda fasta klor- och svavelsaltföreningar. 
Dessa reaktioner innebär att processen i viss mån renar sig själv från gasformigt HCl 
och SO2 (sk självreduktion). De fasta saltföreningarna följer därefter med 
askfraktionerna ut ur processen. 

2.2.1 Olika rökgasreningstekniker för HCl och SO2 

Rening av svavel kan antingen ske under förbränningen dvs i pannan eller efter pannan. 
Rening i pannan innebär att en absorbent matas in direkt i eldstaden. Under gynnsamma 
förhållanden, såsom rätt temperatur och god kontaktyta, binds svavelföreningarna till 
absorbenten [8]. 
 
Det finns ett antal olika tekniker för rening av HCl och SO2 efter pannan, främst nämns 
våt och torr eller en kombination av dessa sk semi-torr rökgasrening. Alla kräver 
tillsatts av en absorbent, och oftast en förbehandlad absorbent. De olika 
reningsmetoderna uppfyller oftast de generella utsläppskraven för HCl och SO2 med 
marginal [9]. 
 
Vid våt rökgasrening sprutas en slurry av absorbenter vanligen in i ett tvättorn eller så 
kyls rökgasen ned så att vattenångan kondenseras. Rökgasen kommer då i kontakt med 
absorbentslurryn och HCl och SO2 avskiljs genom att bindas till absorbentslammet [9]. 
Normalvis används lut (NaOH), släckt kalk eller kalksten som absorbent i denna 
process. 
 
Torr rening bygger på att en absorbent (ofta släckt eller bränd kalk), i pulverform, 
doseras i rökgasen som sedermera binder HCl och SO2. I ett efterföljande 
stoftresningssteg avskiljs absorbenten tillsammans med annat stoft. Detta reningssteg är 
ofta ett slangfilter vilket också renar rökgasen från partiklar. Efter den torra reningen 
har rökgasen oftast en temperatur över 140 ºC. Ytterligare en möjlighet till optimering 
av den torra reningsprocessen är installation av ett befuktningssteg, s.k. 
konditioneringstorn, som sänker rökgasen temperatur till ca 125 ºC innan filtret.  
 
Semi-torr rökgasrening kan anses som en kombination av både den torra och våta 
metoden. I denna metod är den tillsatta mängden vatten till slurryn noga beräknad och 
kontrollerad så att den torkar i samma steg som den reagerar med rökgasen och 
reningssteget generar därmed en torr reningsrest. Tre absorbenter är normal 
förekommande i semi-torr rening, släckt kalk, bränd kalk och kalksten. Efter en semi-
torr reningsprocess är rökgasen kyld till en temperatur av ca 125-130 ºC. Reningen 
avslutas även den med ett stoftreningssteg  i form av ett slangfilter [9].  
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2.2.2 Absorbenter 

Gemensamt för HCl- och SO2-reningsteknikerna ovan är att någon form av absorbent 
tillsätts. Detta beror på att svavel- och klorföreningar är små gasformiga förningar som 
annars är svåra att avskiljas på fysikalisk väg. Därför krävs en extra rening av kemiskt 
slag via tillsats av en absorbent. Absorbenternas huvudsakliga kriterium är att de ska 
kunna neutralisera de sura svavel- och klorföreningar effektivt vilket uppnås då 
absorbenten utnyttjar sina basiska egenskaper. Kalk är en normal förekommande basisk 
absorbent. Vanliga kalkabsorbenter på marknaden är kalksten, dolomit, 
natriumbikarbonat, släckt kalk, bränd kalk samt s.k. sprängd kalk. Tabell 2 presenterar 
en överskikt av olika absorbenters egenskaper [10].  
 
Det ställs relativt höga krav på absorbenternas renhet för att erhålla hög verkningsgrad i 
reningsprocessen. För att kunna jämföra olika absorbenters effektivitet jämförs dess 
porvolym och specifika yta. Den specifika ytan, även kallad BET-yta, mäts i m2/g och 
anger storleken på den yta som har möjlighet att delta i absorptionen. Ju större BET-
ytan desto högre reningspotential har en absorbenten [11]. Porvolymen mäts i cm3/g 
absorbent. Den faktiska porvolymen har visat sig vara mer styrande över effektiviteten 
hos en absorbent än BET-ytan. En absorbent kan ha hög BET-ytan och samtidigt en låg 
porvolym pga liten partikelstorlek [12].  
 
Absorbentens densitet (kg/m3) påverkar inte effektiviteten kvantifierad i per ton 
absorbent tillsatt. Densiteten på absorbenten har endast inverkan på volymen av 
absorbent som måste tillsättas.  
 
Tabell 2. Olika absorbenters densitet, porvolym,  BET-yta och krav på förbehandling före 

rökgasapplikation 

Table 2. Different absorbents density, pore volume,  BET-surface and pre-treatment methods 
before usage in the air pollution control device 

 Densitet 
(kg/m3) 

Porvolym 
(cm3/g) 

BET-
yta 
(m2/g) 

Förbehandling före rökgasapplikation 

Kalksten 1400 - - 
 

Kan användas direkt i pannan, samt vid våt och 
semi-torr rökgasrening 

Dolomit 1100-
1400 

- - Kan användas direkt i pannan, används ej i 
rökgasreningen efter pannan 

Bränd kalk 950 –
1100 

- - Kalksten upphettas i ugnar, bildar bränd kalk. 
Används vid rökgasrening efter pannan men 
kan även användas direkt i pannan  

Släckt kalk 500-700 0,08-0,1 15-20 Bränd kalk som släcks med vatten. Används 
vid rökgasrening efter pannan men kan även 
användas direkt i pannan. 

Sprängd kalk 
(Sorbacal®SP) 

400 0,20 40 Bearbetning av släckt kalks BET-yta krävs. 
Används vid rökgasrening efter pannan men 
kan även användas direkt i pannan. 

Natriumbikar
bonat 

- - - Måste malas i kvarn på plats innan den används 
i rökgasrening efter pannan 
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Kalksten och Dolomit 
Obearbetad kalksten (CaCO3) och dolomit (CaMg(CO3)2) är framförallt aktuella för 
rökgasrening under förbränningsprocessen. Dessa produkter kan båda tillsättas till 
pannorna antingen via separat inmatning i eldstad eller inblandat i bränslet [11]. 
Kalksten kan också användas i våt och semi-torr rökgasrening. 
 
Bränd kalk 
Kalksten bryts i form av CaCO3 och kan därefter förädlas till bränd kalk (CaO) genom 
en energikrävande upphettning i ugn. Koldioxiden fördrivs under denna process från 
kalkstenen, och bränd kalk bildas enligt följande reaktion: 
CaCO3 + värme  CaO + CO2 
 
Släckt kalk  
För att erhålla en ännu mera effektiv kalk så släcks den brända kalk. Produktion av 
denna kalk,  även kallad hydratkalk, kräver en kontrollerad bearbetning för att inte få 
problem med kraftig värmeutveckling. Den brända kalken släcks genom att vatten 
tillsätts under kontrollerade former. För att den släckta kalken fortfarande ska behålla 
sin torra konsistens släcks den med 23-24% vatten, enligt följande formel: 
CaO + H2O  Ca(OH)2 + värme 
 
Släckt kalk är den vanligaste kalkprodukten som används vid torr rökgasrening i 
Sverige. Dess normala BET-yta ligger runt 14 m2/g och en densitet runt 500 till 700 
kg/m3[11]. 
 
Sprängd kalk  
Sprängd kalk, även känd som tvättsvamps kalk, är en släckt kalk vars yta och struktur 
har blivit bearbetad (Figur 1). Genom att öka BET-ytan och porvolymen blir 
absorbenten mer effektiv i sin rening. BET-ytan för den testade sprängda kalken inom 
detta projektet, Sorbacal®SP, är ca 40 m2/g och porvolymen 0,20 cm3/g. Detta möjliggör 
teoretiskt två till tre gånger så effektiv rening med Sorbacal®SP  jämfört normal släckt 
kalk med en BET-yta på ca 20 m2/g och porvolym på ca 0,1 cm3/g (Tabell 2). Den 
sprängda kalken densitet är dock knappa hälften av släckt kalk vilket påverkar den 
faktiska använda volymen av absorbenten [12]. Idag är sprängd kalk mindre vanlig på 
marknaden då produkten är relativt ny samt att produktionen är dyrare.  
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Figur 1. Elektronmikroskopi av normal släckt kalk (till vänster) och den sprängda kalken 
Sorbacal®SP till höger [12] 

Figure 1. Electron microscopy of hydrated lime to the left and and the absorbent with high 
surface Sorbacal®SP to the right [12] 

Natriumbikarbonat 
Natriumbikarbonat (NaHCO3) är en alternativ absorbent till de tidigare nämnda 
absorbenterna som alla är baserade på kalcium. Det teoretiska molföhållandet3 för 
natrium att binda klor är endast hälften jämfört med kalcium, vilket orsakar en dubbelt 
så hög absorbentåtgång. Fördelen med natriumbikarbonat är att den inte är lika känslig 
för variationer i rökgastemperatur och att den är verksam i ett stort temperaturområde 
(90-300 oC). Vidare är inte SO2-absorption beroende av HCl-halten i rökgasen. Tillika 
är den inte lika påverkad av processvariationer, t ex fukthalt, såsom som de andra 
absorbenterna. Däremot har natriumbikarbonat ett betydligt högre kilopris än släckt 
kalk [6]. En annan nackdel är att natriumbikarbonaten måste bearbetas just innan den 
tillsätts till reningsprocessen för att vara aktiv. Absorbenten måste således malas i en 
kvarn vid förbränningsanläggningen, innan den kan utnyttjas i rökgasreningen.  

2.3 Reningsprocessen för klor och svavel 

I reningsprocessen binds de gasformiga föroreningarna, HCl och SO2, till den fasta 
absorbenten [10]. Den tillsatta absorbenten, vilket normalvis är någon form av 
bearbetad kalk (oftast Ca(OH)2), reagerar med svavel- och klorföreningar i rökgasen 
genom att bilda de fasta föreningar CaSO4 och CaCl2, enligt följande reaktionsformler. 
 
För svavel: 
Ca(OH)2 + SO2  CaSO3* ½ H2O + ½ H2O  (reaktion 1) 
CaSO3 + ½ O2  CaSO4    (reaktion 2) 
 
För klor: 
Ca(OH)2 + 2HCl(g)  CaCl2 + 2H2O(g)  (reaktion 3) 
 
                                                 
3 Molförhållande: NaCl jämfört CaCl2 
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Vid ett högt kalciumöverskott bildar väteklorid CaOHCl istället för CaCl2 enligt 
följande reaktionsformel: 
 
Ca(OH)2 + HCl (g)  CaOHCl + H2O    (reaktion 4) 
 
Vilka mekanismer som styr dessa reaktioner har studerats genom beräkningsmodeller 
och experiment [13-17]. Nedan följer en kort sammanfattning. 
 
Av den vetenskapliga litteraturen framkommer det att reaktionshastigheten av SO2 och 
HCl påverkas av följande steg [13]: 

1. Diffusion till absorbentens yttre lager 
2. Diffusion genom porerna till reaktionsytan  
3. Reaktion i det bildade reaktionslagret på ytan (komplexbundet vatten) 
4. Bildandet av fast saltprodukt (CaSO3, CaCl2 eller CaOHCl) 
5. Oxidation av CaSO3 till CaSO4 

 
Reaktionerna med HCl är generellt sätt mycket snabbare och fördelaktigare än för SO2 
[13,14]. 
 
Samverkan mellan SO2 och HCl 
Närvaro av HCl har visat sig vara en förutsättning för en effektiv absorption av SO2 
[17]. Detta beror främst på att CaOHCl (reaktion 4) som bildas vid höga kalköverskott 
påskyndar reaktion med SO2, enligt reaktion 5 nedan. Reaktionshastigheten på reaktion 
1 och 2 beskriven ovan är betydligt långsammare än reaktionen som involverar 
CaOHCl. 
 
CaOHCl + SO2 + ½ H2O  CaSO3*½ H2O + HCl   (reaktion 5) 
 
HCl som frigörs i reaktionen reagerar vidare och bildar ytterligare CaOHCl, som i sin 
tur kan binda ytterligare SO2. Denna kedjereaktion fortsätter tills HCl slutligen bildar 
CaCl2 istället för CaOHCl [18].  
 
Ytterligare en anledning till att svavel absorberar bättre i närvaro av HCl är att det salt, 
CaCl2, som bildas ökar mängden komplexbundet vatten på absorbentens yta. Detta 
innebär att SO2 får längre tid på sig att reagera med det komplexbundna vattnet runt 
absorbenten [13,14]. Vidare så har CaCl2 också visat sig ha en positiv inverkan på 
porvolymen vilket också påskyndar reaktionen med SO2 [13]. 
 
Det finns dock konkurrerande effekter, reaktion med HCl är favoriserad över SO2, 
vilket innebär att vid höga HCl-koncentrationer ersätts reaktionerna med SO2 [14].  

2.3.1 Parametrar som påverkar reningsprocessen 

Avfallsbränslet 
Hushållsavfallet kan anses relativt homogent om det betraktas i en större skala. Dess 
klor och svavelinnehåll är relativt konstant. Vissa variationer förekommer beroende på 
årstid och på områdets karaktär. Industriavfallets svavelhalt kan däremot variera 
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avsevärt. Ökad kontroll av avfallsbränslet, till exempel utsortering av PVC och gips, är 
ett sätt att minska inkommande koncentration av svavel och klor. 
 
Absorbentens porvolym och BET-yta 
Första kriteriet för att uppnå en hög rening av HCl och SO2 är att ett överskott av 
absorbent används. En annan viktig parameter som påverkar reaktionshastigheten är 
diffusionen av SO2 och HCl till absorbenten. Ju högre porvolym och högre BET-yta 
desto större yta finns tillgänglig för absorption [11]. 
 
Ytterligare en faktor som förbättrar diffusionen är flygaskans förmåga att höja 
porvolymen. Aktiviteten av flygaskan beror bland annat på ytans area och hur 
tillgängliga alkalimetallerna är. Så en viss mängd av flygaska närvarande i processen 
ökar processens reningspotential [15].  
 
Temperatur och relativ fukthalt 
Reaktionen mellan den sura komponenterna och absorbenten sker i komplexbundet 
vatten som bildas på ytan runt absorbenten. Den relativa fukthalten i rökgasen är därför 
en kritisk och viktig parameter för effektiviteten. En lägre rökgastemperatur är att 
föredra för att uppnå ett högt RH och en effektiv reningsgrad. Begreppet RH diskuteras 
mera i kapitel 2.4.  
 
För höga RH-halter kan dock orsaka problem i form av korrosion och kladdning i 
processen. Gasformiga svavel- och  klorföreningar bildar i närvaro av vatten, svavelsyra 
och väteklorid som är starkt korrosiva [6]. Därför kan lågtemperaturkorrosion vara ett 
problem. Detta sätter vissa begränsningar på rökgasreningen eftersom temperaturen i 
filtret inte får vara för låg. Anläggningsägare vill oftast inte understiga 125 till 140 oC 
på grund av ökad korrosions- och kladdrisk. För rökgaser med mycket lågt 
vatteninnehåll (torrt bränsle) kan drifttemperaturer på 110-120 oC krävas för god 
reningseffekt [6]. Ett sätt att minska problem med lågtemperaturkorrosion i 
reningsfiltret är att konstruerar filtren så att antalet kalla hörn där korrosionen oftast får 
fäste minimeras. Genom att konditionera rökgasen efter eldstaden och konvektorstråket 
kan dessa problem minskas i stora delar av processen. 
 
Uppehållstid i filtret 
En effektivare användning av absorbenten kan teoretiskt åstadkommas om 
uppehållstiden i filtret förlängs. Detta kan uppnås bland annat genom recirkulation av 
absorbent alternativt genom att tillämpa längre reningscykler [19]. Längre reningscykler 
kan uppnås genom längre intervall mellan rensning av filter eller genom att varje 
strumpa i filtret rensas individuellt. Längre rensningscykler av filtren ger upphov till en 
tjockare absorbentkaka och en längre uppehållstid för absorbenten i reningsprocessen. 
 
Inbladning 
Då absorbenten kommer i kontakt med HCl och SO2 i reaktorn påbörjas reaktionen 
direkt. Beroende på hur kalkinsprutningen utförs reagerar de sura ämnena olika 
effektivt. Mindre absorbentpartiklar innebär en bättre inblandning mellan absorbent och 
rökgas [16]. Ett ökat antal injektionspunkter har också visat sig ha en positiv effekt på 
inblandningen. Effekten av detta är mycket beroende på den aktuella designen och 
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varierar därför från anläggning till anläggning. Inblandningen mellan rökgas och 
absorbent i rökgaskanalen styr fördelning av absorbentkakan på filterytan. En jämn 
fördelning ökar effektiviteten.   
 
Dessutom är det viktigt att rökgasens flöde i injektionspunkten är så pass hög att 
absorbenten följer med flödet. För låg hastighet gör att absorbenten inte transporteras 
till filtret utan stannar vid reaktorn vilket innebär att den inte kommer att användas 
effektivt.  

2.4 Relativ fukthalt  

Relativ fukthalt är ett procentvärde som anger hur många procent av den maximala 
mängden vattenånga som rökgasen kan innehålla. Det är främst tre parametrar, 
rökgasens vattenhalt, temperatur och tryck som bestämmer RH-värdet. Vid variationer 
runt normaltryck har denna parameter inte någon praktisk påverkan på den uppmätta 
RH. Ju kallare rökgastemperatur desto mindre vattenånga kan rökgasen innehålla. Vid 
en konstant vattenhalt ökar därmed RH då temperaturen minskar.  
 
Beräkningar av RH vid 130, 140 och 150 ºC vid varierande vattenhalter i rökgasen 
återfinns i figuren nedan. 
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Figur 2. Relativ fukthalt i rökgasen vid 130, 140 och 150 ºC som funktion av vattenhalten i 
rökgasen vid 1 bar. 

Figure 2. Relative humidity in the flue gas at different flue gas temperatures, 130, 140 and 
150 ºC as a function of different water content in the flue gas 



VÄRMEFORSK 
   
 

10 



VÄRMEFORSK 
   
 

11 

3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera effekten av valda processparametrar på 
absorptionen av HCl och SO2 i Borås Energi och Miljö ABs (BEMABs) torra 
rökgasreningssystem. Det övergripande målet är att uppnå en minskad kalkförbrukning.  

3.1 Omfattning 

I projektet kommer ett antal olika driftfall för pannan att undersökas med normal släckt 
kalk som absorbent. Först och främst kommer pannans normal drift registreras för att 
agera som referenspunkt. Därefter kommer följande driftfall undersökas: 
• Högre bränslefukthalt med släckt kalk som absorbent 
• Lägre rökgastemperatur med släckt kalk som absorbent 
• Lägre rökgastemperatur och högre bränslefukthalt med släckt kalk som absorbent 
• Normaldrift med sprängd kalk som absorbent istället för normal släckt kalk 
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4 Metod 

4.1 Kunskapsinsamling 

Kunskapssammanställning är förlitad på tryckta källor, artiklar och internetsökningar. 
De vetenskapliga artiklarna har hämtats från aktuella databaser. Företag såsom 
BEMAB, Kvaerner Power, Simatek, Svenska Mineral samt Faxe Kalk/Lhoist har 
bidragit med givande input. Diskussioner med medlemmar i referensgruppen har också 
givit mycket information till projektet. 
 
För att inhämta värdefulla erfarenheter angående driftförhållande för torra 
rökgasreningssystem har interjuver med sju stycken anläggningsägare utförts. Då detta 
projekt har Sverige som geografisk avgränsning har driftansvariga på svenska 
anläggningar tillfrågats.  

4.2 Beskrivning av avfallsförbränningsanläggningen 

4.2.1 Forskningsanpassade avfallspannan hos BEMAB 

Förbränningsanläggningen består av två stycken 20 MW pannor (ÅP1 och ÅP2), varav 
ÅP1 är forskningsanpassad (Figur 3). Tekniken som används är bubblande fluidiserad 
bädd (BFB) vilken ger en god omblandning mellan luft och bränsle samt en relativt 
jämn och kontrollerbar förbränningstemperatur; två parametrar som ökar utbrännings-
effektiviteten i pannan. Förbränningsluft och recirkulerande rökgas tillförs på flera 
nivåer ovan bädden i pannan sk. ”Advanced Combustion Zone”-system. Eldstaden har 
en åtstrypning av tvärsnittsarean. Dessa faktorer ger effektiv omblandning av rökgas 
och förbränningsluft samt längre uppehållstid för bränslet i förbränningskammaren. 
Varje panna matas med cirka 7 ton avfall per timme. Avfallsråvaran som används är en 
blandning av 70% industriavfall och 30% hushållsavfall.  
 
Anläggningen är utrustad med ett torrt rökgasreningssystem baserat på tillsatser av 
normalt släckt kalk och aktivt kol, följt av ett textilfilter. Varje panna är försedd med två 
filtermoduler (A och B). Rökgastemperaturen vid filtret ligger idag vid normala 
driftförhållanden på cirka 150oC. Ytterligare rening av kväveoxider sker genom 
kontrollerad injektion av ammoniaklösning via ett DeNOx-system före filtret.  
 
ÅP1, är utrustad med ca 80 extra provtagningshål strategiskt placerade längs hela 
förbränningsprocessen; i bränsleinmatningen, bädden, förbränningsrummet, vid 
överhettarna, ekonomisern, rökgasreningen samt i askutmatningen. Dessa provpunkter är 
konstruerade så att provtagning av t ex bränsle, bottenaska, vändschaktsaska, cyklonaska 
och filteraska enkelt kan utföras under processen. 
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Figur 3. Schematisk bild över BEMABs FoU-anpassade 20 MW avfallsförbränningspannan. 
Delar i processen där anläggningen har extrautrustats (t ex extra mäthål, 
provtagningsutrustning etc.) för att möjliggöra forskning. 

Figure 3. Schematic drawing of the R&D applied 20 MW solid waste combustor at  BEMAB. 
Parts of the processes are supplied with additional sampling ports). 

En mängd olika signaler från förbränningsprocessen såsom temperaturer, 
emissionsvärden efter filter, kalk- och koldosering samt askmängder loggas 
kontinuerligt. Information lagras i form av minutmedelvärden och utvärderas därefter av 
projektet för varje driftdygn. 
 
En avfallsförbränningsprocess består av ett stort antal in och ut strömmar. Figur 4 nedan 
visar en schematisk beskrivning över strömmarna i BEMABs process. Restprodukter 
från processen såsom askor och rökgas är märkt med svarta pilar, medan tillsatser är 
beskrivna med vita pilar. För att kunna utföra kontrollerade experiment i fullskala är det 
mycket viktigt att dessa strömmar kan kvantifieras och analyseras. 
 

 

Figur 4. En schematisk bild över in och ut flöden i BEMABs avfallsförbränningsprocess. 
Processen generar en mängd restprodukter, se svarta pilar. De vita pilar motsvarar 
de flöden som tillsätts processen.  

Figure 4. A schematic explanation of important flows in the solid waste combustion processes 
at BEMAB. The dark arrows symbolizing the out flow meanwhile the white once 
represents input in the process.  
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4.2.2 Analys av HCl och SO2 i rågas med ett FTIR instrument 

HCl och SO2 i rågasen analyserades genom att en FTIR-spektrometer (Fourier 
Transform Infra Red) installerades på anläggningen. Den installerades i rökgaskanalen 
mellan cyklonen och tillsatsen av släckt kalk och kol (Figur 3).  
 
FTIR-spektrometri är en extraktiv mätmetod, dvs den gas som analyseras transporteras 
från rökgaskanalen till mätinstrumentet, till skillnad från insitu-instrument där 
instrumentet är placerat direkt i rökgaskanalen. Vid mätningen renas gasen från stoft 
innan den når analysinstrumentet. En principskiss på reningssystemet visas i Figur 5. 
Vid mätningarna var tidsupplösningen ett mätvärde per minut. Vid extraktiv mätning av 
SO2 och HCl har problem med att klor och svavel fastnar på ytor, i t ex slangar och 
filter, identifierats. En validering av mätmetoden har därför genomförts och Validering 
beskrivs närmare i bilaga A. En viktig slutsats från bilaga A är att den uppmätta halten i 
rågasen inte är ett absolut tal. För HCl utgjorde den extraktivt uppmätta halten ca 80% 
av den halt som uppmätts våtkemiskt. Uppmätta HCl- och SO2-halter skall således 
endast betraktas som indikativa.  
 

 

Figur 5. Skiss på komplett FTIR mätsystem för on-line bevakning av HCl och SO2 i rågasen 

Figure 5. Schematic drawing of used on-line FTIR system for HCl and SO2 monitoring  

4.2.3 Våtkemisk extraktiv bestämning av HCl och SO2 i rågasen 

Provtagning av HCl och SO2 i partikelhaltig rökgasmiljö utfördes enligt standardmetod 
angiven i Värmeforsks mäthandbok [20]. Vid varje provtagning analyserades mängden 
HCl och SO2 i gas- och partikelfas genom att både filter och absorptionsflaskor 
analyserades. Varje mätning inkluderar dubbelprover, med ca 90 minuters 
provtagningstid, tagna i direkt följd.  
 
Mätprincipen bygger på våtkemisk absorption, varför endast ett tidsmedelvärde för den 
aktuella provperioden erhålls. Resultatet kan först erhållas efter analys mha 
jonkromatografi med konduktivitetsdetektor (Instrument 861 Advanced Compact IC 
från Metrohm). Proverna i detta projekt analyserades på SP-Kemi och Materialtekniks 
analyslaboratorium. 

4.2.4 Provtagning och analys av fasta flöden 

Provtagning av fasta flöden har utförts en gång för varje driftfall. Bränsleprovtagningen 
påbörjas en timme innan övriga flöden och sker genom en provtagningslucka i fallande 
ström. Provtagning av vändschakt-, cyklon- och filteraska utförs mha en 
specialdesignad provtagare monterad i fallande ström. Provtagning, för vidare analys, 
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av bottenaska uteslöts, då tidigare erfarenheter har visat att detta flöde inte påverkar 
beräkningen av svavel och klorbalanser. 
 
En delmängd av de tagna proverna på bränsle och askor skickades för analys. Proverna 
analyserades enligt ackrediterade metoder av SP-Kemi och Materialtekniks 
analyslaboratorium 
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5 Resultat och Diskussion 

5.1 Sammanställning av intervjuer med anläggningsägare 

För att få en överblick av de erfarenheter som finns av rökgasreningssystem 
telefonintervjuades sju stycken avfallsförbränningsanläggningsägare. Av de tillfrågade 
anläggningsägarna använde fyra stycken rost som förbränningsteknik och tre stycken 
fluidiserad bädd. Pannornas nominella effekt varierar från 15 till 75 MW. Två 
reningstekniker, torr och semi-torr användes på anläggningarna. 
 
Många utav de tillfrågade anläggningsägarna hade ingen uppfattning om svavel och 
klorinnehållet i avfallet. Osäkerheten var särskilt stor för rostpannor då de sällan tar 
bränsleprov. De anläggningarna som använder fluidiserad bädd som förbränningsteknik 
tillämpar oftare bränsleprov eftersom de oftast ställer högre krav på förbehandling.  
 
Andelen industriavfall kontra hushållsavfall varierar på de olika anläggningarna. En 
gemensam nämnare är dock att fluidpannorna generellt sett har en större andel 
industriavfall. 
 
Gemensamt för anläggningsägarna var uppfattningen att avfallets sammansättning inte 
skilde sig märkbar under året. Den enda parameter som vissa av anläggningsägarna 
tycktes variera betydande över året var fukthalten. Under regniga perioder, såsom höst 
och tidig vår, upplevdes den som högre.  
 
Majoriteten av anläggningarna använder normal släckt kalk som absorbent. Endast en 
anläggning köper in bränd kalk och släcker därefter själv. Något som denne 
anläggningsägare tycker fungerar bra då han märkt en minskad förbrukning av kalk. 
 
Bland de tillfrågade anläggningarna var det vanligast att kalktillsatsen styrdes genom att 
mäta mängden HCl och SO2 on-line i rökgasen efter rening samt ibland också före 
rening. Halterna i rågasen ligger i de flesta fall runt 200 mg/Nm3 för SO2 och 1000 
mg/Nm3 för HCl. Det bör dock noteras att det är svårt att mäta den korrekta halten av 
dessa ämnen i rågasen pga störningar från partiklar. 
 
Utav de tillfrågade anläggningsägarna uppgav tre att de var nöjda med funktion och 
drift av reningssteget. De andra fyra uppgav att de hade stött på problem. Bland annat 
nämndes stopp i kol- och kalkinmatningen, problem att få bort stoftet från filtrets 
botten, läckande slangar och läckande spjäll. Majoriteten av de som använde semi-torrt 
reningssystem var mycket nöjda med dess funktion. 
 
Alla tillfrågade anläggningar ansåg att kalkförbrukningen var för hög. Många av 
anläggningarna kräver mycket höga tillsatser av normal släckt kalk för att klara EU-
direktiven. Exempelvis hade en av de tillfrågade anläggningarna tre till fyra gånger så 
hög förbrukning jämfört med den angivna normala förbrukningen vid den aktuella 
nominella effekten. Den allmänna uppfattningen hos de tillfrågade anläggningsägarna är 
att förbrukningen är orimlig hög vilket visar på ett stort behov av processoptimering. 
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Kännedomen om sprängd kalk exempelvis Sorbacal®SP som absorbent var låg men 
många utav anläggningsägarna uttryckte sitt intresse för produkten, dock förutsatt att 
det finns ekonomiska fördelar att vinna.  

5.2 Elementarbalanser 

Det totala utsläppet av svavel- och klorföreningar beror helt på innehållet i det 
inkommande avfallet. Fördelningen mellan de olika askströmmarna samt rökgasen 
påverkas däremot av förbränningsprocessen. När klor och svavel följer med 
askströmmarna ut ur processen i form av fasta salter, renar processen i viss mån 
rökgasen från gasformiga svavel och klorföreningar genom s.k. självreduktion. I Figur 4 
i kapitel 4.2.1 beskrivs de olika flödena som uppkommer vid avfallsförbränning 
schematiskt. Alla jordartsmetaller kan teoretiskt reagera med svavel och klor och bilda 
fasta föreningar. 
 
För att följa svavlets och klorets väg i BEMABs förbränningsprocessen har 
elementarbalanser för dessa föreningar beräknats under fyra timmar. Som ett första steg 
i elementarbalansberäkningen undersöks noggrannheten i en flödesbalans. Elementar-
balansens noggrannhet kan aldrig överträffa flödesbalansens samstämmighet.  
 
Vid beräkning av flödesbalansen har viktsförändring pga bildandet (se reaktion 1-3 i 
kapitel 2.3) av fasta klor och svavel föreningar (s.k. rökgasreningsrester) tagits i 
beaktning samt avgång av motsvarande mängde vatten. Halten av HCl och SO2 i 
rökgasen före filter mättes mha våtkemisk extraktivprovtagning under hela provtiden. 
 
Flöden av fasta strömmar loggades under de fyra timmarna via förändring i 
anläggningens silovikter samt att mängden bottenaska uppmättes genom container-
vägning. Mängden bränsle tillsatt till processen har beräknats genom energiberäkningar 
till 7,0 ton per timme. Endast fasta strömmar inkluderas i flödesbalansen varför endast 
mängden bränsleaska är intressant för beräkningarna. Den andel av bränslet som bildar 
rökgas inkluderas således naturligt inte. Med indata presenterade i Tabell 3 har 
massbalans på fasta flöden beräknats för fyra timmar. Kvantitativ och kvalitativ 
bestämning av de fasta flödena utfördes under två skilda mätdygn. Avsaknad av vikt på 
bottenaska från den andra dagen omöjliggör dock en flödesbalansberäkning för den 
aktuella dagen. 
 
Tabell 3. Beräkning av fasta flöden dag 1 under fyra timmar 

Table 3. Calculations of solid material flows during day 1 during four hours  
Flöde in kg totalt Flöde ut kg totalt 
Kalk 512 Bottenaska 1001 
Kol 32 Vändschakt + cyklon 2344 
Bränsleaska 3248 Filter 1120 
Sand 530 Utflöde av H20 (g) 39 
Inflöde HCl och SO2 (g) 107   
Totalt 4429 Totalt 4504 
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Balansen av fasta flöden under de fyra timmarna visar en differens på endast -75 kg, 
vilket motsvara 2% av det totala flödet. En noggrannhet som ger stabilitet till vidare 
beräkningar av elementarbalanser. Tidigare flödesbalanser utförda på BEMABs 
avfallsförbränningsanläggningen har uppvisat lika hög noggrannhet [21]. Baserat på 
denna kunskap utförs även elementarbalansberäkningar för dag 2 utan möjlighet att 
kontrollera flödesbalansen.  
 
Mängden jordartsmetaller, svavel och klor kvantifierades därefter i bränsle, vändschakt, 
cyklon och filteraska i båda testerna (Tabell 4).  De eventuella mängderna i bottenaskan 
har exkluderats i beräkningarna. 
 
Tabell 4. Halten av svavel (S), klor (Cl), magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K) och kalcium 

(Ca) i bränsle, vändschakt, cyklon och filteraska från de två mätdagarna. Alla 
mätvärden är angivna i vikt-% och är beräknade på torrt prov. 

Table 4. Amount of Sulfur (S), Chlorine (Cl), Magnesium (Mg), Sodium (Na), Potassium (K) 
and Calcium (Ca) in waste fuel, back pass ash, cyklone and filter ash in samples 
taken during the two experimental days. The levels are reported in weight-% 
calculated on dry sample weight. 

Dag 1 S  Cl  Mg Na K Ca 
Bränsle 0,41 0,52 0,36 0,61 0,31 2,70 
Cyklon 2,20 2,8 2,04 1,87 1,32 18,7 
Filter 2,18 15,5 0,88 1,29 0,30 33,1 
Vändschak
t 

0,68 0,22 0,84 2,19 1,96 7,48 

Dag 2 S  Cl  Mg Na K Ca 
Bränsle 0,44 0,69 0,27 0,63 0,35 2,72 
Cyklon 2,78 3,0 2,07 1,98 1,36 19,5 
Filter 2,75 1,6 1,01 1,64 1,06 31,0 
Vändschak
t 

1,07 0,29 1,02 2,75 2,29 8,48 

 
Genom att multiplicera den uppmätta halten med det uppmätta flödet och relatera det till 
den totala mängden tillsatt via bränslet erhålls massfördelning och elementarbalanser 
för varje analyserat ämne. Resultaten från elementarbalansberäkningar för innehållet i 
cyklon- och vändschaktsaska redovisas i Figur 6 och Figur 7.  
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Figur 6. Återfinningsgrad av respektive ämne tillsatt via bränsle i de två askströmmar som 
renar processen från svavel och klor innan reningssteget . Data från dag 1. 

Figure 6. Percentage level of each element added to the processes via the waste fuel 
recovered in back pass ash and cyclone ash 
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Figur 7. Återfinningsgrad av respektive ämne tillsatt via bränsle i de två askströmmarna. Data 
från dag 2 

Figure 7. Percentage level of each element added to the processes via the waste fuel 
recovered in back pass ash  and cyclone ash 

Det framgår tydligt i figurerna ovan att relativt stora andelar av det svavel och klor som 
tillsätts med bränslet frånskiljs redan innan filtret. En självreduktion på ca 50 % uppnås 
för svavel medan ca en tredjedel av kloret binds till partiklar innan filtret. En sådan 
kraftig självreduktion har stor inverkan på den verkliga mängden klor och svavel i 
gasfasen som måste bindas till absorbenten i reningssteget. 
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5.3 Insamling av processdata med släckt kalk som absorbent 

5.3.1 Variation av loggade mätdata under mätdygnet 

Vid varje mätdygn loggades data mellan 00:00 till 00:00. Alla data varierar under 
dygnet tillföljd av naturliga förändringar och variationer i processen. Nedan visas och 
diskuteras variationer inom de loggade data från ett exempeldygn av de 26 utförda 
mätdygnen.  
 
Den termiska lasten åskådliggör hur driften av pannan har varierat. Ett normalt värde 
för den termiska lasten vid fulldrift ligger runt 20 MW. Ett lägre värde, runt 12 MW, 
indikerar att pannan har gått på olja. I Figur 8 syns tydligt en nedgång runt 19-tiden, då 
pannan använt olja som bränsle. Oljedrift kan bero på en mängd anledningar, till 
exempel reparationer, stopp i bränsleinmatningen med mera. Oljedrift påverkar de 
övriga mätvärdena, vilket tydligt indikeras i alla kommande diagram. Därför har 
mätvärden som härstammar från tidpunkten med oljedrift samt ett antal timmar efter 
uteslutits i sammanställningen över alla mätdygn som visas i Tabell 5. 
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Figur 8. Pannans termiska last (MW) som åskådliggör hur driften av pannan fungerat 

Figure 8. Variation in the thermal load (MW) of the combustor during 24 hours  

Som tidigare beskrivits har ett externt FTIR instrument installerats vid anläggningen för 
att mäta HCl och SO2 on-line i rökgaserna innan rening. FTIR-mätningarna uppvisar 
tydliga variationer i HCl och SO2 halter (Figur 9). Denna variation är mest troligt 
sammankopplat med variation i bränslesammansättningen. Mättid under mätdygnet utan 
fullständig FTIR data (ex. 00:00 till 09:36 i Figur 9) har inte accepterats utan uteslutits 
vid sammanställning i Tabell 5.  
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Figur 9. Uppmätta halter av HCl, SO2 (mg/Nm3 vid 11% O2) och H2O (vol-%) i rågasen med 
det extra installerade FTIR-instrumentet 

Figure 9. Measured levels of HCl, SO2 (mg/Nm3 at 11% O2) and H2O (vol-%) in the raw gas 
with the additional installed FTIR instrument 

Efter att rökgasen renats registreras gasens sammansättning av anläggningens normala 
FTIR instrument (Figur 10). Kalkdoseringens storlek styrs så att rengasens HCl- och 
SO2-koncentration inte överskrider de rådande emissionsgränsvärdena. 
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Figur 10. Pannans mätning av halten HCl, SO2 (mg/Nm3) och H2O (vol-%) i rengasen efter 
filtret. Mängden kalk som tillsätts regleras så att emissionsgränsvärdena alltid är 
uppfyllda. 

Figure 10. Measured levels of HCl, SO2 (mg/Nm3 at 11% O2) and H2O (vol-%) with the FTIR 
instrument installed after the air pollution cleaning device. 

Temperaturerna som plottas i Figur 11 är registrerad i reaktorn där kalk och rökgas 
blandas samt temperaturen efter filter A och B. Temperaturerna i BEMABs anläggning 
uppvisar en fluktuation med tiden. Denna fluktuation beror på att avlagringar bildas på 



VÄRMEFORSK 
   
 

22 

tubytor i processen. Ytorna rengörs från dessa avlagringar genom att anläggningen 
pulsas med vattenånga, sk sotblåsning. Denna rengöring utförs ungefär var femte timme 
beroende på mängden avlagringar. Efter det att anläggningen har rensats sjunker 
temperaturen i rökgasen och därmed också i filtret och reaktor drastiskt med ca 10 ºC. 
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Figur 11. Temperaturen (ºC) i reaktor samt efter filterhus A och B uppmätt i BEMABs 
avfallsförbränningsanläggning under ett exempeldygn 

Figure 11. Flue gas temperature  (ºC) measured in the reactor and after the two filters A and B 
in BEMABs waste combustor during 24 hours. 

Kalkförbrukningen som plottas i Figur 12 är pannans loggade förbrukning via 
doserskruven, det vill säga varv per minut, översatt till kilo per timme. Kalkskruvens 
minsta tillsatsnivå var under projektet satt till 60 kilo/timmen vilket kan noteras i 
samband med oljedriften som inträffar runt 19-tiden. 

0

50

100

150

200

250

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00
Tid

kg
 k

al
k/

h

 

Figur 12. Loggade data från pannans kalkdoseringsskruv (kg/h) 

Figure 12. Measured speed of the lime feeding screw (kg/h) at the waste combustor 
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5.3.2 Sammanställning av loggade mätdata 

Förutom normaldriften har tre andra driftsfall testats, befuktat bränsle, lägre 
rökgastemperatur samt en kombination av dessa två. Mätningar utfördes från oktober 
2005 till april 2006. En sammanställning över utvalda loggade parametrar från de 26 
mätdygnen återfinns i Tabell 5. 
 
Varje driftsfall har testats under minst 60 godkända mättimmar utförda under minst 4 
dygn. Med godkända mätdata menas att data har insamlats från anläggningen parallellt 
med mätning av HCl och SO2 i rågasen samt att förbränningsförhållanden ansågs 
representativa för driftsförhållandet, dvs timmar i samband med och efter oljedrift har 
uteslutits. Då processen är komplex och variationer i bränslets sammansättning är 
relativt stor behövs tämligen stora datamatriser för att en hög noggrannhet skall uppnå. 
Förändringar som utförs i processen kräver en lång inkörningsperiod. Det går inte 
avgöra om snabba processförändringar under några timmar är signifikanta och generella 
innan man vet att processen har stabilisera sig vid de nya förutsättningarna. 
Normaldriften har loggats under flest antal dagar, för att ha tillgång till stora 
datamängder då det driftsfallet agerar som referenspunkt för alla andra fall. 
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Tabell 5. Sammanställning av de fyra olika driftsfallen; normal drift, lägre rökgastemperatur, 
befuktat bränsle samt kombinationen av lägre rökgastemperatur och befuktat bränsle. 
Tabellen visar medelvärde för varje mätdygn.. 

Table 5. Summary of processes data from the four different tested conditions, normal, moisten 
waste fuel, lower flue gas temperature and a combination of the two. Average level of 
each sampling day is presented. 

Mät-
dygn 

Termisk 
last (MW) 

Temp. 
Filter 
(ºC) 

H20 
(V-%) 

Kalk 
(kg/h) 

SO2 
(mg/Nm3)a 

HCl 
(mg/Nm3)a 

RH 
(%) 

Kvot 
kalk/HCl 

Normaldrift         
N1 18,8 147,5 16,6 157 33 642 3,75 0,25 
N2 19,9 157,3 17,0 180 35 387 2,95 0,47 
N3 19,7 152,7 16,7 243 14 482 3,29 0,50 
N4 20,0 153,5 17,0 162 15 412 3,27 0,39 
N5 20,0 156,4 15,4 266 4 239 2,75 1,11 
N6 20,0 153,2 17,6 194 8 221 3,42 0,88 
N7 19,8 155,6 18,3 234 8 361 3,33 0,65 
N8 20,1 151,8 15,9 130 11 181 3,33 0,72 
N9 20,0 157,5 17,9 168 16 678 3,35 0,25 
N10 20,3 151,3 18,3 197 5 570 3,37 0,35 
Medel: 19,9 153,7 17,1 193 15 417 3,28 0,56 
Befuktat bränsle         
B1 20,1 157,2 19,1 206 19 393 3,34 0,52 
B2 20,3 154,3 19,6 182 27 538 3,69 0,34 
B3 20,1 152,7 19,8 155 23 626 3,90 0,25 
B4 20,1 153,9 20,6 182 8 610 3,92 0,30 
B5 20,2 158,2 22,2 143 8 572 3,78 0,25 
B6 20,1 158,5 18,4 234 0 258 3,11 0,91 
Medel: 20,2 155,8 20,0 184 14 500 3,62 0,43 
Lägre Rökgastemperatur        
T1 19,5 141,9 15,7 146 49 544 4,15 0,27 
T2 19,8 142,2 15,6 162 30 444 4,18 0,37 
T3 20,3 141,1 14,8 256 43 256 4,02 1,00 
T4 20,2 143,8 15,9 154 32 382 3,99 0,40 
T5 20,1 144,7 17,3 153 39 340 4,12 0,45 
T6 18,8 146,4 16,8 136 14 364 3,92 0,37 
Medel: 19,8 143,4 16,0 168 34 388 4,06 0,48 
Lägre rökgastemperatur och befuktat bränsle 
TB1 19,8 142,8 19,6 127 21 613 5,05 0,21 
TB2 18,9 141,1 19,9 119 10 585 5,38 0,20 
TB3 19,9 143,4 18,9 158 24 503 4,80 0,31 
TB4 20,0 145,7 17,4 151 26 313 4,14 0,48 
Medel: 19,6 143,3 18,9 139 20 503 4,84 0,30 
a) är redovisat i enheten mg/Nm3 vid 11 % O2 
* Filter temp är en beräknad medeltemperatur bestående av temperaturen uppmätt i reaktorn före filter 
samt temperaturen efter filter A och B. 
* RH = Relativ fukthalt är beräknad från uppmätt H2O halt och rökgastemperaturen i filter 
vid 1 bars tryck. 
* Kvoten Kalk/HCl är beräknad på medelvärdet av mängden kalk (kg/h) dividerat med medelvärdet på 
uppmätt halt HCl i rökgasen före filter. Kvoten skall endast användas som ett relativt mått och hänsyn till 
kemiska reaktioner och molförhållanden har inte beaktats. 
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5.3.3 Utvärdering av loggade mätdata 

I Tabell 5 ovan redovisas dygnsmedelvärden från alla undersökta driftsfall. Likheter och 
variationer mellan dygnen kan urskiljas. Nedan följer diskussioner om skillnader i 
driftsförhållande, betydelse av variation i HCl- och SO2-halt i rågasen, rökgasens 
temperatur och RH.  
 
Driftsförhållanden 
Målet med projektet var att studera kalkens effektivitet vid olika driftsförhållanden. Två 
parametrar, rökgastemperaturen och fukthalten i rökgasen, varierades vilket resulterade 
i totalt fyra olika driftsfall (normal, befuktat, lägre rökgastemperatur samt en 
kombination av de två senare nämnda). 
 
Gemensamt för alla driftsfallen är att den termiska lasten skall motsvara fulldrift (20 
MW). Lasten har enligt Tabell 5 varierat mellan 18,8 och 20,3 MW mellan de 26 
dagarna.  
 
Det finns dock tydliga variationer mellan de 26 mätdygnen såsom HCl- och SO2-halten 
i rågasen. En variation som kan kopplas direkt till bränslekvalitén. Spridning i denna 
parameter är en av orsakerna till att varje driftfall har undersökt under minst 4 dygn och 
minst 60 godkända mättimmar. I Tabell 5 överstiger HCl-halten aldrig 700 mg/Nm3 och 
vid endast ett mätdygn uppmäts ett lägre värde än 200 mg/Nm3. SO2 har genomgående 
låga värden, överstiger aldrig 50 mg/Nm3. För att underlätta jämförelse av kalkens 
effektivitet mellan de olika mätdygnen har en kvot [kalk]/[HCl] beräknats för varje 
dygn. Denna kvot skall inte förväxlas med stökiometriskfaktor vilket oftast används för 
att beskriva en absorbents effektivitet. De uppmätta rågashalterna av HCl och SO2 är i 
dessa experiment inte absoluta eftersom de uppmätts med ett FTIR-online system i 
rågasen vilket inte kan likställas med våtkemisk extraktiv provtagning. 
Stökiometriskafaktorer som beskriver kalkens effektivitet beräknades således inte. 
 
Temperaturen är en parameter som skiljer sig kraftigt mellan de olika driftsfallen. De 
två första; normal drift samt befuktat bränsle har medeltemperaturer i filtret som ligger 
över 150 oC medan de fallen som har testats vid en lägre rökgastemperatur har drygt 10 
oC lägre temperatur. Även vattenhalten varierar mellan 14,8 och 22,2 %. De högsta 
värdena är naturligt uppnådda vid de tillfällen då bränslet befuktades (Tabell 5). 
  
Den kompletta datamatrisen utvärderades och kvalitetssäkrades med 
principalkomponentanalys (PCA). Resultatet från utvärderingen beskrivs utförligt i 
Bilaga B. PCA användes i detta projekt som ett verktyg för att studera om signifikant 
skilda driftsförhållande har uppnåtts mellan de olika driftsfallen. PCA utvärderingen 
visade att tydliga driftsskillnader inom de testade variablerna (temperatur, fukt och RH 
har uppnåtts. Vidare visade analysen att variationen i HCl- och SO2-halter inte har 
varierats systematiskt mellan de undersökta driftsfallen utan att variationen har varit 
spridd över alla mätdygn. Med andra ord de effekter och skillnader som vi uppnår 
mellan driftsfallen är inte relaterade till variation i bränsle utan till de undersökta 
variabler. En tydlig avvikare påvisades också i PCA utvärderingen, nämligen mätdygn, 
T3. Denna dag har därför uteslutits från alla vidare analyser.  
 



VÄRMEFORSK 
   
 

26 

Rökgastemperatur 
Betydelsen av variationer i uppmätt temperatur i filter för kalkens effektivitet visas i 
Figur 13. Figuren visar en tydlig koppling mellan uppmätt filtertemperatur och 
mängden släckt kalk som har förbrukats (visad som kvot [kalk]/[HCl]). En lägre kvot 
betyder att absorbenten har varit effektivare. 
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Figur 13.  Den uppmätta kalkförbrukning viktad mot halten HCl i rökgasen dvs kvot [kalk]/[HCl] i 
relation till uppmätt filtertemperatur ( ºC) under de olika mätdygnen.  

Figure 13. The effect of filter temperature ( ºC) on the efficiency of the hydrated lime, presented 
as a ration [lime][HCl] during all experimental days. A low ratio is equal to a high 
efficiency. 

Som tidigare visats fluktuerar rökgastemperaturen i filtret med sotblåsningsfrekvensen i 
anläggningen. Efter det att anläggningen har rensats sänks temperaturen på rökgasen 
drastiskt med ca 10 ºC. Den omedelbara uppnådda temperatursänkningen i filtret visar 
sig ha en lika direkt påverkan på ökad kalkeffektivitet vilket visar sig i en drastisk 
sänkning av kalktillsatsen (Figur 14).  
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Figur 14. Kalkförbrukningen (kg/h) och temperaturen (ºC) i reaktor vid det tidigare diskuterade 
exempel dygnet. Tydliga likheter i kalkförbrukning och fluktuation i temperatur pga 
bildning av avlagringar i processen visas. 

Figure 14. Variation in lime consumption (kg(h) and flue gas temperature (ºC) in the reactor 
during 24 hours. Similar pattern in fluctuation are noticed between the two 
parameters due to formation of deposits on the tubes. 

Relativa fukthalten 
Den relativa fukthalten i rökgasen är en funktion av vattenhalten i rökgasen samt 
rökgasens temperatur. I detta projekt undersöktes båda parametrarna samt effekten av 
dem tillsammans. Figur 15 visar den uppnådda RH i filtret, hos de 26 driftsfallen. 
 
Högst RH (~5 %) uppnåddes vid en kombination av både lägre rökgastemperatur och 
befuktat bränsle. Rökgastemperatur är den parameter som påverkar RH effektivast i 
relation till enbart befuktat bränsle. Att sänka rökgastemperaturen är även det minst 
arbetsintensivaste alternativet då befuktning av bränsle krävde mycket extra arbete av 
anläggningsägaren i detta projekt. Rökgastemperaturen sänktes med inblandning av en 
känd mängd utomhusluft i rökgasen. På BEMABs anläggningen uppnåddes detta genom 
att ett spjäll i rökgaskanalen öppnades. 
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Figur 15. Tydliga skillnader i relativa fukthalt i rökgasen i filtren uppnåddes bland de 26 
mätdygnen i de fyra olika driftsfallen. 

Figure 15. Differences  in RH in the flue gas at the four tested conditions. 

RHs inverkan på mängden kalk som används i processen studeras närmare i Figur 16. 
Då kalkförbrukningen även bör vara tätt sammankopplad med HCl-halten visas 
kalkförbrukningen och därmed kalkens effektivitet som ett viktat värde, dvs kvot 
[kalk]/[HCl]. 
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Figur 16. Kalkförbrukning med hänsyn tagen till variation in  HCl-halter och olika relativa 
fukthalter. 

Figure 16. Efficiency of the added lime at different RH levels in the flue gas during the 
experimental days. The efficiency of the hydrated lime is presented as a ration 
[lime][HCl]. A low ratio is equal to a high efficiency. 

En tydlig korrelation mellan uppmätt RH och den viktade kalkförbrukningen visas i 
Figur 16. En lägre kvot, dvs effektivare kalk, återfinns i driftsfall med hög RH.  I 
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sammanställningstabellen (Tabell 5) redovisas data för alla dagar och en jämförelse av 
kalkens effektivitet (kvot) mellan normalfallet (kvot=0,56) och vid lägre 
rökgastemperatur och befuktat bränsle (kvot=0,30) visar på en fördubbling av 
effektiviteten vid högre RH. Ett resultat som stödjer teorin att en hög RH ger en 
effektivare kalkanvändning.  
 
I samband med att en högre RH och lägre rökgastemperatur i processen kan det finnas 
risk för att anläggningen utsätts för lågtemperaturkorrosion pga att kondensations-
temperaturen för sura gaser uppnås. Se kapitel 7 för vidare diskussioner kring denna 
fråga. 

5.4 Test med sprängd kalk 

Effektiviteten hos en absorbent med hög porvolym och BET-yta, Sorbacal®SP, testades 
under sju mätdygn i anläggningen. En inkörningsperiod på fem dygn föregick 
provdygnen för att vara säker på att hela processen arbetade med endast sprängd kalk. 
 
Sorbacal®SP testades vid normala förhållanden utan inbladning av extra luft (stängda 
spjäll) eller förhöjda vattenhalter. Under testen loggades alla data enligt samma 
förfarande som tidigare och HCl- och SO2-halter i rågasen mättes med en FTIR.  
 
Efter testen med sprängd kalk brukades anläggningen med normal släckt kalk under en 
veckas tid. Därefter startade en vecka av jämförande mätningar vid normaldrift igen. 
Mätningar och provtagningar under denna vecka var identiska med de utförda under 
testen med den sprängda kalken. 
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5.4.1 Sammanställning av data 

Sammanställning över data från driftsdygnen med Sorbacal®SP och jämförande 
mätningar vid normaldrift visas i Tabell 6. 
 
Tabell 6.  Sammanställning av utvalda  processdata från driftdygnen med Sorbacal®SP och 

jämförande mätdygn med släckt kalk 

Table 6. Summary of selected process data from the experimental days with Sorbacal®SP as 
the absorbent and the comparable days with hydrated lime 

Test Termisk 
last 

(MW) 

Temp. 
Filter 
(ºC) 

H2O 
(V-
%) 

Kalk 
(kg/h) 

SO2 
(mg/Nm3)a 

HCl 
(mg/Nm3)a 

RH 
(%) 

Kvot 
kalk/HCl 

Sorbacal®SP     
1 18,8 150,6 17,5 77,9 35 477 3,64 0,16
2 20,7 154,5 17,6 87,6 21 467 3,30 0,19
3 20,2 154,6 17,0 103,3 34 597 3,17 0,17
4 19,0 155,1 16,9 57,1 20 475 3,12 0,12
5 18,2 152,1 16,8 80,2 22 539 3,35 0,15
6 18,9 152,8 16,8 74,5 50 563 3,29 0,13
7 18,9 151,4 16,3 77,0 30 521 3,32 0,15

Medel: 19,2 153,0 17,0 79,7 30 520 3,31 0,15
Släckt kalk    

8 17,9 149,0 16,3 127,4 37 574 3,54 0,22
9 19,8 153,9 17,0 155,9 26 554 3,25 0,28

10 20,0 156,2 16,7 169,1 19 529 2,99 0,32
11 20,0 155,7 16,0 181,1 25 539 2,91 0,34
12 19,9 153,9 16,8 165,9 38 603 3,20 0,28

Medel: 19,5 153,7 16,6 159,9 29 560 3,18 0,29
a) är redovisat i enheten mg/Nm3 vid 11 % O2 
* Filter temp är en beräknad medeltemperatur bestående av temperaturen uppmätt i reaktorn före filter 
samt temperaturen efter filter A och B. 
* RH = Relativ fukthalt är beräknad från uppmätt H2O halt och rökgastemperaturen i filter 
vid 1 bars tryck. 
* Kvoten Kalk/HCl är beräknad på medelvärdet av mängden kalk (kg/h) dividerat med medelvärdet på 
uppmätt halt HCl i rökgasen före filter. Kvoten skall endast användas som ett relativt mått och hänsyn till 
kemiska reaktioner och molförhållanden har inte beaktats. 

5.4.2 Utvärdering av data 

Inga störningar i processen såsom problem med inmatning etc inträdde vid byte av 
absorbent. Ett mindre problem med s.k. valvning av Sorbacal®SP i silon uppstod men 
det kunde lösas genom ökad pulsning av silon.  
 
En tydlig minskad förbrukning av absorbent märktes efter skiftet till sprängd kalk. 
Jämförelse mellan kvoter [kalk]/[HCl] vid normal drift visar på en faktor 1,94 högre 
effektivitet för sprängd kalk (Sorbacal®SP) jämfört med släckt kalk. Ett resultat som 
visar på vinstpotentialer både i ett ekonomiskt perspektiv för anläggningsägaren men 
också för miljön i form av betydligt lägre förbrukningsmängder av absorbent. 
                                                 
4 Jämförande normaldrift kvot=0,29; Sorbacal kvot=0,15  
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Effekten av sänkt filtertemperatur på förbrukningen av Sorbacal®SP har inte 
systematiskt studerats närmare genom ytterligare experimentdygn utförda vid lägre 
rökgastemperatur. Däremot noterades liknande beteende med variation i effektiviteten 
med avseende på temperaturfluktuationer, mellan 145 till 165 ºC, relaterade till 
bildandet av avlagringar och sotblåsning (Figur 17). Känsligheten i effektivitet hos 
Sorbacal®SP med avseende på temperaturvariationer verkar vara i samma 
storleksordning som för släckt kalk (Figur 14 och Figur 17).  
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Figur 17. Illustration av hur temperaturfluktuationer (ºC) i filtret påverkar förbrukningen av 
Sorbacal®SP (kg/h).  

Figure 17. Correlation between fluctuation of the flue gas temperature (ºC) due to formation of 
deposits on the tubes and the amount of added Sorbacal®SP (kg/h) 

5.5 Effektiviseringspotential 

Förutom den uppenbara miljövinst som uppnås till följd av minskad 
absorbentförbrukning finns det även stora ekonomiska vinster för anläggningsägaren att 
erhålla. Minskad förbrukning har dubbel ekonomisk vinning för anläggningsägaren då 
inköpskostnaden för absorbenten går ned samtidigt som deponeringskostanden minskar.  
 
De ekonomiska beräkningarna, för normal släckt kalk och Sorbacal®SP, som framställs 
i denna rapport skall endast ses som approximativa eftersom kostnadsberäkningarna är 
utförda med priser5 baserade på ungefärliga inköpspriser och deponikostnader. I dessa 
priser är transportkostnader inte inkluderade eftersom de varierar för varje 
anläggningsägare. Det är mest troligt att inköps- och deponikostnader kommer att öka i 
framtiden eftersom resurserna blir mer begränsade och deponeringskriterier hårdnar. 

                                                 
5 Antagna priser: Släckt kalk=1000 kr/ton, Sorbacal=2000 kr/ton, Deponi= 760 kr/ton 
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5.5.1 Släckt kalk 

Vid en jämförelse av förbrukningen av normal släckt kalk hos de fyra olika driftfallen 
utförda på BEMABs anläggning finner man en tydlig minskning med ökad RH (Tabell 
5). Att enbart befukta bränslet gav upphov till endast en liten ökning av RH till 3,62 % 
jämfört med den uppmätta normal nivån på 3,28%. Under dessa förhållanden 
reducerades mängden tillsatt normal släckt kalk endast med 5 % under dessa 
förhållanden. En temperatur sänkning på 10 ºC av rökgasen till 143 ºC vid filtret i 
processen resulterade i en RH-halt på 4,06% samt en minskad förbrukning av släckt 
kalk med 13 %. En kombinationen av både lägre rökgastemperatur och befuktat bränsle 
genererade den kraftigaste ökning av RH, 4,84%, och således uppnåddes också den 
kraftigaste reduktion (26 %) av mängden tillsatt släckt kalk. 
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Figur 18. Förändring i förbrukning av släckt kalk vid de fyra driftsförhållande med olika RH-
värde utförda på BEMABs anläggning. Ett linjärt samband råder mellan de två 
parametrarna med ett R2 på 0,995.  

Figure 18. Reduction in lime consumption as a function of RH in the flue gas at BEMABs waste 
combustor. A linear correlation with an R2 of 0,995 occur between the two 
parameters. 

Ett tydligt linjärt samband mellan högre effektivitet och högre RH visas i Figur 18. En 
reduktion av kalktillsatsen med 30% kan väntas om den RH ökas till närmare 5%.  
 
Som anläggningsägare bör man dock beakta anläggningens processbegränsningar. Det 
finns ökad risk för lågtemperaturkorrosion i samband med att temperaturen reduceras 
och RH ökas. 
 
Som tidigare redovisats (Figur 13 och Figur 14) är korrelationen mellan ökad 
filtertemperatur och ökad kalkförbrukning tydlig. Temperaturvariationer pga 
avlagringar, på värmeöverförande tubytor, ger tillika upphov till att RH i filtret variera 
mellan ca 3,8 till 2,8. En ändring i RH som i Figur 18 motsvara en 20% förändring i 
mängd förbrukad släckt kalk (+10% till -10%). Ett resultatet som visar på ytterligare 
möjliga effektiviseringspotentialer genom att optimera förhållandena i filtret map en 
lägre och jämnare temperatur vilket ger upphov till en högre och stabilare RH.  
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Kostnadsreduktion 
Effekten av en minskad förbrukning på anläggningens kostnader redovisas i Figur 19. 
Idag härstammar knappa 60% från inköp av normal släckt kalk och dryga 40% är 
relaterat till deponeringskostnader av filteraskan. 
 
Uppnådd kostnadsreduktion som funktion av olika effektiviseringsgrader visas i Figur 
19. Exempelvis, BEMABs två avfallsförbränningsanläggningar har idag en total 
årsförbrukning på ca 2000 ton kalk/år. De löpande kostnaderna skulle därmed kunna 
reduceras med dryga 700 000 Skr årligen om förbrukningen reduceras med 20% (Figur 
19). För att uppnå en 20% reduktion av mängden tillsatt släckt kalk måste den RH öka 
till 4,5% i BEMABs anläggning (Figur 18). För att uppnå en ökning till 4,5% RH måste 
rökgastemperaturen sänkas till 142 ºC vid en vattenhalt på ca 17 vol-% (Figur 2).  
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Figur 19. Årskostnad för förbrukning av släckt kalk (inköp och deponi) idag samt effekten av en 
20, 30, 40 och 50 % minskad förbrukning.  

Figure 19. The effect on the annual cost (purchase and landfilling) related to reduction of  the 
annual lime consumption (ton)  

5.5.2 Sprängd kalk 

Testen med sprängd kalk (Sorbacal®SP) i detta projekt visade på en tydlig minskning i 
förbrukad absorbent. En minskning med en faktor 1,9 uppnåddes, dvs den sprängda 
kalken var i dessa försök nästan dubbelt så effektiv som släckt kalk (Tabell 6). Figur 20 
nedan visar potentialen med att reducerad absorbentförbrukning genom att byta till 
Sorbacal®SP jämfört med normal släckt kalk. 
 
Inom ramen för detta projekt utfördes inga tester på Sorbacal®SP där RH systematiskt 
varierades. Sorbacal®SP uppvisade dock liknade känslighet för processrelaterade 
temperaturförändring (145-165 ºC) som normal släckt kalk (Figur 14 och Figur 17). I 
Figur 20 har samma känslighet för ändring i RH antagits gälla för släckt kalk och 
Sorbacal®SP inom det aktuella temperaturområdet. En känslighet som indikerar 
möjligheten att optimera och sänka förbrukningen av Sorbacal®SP med ytterligare ca 
20% genom att öka RH till 4,5%. 
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Figur 20. Minskad absorbent förbrukning som funktion av den relativa fukthalten för de två 
absorbenterna normal släckt kalk och Sorbacal ®SP. Den streckade linjen visar på 
den troliga potentialen att optimera effektiviteten hos Sorbacal®SP genom att öka den 
relativa fukthalten i rökgasen. Samma känslighet (inom temperaturintervallet 145-165 
ºC) som för släckt kalk har antagits gälla för Sorbacal®SP. 

Figure 20. Reduction in absorbent consumption due to usage of Sorbacal®SP instead of 
normal hydrated lime. The same sensitivity detected for hydrated lime due to 
variation in RH has been applied on  Sorbacal®SP with in the actual temperature 
window tested (145-165 ºC)  

Kostnadsreduktion 
Sprängd kalk är en relativt ny absorbent för torra reningsprocesser. Inköpspris för 
Sorbacal®SP  t ex. är idag högre än för normal släckt kalk. För att beräkna 
totalkostanden för en anläggning att använda Sorbacal®SP bör dess effektivitet också 
beaktas. 
 
Figur 21 visar betydelsen av ökad effektivitet hos den sprängda kalken (Sorbacal®SP) 
jämfört med släckt kalk för den slutliga totalkostanden. Figuren har skapats med input 
av de tidigare angivna inköpspriser och deponikostnader5. Figuren visar att 
totalkostnaden för en anläggning blir oförändrade om den sprängda kalken är 1,7 gånger 
effektivare än släckt kalk (dvs 60 kg sprängd kalk motsvarar 100 kg normal släckt 
kalk).  
 
Hos BEMABs anläggning var Sorbacal®SP 1,9 gånger effektivare än normal släckt kalk 
vilket motsvara en reduktion av de totala kostnaderna5 med ca 700 000 Skr per år vid en 
årsförbrukning på 2000 ton (Figur 21).  
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Figur 21. Totala årskostnaden för varierande förbrukningen av normal släckt kalk och 
Sorbacal®SP vid olika grad av effektivitet hos Sorbacal®SP i relation till normal släckt 
kalk 

Figure 21. The total annual cost for different annual consumption of normal hydrated lime 
compare to various relative efficiency of Sorbacal®SP. 

En företeelse som bör beaktas vid diskussioner om totalkostnaden är skillnaden i volym 
mellan de två absorbenterna. Densitet för Sorbacal®SP är cirka hälften av normal släckt 
kalk. Detta kan i värsta fall ge upphov till ökade transportkostnader. Detta gäller dock 
endast om transporten är begränsad av volym och inte vikt.  
 
Den sprängda kalken, Sorbacal®SP, har i detta projekt indikerat att den är lika känslig 
för förändring i RH som normal släckt kalk inom det studera temperaturintervallet 145-
165 ºC. Detta antyder att det finns ytterligare kostnadsreduktioner att uppnå även vid 
användning av sprängd kalk genom att sänka och utjämna temperaturfluktuationer i 
filtret. En åtgärd som hos BEMAB visar på möjligheten att ytterligare sänka 
absorbentförbrukningen med 20% (motsvarande en total reduktion på ca 1,3 
miljoner/år). 
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6 Slutsatser 
Intervjuer 

• Avfallsanläggningsägare anser i allmänhet att kalkförbrukningen i deras process 
är orimligt hög. Det finns därmed ett stort behov för optimering av processen. 

• Kunskapen om sprängd släckt kalk som absorbent var mycket låg bland de 
tillfrågade. 

On-line mätning av HCl och SO2 i partikelhaltiga rökgaser6 
• Ett FTIR-system monterades i rökgaskanalen före reningssteget. Mätmetoden 

mäter relativ förändring med tiden och driften och anger inte absoluta halter i 
rågasen. 

• Studier av fördelning mellan gas och partikelfas uppvisade en majoriteten (80%) 
av HCl i gasfasen och endast en mindre del (20%) absorberad på ytor och 
partiklar. SO2 uppvisade det omvända förhållandet. Ett resultat som mest troligt är 
styrt av relativt låga SO2 halter i processen. 

• Vid validering av on-line systemet uppmättes ca 20 % lägre halter av HCl i 
rågasen än vad som uppmättes med ett parallell våtkemiskt system 

Elementarbalans  
• Elementarbalansberäkningar visade att en stor del (över en tredjedel) av det 

inkommande bränslets svavel och klor avskiljs, pga självreduktion, redan innan 
rökgasreningen. Hänsyn till en eventuell självreduktion bör alltid beaktas vid 
beräknandet av filtrets reningseffektivitet.  

Processparametrar 
• Många parametrar i processen påverkar kalkförbrukning och samtidigt varierar 

bränslets sammansättning kraftigt med tiden. Det krävs därför stora datamängder 
för att säkerställa att förändringarna är signifikanta. Detta projekt har erfarit att 
det inte är tillräckligt att ändra en variabel i processen under ett antal timmar för 
att påvisa en signifikant effekt. Tester måste utföras under ett antal dygn för att 
man skall vara säker på att den naturliga bränslevariationen har infångats och att 
processen har stabiliserat sig vid de nya förhållandena.  

• Ett tydligt temperaturberoende (145-165 ºC) har påvisats för kalkens effektivitet. 
Lägre temperatur i filter ger lägre kalkförbrukning. Vidare har en stark koppling 
till variationen i rökgastemperaturen pga avlagringar i processen visat sig ha stor 
inverkan på effektivitet. 

• Den uppnådda relativa fukthalten i systemet påverkar kalkens effektivitet 
signifikant. Förbrukningen hos BEMABs anläggning kan sänkas med ca 20% om 

                                                 
6 Resultat återfinns i Bilaga A 
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den relativa fukthalten ökas till 4,5%, vilket motsvara en 10 ºC temperatur-
sänkning från ca 150 ºC till 142 ºC vid 17 vol-% vatten i rökgasen.  

• När processändringar utförs för att uppnå en ökad relativ fukthalt i rökgasen bör 
anläggningsägaren ha goda kunskaper om anläggningens processbegränsningar. 
Vid låga rökgastemperaturer och höga fukthalter finns det risk för t ex 
lågtemperaturkorrosion om anläggningen arbetar utanför begränsningarna.  

Sprängd kalk 
• Att byta absorbent från normal släckt kalk till sprängd släckt kalk orsakade inte 

några större störningar i processen, inmatning etc fungerade som normal. 

• Sprängd kalk, Sorbacal®SP, uppvisar en 1,9 gånger högre effektivitet än normal 
släckt kalk när processen arbetar under normala driftsförhållanden.  

• RHs påverkan på effektiviteten hos den sprängda kalken undersöktes inte 
systematiskt inom ramen för detta projekt. Sorbacal®SP uppvisar dock liknade 
känslighet för temperaturfluktuation i processen (145-165 ºC) som normal släckt 
kalk. En egenskap som indikerar att det finns optimeringsmöjligheter även för  

Effektiviseringspotential 
• Minskad absorbentförbrukning innebär stora kostnadsreduktioner för 

anläggningsägaren. Genom att höja RH hos BEMABs anläggning till ca 4,5 % 
från normala 3,3 % kan förbrukningen av normal släckt kalk minska med ca 20 
%. En 20 % minskning skulle innebära en kostnadsreduktion på ca 700 000 SEK 
per år för BEMAB. 

• Sorbacal®SP uppvisade en 1,9 gånger högre effektivitet jämfört med släckt kalk 
vid normala processförhållanden hos BEMAB. Att byta absorbent till 
Sorbacal®SP motsvara en kostnadsreduktion på ca 700 000 SEK per år för 
BEMAB. 

• Sorbacal®SP verkar ha liknande temperaturkänslighet som normal släckt kalk. 
Vilket innebär att förbrukningen hos BEMAB kan reduceras ytterligare (-20%) 
genom att sänka och utjämna temperaturen i filtret. En sådan optimering skulle 
medför en reduktion av årskostnaden på ca 1,3 miljoner SEK  för BEMAB. 
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7 Rekommendationer och användning 

Resultaten från detta arbete visar att det finns betydande effektiviseringspotentialer hos 
ett torrt reningssystem. Kostnaden kan både reduceras genom processoptimeringar samt 
genom att byta till en effektivare absorbent med högre specifik yta och porvolym s.k. 
sprängd kalk. 
 
Projektgruppen rekommenderar anläggningsägare följande för att optimera sin 
anläggning: 

• Utföra noggranna mätningar av fukthalt och temperatur i filter.  
• Beräkna den relativa fukthalten i din process samt studera dess variation med 

tiden. 
• Om en relativ fukthalt runt 3 uppmäts finns det goda förutsättningar att 

effektivisera och minska absorbentförbrukningen. 
• Utvärdera din anläggning, dvs på vilka sätt kan den relativa fukthalten ökas? 

Hur kommer det att påverka processen? Vilken fukthalt har avfallsbränslet? 
• Den relativa fukthalten kan ökas genom att temperaturen på rökgasen sänks 

och/eller att bränslets fukthalt ökar. En annan variant är att konditionera 
rökgasen innan den når filtret.  

• Tänk på att risken för lågtemperaturkorrosion ökar med sänkt RH. Det är 
mycket viktigt att man är medveten om anläggningens processbegränsningar 
innan en optimering påbörjas. Optimerade processer har en ökad känslighet för 
processvariationer. 

• Optimering enligt ovan nämnda princip förutsätter att ammoniakslipp i din 
process inte överskrider 20-30 mg/Nm3. Halter över dessa värden kan orsaka 
problem med bildandet av ammoniaksalter som påverkar prestanda på filtren 
mycket negativt. 
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8 Förslag till fortsatt forskningsarbete 

I ett fortsatt forskningsarbete vore det mycket intressant att vidareutveckla samband 
funna i detta projekt till en användbar generell produkt för anläggningsägare. 
 
Detta projekt visar på att det finns goda chanser att reducera förbrukningen av absorbent 
genom både en sänkning och utjämning av temperatur vid rökgasfiltret. Ett fortsatt 
forsknings- och utvecklingsarbete skulle således syfta till att modifiera, utvärdera och 
optimera ett reglersystem som ger en stabil temperatur och relativ fukthalt i rökgasen 
innan rening. 
 
Vidare vore det intressant att systematiskt undersöka effektiviseringspotentialen vid 
olika relativa fukthalter för absorbenter med hög porvolym och BET-yta. 
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Bilaga A 

Validering av mätsystem för analys av HCl och SO2 i rågaser 

A.1 Fördelning av HCl och SO2 mellan gas- och partikelfas 

Vid extraktiv mätning av SO2 och HCl har problem med absorption av HCl och SO2 på 
ytor, t ex i filter före analysatorn identifierats. Absorptionen tros vara starkt beroende av 
filtertemperaturen. I detta projekt studerades därför filtertemperaturens inverkan på 
absorptionen. Mätningar utfördes på BEMABs avfallsförbränningsanläggning efter 
cyklonen, i rökgaskanalen, innan filterhuset. HCl och SO2 analyserades dels med en 
FTIR och dels våtkemiskt enligt metoden beskriven i Värmeforsks mäthandbok7. I 
Figur 22 visas det mätsystem som användes vid FTIR-mätningarna.  
 

 

Figur 22. Mätsystem vid test av filtertemperaturens inverkan på HCl- och SO2-halter uppmätta 
med en FTIR. 

Figure 22. Measuring system used to test the effect of filter temperature on measured 
concentration of HCl and SO2 using an FTIR. 

Totalt utfördes åtta verifieringstester där filtertemperaturen i sonden varierades mellan 
150 och 350°C. Resultatet från dessa mätningar visas i Tabell 7 och Figur 23. Som 
synes är fördelningen av HCl mellan partikelfasen och gasfasen beroende av 
temperaturen. Vid den lägsta temperaturen, 150°C, binds ungefär 40 % av kloret i filtret 
medan en betydligt lägre andel, ca 20 %, binds vid högre temperaturer (>200°C). För 
SO2 råder mer eller mindre det omvända förhållandet dvs ca 80 % återfinns i 
partikelfasen vid temperaturer högre än 200 °C. Halten av SO2 i rökgasen är betydligt 
lägre än HCl vilket troligen är orsaken till att en relativt stor andel av svavlet återfinns 
på partiklarna i provtagaren. 

                                                 
7 Gustavsson, L. och Nyquist, G., "Värmeforsks mäthandbok", 2005. 
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Tabell 7. Fördelning (%) av HCl och SO2 mellan filter (partikelfas) och gasfas under 

provtagningen samt uppmätta totalhalter (mg/Nm3). Normerade till 0 ºC och 1 atm. 

Table 7. Partitioning (%) of HCl and SO2 between the filter (solid phase) and the gas phase 
and the total concentrations of HCl and SO2 (mg/Nm3 at 0 ºC and 1 atm ).  

Test T uppmätt i 
filter (ºC) 

HCl %-
fördelning 

Halt 
HCl tot 

SO2 %-
fördelning 

Halt 
SO2tot 

  Filter Gas  Filte
r 

Gas  

1 154 40 60 601 43 57 49 
2 282 22 78 812 92 8 78 
3 369 23 77 523 100 0 37 
4* 209 35 65 966 53 47 86 
5* ~200 22 78 588 78 22 117 
6* ~200 20 80 560 82 18 57 
7* ~200 25 75 729 89 11 121 
8* ~200 12 88 621 78 22 117 

* våtkemisk 
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Figur 23. Fördelning (%) av HCl (vänster) och SO2 (höger) mellan gasfas och filter som 
funktion av uppmätt filtertemperatur. 

Figure 23. Partitioning (%) of HCl (left) and SO2 (right) between the gas phase and the filter as 
a function of filter temperature. 

 
Alla jordartsmetaller kan reagera med klor och svavel genom att bilda saltföreningar 
(MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4, NaCl, Na2SO4, KCl och K2SO4). För att utreda dess 
betydelse för detta system analyserades partikelfiltren från test 1-4 på mängden 
jordartsmetaller och dess relation till mängden klor och svavel bundna i askpartiklarna 
(Tabell 8). Resultaten visar att mängden (mmol) jordartsmetaller är betydligt högre än 
mängden svavel och klor. Detta indikerar att mängden som fastnar i filter inte är 
beroende av jordartmetallhalten eftersom dessa finns i överskott i alla prover. 
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Tabell 8. Analys av Cl, S, Mg, Ca, Na och K (mmol) i filtret för test 1-4. 

Table 8. Analysis of Cl, S, Mg, Ca, Na, and K (mmol) in the filter for sample 1-4. 
Test Cl S Mg Ca Na K Cl+S/2 Mg/2+Ca/2+Na+K
1 0,77 0,03 0,11 0,71 1,74 1,49 0,79 3,64 
2 0,57 0,12 0,13 0,86 2,11 1,69 0,63 4,30 
3 0,40 0,06 0,05 0,34 1,57 1,31 0,43 3,08 
4* 1,11 0,08 0,07 0,83 2,43 1,91 1,15 4,79 
* våtkemisk 
 

A.2 Validering av utvalt mätsystem 

Utifrån den studie som utförts ovan designades det mätsystem som användes i projektet 
(Figur 24). En filtertemperatur på 200°C valdes. Vid den temperaturen återfinns ca 20 
% av kloret i filtret. En ökning av temperaturen minskar inte andelen HCl som fastar i 
filtret nämnvärt. En stor andel av svavelmängden återfinns i filtret vid temperaturen 
200°C, men eftersom den totala svavelhalten är låg i förhållande till klorhalten så 
designades mätsystemet efter att på bästa möjliga sätt analysera HCl. Det bör påpekas 
att en del av svavlet och kloret antagligen redan i rökgaskanalen återfinns på de fasta 
partiklarna. Det är därför inte korrekt att påstå att inget klor eller svavel ska återfinnas i 
filtret. 
 

Figur 24. Skiss på komplett FTIR mätsystem för on-line bevakning av HCl och SO2 halter i 
rågasen  

Figure 24. Sketch of the FTIR system used to measure HCl and SO2 in the raw gas. 

En nackdel med att mäta HCl och SO2 med en FTIR jämfört med våtkemiskt är att HCl 
och SO2 kan fastna i mätsystemets slangar. I och för sig återfinns samma problem med 
all extraktivprovtagning så även vid våtkemiskanalys, men sköljning av slangar efter 
provtagningen med absorptionsväska minskar denna felkälla. För att få en uppfattning 
om i vilken omfattning SO2 och HCl fastar i mätsystemet utfördes fyra 
parallellmätningar med våtkemiskprovtagning. I Tabell 9 nedan jämförs medelvärdet 
under mätperioden mellan FTIR-instrumentet och de våtkemiska mätningarna. Endast 
HCl och SO2 uppmätt i gasfasen (absorptionslösningen) från de våtkemiska 
provtagningarna är redovisade eftersom FTIR-instrumentet endast mäter ämnen i 
gasfasen. 
 
Resultatet från jämförelsen visar att FTIR-instrumentet mäter ca 20 % lägre HCl-halter 
än de halter som uppmätts parallellt i gasfasen med den våtkemiska metoden. Gällande 
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SO2 verkar FTIR-instrumentet mäta högre halter än den våtkemiskmetoden. Orsaken till 
det är oklar.  
 
Tabell 9. Uppmätta HCl och SO2 halter i  gasfas med våtkemiskmetod jämfört med uppmätta 

halter med FTIR vid samma tillfälle. Halterna är angivna i mg/Nm3 11%O2 

Table 9. Measured concentrations of HCl and SO2 in the gas phase with an FTIR and with a 
wet extractive method (mg/Nm3 at 0 ºC, 1 atm and 11 % O2 ). 

Test HCl gasfas (vtk) HCl gasfas FTIR SO2 gasfas (vtk) SO2 gasfas FTIR 
5 332 280 18 22 
6 323 267 7 23 
7 396 265 11 41 
8 394 290 19 21 

 
Sammanfattningsvis, on-line mätsystemet baserat på extraktiv mätning med ett FTIR-
instrument mäter således inte absoluta HCl- och SO2-halter eftersom den inte tar hänsyn 
till den andel som absorberas i mätsystemet. On-line mätning har dock den fördelen att 
variationer i HCl- och SO2-halter kan studeras momentant. I Figur 25 visas ett exempel 
på mätresultat från FTIR-systemet och halternas variation med tiden. FTIR-mätningarna 
visar på tydliga variationer i HCl och SO2 halterna med tiden i rökgasen. En variation 
som kan kopplas till bränsleinmatningen.  
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Figur 25. Momentant uppmätta variationer i HCl- och SO2-halter i rökgaskanalen med en 
filtertemperatur  i mätsystemet på 200 °C. 

Figure 25. Instantaneous measured concentration of HCl and SO2 in the raw gas. 

 

A.3 Slutsatser 

Validering av mätsystemet genererade följande slutsatser: 
- Fördelningen av svavel och klor mellan gas- och partikelfas är tydligt beroende av 

temperaturen i filtret. 
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- Halten av jordartmetaller i partikelfasen är signifikant högre än halten av svavel och 
klor. Halten av jordartsmetaller tros därför inte påverka andelen klor resp. svavel 
som fastnar i filtret. 

- Ett on-line system med en filtertemperatur på 200ºC designades och används inom 
projektet. 

- Det designade on-line systemet mäter ca 20 % lägre halter av HCl än vad som 
uppmättes med ett parallell våtkemiskt system. 

- On-line systemet tidsupplösning visar på tydliga variationer i HCl- och SO2-halter 
med tiden som kan kopplas till bränsleinmatningen. 

- Den uppmätta halten i rågasen är inte ett absolut tal, den sanna halten kan vara upp 
till dubbelt så hög i vissa fall. FTIR:ens resultat skall således endast användas som 
indikativa.  
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Bilaga B 

Principalkomponentanalys (PCA) 

För att kvalitetssäkra den stora datamängden genererad inom detta projekt analyserades 
datamängden mha verktyget PCA.  

B.1 Metod 

Idag är det väldigt normal att vi inom projekt genererar stora datamatriser eftersom det 
är relativt lätt att mäta och logga många signaler samtidigt och att det sker med täta 
mätintervaller. Principalkomponentanalys (PCA) är ett sätt att komprimera dessa 
komplexa och stora datamatriser. PCA är kraftfullt tack vare att den söker dolda och 
synliga mekanismer i datamatrisen och graderar dessa efter betydelse för 
förklaringsgraden av relationerna inom datamatrisen. På så sätt kan man reducera data 
från många ingående variabler till ett fåtal nya variabler, principalkomponenter (pc) 
med vars hjälp man kan återskapa informationen i datamatrisen utan att förlora 
information. Den första pc:n beskriver den största variationen i datamaterialet, den 
andra pc:n näst största osv. 
 
Tack vare denna kompression av datamängden blir det möjligt att överblicka en 
komplex datamatris som innehåller många variabler. PCA ska därför ses ett verktyg 
som hjälper dig att få en överblick av datamatris. PCA hjälper dig att: 

• kvalitetsgranska och undersöka datamatrisen (data screening) genom att hitta 
avvikare eller andra fel i matrisen 

• hitta kluster och grupperingar av objekt (experiment) pga likheter och olikheter i 
mätta variabler (signaler och mätdata) 

 
En PCA utvärdering generera två typer av bilder, sk scoreplot och loadingplot, som 
måste analysers tillsammans för att hela informationsmängden skall återspeglas. 
Scoreplotten visar en överblick av hur alla observationer (experiment/driftsdygn) 
förhåller sig till varandra. Den tillhörande loadingplotten visar vilka variabler (mätdata) 
som orsakar att observationer placerar sig där de gör i scoreplotten. Loadingplotten 
förklara vilka variabler som är lika för en grupp med observationer samt också vilka 
variabler som skiljer grupper eller observationer från varandra. Variabler nära varandra 
i Loadingplotten samvarierar, medan variabler placerade motsatt till varandra i plotten 
har en negativ korrelation. Variabler placerade långt från origo i Loadingplotten har stor 
betydelse för observationerna (experiment/driftsdygn) grupperingar och placeringar. 
Variablers placering längs den första komponenten (vågrätt) har större betydelse än 
parameterar placerade långt från origo i den andra vinkelräta komponenten. 
 
Utförligare information om PCA finns beskrivet i många vetenskapliga tidskrifter. En 
populär beskrivning på svenska utan matematiska begrepp återfinns på följande länk 
http://www.eudoxa.se/politics/pca.html. För en mera fyllig beskrivning av PCA 
rekommenderas böcker av b la Umetrics exempelvis;  
“Multi- and Megavariate Data Analysis Part I: Basic Principles and Applications, 
Second revised and enlarged edition“ ISBN-10: 91-973730-2-8 (ISBN-13: 978-91-
973730-2-9) 
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B.2 Resultat 

Grupperingar inom de 26 mätdygnen visas i Scoreplotten (Figur 26) och orsaken till 
grupperingarna, dvs vilka variabler (mätdata) som är lika respektive skiljer de olika 
mätdygnen åt redovisas i den tillhörande Loadingplotten (Figur 28).  
 
Scoreplotten visar fyra signifikant samlade grupper där endast tre (N1, N5 och T3) av 
de 26 mätdygnen skiljer sig något från sin grupp (märkta med pilar i Figur 26). Vid 
djupare studier av dessa mätdygn visade det sig att T3 endast representeras av några få 
timmar med kompletta data. Detta pga problem med igensättning av 
provtagningssonden till FTIRen under mätperioden. Dessa timmar kan därmed inte 
anses representativa för sitt dygn och sin grupp. 
 
Variabler nära varandra i Loadingplotten samvarierar, medan variabler placerade 
långtbort och motsatt från varandra i plotten har en negativ korrelation. I vårt fall 
betyder det att vid en hög rökgastemperatur i filtret (variabel Temp) uppmättes en hög 
förbrukning av kalk (variabel Kalk) samt motsvarande vid en låg relativfukthalt 
(variabel RH) uppmättes en hög kalk förbrukning. Båda parametrarna HCl och SO2 har 
fått en tydlig placering längs den andra vinkelräta komponenten i denna modell och de 
har därmed inte en lika stor betydelse för grupperingar i de fyra olika driftsfall. I denna 
modell är den andra komponenten mycket svagt signifikant. Detta visar på att halten 
HCl och SO2 inte har varierat systemetiskt mellan de olika diftsfallen. De skillnader  
som vi har uppmätt i olika effektivitet hos den släckta kalken är relaterad till de 
variabler som vi medvetet har varierat (rökgastemperatur och fukthalt i bränsle) och inte 
pga en systemetisk skillnad i bränslets innehåll. 
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Figur 26. Scoreplot med de två första signifikanta komponenterna från PCA utvärdering av alla 
26 driftsfallen. De mätdygnen som är utförda under normala förhållanden är märkta 
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med N, befuktat bränsle = B, Lägre rökgas temperatur = T, en kombination av både 
lägre temperatur och befuktat bränsle = TB. R2=0,81 Q2=0,37 

Figur 27. Score plot of the first two siginficant principal components valid for the 26 
experimental days. Experiment conducted during normal process conditions are 
labeled with N, moisten waste fuel =B, lower flue gas temperature = T. The 
combination of both moisten waste fuel and lower flue gas temperature are denoted 
with TB. The evaluation results in an R2=0,81 Q2=0,37 



VÄRMEFORSK 
   
 

9 

 

-0.40

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

-0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

p[
2]

p[1]

Last

Temp

H20

Kalk

SO2

HCl

RH

 

Figur 28. Loadingplot från PCA utvärdering av alla 26 driftsfallen. Variabler placerade långt från 
origo på den första komponenten (vågräta) uppvisar störst skillnader mellan de olika 
driftfallen dvs relativ fukthalt (RH), temperatur i rökgasen vid filter (Temp) samt 
mängden kalk tillsatt per timme (Kalk) 

Figure 26. Loading plot from the PCA evaluation of the 26 experimental days. Variables located 
far from origo a long the first principal component (across) represent the largest 
variation between the experiments i.e. relative humidity (RH), flue gas temperature 
(Temp) and amount of lime used per our (Kalk)  
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