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II 

SAMMANFATTNING 

Industriella processer inom livsmedelsindustrin ger ofta upphov till förorenade luftflöden. 

Föroreningarna förekommer både i partikulär- och gasform. En anledning till att vidta åtgär-

der för att kontrollera utsläppet kan både vara förknippat med krav från myndigheter eller 

med hänsyn till krav från omgivningen. 

Det övergripande målet med examensarbetet var att konstruera ett lättportabelt luftreningssy-

stem i pilotskala som skulle användas till förtester på förorenad luft från industriella proces-

ser. Driftsdata från sådana körningar ger värdefull information om hur ett storskaligt renings-

system kan konstrueras för att uppnå önskad reningsgrad. 

Arbetet var ett uppdrag från företaget Ozone Tech Systems. Företaget är specialiserat på re-

ning med ozon, men tillhandahåller även andra tekniska lösningar som tas fram utifrån kun-

dernas behov. Arbetet har utförts i nära relation med leverantörer samt personalen på företa-

get. 

Pilotsystemet konstruerades med utgångspunkt från den typ av förorenad luft som uppkom-

mer vid varmrökning av fisk med träspån av al, men ska även kunna användas till andra pro-

cesser som ger upphov till liknande typ av förorenad luft. Genom utnyttjande av emissions-

faktorer men även tillgänglig fakta från litteraturen samt uppmätta värden, gick det att upp-

skatta föroreningsinnehållet och tillståndet för luften. Reningskravet som designen utgick 

ifrån var både EUs krav för TOC <50 mg/m
3
 (n) samt att reducera oönskad lukt. Odören vi-

sade sig framförallt uppkomma från flyktiga organiska föreningar (VOC). 

Pilotsystemet var förutbestämt att bestå av en primär partikelavskiljare, oxidation med ozon, 

sekundär partikelavskiljning med ett HEPA 13 filtersteg samt slutligen ett adsorptionssteg 

med aktivt kol. I designprocessen beslutates sedan att använda en venturiskrubber som en 

primär partikelavskiljare samt att placera förfilter innan HEPA 13 filtret. 

Arbetet har resulterat i en teoretiskt framtagen design för luftreningssystemet. Apparatdelarna 

är isärtagbara för enkel transport samt möjlighet till anpassad appartturkombination. 

Inköpet av apparatdelarna har inte varit en del av examensarbetet men samordning av inköpet 

har genomförts till den nivån att inköpet direkt skulle kunna genomföras vid projektets slut. 

För att systemet ska fungera krävs att en fläkt för att motverka tryckfallet samt rörkopplingar 

mellan apparatdelarna dimensioneras och inhandlas, vilket inte ingick i projektet. 
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SUMMARY  

Industrial processes in the food industry very often produce airstreams of contaminated air. 

The impurities can be both particulates and gaseous compounds. Controlling these emissions 

is of a great concern both regarding governmental and social requirements. 

The overall aim with the thesis was to construct an easily portable, pilot scale air purification 

system. The main purpose with the pilot scale system was to enable testing of contaminated 

air generated from industries. The results from the industry tests with the pilot scale system 

would reveal valuable information that could be used later for the design of a large scale 

cleaning system. 

The work was assigned by Ozone Tech Systems. The company is specialized in ozone treat-

ments intended for industrial and domestic uses. The work done within the thesis project was 

performed in close relations with equipment suppliers and Ozone Tech System personnel. 

The design of the pilot scale air purification system was based on contaminated air, generated 

from fish smokehouses. The smoke that is involved in the hot smoking process is derived in 

conjunction with alder chips smoldering. Although the pilot scale system was designed for 

purifying air generated from fish smokehouses, it should also suit other processes that gener-

ate similar air emissions. Emission factors, literature data and measured values played an im-

portant role for estimating the air composition in the air generated from the specific process. 

The treatment objective was determined by European regulations as well as a desired reduc-

tion of unwanted odors. The odor was found to mainly be caused by volatile organic com-

pounds (VOC). 

The pilot system was predefined to consist of a primary step of particle separation, oxidation 

with ozone, particle separation consisting of a HEPA 13 filtration stage and at last adsorption 

with activated carbon. During the design process it was decided to use a venturi scrubber as 

the primary particle separator and to add a pre-filter stage before the HEPA 13 filter. 

The work has resulted in a theoretical design of the air purification system. The units are de-

tachable which provides a simple transportation as well as the possibility to use an adaptable 

combination of the units. 

The purchase of equipment was not a part of the thesis, but the coordination of the purchase 

has been completed ensuring that the purchase could be done after the end of the project. In 

order for the system to work, a fan needs to be installed and pipe connections between the 

units have to be designed and purchased, but this was not a part in the project. 
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1 INLEDNING 

Vid industriella processer uppkommer vanligen förorenade luftflöden. Vid förbränning under 

syrefria förhållanden, även benämnt pyrolys, förorenas luften med stoft, flyktiga organiska 

ämnen (VOC), syror, kväve- och svavelhaltiga föreningar, dioxiner, kolmonoxid och även 

små mängder metaller. Föroreningarna är skadliga både för miljön och levande organismer. 

EU har därför fastställt utsläppskrav specifikt för olika typer av industriella verksamheter, 

vilket vanligen ligger till grund för utformning och dimensionering av luftreningssystem. 

Ozone Tech Systems är ett företag som är specialiserade på luftrening med ozon. Företaget 

hade en önskan att konstruera ett portabelt luftreningssystem i pilotskala. Framtagandet av 

luftreningssystemet har med anledning av detta utförts som ett examensarbete. 

Vid dimensionering och val av apparatur för luftrening är det önskvärt att denna verkligen 

uppfyller de krav som ställs på reningen. Att endast utgå från teoretiska modeller och beräk-

ningar är inte helt optimalt och ger ofta en stor felmarginal. En pilotreningsanläggning som 

kopplas in på ett delflöde av det luftflöde som skall renas kan genom mätningar på reningsre-

sultatet, tillsammans med den teoretiska modellen, ge en bättre uppskattning av hur apparatu-

ren ska väljas samt dimensioneras för det storskaliga flödet. 

1.1 Syfte 

Konstruera en portabel luftreningsanläggning i pilotskala, anpassad till industriella förtester, 

som skall användas vid val av apparatur och dimensionering av en fullskalig luftreningsan-

läggning. 

1.2 Mål 

1. Val av apparaturdelar 

2. Framtagande av kravspecifikation på inkommande luft 

3. Teoretisk beskrivning av apparaturdelar 

4. Dimensionering av anläggningens olika delar 

5. Kostnadsuppskattning av systemet innefattande investering, drift och underhåll. 

6. Teknisk dokumentering av systemet innehållande processbeskrivning, externa system-

krav samt installation 

7. Ritning av pilotanläggningen i 2D  

8. Samordning av inköp.  

1.3 Metod 

För att möjliggöra dimensionering av ett luftreningssystem och samtidigt sammanställa en 

rapport genomfördes omfattande litteraturstudier. Med kravspecifikationen på luft som ut-

gångspunkt, valdes de lämpligaste apparaturdelarna utifrån den information som tillhandahål-

lits från litteraturen. Kontakt med olika leverantörer upprättades i rådfrågningssyfte kring di-

mensionering men även kring utformningen av varje specifik apparaturdel. Syftet med råd-

frågningen var att ta del av den erfarenhet som leverantören besitter. Information från leveran-

törer jämfördes med information från litteraturen för att öka trovärdigheten av insamlad fakta.  
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1.4 Avgränsning 

 Anläggningen anpassades till förorenad luft genererad från fiskrökeri men kan använ-

das för andra industriella tillämpningar med liknande luftsammansättning. 

 

 Val av systemets apparaturdelar utfördes i samråd med Ozone Tech Systems. 

 

 Projektet innefattade inte dimensionering och design av oxidationssteget, val och de-

sign av fläkten som skulle kompensera för tryckfallet, samt rören för anslutningen 

mellan apparatdelarna, vilket istället utfördes av Ozone Tech Systems. 

 

 Med avseende på reningskravet skulle utgående renad luft efterfölja EU:s uppsatta 

gränsvärden för förbränningsanläggningar. Dessutom fanns krav på att reducera för-

oreningar som kunde associeras med odörer. 

 

 Det togs ett beslut om att pilotsystemet skulle konstrueras för att klara flödet 500 

m3/h. 

 

 Den tekniska dokumentationen gällande processbeskrivning, externa systemkrav och 

installation utfördes översiktligt. Hänsyn till detaljer såsom skruvar och elkopplingar 

vidtogs inte. 

 

 En förenklad kostnadskalkyl utfördes. Avskrivningar inkluderades inte i kalkylen. 
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2 SYSTEMBESKRIVNING 

Syftet med att dimensionera ett luftreningssystem i pilotskala är att kunna tillämpa den teore-

tiskt framtagna apparatuppställningen och undersöka dess funktionalitet i praktiken. Trots att 

systemet har anpassats för en specifik typ av luft alstrad från en specifik process ska det även 

fungera för andra processer med liknande sammansättning i den förorenade luften. Dock kan 

luftens sammansättning variera för liknande processer vilket medför att vissa apparaturdelar 

blir överflödiga. I systemet ska därför olika valmöjligheter finnas med avseende på apparatur-

delarna där det ska vara enkelt att lägga till- eller ta bort apparaturdelar beroende på den aktu-

ella luftsammansättningen. 

2.1 Anpassning av pilotsystemet 

Pilotsystemet skulle anpassas för att fungera till förorenad luft från tillagningsprocesser i 

livsmedelsindustrin. För att dimensioneringen och apparatvalet ska kunna utföras krävs att 

innehållet och tillståndet för den ingående luften bestäms. Det är sedan utgångspunkten som 

hela dimensioneringen grundas på. För att fungera för flera typer av förorenad luft är det där-

för lämpligt att systemet dimensioneras efter en förorenad luft, som väl karaktäriserar den typ 

av luft som kan sammanknytas till den industri där systemet ska användas. 

Efter samråd med Ozone Tech Systems valdes att genomföra dimensioneringen utifrån den 

typ av förorenad luft som uppstår vid rökning av fisk. Därför har rökningsprocesen studerats 

närmare och föroreningsinnehållet i röken uppskattats och kvantifierats. 

Pilotsystemet skulle anpassas för kontinuerlig drift under en veckas driftperiod, varvid uttag 

av luftprov skulle kunna utföras vid valfri punkt i systemet. Det skulle därmed vara möjligt att 

ta ett luftprov innan rening och även efter varje apparatdel för att på så sätt kunna avgöra re-

ningsgraden samt flödets tillstånd. 

Att systemet skulle vara lättportabelt var ett viktigt kriterium, vilket ställde stora krav gäl-

lande mått och vikt på systemet. Meningen var att pilotsystemet enkelt skulle kunna fraktas 

till kunden och kopplas in på ett delflöde i processen. Ambitionen var även att systemet skulle 

vara lätt att rengöra, lätt att sköta samt hanterligt samtidigt som temperaturer och tryck enkelt 

skulle kunna avläsas. Detta för att kunna säkerställa att en stabil drift uppnås och bibehålls. 

2.2 Förutbestämd kombination av reningsteknik 

Apparaturen för ett luftreningssystem väljs utifrån karaktären av det förorenade luftflödet till-

sammans med de reningskrav som fastställts. Med hänsyn till flödets karaktär väljs apparatde-

larna utifrån flödets kemiska sammansättning med avseende på föroreningar och det fysika-

liska tillståndet med avseende på viktiga parametrar som till exempel temperatur, fuktighet 

och tryck. 

Det reningskrav som fastställts är av yttersta betydelse för systemets utformning eftersom det 

direkt avgör hur avancerat systemet ska vara. Det påverkar både antalet steg i reningen och 

även de enskilda apparatdelarnas utformning. Generellt ökar därför kostnaden med renings-

kravet. 

Till grund för apparatvalet sammanställdes därför en beskrivning av den inkommande luften. 

Det är en lista som utgör den övre gränsen för vad som kunde förväntas i inkommande gas-

flöde till reningssystemet. 
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Utifrån beskrivningen framgick att gasen innehöll både partikulärt material och föroreningar i 

gasform. För separationen krävdes därför olika typer av apparater i kombination, där varje 

apparat som huvudsaklig funktion antingen tar bort partikulära föroreningar eller föroreningar 

i gasform. Det är vanligen reningskravet som styr vilka apparater som behövs. Om enbart 

partiklar skulle avskiljas skulle systemet bli betydligt enklare och mindre kostsamt jämfört 

med om både gas och partiklar skulle avskiljas. 

I första hand fastställdes kravet på reningen utifrån EUs utsläppskrav för rökerier vilket mot-

svarade en utgående TOC halt på <50 mg/m
3
 (n)[36]. Ett ytterligare krav utöver EUs krav var 

att odören skulle reduceras. Orsaken till odören var flyktiga organiska föreningar (VOC) och 

svavelväte (H2S). Halten svavelväte var låg (ca 0,78 ppb) vilket var under luktnivån som är i 

intervallet 8 - 1000 ppb.[37]Därför ansågs halten VOC vara av större betydelse. 

Med avseende på att reningskravet var förhållandevis högt krävdes ett flerstegssystem som 

både kunde avskilja partiklar och gas. Det hela kan betraktas som ett antal apparater i serie där 

avskiljning sker i varje steg. Reningen utfördes lämpligen som en flerstegsrening där appara-

turen i slutet av systemet var tänkt att avskilja låga halter, medan apparaturen i föregående 

steg stod för den grövre avskiljningen. På så sätt uppnåddes en effektiv rening till lägre kost-

nad. En annan anledning till att välja stegvis avskiljning är att apparaterna i sig har krav på 

sammansättningen i gasen. En adsorptionsbädd sätts snabbt igen om den förses med höga 

halter stoft eller mättas när det är höga halter av adsorberbara ämnen i gasen. 

Flerstegsreningen bestämdes i samråd med Ozone Tech Systems, baserat på kunskap om 

egenskaper för vanligt tillämpad reningsutrustning. 

Som ett första steg med primärt syfte att avskilja det partikulära materialet var det förutbe-

stämt att primär partikelavskiljning skulle användas. Som ett nästa steg var det bestämt att 

gasformiga föroreningar skulle avskiljas med ett oxideringssteg med ozon. Som ett sekundärt 

partikelavskiljningssteg var det bestämt att ett HEPA 13-filtersteg skulle användas. Som ett 

sista steg i systemet var det bestämt att använda en sekundär avskiljning för gasformiga för-

oreningar, framförallt (VOC). För det ändamålet var det beslutat att ett adsorptionssteg med 

aktivt kol skulle användas. Anledningen till den sekundära partikelavskiljningen är primärt för 

att skydda det aktiva kolet. 

Apparatdelarna och kombinationen av appartdelarna visas i Figur 1. 

 

  

Figur 1 - Förutbestämd kombination av apparatdelar 
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3 DEFINITIONER – PARTIKLAR OCH KOL 

3.1 Partiklar 

Utsläpp av partiklar från olika typer av mänskliga aktiviteter och deras skadliga inverkan på 

människa, djur och natur har länge varit känt inom forskning kring hälsa och miljö. Idag 

uppmärksammas dock problematiken specifikt till finare partiklar med storleken ≤ 1 µm 

(submikrona partiklar). Dessa har enligt olika studier[21] visat sig ha en negativ påverkan på 

människans andningssystem. En förhöjning av cancerrisken har även påvisats vid exponering 

av finare partiklar[21]. Finare partiklar har alltså en större skadeinverkan på människans and-

ningsorgan vid exponering. Partiklar med en storlek omkring ≤ 0,1 µm kan tränga sig långt 

ned i lungorna och sedan hamna i blodomloppet för att på längre sikt kunna orsaka hjärt- och 

kärlsjukdomar[21]. Senare års rapporter har även konstaterat sambandet mellan submikrona 

partiklar och ökad dödlighet bland människor[30]. 

I takt med implementeringen av EU:s mål gällande en ökad användning av biobränslen fram 

till år 2020[31] så förväntas en ökning av de olika råvaror som används vid förbränningen, 

däribland ett ökat urval av biobränslen. Eftersom sammansättningen för olika biobränslen 

varierar så innebär detta att vissa biobränslen kommer att innehålla en större andel oorganiskt 

material (mer aska), vilket i sin tur ger upphov till högre halter submikrona partiklar[30]. 

3.1.1 Definition av partiklar 

Partiklar förekommer i olika former och kan vara allt från sfäriska till icke-sfäriska. De kan 

delas in i två huvudkategorier, döda partiklar och levande partiklar, varav den förstnämnda 

refererar till fasta oorganiska- eller organiska partiklar medan den sistnämnda ofta refererar 

till mikroorganismer[32]. Här är det av yttersta vikt att kunna särskilja vilken kategori av par-

tiklar som är intressanta att undersöka ur filtrerings- och reningsperspektiv. Med detta sagt så 

ligger huvudfokus i denna rapport på de döda partiklarna när rening och filtrering avses. Döda 

partiklar utgörs av fast material som ej besitter förmågan att reproducera sig i syfte att förö-

kas[32]. 

Definitionen av en partikel kan enligt US Federal Standard 209 E uttryckas som ”något fast 

eller flytande med en storlek inom intervallet 1/1000 mikrometer och 1000 mikrometer”[32]. 

Partiklar kan förflyttas både korta och långa sträckor i luften beroende på sin massa. Större 

massa hos en partikel innebär större svårigheter att förflyttas längre sträckor då samspelet 

mellan partikelns massa och gravitationskraften får en ökad betydelse. Detta är även den 

största orsaken till att väldigt små partiklar kan transporteras så långa sträckor utan att falla till 

marken. 

Partiklar från bilavgaser, industriellt utsläpp, sand och jord kan vid utsläpp ställa till med di-

verse problem. Som nämnts ovan är det de submikrona partiklarna som kan utgöra en stor 

hälsorisk, då de på grund av sin ringa storlek kan spridas väldigt långa sträckor och ta sig 

långt in i kroppen. Förutom de skadliga effekter som associeras med de submikrona partiklar-

na så kan även de större partiklarna orsaka en del skador på människan. Anledningen till detta 

är för att större partiklar kan bära med sig mikroorganismer som har bundit till partikelns yta 

och på så sätt utgöra en transportör av olika bakterier och virus. Tabell 1 visar en samman-

ställning av några partiklar förekommande i natur, arbetsmiljö och hem. 
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Tabell 1 - Partikelstorlekar för några utvalda partiklar [33]. 

Partikel Enhet Partikeldiameter 

Harts µm 0,01-1,00 

Cigarettrök µm 0,01-4,0 

Bekämpningsmedel (insekter) µm 0,6-10 

Flygaska µm 0,9-1000 

Cement µm 3,5-100 

Pollen µm 10-100 

 

3.1.2 Partikelstorleksfördelning 

I en gasström förekommer sällan partiklar med samma storlek, vilket innebär att en uppskatt-

ning av de olika partiklarnas storlek behöver utföras. Detta benämns även som en partikelstor-

leksfördelning och har en väsentlig betydelse vid dimensionering av diverse reningsutrust-

ning. Det finns en del metoder för att mäta de olika partiklarnas storleksfördelning, ett utav 

dem innefattar analys med hjälp av ett elektronmikroskop[34]. Här används ofta ett filterme-

dium som lyckats samla upp partiklar från en gasström. Filtret undersöks sedan okulärt och de 

olika partikelstorlekarna räknas för att sedan sammanställas i ett histogram eller en Gauss-

fördelad kurva, se Figur 2. Dock är denna metod väldigt tidskrävande och överflödig när en-

bart en uppskattning av partikelstorleksfördelningen fordras[34]. Som alternativ finns enklare 

mätinstrument som kan mäta partikelstorleksfördelningen direkt i processflödet, mer känt som 

on-line mätning.   

I Figur 2 anges partikelstorleken på x-axeln, förekomsten av en viss partikelstorlek i procent 

anges på y-axeln och σ representerar variansen. I samband med detta diagram så erhålls en 

kännedom om vilken partikelsstorlek som dominerar i ett gasflöde, vilket innebär att renings-

utrustning kan anpassas därefter. Ofta kräver en gasström innehållande mycket små partiklar 

en mer sofistikerad reningsutrustning medan en gasström innehållande större partiklar kan 

klara sig med enklare avskiljningsapparaturer. Alltså är det ur reningssynpunkt nödvändigt att 

beakta vilka partikelstorlekar som påträffas mest i en gasström för att på så sätt kunna avgöra 

vilken avskiljningsutrustning som erfordras. Givetvis finns det fler faktorer än partikelstorle-

Figur 2 - Gauss-fördelad partikelstorleksfördelning[27]. 
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ken som påverkar valet av utrustning. Exempelvis är en partikels elektriska resistivitet viktigt 

vid val av elektrostatiskt filter medan en partikels löslighet i vätska är viktigt vid val av 

skrubber och dessa faktorer kan variera för ingående partiklar i olika föroreningar. Däremot 

går det att uppskattningsvis välja reningsutrustning utefter partikelstorleksfördelningen ef-

tersom olika reningsapparaturer besitter olika kapaciteter att rena partiklar med en viss stor-

lek. 

En vanlig benämning som återkommer flitigt när partikelstorleken skall beskrivas är PM (Par-

ticulate Matter), då PM10 och PM2,5 ofta används som mått på partiklarna. PM10 och PM2,5 

innebär partiklar med storleken 10 µm eller mindre respektive 2,5 µm eller mindre. Genom att 

ange PM10 och PM2,5 går det att med procentsatser ange hur stor del av partiklarna som har 

storlek 10 µm eller mindre respektive 2,5 µm eller mindre. Denna beskrivning ger dock 

mindre noggranna uppskattningar eftersom den inte avslöjar hur stor del av partiklarna som 

utgörs av storleken 0,4 µm och så vidare. 

3.2 Olika former av kol och definitioner 

Kol kan både förekomma elementär form och ingå i föreningar såväl organiska som oorga-

niska. Kolet indelas och namnges vanligen efter ett system[35]. 

Organiskt kol (OC) – är oförbränt kol som finns inbundet i organiska föreningar 

Elementärt kol (EC) – är oförbränt kol som inte ingår i några föreningar 

Totalt organiskt kol (TOC) – Innefattar allt kol som kan oxideras, vilket är OC och EC 
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4 PRIMÄR PARTIKELAVSKILJNING 

En stor tyngdpunkt ligger idag på att försöka kontrollera och minska både naturligt förekom-

mande luftföroreningar samt luftföroreningar genererade av oss människor. Utsläpp genere-

rade från punktkällor (industrier) är någonting människan faktiskt kan påverka och lämpligen 

reducera för att på så sätt bidra med en bättre- och mer hälsofrämjande miljö. Nedan presente-

ras några vanliga och effektiva apparaturer för att avskilja partiklar från en gasström. 

4.1 Elektrostatiskt filter (ESP) 

Tekniken för att avskilja fasta partiklar ur en gas med hjälp av elektrostatiska krafter har fun-

nits ända sedan 1800-talet. Det första elektrostatfiltret som använts vid industriella samman-

hang installerades redan år 1885 i en smältningsanläggning för bly, belägen i Wales[21]. Idag 

hör tillämpningen utav ESP till de mest populära avskiljningsapparaturerna för fasta partiklar 

och vätskedroppar. I USA utgör ESP 95 % av alla partikelavskiljare som används
 
[9]. 

4.1.1 Avskiljningsmekanism 

Principen för att rena partiklar ur en gas med hjälp av ESP är att tillföra en hög spänning mel-

lan två elektroder som gasströmmen sedan får passera. Den tillförda spänningen mellan elek-

troderna kommer att ge upphov till en negativ koronaurladdning (elektrisk urladdning), vilket 

innebär att ett elektriskt fält bildas i samband med att potentialskillnaden mellan elektroderna 

stiger. När gasen passerar den ena elektroden så exponeras den för ett kraftigt elektrisk fält. 

Detta elektriska fält kommer att ge upphov till att de fria elektronerna i gasmolekylerna fri-

görs och accelereras med tillräckligt hög kinetisk energi, tills att de kolliderar med andra gas-

molekyler och på samma sätt frigör deras elektroner. På så vis bidrar koronaurladdningen till 

att både positiva och negativa gasjoner bildas. De positiva gasjonerna kommer att attraheras 

till den negativa emissionselektroden för att åter bli oladdade på samma sätt som de negativa 

gasjonerna kommer att attraheras till den positiva kollektorelektroden och bli oladdade. Figur 

3 illustrerar en koronaurladdning, där de negativt laddade gasjonerna ser till att med intensiv 

bombardering träffa partiklarna på sin väg till kollektorelektroden. Partiklarna blir i samband 

med denna bombardering negativt laddade och söker sig till den positiva kollektorelektroden, 

för att på så vis separeras ur gasströmmen[9]. 

Figur 3 - Utfällningsteknik i en elektrostatisk utfällare, ändrad efter[9]. 
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4.1.2 Grundkonstruktion av elektrostatiskt filter 

Elektrostatiska filter är även kända som el-filter. Anledningen till detta är för att partiklarna 

kommer efter att ha blivit elektriskt laddade, att attraheras och fastna på kollektorplattorna för 

att på så sätt fällas ut. På så sätt ansamlas partiklar på kollektorplattorna som efter en viss tid 

behöver renas. Reningen kan därefter genomföras med hjälp av en mekanisk slagmaskin som 

”slår loss” de ansamlade partiklarna. Dessa kan sedan samlas upp i ett vanligt påsfilter, belä-

get under plattorna. Figur 4 visar hur ett horisontellt el-filter med plattor kan vara utformat. 

Förorenad gas strömmar in mellan de positivt laddade kollektorplattorna (collection plate) och 

den negativt laddade emissionselektroden (discharge electrode). Gasmolekylerna kommer att 

laddas negativt tack vare de emitterade elektronerna som i sin tur kolliderar med partiklarna i 

gasen. Partiklarna blir då negativt laddade och repelleras utav emissionselektroden samtidigt 

som de attraheras av kollektorplattorna[38]. 

Avskiljningsgraden för ett elektrostatfilter med avseende på flygaskans partikeldiameter illu-

streras i Figur 5. 

Figur 5 - Avskiljningsgrader för ESP[18]. 

Figur 4 - Horisontellt el-filter[20]. 
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Här ställs partikeldiametern upp som en funktion mot avskiljningsgraden (utfällningsgrad), 

där några driftparametrar som temperatur, strömtäthet och SCA (specific collection area) har 

angivits. Dessa driftparametrar representerar typiska värden som ett elektrostatiskt filter arbe-

tar utefter. 

SCA representerar förhållandet mellan uppsamlingsytan och volymsflödet av gas, enligt ek-

vation 1[39]. 

 

,

Total uppsamlingsyta
SCA

Volymsflöde gas
    (1) 

 

För att kunna uppskatta hur mycket partiklar som kan samlas upp vid givna förhållanden, del-

vis hur effektiv partikeluppsamlingen η är, kan Deutsch-Andersons ekvation utnyttjas ekvat-

ion 2 [9], 

 

 1 e wA Q       (2) 

 

där w representerar migrationshastigheten (m/s), A betecknar arean för kollektorplattorna 

(m
2
) och Q anger volymsflödet (m

3
/s). Ur ekvation 2 framgår det att en ökad migrationshas-

tighet samt area kommer att resultera i en högre verkningsgrad.  

4.1.3 Migrationshastighet 

När de laddade partiklarna upptar sin laddning och rör sig mot kollektorplattorna accelereras 

dessa med hjälp av Coulumbs krafter, varvid partiklarna uppnår en hastighet kallad migrat-

ionshastighet. Denna hastighet kommer dock bromsas in på grund av tröga- och viskösa kraf-

ter på partiklarna, se Figur 6. 

Figur 6 - Krafter som påverkar migrationshastigheten[25]. 
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Partikeldiametern är den största bidragande faktorn till förändringen i migrationshastigheten 

då migrationshastigheten är direkt proportionell mot partikeldiametern, vilket kan visas enligt 

ekvation 3 [25].   
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där κ är den dielektriska konstanten, E är den elektriska fältstyrkan (V/m), ε0 är vaku-

umpermitiviteten (F/m), Cf är Cunninghamfaktorn, µ är gasviskositeten och Dp är partikeldia-

metern. 

Variationer hos gasströmmens resistivitet, temperatur, fukthalt och svaveldioxidinnehåll bi-

drar även de till förändringar i migrationshastigheten. 

Tabell 2
 
visar ett medelvärde av migrationshastigheten för några typiska partiklar genererade 

från olika typer av industrier. 

Tabell 2 - Migrationshastigheter för olika partikelsorter[9]. 

Partikelsort Migrationshastighet (cm/s) 

Svavelsyradimma 7,3 

Flygaska 13,0 

Gips 17,0 

 

Ur ekvation 3 framgår det att migrationshastigheten är proportionell mot partikeldiametern, 

vilket även demonstreras i Figur 7. 

 

En ökande partikeldiameter ger således en ökande migrationshastighet men av figuren fram-

går även att väldigt små partiklar får en ökad migrationshastighet. Detta kan förklaras med att 

Figur 7 - Partikeldiameterns inflytande på migrationshastigheten[25]. 
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den elektriska mobiliteten för väldigt små partiklar är så hög att den uppväger den låga ladd-

ning som en liten partikel kan uppta, till skillnad från stora partiklar som kan uppta större 

laddningar. Detta innebär att den ökade mobiliteten hos små partiklar kommer leda till ökande 

migrationshastigheter. Ekvation 4 [25] visar sambandet mellan den elektriska mobiliteten Be 

(m
2
/V s) och migrationshastigheten, 

 

3
e

p

qC w
B

D E
     (4) 

 

där q är laddningen på partikeln (Coulumb). 

Den elektriska mobiliteten kan beskrivas som förmågan hos en laddad partikel att kunna för-

flytta sig i ett fluidum under påverkan av ett elektriskt fält[40]. 

4.1.4 Resistivitet 

Resistiviteten är en viktig faktor som påverkar avskiljningen i ett el-filter. Partiklar kan ha 

olika resistivitet vilket innebär att de kommer att ha olika benägenheter att leda elektricitet. En 

partikel med hög resistivitet leder inte elektricitet särskilt bra vilket medför att dessa partiklar 

blir svåra att ladda och fälla ut. En hög partikelresistivitet leder i sin tur även till en minskad 

migrationshastighet eftersom partiklarna laddas till en sådan låg grad att den elektriska at-

traktionskraften mellan partikeln och kollektorelektroden i stort sett uteblir. Partikelresistivite-

ten p kan beräknas enligt ekvation 5 [9], 
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p
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   (5) 

 

där R är partikelresistansen (Ω), a är tvärsnittsarean vinkelrät mot strömmen (cm
2
), V är spän-

ningen (V), i är strömmen (A) och l är färdlängden för partikeln i strömmens riktning (cm). 

Här uppstår ett rörelsemönster hos partikeln som resultat av det existerande elektriska- och 

magnetiska fältet[41]. Konsekvensen av en alldeles för låg partikelresistivitet är att den elekt-

riska laddningen som partikeln har mättats med (mättnadsladdning qmax som ges enligt ekvat-

ion 6[42]) avges för snabbt till kollektorplattan, vilket innebär att partikeln lossnar från kol-

lektorn och återgår till gasströmmen. 
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Ekvation 6 påvisar att partikelns mättnadsladdning är beroende av den elektriska fältstyrkan 

och partikeldiametern. En ökning av dessa parametrar ger således en högre mättnadsladdning. 

En hög resistivitet försvårar uppladdningen av partiklarna då partiklar med hög resistivitet 

fungerar som elektriska isolatorer. Vid tillräckligt höga spänningar kan dock partikeln laddas 
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och attraheras till kollektorn. Till skillnad från partiklar med låg resistivitet så kommer inte de 

partiklarna med hög resistivitet att avge sin laddning till kollektorplattorna lika lätt vilket 

medför att rengöringen av plattorna försvåras. De förblir då starkt bundna till plattorna och 

kan även orsaka ett fenomen kallat back corona. Back corona innebär att i samband med den 

höga partikelresistiviteten så ändras ström- och spänningsförhållandet i elektrostaten. När 

strömmen tillsammans med partikelresistiviteten ökar alldeles för mycket vid kollektorplat-

torna så kommer positivt laddade joner att skickas ut från kollektorplattorna och neutralisera 

de tidigare negativt laddade partiklarna. Vissa partiklar som ännu inte fått en negativ laddning 

kan bli positivt laddade och istället ansamlas på emissionselektroden. Det mest optimala in-

tervallet för partikelresistiviteten ligger mellan 10
7
-10

10
 Ω/cm[9]. De största faktorerna som 

kan påverka partikelresistiviteten är gastemperaturen, fukthalten och svavelinnehållet i partik-

larna. I Figur 8 visas hur resistiviteten ändras med temperaturen och fukthalten på gasen för 

tre olika kolsorter. Av figuren framgår att resistiviteten för en partikel minskar i takt med den 

ökande fukthalten i gasen (ökningen i fukthalt uppenbaras i form av sänkt temperatur ef-

tersom fuktigheten ökar i takt med minskad temperatur). 

Förutom fukthalt och gastemperatur så utgör även svavelinnehållet en viktig del i partikelre-

sistiviteten. Figur 9 visar svavelinnehållet tillsammans med temperaturens inverkan på parti-

kelresistiviteten. 

Figur 8 - Resistiviteten som funktion av fuktinnehåll och 

temperatur, ändrad efter[9]. 
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Figur 9 visar att en ökad svavelsammansättning hos kolet bidrar till en minskad partikelresis-

tivitet. Anledningen till det är att vid förbränning av kol så genereras en liten mängd 

svaveltrioxid och en hel del svaveldioxid[43]. Det är emellertid svaveltrioxid som utgör den 

viktigaste funktionen eftersom svaveltrioxid har förmåga att adsorbera vattenmolekyler som 

finns i fuktig luft[43]. Svaveltrioxiden kan i sin tur adsorberas till flygaskan och sänka resisti-

viteten i takt med den adsorberade fukten. Därför är det vanligt att utnyttja tekniken FGC 

(Flue Gas Conditioning) delvis rökgasbehandling, vilket innebär att gaser som exempelvis 

svaveltrioxid injiceras i partikelströmmen[43] och på så vis sänka partikelresistiviteten hos 

exempelvis aska. Trots att en ökning av svavelhalten i kol sänker partikelresistiviteten så är 

det även viktigt att uppmärksamma de ökade emissionerna av svaveldioxid som uppkommer 

med den ökade svavelhalten i kolet. Därför tillåter denna metod en sänkt resistivitet i samband 

med den injicerade svaveltrioxiden samtidigt som emissionen av svaveldioxid kan hållas nere 

i takt med det minskade svavelinnehållet i kolet. 

4.1.5 Tillämpning av elektrostatiskt filter 

Användandet av ESP lämpar sig främst vid avskiljning av gasströmmar innehållande höga 

halter stoft och när hög reningsgrad erfordras vid gasflöden innehållande fina partiklar (<2 

µm)[38]. Vanliga typer av industrier där ESP kan utnyttjas med framgång är inom metallurgi-

och cementindustrin, där utgående gasflöden kan vara väldigt varma, korrosiva och rika på 

flygaska. Några typiska gasflöden för elektrostatfilter inom industriella sammanhang brukar 

variera mellan 10-500 m
3
/s[44]. Partikelavskiljning används inte enbart på grund av miljöskäl 

utan används även ibland för återvinning av metaller. Metaller som guld, koppar och bly hör 

till de vanliga metaller som kan samlas upp och återvinnas med el-filter[9]. 

4.2 Våtelektrostatiskt filter (WESP) 

En vidareutveckling av den traditionella elektrostaten innefattar våtelektrostatiska filter 

WESP (Wet Electrostatic Precipitator).  

Figur 9 - Resistivitetens beroende av svavelinne-

håll och temperatur, ändrad efter[9]. 
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4.2.1 Avskiljningsteknik 

Det våtelektrostatiska filtret bygger på samma teknologi som det torra elektrostatfiltret men 

med en del modifieringar. De främsta skillnaderna mellan dessa två apparaturer, samt de be-

tingelser som gett upphov till benämningen våt är att våtelektrostaten arbetar under förutsätt-

ning att inkommande gas mättas till omkring 100 % relativ fuktighet[21] och att avlägsnandet 

av uppsamlade partiklar sker i form av spolning med vätska. Här är kollektorn belagd med en 

vattenfilm som förutom avspolning även tillåter rengöring med hjälp utav kollektorkylning. 

Kylningen medför att vatten i den mättade gasen kondenserar ut på kollektorn varvid ett stän-

digt bortförande av partiklar uppnås[21]. 

4.2.2 Utformningar av våtelektrostatiska filter 

Våtelektrostater förekommer i olika konfigurationer, allt från horisontella platt- till vertikala 

tubkonstruktioner. Figur 10 illustrerar en horisontell platt-våtelektrostat som hör till de vanli-

gare konstruktionerna[45]. 

 

Figur 10 - Horisontell platt-WESP[7]. 
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Här strömmar den förorenade gasen horisontellt genom våtelektrostaten där partiklarna sepa-

reras och fastnar på kollektorplattorna enligt principen som finns demonstrerad i Figur 4. Kol-

lektorplattorna spolas av och de anrikade partiklarna följer med vätskan som sedan behöver 

behandlas. En annan vanlig typ är den vertikala tub-våtelektrostaten som visas i Figur 11. 

I denna tillämpning utnyttjas en uppströmsteknik vilket innebär att den förorenade gasen tas 

in vid nedre delen av våtelektrostaten. Gasen kyls och mättas med fukt, partiklarna exponeras 

för emissionselektroderna och de samlas upp i kollektorerna varefter den renade gasen tas ut 

via toppen. Vätskan innehållande partiklar och diverse föroreningar samlas upp i botten och 

tas ut för behandling. Skillnaden mellan den platta horisontella konstruktionen och den verti-

kala tubkonstruktionen är utformningen på kollektorerna. I den horisontella plattapparaturen 

är kollektorerna utformade precis som namnet antyder, som plattor. I den vertikala tubkon-

struktionen är kollektorerna istället designade som tuber som omsluter emissionselektro-

den[45], se Figur 12. 

Figur 11 - Vertikal tub-WESP[4]. 

Figur 12 - Utformning 

på en kollektor i en 

vertikal tub-

våtelektrostat[21]. 
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Tuben i Figur 12 som omsluter emissionselektroden kan vara formad på olika sätt, där några 

exempel involverar cylindriskt- och hexagonalt formade kollektorer.  

4.2.3 Venturi - WESP 

Medan de platt- och tubdesignade våtelektrostaterna hör till de mer vanliga konstruktionerna 

så existerar en våtelektrostat som utnyttjar en förträngningsteknologi av inkommande gas, så 

kallad våtelektrostat av venturityp eller elektroventuri, se Figur 13.  

Den förorenade gasen introduceras i botten av våtelektrostaten där en förträngning föreligger. 

Vätska sprayas uppifrån och ned och träffar gasen som ökat sin hastighet i samband med för-

trängningen. Den ökade hastigheten hos gasen, som normalt brukar variera mellan 50-150 

m/s[30], kommer leda till att vätskan finfördelas vid kollisionen mellan dessa två[9]. Resulta-

tet blir en ökad kontakt mellan partiklar och vätska vilket innebär en underlättad gasuppfukt-

ning. En ökad gasuppfuktning sänker i sin tur partikelresistiviteten hos högresistiva partiklar, 

vilket underlättar uppladdningen av dessa.  

4.2.4 Skillnader mellan ESP och WESP 

Trots att våtelektrostaten avskiljer partiklar enligt samma princip som den traditionellt torra 

elektrostaten så utmärker sig våtelektrostaten på så sätt att den klarar av att separera partiklar 

ur en gasström innehållande mycket klibbigt material och kondenserbara gaser (tjära) samt 

aerosoler (kan uppkomma när svavelsyra kondenserar ut). Detta beror till största del på väts-

kefilmen som kollektorn är belagd med och att den arbetar med fuktmättad gas. Däremot före-

ligger stor risk för korrosion i våtelektrostaten eftersom gaser som exempelvis svaveltrioxid 

kan kondensera ut och bilda svavelsyra. Därför är det av stor vikt att vid korrosionsrisk ut-

rusta ingående apparaturdetaljer med korrosionsbeständigt material. Av denna anledning är 

det vanligt förekommande att producenter utav våtelektrostater använder rostfritt stål (316L) 

vid tillverkningen. Det korrosionsbeständiga materialet i kombination med den fuktmättade 

miljön, medför att våtelektrostaten är en ypperligt anpassad apparatur för tillämpningar inom 

avfallsförbränning (luft innehållande mycket fukt), biomassaförbränning (luft innehållande 

Figur 13 - Venturi-WESP, ändrad 

efter[23]. 
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mycket tjära) och kolkraftverk, där risken för bildning av svavelsyradimmor är vanligt i sam-

band med bildning av svaveltrioxid (biprodukt i samband med kolförbränning[45]).  

En annan stor fördel med våtelektrostaten till skillnad från torrelektrostaten är att kondense-

ringen som sker i kollektorn ständigt kommer att bortforsla det partikulärt ansamlade materi-

alet samtidigt som den fuktmättade miljön ser till att sänka resistiviteten för partiklarna. Det 

ständiga bortforslandet av partiklar minimerar risken för att partiklar skall kunna återgå i gas-

fasen samtidigt som den sänkta resistiviteten hos partiklarna reducerar risken för back co-

rona[21]. Eftersom 30-50 % av de utsläppta partiklarna från en torr elektrostat till största del 

beror på den mekaniska rengöringen av kollektorplattorna så kan utsläppet av partiklar mini-

meras i våtelektrostaten, med tanke på att det inte förekommer någon påverkan av mekaniska 

slag på kollektorplattorna[45]. De mekaniska slagen förorsakar återgång av partiklar till gass-

strömmen genom att den elektriska attraktionskraften mellan partikeln och kollektorplattan 

inte är tillräcklig för att bibehålla partikeln utfälld. Därför återvänder partikeln ut i gasström-

men och riskerar att smita igenom elektrostaten. Våtelektrostaten klarar normalt av att sepa-

rera finare partiklar till högre grad jämfört med torra elektrofilter eftersom ström- och spän-

ningsstyrkan i våtelektrostaten är högre till skillnad från torr elektrostat. Anledningen till att 

de ökade ström- och spänningsstyrkorna kan uppkomma är att det inte finns något lager av 

ansamlade partiklar som kan hämma effekten från kollektorn, då kollektorn sköljs av kontinu-

erligt. Den ökade effekten hos kollektorn i våtelektrostaten kan sedan generera en högre 

strömtäthet (ström per areaenhet) vilket innebär att fler partiklar, därav fina partiklar, kan lad-

das upp och fångas in. 

4.3 Våtavskiljning 

4.3.1 Våtskrubber 

Partikelavskiljning med våt skrubberteknik syftar till separation av föroreningar ur en gass-

ström genom kontakt mellan gas och vätska. Kontakten mellan gas och vätska erhålls genom 

att introducera vätska i en kolonn som vanligtvis sprayas ur duschmunstycken belägna i top-

pen. Den förorenade gasen förs antigen in med, mot-eller tvärströms i förhållande till vätskan. 

Våtskrubbern används vid rening av såväl partikulära- som gasformiga föroreningar. Dock 

förekommer olika typer av skrubbrar där vissa lämpar sig mer vid rening av partikulära för-

oreningar än för gasföroreningar. Våtskrubbern kan rena partiklar ur en gasström genom tre 

olika mekanismer. Dessa mekanismer innefattar kollision, infångning och diffusion. Till skill-

nad från partiklar, renas gasformiga föroreningar som exempelvis svaveldioxid ur gasström-

men genom absorption. 

Våtskrubbern är ett populärt alternativ när rening av gas innehållande partiklar, tungmetaller 

och syradimmor[9] eftersträvas. Fördelen med denna apparatur är att exempelvis tungmetaller 

som förekommer i gasfas istället kan överföras till en vätska. Detta sker genom att den föro-

renade gasen som flödar in i skrubbern kyls och fuktmättas, varvid en del gasföroreningar kan 

kondensera ut. På så sätt kan hanteringen av dessa miljöfarliga ämnen underlättas. Andra för-

delar med en våtskrubber är deras ringa storlek och deras förmåga att behandla brandfarliga 

samt korrosiva ämnen. Till skillnad från elektrostatiska filter så påverkas inte våtskrubberns 

verkningsgrad av partiklars resistivitet. Den allra vanligaste tillämpningen av våtskrubbers är 

vid hantering av frätande gaser som förekommer i form väteklorid och svavelsyra. 

4.3.2 Absorption 

Principen för separationen av gasformiga- och partikulära föroreningar i våtskrubbern utgörs 

av absorption där absorptionen antingen kan vara fysikalisk eller kemisk (kemisorption). Fy-
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sikalisk absorption innebär en masstransport där gas diffunderar i vätska och överförs från 

gas- till vätskeform. På så sätt kan en gasförorening lösa sig i vätska (vätskan fungerar i detta 

fall som absorbent) och separeras från resterande gasmolekyler. Mekanismen för absorption 

följer Henry’s samband enligt ekvation 7, 

 

Hp k c     (7) 

där p är partialtrycket-, c är koncentrationen-, och kH är Henry’s konstant för den upplösta 

komponenten. För att illustrera den fysikaliska absorptionsmekanismen, se Figur 14.  

Figur 14 illustrerar hur en gasmolekyl av svaveldioxid absorberas i en droppe vätska genom 

att diffundera från gasfasen till vätskefasen. För att maximera absorptionen av gas i vätska 

gäller det att skapa så god kontaktyta som möjligt mellan gasen och vätskan, ha en så god 

omrörning som möjligt i form av turbulens och utnyttja en tillräckligt lång uppehållstid så att 

gas och vätska hinner samverka. Alla dessa faktorer förbättrar diffusionen av gas vilket i sin 

tur leder till förbättrad absorption. En annan faktor som är av yttersta vikt för absorptionen är 

ett ämnes löslighet i vätska. Lösligheten kan ritas upp för olika halter och linjerna kallas då 

för jämviktslinjer eller isotermer för absorption. Figur 15 illustrerar ett exempel där olika iso-

termer finns inritade för absorptionsprocessen enligt Henry’s samband ekvation 7. 

Här visas hur de olika absorptionsisotermerna för CF3CH2OH (2,2,2-trifluoroetanol) varierar 

vid olika temperaturer. Ångtrycket, eller partialtrycket för den specifika komponenten ställs 

Figur 15 - Absorptionsisotermer för CF3CH2OH vid 

olika temperaturer[28]. 

Figur 14 - Fysikalisk absorption[15]. 
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upp som en funktion av koncentrationen i vätskefas. Figuren åskådliggör att vid lägre tempe-

raturer så absorberas mer av gasen i vätskefasen. Lösligheten av en gas i vätska som funktion 

av temperaturen kan förklaras med Le Chatelier’s princip. I överlag, talar principen om att 

jämvikten i ett system som utsätts för en påfrestning, kommer att skiftas åt det håll som mot-

verkar denna påfrestning. Om denna teori appliceras på den fysikaliska absorptionen där kol-

dioxid löser sig i vatten i takt med sänkt vattentemperatur (vanligt fenomen när exempelvis 

atmosfärisk koldioxid löser sig i havsvatten), skulle det se ut på följande sätt, se reaktion 1 

[46]. 

 

   2 2CO g CO aq    (1) 

 

Reaktion 1 visar jämviktsförhållandet mellan gas- och vätskeformig koldioxid men utelämnar 

det som är styrande för jämvikten, nämligen värmen. När någon form av reaktion sker upptas 

eller genereras värme (reaktionen är antingen endoterm respektive exoterm). I fallet där kol-

dioxid löser sig i vatten, bildas värme enligt reaktion 2. 

 

     2 2 2CO g H O l CO aq värme     (2) 

 

Detta innebär, enligt Le Chatelier’s princip, att denna värmealstring utgör en påfrestning som 

måste motverkas. Den motverkande effekten uppnås då genom att jämvikten förskjuts åt väns-

ter och gasformig koldioxid återbildas. Skulle dock vattentemperaturen sänkas så innebär det 

att jämvikten förskjuts åt höger, vilket resulterar i ökad löslighet av koldioxid i vatten[47]. För 

att absorptionen skall kunna äga rum krävs det att koncentrationen av förorening i vätskefasen 

skall vara lägre än motsvarande koncentration i gasfas. Om koncentrationen av en viss förore-

ning i vätske- och gasfas är lika, uteblir den drivande kraften i absorptionen.[9] Därför gynnas 

absorptionen av en maximal koncentrationsgradient av förorening mellan gas- och vätskefas.  

Till skillnad från fysikalisk absorption, där enbart en fasövergång mellan gas och vätska sker 

enligt ovan, så innefattar kemisk absorption både en masstransport i form av diffusion och en 

kemisk reaktion. Detta innebär att den kemiska absorptionen kan betraktas som en fysikalisk 

absorption som efterföljs av en kemisk reaktion. Först sker en fysikalisk absorption enligt 

reaktion 1 där koldioxid övergår från gas till vätska. Den upplösta koldioxiden i vattnet kom-

mer sedan till en viss del att reagera till kolsyra enligt reaktion 3 [46]. 

 

     2 2 2 3CO aq H O l H CO aq    (3) 

 

Vidare kommer den bildade kolsyran att reagera med natriumhydroxid enligt reaktion 4 

[16]. 

 

       2 3 3 2H CO aq NaOH aq NaHCO aq H O l      (4) 

 

Reaktion 4 visar att absorptionen av koldioxid sker kemiskt vid tillsats av natriumhydroxid, 

jämfört med om reaktionen enbart skulle ske med vatten. 
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4.3.3 Avskiljningsmekanismer för partiklar 

Vid avskiljning av partikulärt material är det vanligare att använda begreppen kollision (im-

pact) och infångning (intercept) istället för termen absorption. Avskiljning av partiklar med 

hjälp av kollision visas i Figur 16. 

 

Denna mekanism fungerar genom att partiklar ≥ 1 µm inte kan böja av tillsammans med gass-

strömmen för att undvika kollision med vätskedroppen. Den högre massan hos de större par-

tiklarna är den största orsaken till att de inte lyckas böja av med gasströmmen, utan fortsätter 

rakt in och kolliderar med vätskedroppen. På så sätt kan dessa partiklar samlas upp av vätske-

droppar och avskiljas från resterande gasström[15]. För att uppskatta hur mycket av partiklar-

na som procentuellt avskiljs med kollision, kan ekvation 8 [12] utnyttjas för att beräkna den så 

kallade kollisionsfaktorn Ψ. 

 
2

18

f p p

d

C p v d

d 


     (8) 

    

där Cf är Cunninghamfaktorn, pp är partikeldensiteten, v är gashastigheten vid förträngningen i 

venturin, dp är partikeldiametern, dd är diametern på vätskedroppen och µ är gasviskositeten.  

Infångning är en annan typ av mekanism som refererar till möjligheten att partiklar vid pas-

sage, kan fångas in av exempelvis vattendroppar, se Figur 17.   

I figuren åskådliggör hur en partikel som färdas med gasströmmen hamnar så pass nära vat-

tendroppen att den fångas in och separeras från gasströmmen. Dock fungerar inte denna mek-

anism tillfredställande för submikrona partiklar (≤1 µm) med tanke på deras förmåga att 

kunna vika av infångningsbanan och på så sätt fortsätta vidare med gasströmmen. För att be-

Figur 16 - Uppsamlingsmekanism i form av kollision[15]. 

Figur 17 - Infångning av partiklar[24]. 
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räkna avskiljningsgraden för partiklar när infångningsmekanismen verkar, utnyttjas helt en-

kelt förhållandet mellan partikeldiametern och diametern för vätskedroppen enligt ekvation 9 

[12], 

 

inf

p

ångning

d

d

d
     (9) 

 

där dp är partikeldiametern och dd är diametern på vätskedroppen. Ekvation 9  visar att en 

större diameter på vätskedroppen resulterar i en sämre avskiljningsgrad vid infångning. 

 

För partiklar ≤0,1 µm verkar uteslutande diffusionsmekanismen som illustreras i Figur 18. 

 

Vid denna partikelstorlek kommer rörelsen hos partiklarna att följa ett slumpmässigt mönster 

(Brownsk rörelse). Anledningen till detta är för att partiklarna är så pass små att omgivande 

gasmolekyler ständigt stöter emot partiklarna och på så sätt tvingar partiklarna att anta nya 

slumpmässiga riktningar. Detta medför att partiklarna diffunderar i gasen och kan kollidera 

med en vätskedroppe på sin väg. Avskiljningsgraden för partiklar som separeras ur gasström-

men via diffusion, kan beräknas med hjälp av Peclets tal (Pe) enligt ekvation 10 [12], 

3 p d

e

f b

vd d
P

C k T


    (10) 

där v är hastigheten hos gasströmmen, kb är Boltzmann’s konstant och T är temperaturen hos 

gasströmmen. En ökad temperatur leder till att Peclets tal minskar. Ökad temperatur innebär 

en ökad rörelse hos gasmolekylerna, vilket ökar den brownska rörelsen hos partiklarna. Den 

ökade brownska rörelsen hos partiklarna medför i sin tur högre avskiljningsgrader. Ekvation 

10 kan därmed skrivas om enligt ekvation 11 [12] där partikelavskiljningen via diffusion är 

omvänt proportionell mot Peclets tal: 

1
diffusion

eP
     (11) 

Minskad Pe resulterar således i högre avskiljningsgrad vilket visas i ekvation 11. 

  

Figur 18 - Diffusion av partiklar[15]. 
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4.3.4 Vanliga utformningar för våtskrubbern  

En våtskrubber kan anordnas på olika sätt, allt från vertikala- till horisontella uppställningar 

varav den förstnämnda hör till vanligheten. Den enklaste formen av våtskrubber är en 

sprayskrubber som fungerar på så sätt att vätska fördelas genom munstycken, ofta belägna i 

toppen av en kolonn, samtidigt som förorenad gas introduceras i botten av kolonnen, se Figur 

19. 

Gasen som innehåller olika gasformiga- och partikulära föroreningar möter vätskan mot-

ströms i sin väg mot toppen av kolonnen, varefter föroreningarna absorberas. Den renade ga-

sen strömmar ut i toppen av kolonnen medan vätskan som samlat upp eller absorberat förore-

ningarna rinner ner i en behållare som finns belägen i botten av kolonnen. Den ansamlade 

vätskan kräver någon form av behandling för att exempelvis kunna släppas ut i miljön. Van-

ligt är även att vätskan återanvänds och recirkuleras tillbaka i skrubbersystemet för att hålla 

nere vattenförbrukningen och därmed kostnaderna. Förutom sprayskrubbern förekommer 

många andra typer av våtskrubbrar som modifierats en aning för att öka kontaktytan och up-

pehållstiden mellan gas- och vätskefas. Exempel på sådan skrubber är fyllkroppskolonnen 

som visas i Figur 20. 

Figur 19 - Sprayskrubber med motströms-

teknik[16]. 
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Denna tillämpning utnyttjar också en motströmsteknik där den förorenade gasen tas in i botten 

av kolonnen och möter vätska som fördelas ur munstycken belägna i mitten och toppen av 

kolonnen. Figuren visar även ett packat material, placerat mellan de båda munstyckena. Det 

packade materialet består ofta av fyllkroppar tillverkade i polyetylen[14] som ser till att sprid-

ningen hos gasen och vätskan ökar. Detta medför även att uppehållstiden förlängs samtidigt 

som kontaktytan mellan vätska och gas ökar. Alla dessa modifierade egenskaper hos fyll-

kroppskolonnen utgör perfekta förutsättningar för ökad absorption av gasföroreningar. Däre-

mot bör det tilläggas att packningen i kolonnen riskerar att orsaka stopp om gasflödet innehål-

ler höga koncentrationer av partiklar. Därför hör inte fyllkroppskolonnen till de mest populära 

apparaturerna när ändamålet enbart är partikelavskiljning. Denna apparatur lämpar sig främst 

när absorption av gasföroreningar som exempelvis koldioxid, svaveldioxid och klorväte 

fordras. När partikelavskiljning med våtskrubber eftersträvas finns alternativ som fungerar 

tillfredställande med minimerad risk för driftproblem vid höga partikelkoncentrationer. Ex-

empel på sådan apparatur är venturiskrubbern. 

4.3.5 Venturiskrubber 

Benämningen Venturi härstammar från en Italiensk professor, verksam under 1700-talet, vid 

namn Giovanni Battista Venturi[48]. Det var dock inte förrän slutet av 1940-talet som ventu-

riskrubbern kunde påträffas i industriella sammanhang[17]. Denna typ av skrubber utnyttjar 

en förträngning (venturi) som leder till att gashastigheten ökar markant. Gashastigheten vid 

den trängsta delen av venturiskrubbern kan uppgå till 150 m/s[49]. Till följd av den ökade 

gashastigheten splittras den inkommande vätskan till väldigt små vätskedroppar vilket resulte-

rar i större kontaktyta mellan partiklar och vätska. Figur 21 illustrerar skrubberprincipen hos 

venturiskrubbern. 

  

Figur 20 - Fyllkroppskrubber[14]. 
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Den partikelförorenade gasen introduceras i toppen av kolonnen enligt figuren ovan och mö-

ter vätska antingen i den trängsta sektionen (throat) eller precis innan den trängsta sektionen 

(converging section). Efter att interaktion mellan gas och vätska skett vid den trängsta delen, 

strömmar gasen ner genom en zon vars yta istället ökat (diverging section). Den ökade arean 

innebär en sänkning av gashastigheten innan den lämnar skrubbern. Figur 22 exemplifierar 

hur en venturienhet kan utformas när vätskeinförseln sker i den trängsta delen.  

 

Fördelen med denna anordning är att vätska tillförs vid den punkt där maximal gashastighet 

uppnåtts. Den ökade hastigheten hos gasen kommer snabbt att överföra sin rörelseenergi till 

de små partiklarna. Partiklarna kommer snabbt att uppta denna rörelseenergi och anta en viss 

hastighet. Vätskedropparna kommer även de att uppta rörelseenergi från gasen men till följd 

Figur 22 - Venturiskrubber med vätskein-

försel[17]. 

Figur 21 -  Arbetsprincip för ventu-

riskrubber[17]. 
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av de tröghetskrafter som verkar på vätskedropparna, vilka är betydligt högre än de som ver-

kar på partiklarna, kommer vätskedropparna att anta en lägre hastighet. Skillnaden i hastighet 

mellan partiklarna och vätskedropparna kallas för den relativa hastigheten. Det är just den 

skillnaden i hastighet som bidrar till att partiklar kan kollidera med vätskedropparna och av-

skiljas från gasströmmen. Högre relativ hastighet medför därmed en högre verkningsgrad för 

venturiskrubbern[49]. Detta medför en ökad splittring av vätskan vilket är fördelaktigt för 

maximal partikelavskiljning. Den förorenade vätskan innehållande partiklar strömmar ner och 

ansamlas i en behållare belägen i botten av skrubbern. Vanligt är att vätskan recirkuleras tills 

partikelkoncentrationen blivit så pass hög att absorptionen inte längre kan genomföras (kon-

centrationen i vätskan blir lika hög som koncentrationen i gas). Vätskan som ej är användbar 

för recirkulation kräver vidare behandling för att avlägsna de absorberade föroreningarna. 

 

När gasen strömmar ut vid botten av venturiskrubbern kommer små vätskedroppar innehål-

lande partiklar att följa med gasen och ej hamna i vätskebehållaren. De små vätskedropparna 

bildar en slags vätskedimma som måste separeras från gasströmmen innan utsläpp. Därför 

återfinns ofta en slags cyklonkammare som utnyttjar centrifugalkrafter för att separera vätske-

dropparna från resterande gas. Figur 23 visar hur sådan konstruktion kan se ut. 

 

Utgående vätskedroppar bestående av partiklar förflyttas till cyklonkammaren (settling cham-

ber) där de slungas mot väggarna till följd av centrifugalkraften som verkar. Vätskan rinner 

därefter ner längs väggarna och tas ut i botten av cyklonen medan den nu renade gasen släpps 

ut vid toppen. 

4.3.6 Tryckfall 

Tryckfallet i en skrubber definieras som skillnaden i tryck före inloppet till- och efter utloppet 

från skrubbern.[12] Det finns ett tydligt samband mellan högt tryckfall och god partikelav-

Figur 23 - Venturiskrubber med tillhörande 

cyklon för separering av vätskedroppar[12]. 
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skiljning i venturiskrubbern. Det höga tryckfallet uppkommer i takt med ökade gashastigheter. 

Den ökade gashastigheten genererar i sin tur stor turbulens vilket är den största bidragande 

orsaken till förbättrad partikelavskiljning. Den stora turbulensen försäkrar en god ombland-

ning vilket ökar chansen för separation av partiklar ur en gasström.  Vanliga tryckfall för en 

venturiskrubber varierar mellan 4,9 - 14,7 kPa. En annan viktigt faktor som påverkar tryckfal-

let och därmed partikelavskiljningen i venturiskrubbern är vätske-gas förhållandet, eller 

liquid-to-gas ratio (L/G). Med detta avses den mängd vätska som krävs vid insprutning i för-

hållande till gasflödet för att uppnå den avskiljningsgrad av partiklar och gasföroreningar som 

fordras. Den tillförda vätskan skall även täcka den mängd vätska som går förlorad i samband 

med avdunstning. En otillräcklig mängd vätska i förhållande till gasflöde kommer alltså på-

verka partikelavskiljningsgraden eftersom det inte förekommer tillräckligt många vätskedrop-

par för att ansamla partiklar. Typiskt intervall för vätske-gas förhållande i venturiskrubbern är 

0,4 - 1,3 liter vätska/m3 gas.[17] 

 

Vid beräkning av tryckfall för en skrubberapparatur finns tyvärr inga ekvationer som exakt 

kan beräkna tryckfallet för varje specifik skrubber. Däremot förekommer ekvation 12[12] som 

kallas för Calverts samband. Detta samband är framtaget för att approximativt beräkna tryck-

fallet (Δp) i en venturiskrubber. 

 

 4 28,24 10 gtp v L G      (12)  

 

där tryckfallet Δp anges i enheten centimeter vattenpelare (cmH2O), vgt är gashastigheten ven-

turin (cm/s) och L/G anger vätske-gas förhållandet i (L/m
3
).  

 

Venturiskrubbern lämpar sig utmärkt när avskiljning av partiklar eftersträvas. Däremot är 

denna typ av skrubber inte den mest lämpade vid avskiljning av gasformiga föroreningar. An-

ledningen är de höga gashastigheter som råder i venturin som ger upphov till en alldeles för 

kort uppehållstid mellan gas och vätska. Denna korta uppehållstid är otillräcklig för att åstad-

komma absorption av de olika ingående gasföroreningarna. Dock är en stor fördel med ventu-

riskrubbern att det i de flesta fall går att justera förträngningen i venturin vilket innebär att 

gashastigheten kan ändras. Genom att öka arean i förträningen, minskar gashastigheten vilket 

i sin tur ökar uppehållstiden mellan gas och vätska. Den ökade uppehållstiden gynnar absorpt-

ion vilket innebär att vid gasflöden med höga halter av gasformiga föroreningar i förhållande 

till partiklar, går det att anpassa venturin till absoprtionens favör. I detta fall krävs ett högre 

vätske-gas-förhållande än den som fordrades för partikelavskiljning eftersom den ökade väts-

kemängden ökar sannolikheten för de gasformiga föroreningarna att lösa sig i vätskan. Ty-

piska L/G-förhållanden för absorption är 2,7 - 5,3 (liter vätska)/m
3
 gas[17]. 

4.3.7 Partikelavskiljning i Venturiskrubber 

När en uppskattning på avskiljningsgraden i venturiskrubbern behöver utföras kan ett sam-

band framtaget av Johnstone utnyttjas. Fler metoder för att uppskatta avskiljningskapaciteten 

existerar, dock är de anpassade för alla typer av våtskrubbrar och inte specifika för ventu-

riskrubbern. De metoder som kommer belysas i detta avsnitt är Johnstones ekvation och Con-

tact Power Theory (CPT). Den sistnämnda är framtagen för att uppskatta partikelavskiljning-

en för alla typer av våtskrubbers. CPT härleddes experimentellt av Lapple och Kamack 1955 

och beskriver partikelavskiljningens beroende av skrubberns effektförbrukning. Slutsatsen av 

dessas experiment visade att oberoende av avskiljningsmekanismen som verkade på partiklar-

na eller hur tryckfallet uppkommit i skrubbern, åstadkommer varje skrubber samma avskilj-
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ningsgrad om effektförbrukningen hos skrubbrarna som jämförs är lika. CPT-metoden innebär 

att partikelavskiljningen i en skrubber beror av den totala tryckförlusten (PT) som uppstår i 

samband med transport av vätska och gas genom skrubbern. Avskiljningsgraden beroende av 

den totala tryckförlusten i skrubbern demonstreras i ekvation 13 [12]. 

 

1 TP
e

 
     (13) 

 
PT betecknar den totala tryckförlusten i (kWh/ 100m

3
) medan α och β är konstanter framtagna 

experimentellt. 

 

Ett samband som är mer anpassat efter venturiskrubbern är Johnstones ekvation. Denna fram-

tagna ekvation beaktar, till skillnad från CPT-metoden, avskiljningsmekanismen som råder i 

skrubbern. Den avskiljningsmekanism som ekvationen bygger på och som bestämmer ventu-

riskrubberns verkningsgrad är kollision. Verkningsgraden kan beräknas enligt ekvation 14 

[12], 

 
1 L Gk Q Q

e
   

     (14) 

där k är en koefficient beroende av skrubberns utformning och driftförhållanden angivet i 

(m
3
/L), (QL/QG) anger vätske-gas förhållandet i (L/m

3
) och kollisionsfaktorn som kan beräk-

nas fram enligt ekvation 8. 

Som tidigare nämnt utgör den höga hastigheten hos gasen den största faktorn till den höga 

avskiljningsgrad som kan åstadkommas i venturiskrubbern. Figur 24 illustrerar den procentu-

ella avskiljningsgraden för en venturiskrubber där partikeldiametern sätts upp som en funktion 

av tryckfallet. 
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Figur 24 visar att ju högre tryckfall som råder i venturiskrubbern, desto högre avskiljning er-

hålls. 

  

Figur 24 - Avskiljningsgrader för Venturiskrubbern [11] 
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5 OZON (O3) 

Ozon är en naturlig förekommande gas i jordens stratosfär och består av tre syreatomer 

bundna i en plantrigonal struktur. Upptäckten av ozon skedde 1785 av en holländsk veten-

skapsman vid namn Martinus Van Marum efter att denne uppfattade en doft vid elektriska 

urladdningar i luft[50]. Det är just av denna anledning som molekylen namngavs ozon (från 

grekiska ozein - att lukta)[50]. Det var dock inte Marum utan tysken Christian Schönbein, 

som officiellt namngav ozon år 1840. 

 

Ozonmolekylen skiftar mellan de två resonansstrukturer som illustreras i Figur 25. 

 

 

Figuren åskådliggör hur en syreatom i molekylen innehar ett underskott av en elektron. Detta 

underskott kommer att medföra en temporär, positiv laddning på ena syreatomen. Underskot-

tet av elektronen medför att molekylen upptar en elektron från omgivningen för att balansera 

ut avsaknandet av elektronen. Resultatet är en väldigt reaktiv och instabil molekyl, varvid de 

elektrondragande egenskaper ger upphov till en kraftfull oxidant. Reduktionspotentialen för 

ozon visas i reaktion 5 [13]. 

 

       0

3 2 22 2 2,075O g H e O g H O l E V         (5) 

 

För att bilda en uppfattning av hur kraftfull ozon är som oxidant kan fluor användas som ex-

empel. Fluor är den mest kraftfulla oxidanten som existerar och har därmed den högsta re-

duktionspotentialen av alla ämnen (E
0
 = +2,87 V)[51]. Jämförelsen med fluor bekräftar de 

högoxiderande egenskaperna hos ozon.       

 

5.1 Oxidation 

Kemisk oxidation syftar till förändring av ämnens kemiska sammansättning. Förändringen i 

den kemiska sammansättningen uppkommer när ett ämne, vid reaktion, antingen upptar eller 

avger elektroner. Upptagning- och avgivning av elektroner sker via reduktion- respektive ox-

idationsprocesser. För att ett visst ämne skall avge- eller uppta elektroner krävs att det ämnet 

reagerar med ett annat ämne som har en tillräckligt hög reduktionspotential (förmågan att oxi-

dera andra molekyler och själv reduceras). Ett välkänt fenomen av oxidation är bildandet av 

rost där fast järn reagerar med syret i luften och bildar tvåvärt järn (oxidationstal +2). Detta 

kan illustreras i reaktion 6 [51] och reaktion 7 [51]. 

 

Figur 25 - Resonansstrukturer för Ozon[10]. 
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         2

2 22 4 2 2Fe s O g H aq Fe aq H O l        (6) 

 

Järnet oxiderar vidare enligt reaktion 7, 

 

         2

2 2 2 3 24 8 2 2 8Fe aq O g H O l Fe O H O s H aq         (7) 

 

där det tvåvärda järnet oxideras ytterligare och bildar hydrerat, trevärt järn även känt som rost. 

 

Oxidation kan effektivt utnyttjas för att bryta ner eller omvandla olika kemiska föreningar 

som annars skulle kunna utgöra skada för människa, djur och natur. Både oorganiska och or-

ganiska ämnen som ammoniak, cyanider, sulfider respektive fenoler och kolväten kan be-

handlas med oxidation[52]. Vanliga oxidationsmedel som används inkluderar ozon, vätepe-

roxid och UV-strålning. I denna rapport kommer enbart ozon att studeras som oxidationsme-

del. 

 

5.2 Bildandet av Ozon    

Ozon bildas naturligt i stratosfären när syrgas exponeras för UV-strålning eller elektriska ur-

laddningar. Figur 26 illustrerar hur ozon bildas när syrgas utsätts för UV-strålning. 

När UV-strålningen från solen träffar syremolekylen klyvs den kovalenta bindningen mellan 

båda syreatomerna. Resultatet blir att syreradikaler bildas som reagerar vidare med andra syr-

gasmolekyler för att bilda ozon. Förutom UV kan även elektrisk bunden energi orsaka klyv-

ning av syrgas för att bilda ozon. Ett vanligt fenomen där ozon bildas är därför vid elektriska 

urladdningar som uppkommer i form av blixtnedslag. Energin från blixtnedslaget orsakar 

även den en klyvning av syrgasmolekylen som sedan kan bilda ozon. Med tanke på att ozon är 

så instabil så kommer sönderfall att ske väldigt fort efter bildandet av ozon, vilket visas i re-

aktion 8[10]. 

3 22O O O      (8) 

Reaktionen ovan visar hur ozon reagerar med en syreradikal, sönderfaller och återbildar syr-

gas. 

De naturliga processerna som förekommer när ozon bildas kan även utnyttjas av människan 

när produktion av ozon erfordras. Därför innefattar de två vanligaste metoderna koronaur-

laddning och UV-bestrålning, vid framställning av ozon. Koronaurladdning är mer attraktivt 

vid stora anläggningar eftersom höga koncentrationer av ozon kan uppnås med denna teknik. 

Figur 26 - Bildning av Ozon vid exponering av UV-strålning 
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Uppemot 6- eller 20 viktsprocent ozon kan produceras ur luft respektive ren syrgas om koro-

naurladdning tillämpas[53]. Framställning av ozon med koronaurladdning inleds med att torr 

luft eller ren syrgas flödar mellan två metallelektroder som antingen kan vara utformade som 

plattor eller tuber. Elektroderna utsätts för hög spänning som medför att elektriska urladd-

ningar erhålls, likt atmosfäriska urladdningar i form av blixtar. Syremolekylerna som passerar 

mellan elektroderna klyvs för att sedan bilda ozon. Figur 27 visar hur ozonproduktion med 

koronaurladdning utformas. 

Den mönstrade delen mellan båda elektroderna utgörs av en elektrisk isolator som förhindrar 

att kortslutningar uppstår vid högspänning[54]. Hur hög spänning som tillförs elektroderna 

beror på vilken typ av koronaurladdning som används. Om högfrekvent koronaurladdning 

används till skillnad från medelfrekvent koronaurladdning, genereras en lägre spänning. Den 

låga spänningen i samband med högfrekvent koronaurladdning genererar i sin tur lägre kon-

centrationer av ozon[53]. Viktigt är att den ingående luften skall vara så torr som möjligt vil-

ket innebär att luften som tas in ska ha en daggpunkt som motsvarar -60°C[13]. Detta för att 

skydda och förlänga livslängden på apparaturen som annars kan ta skada av fukt. Det är dock 

inte fukten i sig som utgör den direkta skadan, utan salpetersyran som kan bildas när kväveox-

ider i luften reagerar med vatten i luften. En annan viktigt faktor är att kyla ned ytan som om-

ger elektroderna för att förhindra sönderfall av ozon till syrgas igen, som ökar med ökade 

temperaturer. Nedkylningen gör att utvinningsgraden av ozon ökar. 

Ozon bildat med UV-teknik är en annan populär metod som tillämpas främst när lägre kon-

centrationer av ozon krävs. Cirka 1,8 g/m
3
 eller 0,14 viktsprocent ozon kan produceras med 

denna teknik[53]. UV-ljus vid våglängderna 140-190 nanometer används för att dela syremo-

lekylen, bilda syreradikaler som sedan kan reagera med syremolekyler och bilda ozon[53]. 

Några faktorer som påverkar koncentrationen av ozon som bildas med UV är våglängden på 

UV-ljuset, temperaturen, fuktigheten, syreinnehållet i luften och luftflödet in i apparaten. Den 

sistnämnda är den allra viktigaste faktorn som påverkar koncentrationen av bildad ozon. Ett 

högt luftflöde innebär kortare uppehållstider vilket resulterar i att UV-ljuset ej tillåts klyva 

tillräckligt många syremolekyler. Därför kan utbytet av ozon ökas om luftflödet minimeras 

eftersom att fler syremolekyler hinner utsättas för UV-ljuset och bilda ozon.           

5.3 Tillämpning av ozon vid luftrening 

Ozon är som bekant väldigt viktig eftersom den tillsammans med andra ozonmolekyler bildar 

ett lager som skyddar alla levande organismer från solens energirika UV-strålning. Däremot 

kan marknära ozon utgöra en stor hälsorisk för människor och djur vilket innebär att marknära 

Figur 27 - Koronaurladdning vid produktion av ozon[13]. 
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halter av ozon bör hållas nere till 0,1 ppm[55]. Detta enligt Arbetsmiljöverket som har satt 

upp ett gränsvärde anpassat för åtta timmars exponering. Ozonets reaktiva egenskaper kan 

dock effektivt utnyttjas för att oxidera exempelvis miljöförstörande molekyler till olika former 

som är mindre skadliga. Exempel på detta är när svavelväte oxideras till den mindre hälsovåd-

liga gasen svaveldioxid vid reaktion med ozon, enligt reaktion 9[56]. 

 

2 3 2 2H S O SO H O      (9) 

 

Som nämnt ovan så kommer ozonmolekylen sträva efter att balansera underskottet av elektro-

ner i sina strukturer. Av denna anledning är det ett rimligt antagande att ozon kommer söka 

sig till elektrontäta molekyler eftersom det finns fler elektroner att tillgå. Därför lämpar sig 

användningen av ozon utmärkt vid oxidation av omättade fetter- och fettsyror. Ozonet attack-

erar dubbelbindningen i alkenen (omättade fettet) och producerar karboxylsyror[57]. Dessa 

karboxylsyror kan oxideras vidare och bilda slutprodukterna koldioxid och vatten. Bearbet-

ning av livsmedel är ett typiskt exempel på en process som genererar fetthaltiga substanser. 

Behandling av luft som härstammar från mattillverkning utgör då goda förutsättningar för 

oxidation med ozon. Som illustrerat i reaktion 9 kan svavelväte som ofta uppkommer i sam-

band med mattillverkning oxideras med ozon. En annan väsentlig tillämpning av ozon är vid 

desinfektering av bakterier och virus. När dessa mikroorganismer kommer i kontakt med ozon 

sker en oxidation av deras arvsmassa, alternativt upplösning av bakteriecellernas membran, 

varefter mikroorganismerna deaktiveras[53]. 
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6 FILTRERING 

Filtrering tillhör de mekaniska separationsprocesserna inom kemitekniken. Syftet med filtre-

ring är att separera två eller flera faser. Inom filtreringen avses huvudsakligen separation av 

faser som tydligt kan åtskiljas vilka går under benämningen heterogena lösningar, ett exempel 

är en fast partikel i ett fluidum. Men begreppet filtrering innefattar även separation av en del 

faser som är fullständigt blandade vilka går under benämningen homogena lösningar. För se-

parationen används då ett membranfilter.[6]  

Tillämpningen som avses i projektet är separationen för att avskilja fasta partiklar från en gas. 

Partiklarna är föroreningar och gasen är den rena produkten. 

6.1 Fysikalisk beskrivning  

För att filtreringen genom ett filtermedium ska fungera krävs en drivande kraft som gör sepa-

rationen energimässigt fördelaktig. Den drivande kraften är en pålagd tryckskillnad över fil-

termediet. Om tryckskillnaden övervinner filtermotståndet kommer fluidet att passera genom 

filtret för att utjämna tryckskillnaden och samtidigt uträtta den önskade separationen. 

När ett fluidum passerar genom ett filter kan det liknas vid strömning genom en porös bädd. 

För att ge en fysikalisk beskrivning av flödet genom en porös bädd kan Darcy´s lag tillämpas, 

vilken gäller vid laminär strömning. Minustecknet framför ekvationen gäller om filtreringen 

sker med ett negativt tryck i flödesriktningen, se ekvation 15 [58]. 
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där V0 = Flux [m/s], k = permeabilitetskonstant [m
2
], µ = viskositet [Pa/s], ∇p = tryckfall över 

filtret [Pa] och ρ = densitet [kg/m
3
] 

Om Darcy’s lag tillämpas på ett filtermaterial, där flödet är vinkelrätt mot ytan, kommer vär-

det av tryckgradienten att endast bero på den komponent som verkar i z-riktning.  Gradienten 

övergår därför till derivatan av en funktion av en variabel, nämligen tryckdifferensen om 

funktion av Z. Ekvation 16 [58] ger därför den version av Darcy´s lag som är mest tillämp-

ningsbar för filtrering vinkelrätt mot ett filtermedium. Minustecknet framför ekvationen med-

för även här att ekvationen gäller för ett negativt tryck. 
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där V0 = Flux [m/s] vektorform, k = permeabilitetskonstant [m
2
], µ = viskositet [Pa/s] och 

dP/dZ = gradient för tryckdifferensen över filtertjockleken i Z-riktning [Pa/m] 

Genom Darcy’s lag framgår flera viktiga samband. Flödeshastigheten (fluxet) genom filtret är 

omvänt proportionellt mot filtermediets tjocklek. Om tjockleken på filtermaterialet ökas krävs 

därmed en större tryckdifferens för att behålla samma flöde genom filtret. Samma sak gäller 

för viskositeten som även är omvänt proportionell mot fluxet. Den drivande kraften för sepa-

(15) 

(16) 
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rationen är tryckdifferensen över filtret vilket är direkt proportionellt mot fluxet. En större 

tryckskillnad över filtret ger därför en ökning i flux. 

Permeabilitetskonstanten, se ekvation 17[58], är en konstant som är specifik för filtermateri-

alet. Den kan bestämmas experimentellt och tar hänsyn till filtermaterialets porositet, effek-

tiva arean för ytan per volym filtermaterial och även kanalförlängning för flödet (tortuositet), 

som anges som flödesvägens verkliga längd i förhållande till filtertjockleken.  
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där k= permeabilitetskonstant [m
2
] K = Kozeny konstant för tortuositet och porstruktur [-], ɛ0 

= porisiteten för bädden (m
3
/m

3
) och S0 = effektiv ytarea per volymenhet fast material 

(m
2
/m

3
). 

6.2 Avskiljningsmekanismer 

Separationen av partiklar i ett filter kan ske både på ytan (ytsilning) och inne i filtermediets 

tredimensionella volym (djupfiltrering). 

Ytsilning – För filtermaterial som är tunt jämfört med partiklarna som ska separeras sker fil-

treringen på ytan av filtret. Separationen sker genom att partiklar större än porerna i filtret 

avskiljs, medan mindre partiklar fritt kan passera. Ett filter som uppvisar en ideal karaktär av 

ett ytfilter har därför endast en avskiljning på ytan av filtret.[6]. 

Djupfiltrering – I ett filtermaterial med en tjocklek som är stor jämfört med diametern på 

partiklarna som ska separeras sker separationen inne i filtermaterialet. Avskiljningen sker då 

genom fysikaliska interaktioner eller att partikeln fastnar i porerna på grund av sin storlek och 

därmed helt kan blockera poren.[6] 

I verklig tillämpning sker vanligtvis både ytsilning och djupfiltrering varför det då oftast är 

den dominerande principen för avskiljningen som avses vid indelningen av filtren i ytfilter 

och djupfilter.[6] 

Mekanismerna för ett djupfilter med en filterbädd av fiber som har en dominerande karaktär 

av djupfilter bör skiljas från ett ytfilter med en dominerande karaktär av ytsilning. Vilka mek-

anismer som träder i kraft i ett djupfilter beror på partiklarnas egenskaper och typen av filter.  

Här ges en beskrivning för de fysikaliska avskiljningsmekanismerna som uppträder i ett djup-

filter bestående av en bädd av fibrer.[6] 

Avskiljningen betraktas enklast utifrån en enskild fiber i filtret. Gasströmmen som innehåller 

partiklar strömmar då runt fibern och utsätts samtidigt för olika interaktioner.[6] 

Direkt infångning – Om partiklarna kommer tillräckligt nära fibrerna i filtret sker en attrakt-

ion genom intermolekylära krafter. Partiklarna hålls kvar på fibern genom Van der waals kraf-

ter.[6] 

Tröghetssammanstötning – Om luften med partiklarna strömmar runt fibern och partiklen är 

stor eller har hög hastighet kan motståndet mot rörelseförändring (trögheten) vara så stor att 

(17) 
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partiklen inte följer strömmingen runt fibern. Istället avviker den från luftströmmens flödes-

bana och träffar fiberns yta där den attraheras genom en intermolekylär kraft.[6] 

Diffusion – Små partiklar påverkas av kollisioner med gasmolekyler och tenderar därför till 

att röra sig i ett slumpartat mönster som inte följer strömningen runt fibern. Om de kommer 

nära fibern sker en attraktion genom intermolekylära krafter och partikeln fångas upp.[6] 

En viktig följd av mekanismerna är att partiklar som är betydligt mindre än filtrets porer ändå 

kan avskiljas. En illustration av de tre huvudsakliga avskiljningsmekanismerna för filtrering 

av partiklar genom ett djupfilter bestående av fibrer återfinns i Figur 28.  

6.3 Test av filtrets prestanda 

Det finns otaligt många typer av filter på marknaden. Vid val av filter för en tillämpning är 

det därför önskvärt att veta vilket filter man ska välja för att uppnå det avskiljningskrav som 

önskas. När en filtertyp har valts är det intressant att veta filtrets tryckfall och livslängd, samt 

vilken miljö filtret klarar att arbeta i. För att på ett riktigt sätt kunna jämföra olika filter och 

samtidigt säkerställa att filtret uppnår det krav som ställs måste filtertesten ske under standar-

diserade förhållanden samt med standardiserade stoft och aerosoler.[5] 

6.3.1 Nominell avskiljning 

Definitionen av nominell avskiljning är, ”Ett av filtertillverkaren valt och angivet mikrome-

tervärde, som baseras på elimineringen av ett antal procent av alla partiklar av en given stor-

lek eller större”[32]. Avskiljningsgraden avser här viktsprocent. Nominell avskiljning anger 

alltså ett mått på den viktprocent stoft som avskiljs för en given partikelstorleksfördelning. 

Måttet har idag få tillämpningar eftersom det uppvisar brister i form av reproducerbarhet och 

likformighet. 

I EUs filterklassificering används ett liknande mått vid test av grovfilter, (G1-G4), se tabell 6. 

Men det testet ger ingen garanti för att antalet viktsprocent av större partiklar elimineras och 

kan därför inte ses som en nominell avskiljning. I testet filtreras ett syntetiskt stoft med parti-

kelstorlek (0,2 - 3 µm)[59] och avskiljningsgraden anges som viktprocent. Den stora bristen 

med metoden är att måttet är starkt beroende av det stoft som används när värdet tas fram. Det 

gör att avskiljningsgraden endast kan ses som en god uppskattning för verkliga tillämpningar. 

Figur 28 - Mekanismer för avskiljning i ett djupfilter. Änd-

rad efter [6]. 
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6.3.2 Absolut avskiljning 

Definitionen av Absolut avskiljning är, ”Diametern av den största, hårda, sfäriska partikel 

som passerar genom ett filter under specificerade testtillstånd.”[32] Absolut avskiljning anger 

alltså ett säkert mått på den största partikeln som kan väntas i flödet efter filtret. 

6.3.3 Betavärde 

Definitionen av Betavärde är ”Förhållandet mellan antal partiklar av en viss given storlek och 

större som ett givet filter utmanas med och antalet partiklar av samma storlek och större som 

vid en efterföljande analys återfinns efter filtret.”[32] Betavärdet anger alltså ett mått på ande-

len partiklar som filtret släpper igenom för ett definierat storleksintervall av partiklar. 

6.3.4 Filterklassificering 

Det finns flera system med syftet att klassindela olika filter efter dess avskiljningsförmåga. En 

vanlig tillämpad klassindelning är den som EU utarbetat, se Tabell 3, där klassificeringen av 

grovfilter, medium-filter och finfilter visas. 

Tabell 3 - Filterklassificering EN 779:2012, utarbetad av EU, för Grov, medium och finfilter[60]. 

Klassificering av luftfilter
1)

 

 

Grupp Klass 
Sluttryckfall 

Pa 

Genomsnittlig av-
skiljningsgrad (Am – 
Average arrestance) 

syntetiskt stoft % 

Genomsnittlig ef-
fektivitet (Em – Ave-
rage efficiency) vid 
0.4 μm  partiklar % 

Minimum ef-
fektivitet

2) 
vid 

0.4 μm partik-
lar % 

Grov 

G1 250 50≤Am<65 - - 

G2 250 65≤Am<80 - - 

G3 250 80≤Am<90 - - 

G4 250 90≤Am - - 

Medium 
M5 450 - 40≤Em<60 - 

M6 450 - 60≤Em<80 - 

Fin 

F7 450 - 80≤Em<90 35 

F8 450 - 90≤Em<95 55 

F9 450 - 95≤Em 70 
1) Beskaffenheten hos atmosfäriskt stoft varierar i jämförelsen med det syntetiska teststoftet. På grund av detta ger inte testresultaten en bra 

bas för att förutsäga varken prestation eller livslängd. Förlust av elektrostatisk laddning eller avgivande av partiklar och fibrer kan också 

påverka effektiviteten negativt. 
2) Minimum effektivitet är det lägsta värdet av den initiala effektiviteten, den urladdade effektiviteten och den lägsta effektiviteten under 

testets utförande. 

 

Indelningen av grovfilter (G1-G4) görs med avseende på genomsnittlig avskiljningsgrad mätt 

i vikt av ett syntetiskt teststoft.[60] För klassificering av medium filtren (M5-M6) används 

istället partiklar av storlek 0,4 µm. Filtret tillförs ett visst antal partiklar och avskiljningen av 

dessa beräknas. Avskiljningsgraden anges sedan som en genomsnittlig avskiljningsgrad.[60] 

Indelningen av finfiltren (F7-F9) baseras istället på definitionen minsta effektivitet (ME), vil-

ket definieras som den minsta uppmätta effektiviteten i avskiljning som uppmätts för något 

test under en testkörning innefattande tre olika test. I testet ingår ett rent filter, ett urladdat 

filter (om laddning finns på filtret från början), samt effektiviteten under hela testets genomfö-

rande. Det test som ger den minsta uppmätta effektiviteten utgör en garanterad avskiljnings-
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grad. Samtliga mätningar genomförs på partikelstorleken 0,4 µm. Det som framförallt skiljer 

klassificeringen av finfilter är att dessa indelas efter en garanterad avskiljningsgrad för den 

testade partikelstorleken och inte ett mer oprecist medelvärde. I tabellen återfinns även ett 

mått på medelvärdet, vilket var den tidigare standarden för klassificeringen.[60] 

För de finaste typerna av filter, EPA, HEPA och ULPA, har EU en särskild klassificering, se 

Tabell 4. För denna kategori baseras indelningen på avskiljningsgraden för partiklar av storle-

ken 0,2 µm. Filtret tillförs ett visst antal partiklar och avskiljningen av dessa beräknas. Av-

skiljningsgraden anges sedan som en garanterad avskiljningsgrad för den testade partikelstor-

leken. Eftersom testet genomförts vid den partikelstorlek som är svårast att fånga och därmed 

har högst penetrering, kommer partiklar av andra storlekar att avskiljas till ännu högre 

grad.[61] 

Tabell 4 - Filterklassificering EN 1822, utarbetad av EU, för EPA, HEPA och ULPA[61]. 

 

I testet genomförs två mätningar. En mätning över hela filtret sker genom att svepa ett mun-

stycke över ytan som avger partiklarna. Sett till hela filterytan summeras sedan det totala anta-

let partiklar som gått igenom filtret, vilket ger ett mått på avskiljningen i integral form, som 

då kan ses som filtrets totala garanterade avskiljningsgrad.[62] 

I testet för HEPA och ULPA mäts även avskiljningsgraden i lokala punkter på filterytan. Par-

tiklar av den specifika storleken tillförs en fast punkt på filtermediet och avskiljningsgraden 

mäts. Värdet som anges på avskiljningsgraden är därmed en lägsta garanterade avskiljnings-

grad i specifika punkter på filtret. I det flesta tillämpningar är det mer riktigt att se till den 

totala avskiljningsgraden över hela filterytan, eftersom det återspeglar den faktiska avskilj-

ningen av den stoftmängd som tillförts filtret.[62] 

6.3.5 MPPS - (Most penetrating particle size) 

Anledningen till att finfiltren och högeffektiva enbart testas med en bestämd partikelstorlek, 

0,4 µm för finfiltren och 0,2 för högeffektiva filtren, är för att det är dessa partikelstorlekar 

som filtren har svårast att fånga. Det benämns vanligen med förkortningen MPPS som är en 

förkortning av, most penetrating particle size.[63] 

6.4 Icke vävda filter 

Definitionen av ett icke vävt material enligt ISO 9092, ”Ett tillverkat stycke, bana eller vadd 

av riktat eller slumpmässigt orienterade fibrer, bundna av friktion och/eller sammanhållning 

och/eller vidhäftning, med undantag av papper och produkter som är vävda, stickade, tuftade, 

sy-bundna, innehåller bindande garner eller trådar eller är filtade genom våtmalning, oavsett 

om de ytterligare har nålats. Fibrerna kan vara av naturligt eller konstgjort ursprung”.[64] 

Grupp 
Filter 
Class 

Integral Value Local Value 

Collection 
Efficiency % 

Penetration % 
Collection Effi-

ciency % 
Penetration % 

EPA 

E10 85 15 - - 

E11 95 5 - - 

E12 99,5 0,5 - - 

HEPA 
H13 99,95 0,05 99,75 0,25 

H14 99,995 0,005 99,975 0,025 

ULPA 

U15 99,9995 0,0005 99,9975 0,0025 

U16 99,99995 0,00005 99,99975 0,00025 

U17 99,999995 0,000005 99,9999 0,0001 
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Figur 32 - Väv av metalltråd[5] 

Figur 31 - HEPA kompakt-

filter [49] 

Som icke vävda material återfinns de vanliga filtertyperna av klassen medium, finfilter och 

högeffektiva filter vilka har ett filtermedium bestående av glasfiber. En blandning av glasfi-

bertrådar sammanbinds med ett bindemedel för att skapa ett tunt glasfiberpapper, som sedan 

kan vekas och placeras i en ram.[6] I Figur 30 visas ett kompaktfilter med ett icke vävt filter-

material i genomskärning, där pappret veckats och placerats i en ram. Av figuren framgår 

även att vecken separerats med mellanlägg. I Figur 31 ges en illustration av hur kompaktfiltret 

ser ut till sin helhet och i Figur 29 visas hur filtret ser ut i verkligheten. 

 

 

6.5 Vävda filter 

Vävda filter tillverkas av en sammanhängande tråd som kan vävas 

eller stickas i olika mönster. Tråden kan vara av naturmaterial, men 

även plast eller metall.[5] I Figur 32 visas ett vävt metallfilter och ur 

figuren framgår även hur vävningen skapar en sammanhållande struk-

tur. 

6.6 Filtersteget 

Vid val av filter till systemet är det i första hand avskiljningsgraden som styr filtervalet, filtret 

måste naturligtvis uppfylla den avskiljning som efterfrågas. När den önskade reningsgraden 

bestämts handlar designen av filtersystemet snarare om en kostnadsfråga. 

Ett kostnadseffektivt tillvägagångsätt är att tillämpa tekniken med flerstegsrening. Tekniken 

innebär att flera filter med ökande avskiljningsgrad sätts på rad. På så sätt blir partikelstorle-

ken som går in till varje filter av en storlek som filtret kan hantera utan att snabbt sättas igen. 

Den stora fördelen är dessutom att de grövre filtren får stå för en stor del av avskiljningen. I 

en verklig tillämpning innebär det att HEPA filtret sällan behöver bytas. Som exempel kan 

nämnas att efter 5000 timmar i drift med förorenad statsluft där ett filter X placerats innan 

HEPA filtret kommer HEPA filtret endast att uppnå en ökning i tryckfall på 1 Pa, medan filter 

X behöver bytas. Eftersom HEPA filtret är betydligt dyrare är det ur en ekonomisk synvinkel 

en lönsam kombination. Dessutom blir tidsintervallet mellan filterbyte betydligt längre. 

Nackdelen med att placera flera filter på rad är att det totala tryckfallet ökar, vilket medför att 

en högre fläkteffekt måste tillföras.[63] 

Figur 30 - Genomskärning av ett 

kompaktfilter bestående av veck-

at glasfiberpapper. [49] Figur 29 - HEPA kompakt-

filter Camfil 
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6.7 Bytesintervall för filtret 

När filtren används sker en kontinuerlig ackumulation av stoft i filtret, vilket medför en konti-

nuerlig ökning i tryckfall under drifttiden. För att kompensera för den lägre permeabiliteten 

krävs en fläkt med variabel hastighet som genom en hastighetsökning kan leverera en högre 

tryckdifferens. Filtertillverkaren har ofta en övre gräns för vilket tryckfall filtret klarar, samt 

tumregler för när filtren bör bytas.[63] 

För att bestämma när det är lämpligast att byta filtret är flertalet faktorer involverade. En övre 

tidsgräns är när filtret uppnått det högsta tryckfallet som filtret klarar utan att skadas. Nästa 

bedömningsfaktor att ta hänsyn till är fläktens kapacitet. Om fläkten inte har tillräcklig effekt 

som överstiger tryckfallet, kommer inte filtreningen att fungera. Slutligen bör hänsyn tas till 

kostnaden, vilket utgör en optimering med avseende på fläkteffekt och filterkostnad. Samban-

det visas i Figur 33 där det framgår att den minsta totalkostnaden uppstår efter en viss drifttid, 

där energikostnaden för fläkten överstiger inköpskostnaden för filtret och energivinsten per 

tidsenhet. Här är balansen mellan kostnader för filterbyte och energikostnaden för fläkten op-

timal.  

En detaljerad optimering för att ur kostnadssynpunkt avgöra när det är lämpligt att byta filtret 

i ett system är en tidskrävande uppgift som måste utföras för varje typ av filter med ett speci-

fikt flöde. Orsaken är att kurvan på filtrets livslängd och därmed även tryckfallet med tiden 

påverkas av den aktuella driftssituationen.[19] 

För att förenkla det hela används istället ofta en del tumregler för tryckfallet som kan använ-

das för att veta när det är lämpligt att byta filtret.  Camfil anger att filtren bör bytas precis in-

nan det sker en kraftig tillväxt av kurvan för tryckfallet som funktion av tiden, Figur 34. Fil-

terleverantören kan oftast utifrån erfarenhet och tester ge lämpliga sluttryckfall för varje filter-

typ.[63] 

Figur 33 - Exempel för optimering av bytesintervall. [19] 
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Mätning av tryckfallet över filtren sker med en U-rörsmanometer av visartyp vilken har pro-

duktnamnet Magnehelic®. Genom att i kanalen ansluta en slang på vardera sidan om filtret 

kan den statiska tryckdifferensen mätas, vilket ger en indikation om filtrets kvarvarande livs-

längd och när det är lämpligt att rengöra eller byta filtren.[63] 

  

Figur 34 - Ökning i tryckfall med avseende på tiden 
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7 ADSORPTION 

För alla slag av ytor på ett fast material finns det på ytan variationer i energin. När en molekyl 

kommer i kontakt med ytan är det då energimässigt fördelaktigt att molekylen binds in till 

ytan. För ett system av molekyler som är i kontakt med en yta sker därför en anrikning av 

molekyler på det fasta materialet. Anrikningen av molekyler som sker vid en sådan process 

har fått namnet adsorption.[65] 

Adsorbenten är det material på vilket adsorptionen sker. Det som adsorberas till ytan på 

adsorbenten benämns adsorbat. En adsorberad molekyl som lämnat ytan har istället genom-

gått en desorption. Eftersom det sker en materietransport genom absorption innan själva ad-

sorptionen kan begreppet sorption användas som benämning för att innefatta samtliga del-

steg.[66] 

Adsorptionen kan ske på två sätt, antingen genom kemisk adsorption där det bildas en kemisk 

bindning mellan adsorbenten och adsorbatet eller genom en fysikalisk adsorption där adsorba-

tet istället attraheras till adsorbenten genom en intermolekylär kraft. Den kemiska bindningen 

är betydligt starkare än den intermolekylära kraften.[65] 

Innan adsorptionen sker måste molekylerna transporteras in i den fasta adsorbentens porer 

genom en masstransport och hela processen sker enligt följande ordning[26]: 

 Masstransport fram till adsorbentens yttre yta 

 Masstransport in till adsorbentens porer 

 Adsorption 

 

Adsorptionsprocessen är en jämviktsprocess där antalet molekyler som adsorberas är lika med 

antalet molekyler som desorberas då jämvikt uppnåtts. Adsorptionen av en gas eller vätska på 

en fast adsorbent kan liknas med en heterogen reaktion, eftersom både materietransport och 

adsorptionen påverkar hastigheten för hela processen. Vid kemisk adsorption sker dessutom 

en kemisk reaktion där elektroner delas mellan molekylerna vilket då helt uppfyller definit-

ionen av en heterogen reaktion, men vid fysikalisk adsorption finns enbart en attraktion ge-

nom Van der waals krafter. Adsorptionen visar på stora likheter med en heterogen katalyspro-

cess vilken både innefattar materialtransport och själva adsorptionen.[66] 

Generellt är masstransporten det hastighetsbestämmande steget och självaste adsorptionen 

sker nästintill omedelbart.[8] För adsorption i en gas är masstransporten betydligt snabbare 

jämfört med i vätskefas och därför krävs en betydligt kortare kontakttid vid adsorption i en 

gas. 

7.1 Tillämpning av adsorption 

Adsorption är användbart för att avlägsna låga koncentrationer av molekyler i en gas eller 

vätska. För tillämpningen i miljöskyddssamanhang är metoden effektiv och kostnadseffektiv 

för avlägsnande av låga koncentrationer av föroreningar. För andra metoder som till exempel 

förbränning där hela luftströmmen behöver värmas upp krävs en förhållandevis stor energi-

mängd vilket inte är kostnadseffektivt. En annan fördel med adsorptionen är att den inte utgör 

någon kostnad under den tid då en icke kontinuerlig process är ur drift.[67] En nackdel med 

metoden är att föroreningarna inte förstörs utan finns kvar och måste tas om hand på annat 

sätt. Men föroreningen är då i koncentrerad form vilket förenklar hanteringen. 
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7.2 Fysikalisk adsorption av gasformiga föroreningar 

Adsorption i gas sker vanligen genom fysikalisk adsorption. Fysikalisk adsorption är en exo-

term process som sker spontant. När en molekyl adsorberas på adsorbentens yta kommer de 

intermolekylära krafterna att balanseras. Eftersom det är en spontan process sker därmed en 

minskning i fri energi. Se ekvation 18 [65], där ΔG blir negativt till följd av adsorptionen. En 

följd av den spontana processen är således att värme avges vid fysikalisk adsorption.[65] 

 

ΔG = ΔH - TΔS  (18) 

där ΔG = Fri energi, ΔH = Entalpi, T = temperatur och ΔS = Entropi 

Vid fysikalisk adsorption attraheras molekylerna genom svaga Van der waals krafter till ladd-

ningsfluktuationer i adsorbentens ytan. Den fysikaliska adsorptionen är en energimässigt 

gynnsam process som balanserar påverkan av laddningsfluktuationerna. När en molekyl har 

adsorberats till ytan ingår den i en termisk jämvikt, där energin som ger upphov till vibration-

er och rotationer av molekylernas bindningar, kommer att variera beroende på energifördel-

ningen i ytan. När den adsorberade molekylen plötsligt utsätts för en hög energimängd, kom-

mer vibrationsenergin att bryta bindningen och molekylen går åter i gasform.[68] 

7.3 Porstruktur 

En adsorbent har en stor inre porstruktur som utgör den yta där adsorptionen sker. En allmänt 

accepterad teori för att beskriva porstrukturen är den som utarbetats av Dubinin. Det är även 

den teori som tillämpas av International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).[65] 

Enligt Dubinin indelas porstrukturen efter porernas storlek mätt i porens bredd. Indelningen 

följer; Porer större än 50 nm (Makroporer), 2 - 50 nm (Mesoporer) och porer mindre än 2 nm 

(Mikroporer),[65] se Figur 35.  

7.3.1 Kapillärkondensation 

Vid adsorptionen av en gas i porer kan det bildas ett skikt av molekyler på porens väggar. Om 

poren är tillräckligt smal kommer tillslut molekylerna som adsorberats på vardera sidan i po-

ren att mötas i mitten. De skapar då en konkav menisk av kondenserat adsorbat. På den kon-

kava meniskens yta verkar en stor kraft av angränsande molekyler. Följden blir då att moleky-

ler som når menisken kondenserar vid ett tryck som är lägre än mättnadstrycket för ångan.[65] 

Figur 35 - Porfördelning i aktivt kol. Ändrad efter[26] 
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7.3.2 Makroporer 

Makroporerna är de största porerna och har en ytarea som kan anses försumbar i förhållande 

till den totala ytan för adsorption. Makroporerna fungerar istället som en kanal för att leda in 

adsorbatet till de mindre porerna. I makroporerna sker ingen kondensation av gasen, eftersom 

porerna är för stora för att ge upphov till en kondensering genom kapillärverkan.[65] 

7.3.3 Mesoporer 

Mesoporerna är mindre än makroroporerna. Mesoporerna är till sin yta av betydelse för ad-

sorptionen men de fungerar även som en kanal för att transportera molekylerna som ska 

adsorberas in till de minsta mikroporerna. I mesoporerna uppstår en kapillärverkan av gasen, 

vilket medför att adsorbatet delvis kondenserar.[65] 

7.3.4 Mikroporer 

Mikroporer är den minsta porstorleken som utgör ungefär 95 % av den totala ytan. Eftersom 

mikroporen är väldigt liten fylls volymen i stort sett helt av molekylerna. I mikroporen sker 

därför ingen kapillärkondensation. Eftersom mikroporerna har en liten radie kommer de in-

termolekylära krafterna från det aktiva kolet att kraftigt påverka molekylerna, vilket ger en 

stark adsorption.[65] 

7.4 Adsorbenter 

Det finns idag ett stort antal typer av adsorbenter att välja mellan. Egenskaperna hos adsor-

benterna uppvisar stor variation och det stora utbudet gör att det till varje tillämpning är möj-

ligt att finna en lämplig adsorbent.  Översiktligt utgår uppdelningen från naturliga och synte-

tiska adsorbenter. Den naturliga adsorbenten tillverkas från ett naturligt organiskt material, 

där en vanlig naturlig adsorbent är aktivt kol. Syntetiska adsorbenter tillverkas istället av ett 

syntetiskt oorganiskt material, där Zeoliter är en vanlig syntetisk adsorbent.[69] 

För det första grundas valet av adsorbent på att adsorbenten väl kan adsorbera de molekyler 

som ska avskiljas, alltså har rätt polaritet och porstorlek. Men ofta försvåras valet av att olika 

typer av adsorbenter kan fungera för samma adsorptionsprocess. Det blir då en avvägning 

mellan för- och nackdelar som absorbenterna uppvisar i den aktuella driftsituationen. Valet av 

adsorbent baseras vanligen på den totala kostnaden, där en avvägning mellan driftskostanden 

och inköpskostanden är den avgörande faktorn.[70] 

7.4.1 Aktivt kol 

Aktivt kol är en naturlig adsorbent som tillverkas av kolhaltiga organiska material. Vanligen 

använda material är kol, torv, trä eller nötskal (kokosnöt). För att skapa en adsorbent från det 

kolhaltiga materialet krävs en process i två steg. Först torkas och värms materialet i en syre-

fattig miljö till en temperatur av ca 400-600 
◦
C. Då avskiljs huvuddelen av innehållet i materi-

alet som inte består av kol. För att kolet slutligen ska få den fina porstrukturen krävs en akti-

vering, vilket sker genom att kolet behandlas med het ånga. Den heta ångan tar då bort rester, 

från det första förkolningssteget.[70] 

Ytan på det aktiverade kolet utgörs framförallt av ett lager bestående av polycykliska aroma-

tiska kolväten, men det innehåller även andra atomer än kol, vilka är av betydelse för adsorpt-

ionen. Föreningar av syre som finns på ytan ger upphov till en mer polär yta, vilket är en 

nackdel för adsorption av opolära molekyler.[71] 
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När organiska molekyler ska adsorberas är aktivt kol en lämplig adsorbent eftersom den har 

en opolär yta. En fördel är att det aktiva kolet har en hög ytarea vilket ger en hög kapacitet. 

Samtidigt är det en väl beprövad adsorbent med en förhållandevis låg investeringskostnad. 

Nackdelen är att den är känslig för fukt och höga temperaturer. Ett driftförhållande med fuktig 

luft kan därför medföra extra driftkostnader för förbehandling av luften för att sänka den rela-

tiva fuktigheten. Temperaturkänsligheten medför att höga temperaturer inte kan användas vid 

regenerering, vilket medför att en relativt hög andel adsorberat material blir kvar i kolets por-

struktur.[70] 

När aldehyder och ketoner förkommer i luften som ska renas behöver kolet syratvättas. An-

ledningen är att ovan  nämnda kolväten oxideras av syret som förkommer som föroreningar 

på det aktiva kolets yta. Oxidationen är kraftigt exoterm och  kan därför utgöra en brand- och 

explosionsrisk. [72] Genom att tvätta kolet med syra avlägsnas en större del av föoreningarna 

på ytan som innehåller syret.[73] 

7.4.2 Zeoliter 

Zeoliter framställs på syntetisk väg och tillverkas av oorganiskt kisel och aluminium. Zeoli-

terna är till hög grad anpassningsbara. I tillverkningen går det att skapa likformiga porer med 

en viss storlek som ger adsorbenten selektiva egenskaper.[70] 

Zeoliter kan anpassas för att adsorbera både polära och opolära molekyler. Eftersom det är ett 

oorganiskt material klarar det höga temperaturer vid regenereringen, vilket medför en bättre 

återställning av adsorbentens kapacitet. Zeoliter kan även tillverkas med en hydrofob ytkarak-

tär och påverkas då inte av fuktigheten. Det är av stor betydelse när luftflödet innehåller fuk-

tig luft och medför att energi till förbehandling av luften för att sänka den relativa fuktigheten 

kan besparas. Nackdelen för Zeoliter och även andra syntetiska adsorbenter är att investe-

ringskostanden är betydligt högre i relation till de naturliga absorbenterna. Dessutom är det en 

relativt ny typ av adsorbent och inte lika etablerad som till exempel aktivt kol.[70] 

7.4.3 Adsorbent för opolära organiska molekyler 

När ett utsläpp innehållande organiska molekyler ska renas med hänsyn till odör eller lös-

ningsmedelsutsläpp kan både Zeoliter eller aktivt kol användas. Det gäller under förutsättning 

att de organiska molekylerna är opolära, vilket är vanligast vid den avsedda typen av utsläpp. 

I verkligheten används vanligen aktivt kol för den här typen av tillämpning. En viktig anled-

ning är att det aktiva kolet har en betydligt större ytarea än Zeoliterna. En annan viktig egen-

skap är att 90 - 95 % av det aktiva kolets ytarea finns i mikroporerna som dessutom är av en 

väl anpassad storleksordning i förhållande till de organiska molekylernas storlek. En mycket 

stor del av arean är därför tillgänglig för adsorptionen.[74] 

7.5 Vad påverkar adsorptionen 

Vid design av ett adsorptionssystem är det viktigt att förstå vad som påverkar adsorptionen. 

Utifrån kännedom om adsorptionsprocessen och gasflödets karaktär, kan processbetingelserna 

väljas på ett optimalt sätt. En översiktlig sammanfattning av det som adsorptionen påverkas 

av är[26]: 

a) Den fysiska och kemiska karaktären hos adsorbenten  

b) Den fysiska och kemiska karaktären hos adsorbatet 

c) Koncentrationen av adsorbatet 
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d) Övriga parametrar, som temperatur, gasflödeshastighet, relative fuktighet m.fl. 

 

I det följande ges en översikt över faktorerna som påverkar adsorptionen, vilket är användbart 

för att veta hur processbetingelserna kan styras. Sammanställningen utgår från aktivt kol som 

adsorbent i en fast bädd men överlag gäller teorin även för andra typer av adsorbenter. 

7.6 Den fysikaliska och kemiska karaktären hos adsorbenten 

Adsorbenten ska ha en stor ytarea, rätt kemisk och fysikalisk karaktär och samtidigt ge ett 

gynnsamt aerodynamiskt förhållande vid adsorptionen. Den viktigaste skillnaden mellan olika 

adsorbenter är ytans polaritet, vilket kan vara avgörande för valet av adsorbent för en viss 

tillämpning. Adsorbenten bör ha god affinitet för det som ska adsorberas. Två andra viktiga 

faktorer är ytarea och porstorleksfördelning. Den tillgängliga ytan för adsorptionen är direkt 

avgörande för adsorbentens kapacitet. Porstorleken är viktig med hänsyn till storleken av 

adsorbatet. Om en betydande del av porernas storlek är mindre än storleken för molekylerna 

som ska adsorberas kommer de inte att nå fram till den större delen av den aktiva ytan.[74] 

Tryckfallet påverkas av adsorbentens storlek och blir högre med minskad storlek på adsorben-

ten. Men samtidigt ger en mindre storlek på adsorbenten en snabbare masstransport, vilket 

leder till en brantare genombrottskurva och därmed ett bättre utnyttjande av adsorbenten samt 

en längre drifttid innan genombrottet sker. Vid adsorption i vätskefas väljs oftast finkorniga 

material eftersom att masstransporten är betydligt långsammare i vätska jämfört med gas. Det 

är då ekonomiskt gynnsamt att tolerera ett högt tryckfall för att uppnå en god masstranport. 

Vid gasrening är diffusionen betydligt snabbare och därför är det mer gynnsamt att välja en 

grövre storlek på adsorbenten för att uppnå ett lågt tryckfall i systemet.[75] 

7.7 Den fysikaliska och kemiska karaktären hos adsorbatet 

Separationens påverkan med avseende på molekylerna som ska separeras vid en adsorptions-

process beror framförallt av faktorerna, molekylstorlek, kokpunkt, molekylvikt och 

polaritet.[68] 

7.7.1 Molekylstorlek 

Molekylstorleken avgör om molekylerna kan passera in i porerna, och vid val av adsorbent 

måste hänsyn tas till att molekylerna får plats i de minsta porerna.[8] Formen på molekylerna 

är viktig med hänsyn till att steriska effekter kan hindra molekylen från att adsorberas.[76] 

7.7.2 Kokpunkt 

Eftersom adsorptionen av de organiska molekylerna sker med svaga Van der Waals bindning-

ar kräver molekyler med hög flyktighet en större kraft för att hållas kvar på adsorbentens yta 

jämfört med molekler som har låg flyktighet. Molekyler med låg flyktighet adsorberas därför 

bättre.[77] 

7.7.3 Molekylvikt 

Från experiment som genomförts i litteraturen har det visat sig att molekylvikten står i direkt 

proportion till hur väl en molekyl adsorberas. Molekyler med en hög molekylvikt adsorberas 

generellt bättre än molekyler med låg molekylvikt när adsorptionshastigheten primärt bestäms 

av den intrapartikulära masstransporten.[78] En förklaring är att permeabiliteten för adsorben-

ten vid låga tryck är omvänt proportionell mot kvadratroten ur molvikten.  Vid högre tryck 
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tillkommer en proportionalitetskonstant.[79] En direkt följd är att aktivt kol endast adsorberar 

molekyler med en molvikt över 45 g/mol.[9] 

7.7.4 Polaritet 

Aktivt kol har en dominerande opolär ytkaraktär och har därför starkast dragningskraft för 

opolära molekyler som därför adsorberas bättre än polära. Eftersom förekomsten av oxid-

grupper på kolets yta ger upphov till en svag polaritet kan även polära molekyler adsorberas, 

vilket är en förklaring till att vatten kan adsorberas.[71] 

7.7.5 Koncentrationen av adsorbatet 

Eftersom adsorption är en jämvikt ger en högre koncentration (ökat partialtryck) av adsorbatet 

att fler molekyler adsorberas, vilket därför ökar adsorbentens kapacitet.[68] Samtidigt är en 

direkt följd av en högre koncentration i inmatningen att adsorbenten mättas snabbare. 

Vid adsorptionsprocessen är koncentrationen den drivande kraften. En högre koncentration av 

adsorbatet ger därför både en snabbare masstransport och adsorption. Vid en dynamisk ad-

sorption i en fast bädd medför den högre hastigheten att genombrottskurvan blir brantare och 

adsorbenten utnyttjas därmed bättre.[68] 

7.8 Övriga förutsättningar 

Separationens påverkas även med avseende på förhållandet som råder vid adsorptionens ge-

nomförande. Framförallt är fuktigheten, trycket, temperaturen och flödeshastigheten av bety-

delse. 

7.8.1 Fuktighet 

Eftersom aktivt kol har en yta med dominerande opolär karaktär är adsorptionen av vatten till 

aktivt kol inte gynnad.  Det sker ändå en betydande adsorption av vatten till kolets yta, vilket 

förklaras av att kolet inte kan anses vara hydrofobt. På kolets yta finns funktionella grupper 

som innehåller syre vilket ger upphov till en svag polaritet. Vattenmolekylerna binds till syre-

atomerna genom förhållandevis starka vätebindningar och ytterligare vattenmolekyler kan 

sedan anrikas runt den adsorberade vattenmolekylen. Adsorption av vatten innebär därför att 

ytan på det aktiva kolet minskar, dessutom kan de större porerna blockeras, vilket hindrar 

gasmolekyler från att transporteras in till de minsta porerna. Det är därför fördelaktigt att hålla 

en låg fuktighet vid adsorptionen.[71] 

Generellt gäller att adsorptionskapaciteten snabbt minskar vid en relativ fuktighet över 50 

%.[9] 

7.8.2 Tryck 

Den fysikaliska adsorptionen av gaser påverkas direkt av trycket eftersom partialtrycket av 

adsorbatet ändras och därmed även koncentrationen. Vid en ändring i tryck förskjuts jämvik-

ten enligt Le Chateliers princip för att återställa jämvikten. En tryckökning medför att jämvik-

ten förskjuts i den riktning som medför att kolets adsorptionskapacitet ökar. Det är därför för-

delaktigt att hålla ett högt tryck i systemet vid adsorptionen. Motsatsen gäller för en tryck-

sänkning, som medför att kapaciteten minskar, vilket istället kan utnyttjas vid 

regenerering.[80] 
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7.8.3 Temperatur 

Den fysikaliska adsorptionen påverkas negativt av en hög temperatur eftersom det är en exo-

term jämvikt. Det är därför fördelaktigt att hålla en låg temperatur vid adsorptionen.[81] 

För adsorption av VOC är temperaturen optimal i intervallet mellan X och Y 
◦
C.[9] 

7.8.4 Flödeshastighet 

En högre flödeshastighet genom en fastbädd ger en mer utdragen masstransportzon eftersom 

avståndet från jämvikt i varje kontaktögonblick i bädden ökar med hastigheten. 

Hastigheten är även av betydelse för flödesprofilen i bädden. Hastigheten bör vara i intervallet 

z m/s - u m/s. Vid lägre hastighet blir flödeprofilen dålig och vid högre hastighet är det inte 

ekonomiskt gynnsamt med hänsyn till det ökade tryckfallet i bädden.[82] 

7.9 Isoterm 

Isotermen beskriver förhållande mellan koncentrationen av adsorbat i gasen och det adsorbe-

rande materialet när systemet har uppnått jämvikt vid en konstant temperatur. Eftersom iso-

termen beskriver ett specifikt förhållande under jämvikt är användningsområde begränsat när 

det gäller att dimensionera ett dynamiskt system. 

Den faktiska användningen av isotermen är för att välja rätt typ av kol för en adsorptionspro-

cess eftersom den visar på kolets affinitet för en viss typ av molekyl eller blandning av mole-

kyler. Dessutom kan isotermen utnyttjas för att bestämma kolets maximala adsorptionska-

pacitet vid en given temperatur och adsorbatkoncentration. 

Olika typer av isotermer visas i Figur 36, där det framgår att en adsorbent med hög affinitet 

för molekylen har en konvex kurva eftersom det är en högre koncentration av adsorbatet i 

kolet jämfört med i gasen. Motsatsen gäller för en adsorbent med låg affinitet, som istället har 

en konkav kurva.  

 

Isotermerna kan tas fram både experimentellt och teoretiskt. De teoretiska metoderna leder 

oftast till avancerade beräkningar som dessutom inte ger det bästa resultatet. Optimalt är där-

för att utföra laboratorieförsök, vilket dessvärre är en tidskrävande process, men ger ett säk-

rare resultat.[79] 

Figur 36 – Isotermer. Ändrad efter[8]. 
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Isotermerna kan tas fram både för system med en komponent, men även för system med en 

blandning av molekyler som ska adsorberas. När flera molekyler förkommer är proceduren 

omständigare, både teoretiskt och experimentellt. Om ytterligare information om bädden öns-

kas krävs dessutom speciella analysmetoder vid laboratorieförsöken.[79] 

7.10 Apparatur för adsorptionen 

Det finns olika typer av utrustning som kan användas för adsorption. Generellt finns många 

tekniska lösningar för system som tillämpar regenerering, men för system som inte tillämpar 

regenerering är den fasta bädden en dominerande typen av utrustning. Den fasta bädden be-

handlas uteslutande i följande stycken. 

7.10.1 Regenererbara och icke regenererbara system 

Apparaturen för adsorptionen kan indelas I två kategorier. Antingen kan adsorbenten anses 

förbrukad efter en viss drifttid och byts då ut mot en ny adsorbent. Det är vanligast för till-

lämpningar där adsorbatet inte har något värde i sig eller då det är låga koncentrationer. En 

typisk situation är rening av luft med låga koncentrationer av föroreningar och luften i sig är 

den värdefulla produkten. Det andra alternativet är att adsorbenten regenereras, vilket kräver 

både energi och ett komplicerat system för regenerering och adsorptionen. Om adsorbatet i sig 

har ett återvinningsvärde och samtidigt förkommer i högre koncentrationer är det bara eko-

nomiskt att tillämpa regenerering om koncentrationen överstiger ca 1000 ppm.[74] Även då 

adsorbatet isig inte har ett värde kan regenerering vara ekonomsikt när höga halter förkommer 

i flödet eftersom kolförbrukningen då är hög.[83] 

7.10.2 Flödesreaktor med fast bädd 

Kolet i form av pellets placeras i en tank och gasen tas sedan in ovan- eller underifrån för att 

sedan strömma genom bädden och slutligen tas ut på motsatt sida.[68] Det är optimalt att ga-

sen tas in underifrån i bädden eftersom att det ger den bästa fördelningen av gasen. Det finns 

ingen risk att bädden expanderar eftersom det är en relativt låg hastighet vid en adsorptions-

process.[72] 

I en flödesreaktor avtar koncentrationen stegvis i bädden och därför är hastigheten för ad-

sorptionsprocessen betydligt snabbare jämfört med en satsvis process. En apparatur med fast 

bädd är därför att föredra om situationen tillåter det. 

7.11 Dynamisk adsorption i fastbädd 

Praktiskt genomförande av adsorptionsprocessen i en fast bädd sker vanligtvis genom en kon-

tinuerlig process där gasen flödar genom en bädd av adsorbenten. Vid dynamisk adsorption 

tillåts jämvikten inte ställa in sig i varje kontaktzon mellan adsorbent och adsorbat, eftersom 

gasflödeshastigheten genom bädden måste upprätthållas. Vid flödet genom bädden uppstår ett 

avgränsat område där den största delen av adsorptionen sker benämns masstransportzonen 

(MTZ). I zonen sker en stegvis adsorption där koncentrationen blir allt mindre med djupet 

som passerats i bädden och i varje genomsnittsyta av masstransportzonen sker en adsorption 

med en allt lägre initial koncentration.[8] Längden på mastransportzonen är väldigt beroende 

av den aktuella driftsituationen, men är vanligen i storleksordningen 8 cm.[82] Uppskatt-

ningsvis sker ungefär 99 % av adsorptionen i masstransportzonen och den kvarvarande 1 % 

avskiljs sedan stegvis genom hela bäddmaterialet.[72] Det innebär att den totala bäddlängden 

har en förhållandevis liten inverkan på den utgående koncentrationen, men givetvis ger en 
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längre bädd en bättre avskiljning vilket kan vara viktigt i sammanhang med väldigt höga krav 

på reningen.  

I början är masstransportzonen i början av bädden. Allteftersom adsorptionen sker kommer 

den övre delen av masstransportzonen att uppnå jämvikt, den är då mättad och kan inte fun-

gera för adsorptionen. Därför förflyttas masstransportzonen kontinuerligt genom bädden.[8] 

När en större del av bädden mättats och inte innehåller tillräckligt med omättad adsorbent för 

att inrymma masstransporten sker en kraftig ökning i utgående koncentration. Bädden har då 

inte tillräcklig kapacitet för adsorptionen och vanligen används då begreppet genombrott. Uti-

från en bestämd tillåten koncentration i utgående gas avgörs när adsorbenten måste bytas ut 

eller regenereras, vilket utgör genombrottstiden.[8], Se Figur 37 

Utseendet på masstransportzonens koncentrationsprofil är ekvivalent med genombrottskur-

van. För att utnyttja bädden väl bör genombrottskurvan vara brant. Utseendet påverkas av 

hastigheten för masstransport, flödeshastigheten genom bädden och isotermens utseende. Det 

är alltså många parametrar att ta hänsyn till.[8] 

7.11.1 Kapacitetsbegrepp för en fast bädd 

Jämviktskapacitet är den maximala kapaciteten som uppnåtts om bädden mättats helt.[74] 

Genombrottskapacitet är den kapacitet som bädden har i det skede när genombrott sker och 

är därför den kapacitet som i verklig tillämpning finns tillgänglig.[74] 

Arbetande kapacitet (working capacity) är ett mått på den tillgängliga adsorptionska-

paciteten för bädden. Det är kapaciteten vid genombrott med kompensation för eventuella 

rester som finns kvar efter en desorption samt den outnyttjade delen av bädden som finns kvar 

när genombrottet skett. Det definieras genom sambandet i ekvation 19.[74] 

 

WC = Wb - W0  (19) 

 

Figur 37 - Masstransport i en fast bädd för adsorption, MTZ = zon för mass-

transport. Observera att flödesriktningen i verkliga tillämpningar vanligen är 

omvänd mot den som framgår av figuren.  Ändrad efter [22]. 
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Wc = Arbetande kapacitet [g(adsorbat)/g(adsorbent)], Wb = kapacitet vid genombrott 

[g(adsorbat)/g(adsorbent)], W0 = initial kapacitet [g(adsorbat)/g(adsorbent)] 

Den arbetande kapaciteten används vid dimensioneringen av systemet för att bestämma kol-

förbrukningen för ett specificerat förhållande.[74] 

7.11.2 LUB (length of unused bed) 

När en fast bädd används kommer masstransportzonen att med tiden transporteras genom 

bädden. Vid ett idealt fall med en vertikal genombrottskurva skulle hela kolmängden i bädden 

vara fullständigt mättat och hela den arbetande kapaciteten använts. Nu är genombrottskurvan 

i verkligheten en exponentiell kurva och när genombrottet till slut sker kommer allt kol i bäd-

den inte att vara mättat, utan en liten del i slutet är i princip oanvänd. Arean av den outnytt-

jade delen av bädden räknas om till den längd som arean motsvarar i bädden om det skulle 

vara en vertikal flödesprofil. Approximativt motsvarar den en bäddlängd som är 50 % av 

masstransportzonens längd. Om masstransportzonen utgör en bäddlängd av 8 cm, motsvarar 

således längden av den oanvända bädden 4 cm. Den oanvända delen av bädden måste inräk-

nas i den totala kolförbrukningen som bädden måste förses med, vilket sker ta hänsyn till vid 

beräkning av den arbetande kapaciteten.[8] 

7.11.3 Uppehållstid  

Uppehållstiden, eller engelska motsvarigheter som Spacetime och Empty Bed Contact Time 

(EBCT), definieras som bäddvolymen genom volymsflödet och har enheten [s]. Vanligen bör 

uppehållstiden vara ca 0,5 - 2 s. Men uppehållstiden är väldigt specifik för varje fall och det är 

svårt att ge ett generellt värde.[72] Det är alltid fördelaktigt att ha en lång uppehållstid ef-

tersom det ger en lägre utgående koncentration. Men eftersom den största delen masstranspor-

ten sker i en liten del av bädden påverkar den ytterligare bäddvolymen endast marginellt med 

hänsyn till avskiljningsgraden i kolfiltret.  

7.12 Reglering av relativ fuktighet och temperatur 

Adsorptionen för VOC har visat sig fungera bäst när temperaturen är i intervallet mellan X 

och Y 
◦
C. Samtidigt ska fuktigheten vara så låg som möjligt och generellt gäller att kolets 

kapacitet snabbt minskar om relativa fuktigheten passerar K %.[9] Problemet här är då en 

optimering mellan kostnad för att reglera temperatur och fukt mot den ökade kostnaden för 

det aktiva kolet. Om en avancerad kyl- och värmeutrustning används kan regleringen ske av 

både temperatur och fuktighet till önskade värden. Men vanligen används en enkel elektrisk 

värmare för att höja temperaturen och samtidigt sänka relativa fuktigheten. Problemet är då att 

en sänkning av relativa fuktigheten kräver en temperaturhöjning. Som nämnts tidigare påver-

kar temperaturhöjningen negativt adsorptionen. Nu är en viktig egenskap att det krävs en för-

hållandvis liten temperaturändring för att sänka fuktigheten, för luft med relativ fuktighet av 

100 % kan en temperaturhöjning av ca U 
◦
C vanligen sänka relativa fuktigheten till K %. Den 

lilla temperaturändringen påverkar inte adsorptionen i märkbar omfattning och sänkningen av 

fuktigheten är då betydligt viktigare för adsorptionen. I vanliga tillämpningar har alltså den 

relativa fuktigheten en större påverkan än temperaturen.[72] 

Om det här antages att enbart värmning ska ske för att reglera fukten anses det rimligt ur eko-

nomisk synvinkel att sänka den relativa fuktigheten till K %. Den ökade kapaciteten för kolet 

är då mest gynnsamt med hänsyn till kostnaden för energiåtgången som åtgår för uppvärm-

ningen.[84] 
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8 UPPSKATTNING AV AVSKILJNING 

Som ett underlag till dimensioneringen av apparterna samt för att få en uppskattning för vad 

som avskiljs i systemet gjordes en sammanställning av vad som var förväntat att avskiljas i 

varje steg. Den förväntade avskiljningen baserades på antaganden utgående från tillgänglig 

fakta som fanns. 

I partikelavskiljningsteget med våtskrubber antogs att: 

 Den mängd VOC som eventuellt avskiljs försummades. En datorsimulering i 

CHEMCAD med enbart vatten som skrubbervätska visade att all VOC gick igenom 

venturiskrubbern utan att avskiljas. Om skrubbervätska med hypoklorit används kunde 

en avskiljningsgrad uppnås om uppskattningsvis L %, men systemet dimensionerades 

utan kemikalietillsats i skrubbervattnet eftersom Venturiskrubberns primära syfte var 

partikelavskiljning. 

 Den mängd CO som eventuellt avskiljs försummades, eftersom CO har en låg löslig-

het i vatten (0,02  g/l vid 20   C). 

 Den mängd NO som eventuellt avskiljs försummades, eftersom NO har en låg löslig-

het i vatten (ca 0,1 g/l vid 20   C). Den mängd  O2 som absorberas försummades, ef-

tersom NO2 inte utgör en så stor mängd av NOx. Därför försummades den totala 

mängd NOx som eventuellt avskiljs. 

 En stor del H2S avskiljs eftersom H2S har en hög löslighet i vatten, (ca  g/l vid 20   C) 

 En stor del tjära tas bort 

 En stor del partikulärt material avskiljs, 99,8 % för 5µ, 99 % för 2µm, 97 % för 1 

µm.[85] 

 Luften når 100 % relativ fuktighet (relativa fuktigheten antogs här som ett maximalt 

värde, i verkligheten kan det vara något mindre)[83] 

 

I oxidationsteget med ozon antogs att: 

 Den totala VOC mängden minskas med L % och samtliga substanser som ingår i VOC 

minskas i samma omfattning. 

 CO har en långsam reaktionstid med ozon och från litteraturen framgick att en reakt-

ionstid på flera dagar krävdes för en fullständig omvandling av CO till CO2. Den 

mängd CO som eventuellt oxideras försummades därför.[86] 

 NO i NOx har en snabb reaktionstid med ozon för att omvandlas till NO2 och i littera-

turen framgick att vid ett stökiometriskt förhållande mellan Ozon och NO och en tem-

peratur av X grader erhölls en omvandling av ca L % NO till NO2. Andra käveföre-

ningar bildades i försumbara mängder och därför antogs att mängden NOx inte änd-

ras.[87] 

 Kvarstående H2S tas bort till 99 % 

 Kvarstående tjära tas bort till 99 % 

 

Genom att reglera mängden ozon går det att reglera den mängd föroreningar som går in till 

aktiva kolet. För att göra den fortsatta designen möjlig bestämdes därför i samråd med Ozone 
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Tech Systems att en avskiljning av L % av VOC är rimligt i Ozonsteget. I denna förenkling 

antogs att alla substanser i VOC avskiljs till samma grad, vilket inte sker i praktiken eftersom 

olika molekyler reagerar olika med ozon.  Uppskattningen var grov men den antogs ändå ge 

ett tillräckligt bra underlag för dimensioneringen. 

I det sekundära partikelavskiljningsteget med HEPA 13 filtersteget antogs att: 

 Det partikulära materialet reduceras till en tillräcklig nivå genom filtren eftersom 

HEPA 13 innan aktiva kolet är en vanlig branschstandard. 

I adsorptionssteget med aktivt kol antogs att: 

 Den totala VOC - mängden minskas med 99 % och samtliga substanser som ingår i 

VOC minskas i samma omfattning.[84]. Kvarstående H2S från oxidationssteget redu-

ceras ytterligare och har därför upnått en väldigt låg halt som inte behöver tas hänsyn 

till. Uppskattningen var grov men den antogs ändå ge ett tillräckligt bra underlag för 

dimensioneringen. 
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9 VAL- OCH DESIGN AV APPARATURDELAR 

I det följande är avsikten att ge en beskrivning av hur designprocessen genomförs i verklig-

heten. Ofta begränsas de teoretiska möjligheterna av vad som är praktiskt tillämpningsbart. 

Det som verkligen tillämpas i praktiken grundar sig på både kunskap, tid och kostnad i sampel 

med det eftersträvade resultatet. 

9.1 Framtagande av underlag för dimensionering 

Vid bestämning av gassammansättning är det optimalt att utföra mätning direkt på det gas-

flöde som ska renas, eftersom att det är otaligt många parametrar som påverkar vad gasen 

förorenas med. Vilken typ av ved som används, vad som röks, temperatur, syrehalt, tid, fuk-

tighet, tryck, förbränningsmetod, är bara några av de parametrar som påverkar typ av förore-

ning och halten. Det har även från litteraturstudier[88] framgått att röken innehåller mer än 

400 olika substanser. 
 

Det var tänkt att en analys skulle utföras på flödet men eftersom det inte visade sig vara inom 

tidsramen för projektet, togs beslut att istället uppskatta vad röken innehåller för de substanser 

som är av betydelse för val av apparatur samt dimensionering. En sådan metod ger självfallet 

en grov uppskattning av föroreningarna i gasen. Det fanns ett kromatogram att tillgå från tidi-

gare utförd GC analys på VOC i röken, men det var endast kvalitativt. Det utnyttjades ändå 

för uppskattningen av innehållet i VOC och mängdförhållandet. 

Ett viktigt verktyg för att uppskatta rökgasens innehåll har därför varit att använda emissions-

faktorer. Emissionsfaktorn förknippar en viss utsläppsmängd med en specifik aktivitet. Vanli-

gen anges en föroreningsmängd per förbrukad råvara, till exempel kg (CO) per kg (ved). 

Emissionsfaktorerna har tagits fram genom att beräkna ett medelvärde av tillgänglig mätdata 

som finns uppmätt för den specifika aktiviteten, vilket innebär att olika faktorer har mer eller 

mindre osäkerhet beroende på vad som ligger bakom framtagandet av medelvärdet. Eftersom 

värdena är ett medelvärde av tillgänglig data kommer det alltid att finnas ungefär lika många 

värden under som över medelvärdet. Metoden ger därför en uppskattning med relativt stor 

osäkerhet. När det inte finns tillgänglig data på utsläpp från en verksamhet och det samtidigt 

inte finns tid eller är ekonomiskt möjligt att utföra mätningar är emissionsfaktorer ett använd-

bart verktyg för att uppskatta utsläppet. Emissionsfaktorerna är framtagna av Environmental 

Protection Agency (EPA)[89]. 

9.1.1 Översikt för rökningsprocessen 

Fuktiga flisor av al hettas upp under ett syrefattigt förhållande (pyrolys) vilket skapar en rök 

med hundratals olika partiklar. Pyrolys är med andra ord en ”termisk nedbrytning av kolrika 

föreningar i frånvaro av syre” [90], vilket generellt ger upphov till träkol, kondenserbara väts-

kor som tjära och icke kondenserbara gaser som VOC[90]. Eftersom syre inte finns närva-

rande inne i träflisorna så innebär detta att inga kemiska reaktioner åsamkade av oxidation 

kommer att närvara, utan den föreliggande orsaken till reaktionsförloppet är värmeenergin. 

När temperaturen når cirka 100 °C kommer kolväten ur träflisorna börja frigöras, varvid dessa 

kolväten stiger och reagerar med syret vid ytan[91]. Bristen på syre förhindrar att en låga 

uppkommer som vid förbränning utan endast ett glödande ytskikt uppstår. Den syremängd 

som förekommer vid ytan är nödvändig för att bibehålla den självgående glödningsprocessen, 

utan ytterligare energitillförsel. Eftersom ingen låga förekommer så blir temperaturen alldeles 

för låg och förbränningen blir ofullständig. En optimal förbränning av gaser ligger normalt 
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inom intervallet 850-1100 °C[91], vilket förklarar varför den lägre temperaturen vid pyrolys 

ger större utsläpp av flyktiga kolväten, kolmonoxider och polyaromatiska kolväten. 

9.1.2 Framtagna värden till dimensionering 

Den sammanställda specifikation för ingående luft som designen utgår från sammanfattas i 

BILAGA I - Sammanställning. Hur beräkningen genomförts samt vilka antaganden som låg 

till grund för värdena finns utförligt presenterat i bilagan. 

9.2 Val av apparaturdelar 

Utöver de apparatdelar som redan var förutbestämda, fanns olika valmöjligheter kring vilka 

delar som skulle tillämpas vid den primära- samt sekundära partikelavskiljningen. De förutbe-

stämda delarna bestod av oxidation med ozon och adsorption med aktivt kol. Förutom oxidat-

ionen och adsorptionen var även HEPA 13-filtret bestämt att ingå i den sekundära partikelav-

skiljningen. Därför krävdes att apparaten för den primära partikelavskiljningen samt förfilter 

innan HEPA 13-filtret skulle väljas.  

Vid val av apparatur för primär partikelavskiljning finns en del frågor som behöver besvaras. 

En viktig aspekt berör innehållet i gasströmmen som skall renas. Vad innehåller den ingående 

luften? Är det mestadels partikulärt material eller gasföroreningar? Vilka av dessa förorening-

ar dominerar och vilka egenskaper har dessa? En annan viktig aspekt gäller reningsgraden. 

Vilken reningsgrad förväntas? Visserligen är den frågan direkt kopplad till innehållet i den 

ingående luften som skall renas. Dock är det ändå viktigt att redan från början tydliggöra vilka 

reningsgrader som förväntas innan valet av apparatur fastställs. 

Till detta projekt undersöktes två olika avskiljningstekniker, ämnad för den primära partikel-

avskiljningen. Dessa innefattade avskiljning med elektrostatiskt filter och venturiskrubber. 

Den förstnämnda utgör en torr avskiljningsmetod medan den andra tillhör en våt avskiljning-

smetod. För att avgöra utifall våt- eller torr reningsteknik skulle tillämpas, undersöktes den 

ingående luftens sammansättning men även dess förhållanden som exempelvis dess tempera-

tur, fuktighet och pH. Hänsyn till partikelstorleksfördelningen var ytterst viktig då denna vi-

sade att den huvudsakliga andelen av partiklarna hade en partikeldiameter ≤1 µm.  

Eftersom partiklarna in i systemet till största del bestod av tjära, fordrades apparatur benägen 

att kunna hantera detta. Då litteraturen förespråkade för våt partikelavskiljning vid gasström-

mar bestående av tjära, undersöktes ett annat alternativ i form av ett våtelektrostatfilter. Här 

gjordes bedömningen att tjära kunde bilda beläggningar i de torra avskiljarna vilket därmed 

kunde orsaka driftstörningar och resultera i bland annat sämre reningsgrad. Denna faktor var 

avgörande, vilket medförde till att det torra elektrostatfiltret valdes bort. Våtelektrostatfiltret 

visade sig vara ett utmärkt val för luftreningen. Tjäran skulle kunna separeras och submikrona 

partiklar skulle kunna hanteras effektivt. Emissioner av syradimmor skulle även de kunna 

hanteras effektivt. Apparaturen skulle inte heller fordra något större underhållsarbete eller 

höga kostnader relaterade till detta. Våtelektrostatfiltret skulle även utmärka sig genom att 

minimera risken för så kallad ”back corona” anknuten till torrt elektrostatfilter. Dock förelåg 

en ekonomisk aspekt som inte kunde bortses ifrån, nämligen investeringskostnaden. Denna 

kostnad för våtelektrostaten visade sig vara alldeles för hög och orimlig. Anledningen till 

detta kunde vara relaterad till att tekniken fortfarande var sällsynt och att inga färdiga moduler 

existerade. Modulen skulle byggas från grunden vid förfrågan och då anpassas helt och hållet 

till den specifika luften, vilket förmodligen var orsaken till den höga kostnaden. 
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Då våtelektrostatfiltret inte längre var aktuell för rening av den ingående luften, undersöktes 

andra alternativ. Kravet var däremot att reningen fortfarande skulle tillhöra den våta katego-

rin. Med detta som utgångspunkt ansågs en skrubber av venturityp vara ett intressant val. An-

ledningen till att venturiskrubbern undersöktes var för den skulle kunna klara av att separera 

fina partiklar samtidigt som tjära inte skulle utgöra några större problem. Gasformiga ämnen 

med någon form av vätskelöslighet skulle kunna avskiljas ur gasströmmen i form av absorpt-

ion. Eftersom vatten utgjorde skrubbervätskan, ställdes krav på ämnenas polaritet. Opolära 

ämnen som bensen och toluen skulle därför inte kunna absorberas till den grad som exempel-

vis kväveoxider. Visserligen föreligger andra faktorer som avgör absorptionen men polarite-

ten en viktig faktor att beakta. Ett alternativ vore därför att använda en skrubbervätska som 

består av vegetabilisk olja. Detta har enligt litteratur visat sig ge goda resultat vid absorption 

av opolära organiska ämnen. Anledningen är att den vegetabiliska oljan även är opolär vilket 

tillåter en bättre absorption. Detta var dock inte aktuellt eftersom andra avskiljningssteg efter 

venturiskrubbern med bra resultat antogs kunna separera och oxidera de opolära ämnena. Det 

mest kritiska var i detta fall att separera de partiklar som förekom i gasströmmen eftersom 

dessa skulle utgöra ett stort problem för efterföljande reningssteg i form av igensättning etce-

tera. 

Trots de fördelar som venturiskrubbern uppvisade fanns det även nackdelar som krävde hän-

syn. Den första nackdelen var tryckfallet i skrubbern. Eftersom venturiskrubbern arbetar med 

en förträngning så kommer det genereras höga gashastigheter. De höga gashastigheterna leder 

i sin tur till ökad turbulens och därmed ett högt tryckfall. Turbulensen är ytterst viktig för par-

tikelavskiljningen i venturiskrubbern vilket innebär att tryckfallet är en faktor som inte bör 

motverkas. Det höga tryckfallet i venturiskrubbern medför högre driftkostnader jämfört med 

om våtelektrostatfiltret skulle användas eftersom mer energi skulle åtgå till att tvinga gasen 

igenom skrubbern. Förutom att de höga gashastigheterna ger högre tryckfall kan det även leda 

till nötning av materialet i skrubbern eftersom partiklar med hög hastighet sliter mycket mer 

på de inre ytorna, jämfört med om partiklarna skulle ha en lägre hastighet. Däremot innebär 

de högre hastigheterna en minimerad risk för igensättning i skrubbern. 

Bildandet av kondensat eller avtappningsvatten som sker i skrubbern är en annan viktig faktor 

som kräver åtanke. När gaser absorberats- och partiklar ansamlats i vätskan måste denna be-

handlas på något vis. Förvisso sker en recirkulation av vätskan för att minimera vattenför-

brukningen men efter en viss tid kommer vätskan vara mättad med föroreningar att denna 

måste avtappas och behandlas. Detta medför ännu en ekonomisk påfrestning då det ofta krä-

ver att andra företag kontaktas för behandling av kondensatet. 

När den förorenade gasen introduceras i skrubbern sker en nedkylning av gasen vilket leder 

till att den relativa fuktigheten i gasen ökar. Ökningen av den relativa fuktigheten är en god 

förutsättning för absorptionen av de gasformiga ämnena, men det kan däremot utgöra ett pro-

blem för efterföljande reningsapparatur. Känsligheten för den ökade fuktigheten är speciellt 

påtaglig för det aktiva kolet eftersom detta kommer påverka adsorptionsgraden. Därför under-

söktes olika alternativ för att sänka den relativa fuktigheten i utgående gas från skrubbern. 

Undersökning resulterade i att en traditionell elektrisk värmare implementerades efter skrub-

bern. Här skulle temperaturen på gasen ökas vilket i sin tur skulle bidra med en sänkning av 

den relativa fuktigheten. Viktigt var att temperaturen inte fick bli för hög eftersom en hög 

temperatur även den påverkar adsorptionen negativt. Med hänsyn till temperaturhöjningen 

och effektbehovet som erfordrades verkade den elektriska värmaren den enklaste och mest 

lönsamma metoden för att sänka den relativa fuktigheten i gasströmmen. 
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I samband med diskussionen kring en elektrisk värmare, diskuterades även möjligheten till att 

installera en värmeväxlare. Syftet med värmeväxlaren skulle i sådana fall vara att sänka gasen 

temperatur ytterligare genom att värmeväxla recirkulationsvattnet med kylarvatten. Sänkning-

en i gasens temperatur vore fördelaktigt eftersom gasen då inte skulle behöva värmas till så 

höga temperaturer. Om gasen exempelvis håller en temperatur på 40 grader och har en relativ 

fuktighet på 100 % så kanske den behöver höjas till 60 grader för att halvera RH. Om gasen 

däremot håller en temperatur på 25 grader och RH 100 % (vilket möjligen vore fallet efter en 

värmeväxlare) skulle den endast behöva höjas till exempelvis 45 grader för att erhålla 50 % 

RH. Den lägre temperaturen vore mer fördelaktig för det aktiva kolets adsorptionsförmåga. 

Dock skulle en värmeväxlare medföra en investeringskostnad och högre driftkostnader i sam-

band med att kylvatten måste tillföras kontinuerligt. Denna teknik skulle kunna utgöra ett in-

tressant alternativ och bör därför inte bortses helt och hållet. Däremot var denna värmeväxlare 

inte nödvändig eftersom den utgående gasen från den elektriska värmaren höll en godtycklig 

temperatur- och RH för det aktiva kolet. Vid behov av en ytterligare temperatursänkning ut-

gör värmeväxlaren ett intressant alternativ då bör undersökas mer utförligt.  

Ett efterföljande steg till partikelavskiljningen bestod av oxidation med ozon. Anledningen till 

att oxidation tillämpades var för att angripa gasföroreningar som inte avskilts i skrubbersteget. 

Ozon ansågs vara ett bra alternativ som oxidationsmedel med tanke på dess höga oxidations-

förmåga samt dess förmåga att reagera med alkener. Detta lämpade sig utomordentligt ef-

tersom gasen som genererats från fiskrökeriet var rik på fetthaltiga ämnen i form av omättade 

kolväten. Oorganiska föroreningar som exempelvis svavelväte, vanliga i fiskrökerier, oxideras 

mycket effektivt med ozon. Genom att behandla gasen med ozon går det att eliminera både 

organiska och några typer av oorganiska föreningar vilket medför till en mindre kolförbruk-

ning. 

Att välja ett HEPA 13 filter innan aktiva kolet ger en väldigt hög avskiljning, vilket är bra 

men det kan fungera även med en lägre filterklass. Eftersom systemet skulle vara kompakt 

valdes att använda kompaktfilter. De har kortare livslängd än påsfilter och om utrymme finns 

är påsfilter därför ett bättre val. Filterskåpet valdes i rostfritt stål eftersom ozonet är korrosivt, 

det ger en högre investeringskostnad, men en längre hållbarhet. Ett alternativ som övervägdes 

var att istället använda ett filterskåp i galvaniserat stål. Det antogs då att filterskåpet skulle 

behövas bytas ut oftare jämfört med det rostfria skåpet, men eftersom det hade en lägre inve-

steringskostand kunde det möjligen vara kostnadseffektivt beroende på förbrukningstiden. 

Eftersom prisskillnaden inte var stor beslutades istället att använda det rostfria skåpet. 

Som ett sista poleringssteg för att avskilja låga halter av flyktiga organiska molekyler valdes 

adsorption. Valet fanns här mellan att använda en destruktionsmetod som biologisk nedbryt-

ning eller förbränning. Alternativt att använda en uppkoncentreringsmetod som kondensering, 

adsorption, absorption eller membranprocess. 

Med avseende på destruktionsmetoderna kräver förbränningen att en stor del stödenergi måste 

tillföras, vilket inte är energieffektivt. Den biologiska reningen är bättre lämpad för polära 

molekyler som både löser sig bra i vatten samt är mer lättnedbrytbara av mikroorganismerna. 

Samtidigt kräver den biologiska metoden en komplicerad skötsel i form av näringstillförsel 

och vatten.[94] 

Vidare följer en liknande diskussion för de alternativa avskiljningsmetoderna. Kondensation 

kräver långtgående kylning för att minska halterna till önskad nivå vilket innebär relativt höga 

kostnader.  
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Tillämpningen av absorption för att avskilja opolära organiska molekyler kräver att absorpt-

ionen genomförs med en skrubbervätska, som antigen reagerar kemiskt eller löser molekyler-

na. Det innebär en relativt hög kostnad. Dessutom har absorptionen en linjär jämviktskurva 

och därför avtar adsorptionskapaciteten snabbt om skrubbervätskan recirkuleras. Slutligen kan 

här nämnas att användningen av en membranprocess har en relativt hög investerings- och 

driftkostand, vilket inte gjorde den till ett bra alternativ. [94] 

Eftersom det var låga halter av flyktiga organiska föroreningar i ett stort gasflöde gäller gene-

rellt att adsorptionen en kostnadseffektiv metod i förhållande till andra ovan nämnda metoder, 

samt har en förhållandevis hög avskiljningsgrad för den typ av föroreningar som förkom i 

luftflödet.[94] 

Nu innebär det inte att adsorptionen har den högsta avskiljningsgraden, givetvis ger en full-

ständig förbärning en högre reningsgrad. Men i det här fallet ansågs adsorptionen uppnå ett 

tillräckligt reningsresultat för att eliminera odören.  

Ett viktigt faktum som måste tas hänsyn till är att Adsorptionen i sig är en separationsmetod 

och föroreningarna finns därför kvar, vilket kräver ytterligare hantering. Nu blir energieko-

nomin för destruktionen genom en förbränning betydligt förbättrad när föroreningen är i en 

koncentrerad form[94], men eftersom destruktionen genom förbränning inte sker på plats in-

nebär det en ytterligare kostnad och tid för hantering och transport. 

Som adsorbent var det bestämt att använda aktivt kol. Det aktiva kolet har hög adsorptionska-

pacitet och är en väl beprövad adsorbent för avskiljning av i huvudsak opolära organiska mo-

lekyler av det slag som förekommer i den förorenade luften. Dessutom har det aktiva kolet en 

relativt låg inköpskostnad. Den viktigaste orsaken för att välja en annan adsorbent i det här 

fallet var med hänsyn till problematiken med fukten, eftersom aktivt kol är känslig för hög 

relativ fuktighet. Här kan en opolär Zeolit användas som är mer selektivt och tål en hög relativ 

fuktighet. Det är ett intressant alternativt som bör undersökas mer ingående, där den högre 

investeringskostnaden för Zeoliten måste jämföras med den inbesparade energikostnaden för 

uppvärmningen. 

För tanken till kolet valdes en färdig standardtank i plast. Till en början övervägdes att bygga 

tanken från grunden. Ett alternativ var att använda ett avloppsrör av en större dimension, vil-

ket säkerligen fungerar lika bra. Men för att spara tid valdes istället den färdiga tanken. 

9.3 Valda apparaturdelar 

Som ett första steg med primärt syfte att avskilja det partikulära materialet valdes en ventu-

riskrubber. Det är en våt metod som klarar att avskilja partiklar av den önskade storleken. 

Eftersom syftet var partikelavskiljning var utgångspunkten från att skrubbervätskan enbart var 

vatten. 

För det sekundära partikelavskiljningssteget valdes att placera ett filter X som förfilter innan 

HEPA 13-filtret. 

Apparatdelarna och kombinationen av appartdelarna visas i Figur 38. 

Figur 38 - Apparatkombination 
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9.4 Dimensionering 

I det följande ges en beskrivning över hur designen utfördes, samt även en allmän beskrivning 

över hur designen vanligen utförs i verklig tillämpning. En beskrivning ges därför i det föl-

jande för varje apparatdel som valts. 

9.4.1 Venturiskrubber 

När en venturiskrubber skall dimensioneras finns det en del parametrar som är avgörande för 

dess prestanda och verkningsgrad. Dessa parametrar utgör en utgångspunkt för leverantörer 

vid design av en venturiskrubbern. Däremot är det vanligt att leverantörer innehar ett antal 

färdiga standardenheter som är redo att appliceras på diverse industritillämpningar. Dessa 

enheter är ofta anpassade efter specifika flöden och bör ge en generell avskiljningsgrad av 

partikulärt material. Den avskiljningsgrad som utlovas av leverantörer är ofta baserad på teo-

retiska samband, experimentell data och tester i pilotskala. Leverantörer följer alltså empirisk 

data eller börvärden och använder det som utgångspunkt vid dimensioneringen av ventu-

riskrubbern. Skillnader i dimensioneringen kan förekomma hos olika leverantörer utifall dessa 

utgår från egna utförda experiment. Därmed är det orimligt att anta att samtliga leverantörer 

utgår från identisk data. 

Venturiskrubbern kommer att vara utrustad med en manuellt justerbar förträngning för att 

tillåta ändring i såväl gashastighet som tryckfall. En cyklonkammare för avskiljning av väts-

kedroppar är inkluderad. Instrumentering som indikerar tryckfallet i venturiskrubbern, vätske-

nivån i recirkulationstanken och vätskeflödet i recirkulationsrören är också inkluderad. 

För att sänka den relativa fuktigheten efter skrubbern där utgående luft förväntas vara mättad 

med vatten, utnyttjas en elektrisk värmare. I skrubbern antas uppfuktningen av luften ske adi-

abatiskt. Den energi som krävs för att uppfukta luften i skrubbern tas från vattnet. Systemets 

entalpi är därför konstant genom hela uppfuktningsprocessen. Till följd av den adiabatiska 

uppfuktningen påverkas utgående temperatursänkning direkt av den ingående luftens relativa 

fuktighet. De krav som förelåg på ingående luft var en relativ fuktighet mellan 50-70 % och 

en medeltemperatur på 45 °C. För att bestämma värmarens effekt uppskattades energiåt-

gången för att höja den mättade luftens temperatur med 26 °C, från en temperatur om 39 °C. 

Temperaturhöjningen och energiåtgången baserades på att luften in till skrubbern har RH = 70 

% och T = 45 °C, vilket är medeltemperaturen för ingående luft till systemet. Beräkningen 

baseras på ingående tillståndet av 70 % RH i ingående luft till systemet, vilket ger en högre 

utgående temperatur från skrubbern jämfört med om RH är 50 % i ingående flöde. Anled-

ningen är att det åtgår mer energi för att värma fuktig luft vid högre temperatur eftersom den 

innehåller mer vatten. För uppskattningen användes ett Mollierdiagram. En ingeånde sam-

manställning finns i BILAGA II. Värmaren placeras direkt efter skrubbern.  

Allmänna data för dimensioneringen av venturiskrubbern återfinns i BILAGA III. 
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9.4.2 Filter 

Dimensioneringen av filtren baseras på flödet och ett acceptabelt tryckfall, vilket leder till en 

optimal area för filtreringen. Här är det viktigt att veta att själva filtret veckats till en struktur 

inne i ramen som det sitter i. Filterarean är alltså betydligt större än arean för den ram som det 

veckade filtret sitter i.[63] 

För att förenkla arbetet för filterleverantören, försäkra snabba leveranstider och samtidigt 

sänka kostnaderna har en standardisering införts. Att till varje tillämpning designa nya filter är 

i detta avseende inte rimligt och dimensioneringen utgår därför från standardmoduler med en 

viss filterarea och ett mått på själva ramen, se Figur 39. 

I produktbladet presenteras sedan flödet som filtret levererar vid en tryckdifferens som leve-

rantören anser är rimligt för ett rent filter. Den lämpliga tryckdifferensen väljs med hänsyn till 

att rätt flödeshastighet uppnås genom filtermediet vid det angivna flödet. Det angivna flödet 

för en viss filtermodul väljs med hänsyn till att skillnaden mellan initialtryckfall och lämpligt 

sluttryckfall är i en rimlig storleksordning. Om intervallet mellan initialt tryckfall och slut-

tryckfall är litet blir livslängden för filtret kort.[63]  

Tillvägagången vid dimensioneringen är att pussla ihop de antal moduler av den önskade fil-

terklassen som behövs för att filtrera det inkommande flödet, vid det tryckfall som anges som 

lämpligt för ett rent filter.[63] 

Ett alternativ i detta skede är att välja filter med en större area än den area som baserades på 

rekommenderade initiala tryckfallet. Det ger då ett lägre initialt tryckfall, mindre total ener-

giåtgång för fläkten och längre livslängd för filtren. Men storleken på filtersteget blir större 

och samtidigt blir kostnaden för ett nytt filter högre.[63] 

För pilotsystemet önskades ett kompakt system och det finns ingen uppsatt begränsning på 

tryckfallet i systemet eftersom att det byggdes från början och en fläkt kunde sedan väljas 

med lämplig effekt.[63] En mer detaljerad beräkning för dimesnioneringen finns i BILAGA 

IV. 

9.4.3 Adsorption 

Val av vilken adsorbent som är lämplig är något som leverantören av adsorptionsutrustningen 

måste avgöra och valet grundas på varje enskild situation. Oftast finns beprövade standard 

adsorbenter som är anpassade för olika typer av föroreningar och flöden. För att bestämma om 

en adsorbent är optimal för ett flöde behöver laborativa tester eller pilottester genomföras. 

Figur 39 - Helmodul, halvmodul och kvartsmodul 
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När en endast en typ av molekyl ska adsorberas är det möjligt att relativt enkelt bestämma hur 

dimensioneringen av adsorptionssystemet ska utföras. Leverantören tillhandahåller isotermer 

till många vanliga molekyler, vilka framtagits från tester för varje typ av kol. Utifrån isoter-

men är det möjligt att uppskatta kolets jämviktskapacitet samt mängden kol bädden måste ha 

för att uppnå en önskad drifttid innan genombrottet sker. 

I verkliga tillämpningar och då särskilt i miljöskyddssammanhang är det ofta flertalet moleky-

ler som ska adsorberas på samma gång. När flera molekyler finns närvarande blir dimension-

eringsprocessen mycket komplicerad eftersom molekylerna kommer att konkurera om plat-

serna på kolet. Utifrån samspelet av de enskilda molekylernas kemiska och fysikaliska karak-

tär avgörs till vilken grad en viss molekyl adsorberas, vilket i sin tur påverkar adsorbentens 

kapacitet samt hur masstransportzonen uppför sig i bädden. 

Att göra en teoretisk beräkning för ett system av flera molekyler är därför invecklad process 

som dessutom visat sig ge missvisande värden. För att dimensionera ett system är det därför 

nödvändigt att utgå från experimentella tester direkt på det aktuella flödet om systemets funkt-

ionalitet ska garanteras.[68] 

Leverantören har vanligen tillgång till väldigt sofistikerade datorprogram som på molekylnivå 

kan simulera adsorptionen. Genom att ta reda på processbetingelserna och koncentrationen av 

respektive förorening är det då möjligt att simulera hela adsorptionsprocessen. Det är den 

bästa lösningen för att teoretiskt dimensionera ett adsorptionssystem. I praktiken används det 

vanligen när endast en eller ett fåtal komponenter förekommer i processflödet.[72] Ett ytterli-

gare problem med metoden är att den kräver stor datorkapacitet och vid kontakt med en leve-

rantör visade det sig ta fler veckor av simulering för att ge ett bra resultat. 

En annan metod är att leverantören utifrån erfarenhet uppskattar mängden adsorbent som 

krävs för en viss tillämpning, vilket är den vanligaste praktiska metoden för design av ett ad-

sorptionssystem för processflöden med ett stort antal komponenter och då det inte finns möj-

lighet att genomföra laborativa tester direkt på flödet. Det är en snabb lösning som kan vara 

tillräcklig i många sammanhang. 

Tillvägagångssätt 

Nedan följer en sammanfattning av dimensioneringsprocessen för ett multikomponentsystem 

med aktivt kol. 

Först behöver en lista sammanställas, där det framgår vilka föroreningar som förkommer i 

flödet samt föroreningarnas respektive halt. Här måste även de föroreningar som inte primärt 

är tänkta att avskiljas även redovisas, då de kan tänkas inverka på adsorptionen. Dessutom 

måste relativa fuktigheten, temperaturen, den tänkta drifttiden och trycket finnas angivet. 

Utifrån de angivna värdena för processen väljer leverantören en lämplig typ av adsorbent ba-

serat på erfarenhet. 

Med hänsyn till fuktighet och temperatur avgörs om förbehandling av luften krävs. Bäst är att 

se till så att temperaturen är i intervallet mellan X och Y 
◦
C och fuktigheten under K %. Om 

temperaturen eller fuktigheten avviker från detta bör någon typ av förbehandling användas. 

Det är då en avvägning mellan kostnad för utrustning och drift för förbehandlingen mot vins-

ten för adsorptionen. Det måste avgöras från varje fall, men generellt som nämnts tidigare är 

fuktigheten viktigast att reglera. Ett tillvägagångsätt är att avläsa fuktigheten, temperaturen 

och energiåtgången i ett Mollierdiagram. Sedan kan energikostnaden uppskattas utifrån den 

beräknade energitillförseln som krävs för att reglera luften till önskat tillstånd. Att sedan mer 
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exakt bestämma hur kolets kostnad påverkas av temperaturen och fuktigheten kräver simule-

ring eller laborativa tester och är inget som vanligen görs. Istället får den optimala processin-

ställningen uppskattas utifrån erfarenhet från leverantören eller utifrån genomförda experi-

ment som eventuellt går att finna i litteraturen. 

Mängden kol beräknas först utifrån uppehållstiden (Empty bed contact time), vilket ger en 

kolvolym. Vanligen ska uppehållstiden vara G - H s. Därefter måste hänsyn tas till den öns-

kade drifttiden innan kolet behöver bytas ut.  

För att beräkna drifttiden utnyttjas den arbetande kapaciteten för bädden, vilken anges som 

gram adsorberad förorening per gram adsorbent eller i viktsprocent. När regenerering inte 

tillämpas är den arbetande kapaciteten ekvivalent med mättnadskapaciteten för adsorbenten. 

Den ackumulerade massan beräknas under den önskade drifttiden och massan kol beräknas 

enligt ekvation 20. 

 

 
   

m kol  = 
t Q C

Wc

 
  (20) 

där m = massa kol [g], t = tid [h], Q = flöde [m
3
/h], C = koncentration [g/m

3
] och Wc = arbe-

tande kapacitet [g(adsorbat)/g(adsorbent)] 

Om drifttiden med den kolmängd som beräknades utifrån uppehållstiden blir för kort kan 

mängden kol utökas. Det är alltså en sammanvägning mellan uppehållstid och drifttid som 

avgör kolmängden. 

Behållaren för kolet dimensioneras sedan utifrån volymen kol, uppehållstiden och flödet. 

Vanligen väljs en standardtank anpassad för ett visst flöde. I praktiken är därmed måtten på 

tanken inget man helt kan välja fritt om en standardtank ska användas. Diametern är anpassad 

för att ge rätt flödeshastighet genom kolbädden, som bör ligga i intervallet U m/s - V m/s. 

Längden av kolbädden beror därefter av kolmängden som fördelas över koltankens genom-

snittsarea. Den totala tankens volym är sedan kolbäddens volym tillsammans med en viss fri 

höjd över och under bädden. 

Beräkningen för adsorptionen med aktivt kol finns i BILAGA V. 
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10 TEKNISK DOKUMENTATION 

10.1 Teknisk sammanställning - systemöversikt 

För ett luftreningssystem är samspelet mellan apparatdelarna helt avgörande för systemets 

funktionalitet. Genom hela designprocessen är det därför viktigt att ta hänsyn till hur appara-

terna påverkar varandra och att de fungerar tillsammans. 

För att fungera som en enhet behöver apparaterna förses med rätt anslutningar för att kunna 

monteras ihop i tänkt kombination. Dessutom måste externa krav tillgodoses i form av exem-

pelvis försörjning med vatten och el. 

Det är då först bra att göra en sammanställning över systemet som helhet, vilket är till hjälp 

för att bestämma anslutningarna mellan apparaterna samt att få en helhetsbild av systemets 

mått. En ytterligare fördel är att apparaternas enskilda driftkrav kan summeras till en total 

summa och systemets externa krav därigenom fastställas. Sammanställningen finns i BI-

LAGA VI. 

10.2 Montering och installation 

Apparaturdelarna behöver sammanfogas med rör av metall som bör motstå korrosion väl. Ef-

tersom apparaterna har olika dimensioner på anslutningarna kommer det att behövas skarvar 

som anpassas för att ge rätt anslutning i vardera änden av rörkopplingen. Rören bör fixeras 

och rörkopplingarna göras lufttäta i skarvar och anslutningar. Vatten och el behöver sedan 

kopplas in för att systemet ska fungera. 

10.2.1 Plattform 

Appartdelarna är anpassade för att var för sig placeras på en standardiserad lastpall i trä, 

Europapall, se Figur 40. Det kommer totalt att krävas fyra stycken lastpallar för att alla appa-

ratdelar ska få plats. Sedan kan det eventuellt krävas en ytterligare lastpall för fläkten som ska 

motverka tyckfallet. Att använda en lastpall till varje apparatdel förenklar hanteringen ef-

tersom delarna individuellt kan transporteras och ger samtidigt systemet en hanterbar storlek. 

10.3 Driftförfarande 

I det följande ges en samanställning över vad som måste finnas tillgängligt för att systemet 

ska fungera samt hur skötseln ska utföras. 

Figur 40 – Europapall [1]. 



 

64(101) 

10.3.1 Fläkt 

För att systemet ska fungera måste en fläkt installeras. Den måste ha tillräcklig kapacitet för 

att övervinna det totala tryckfallet, vilket är summan av respektive apparatdels tryckfall samt 

tryckfallet som uppkommer från strömningen i rör mellan apparatdelarna. Fläkten måste vara 

konstruerad med variabel hastighet för att med drifttiden kompensera för att tryckfallet ökar 

på grund av igensättning i filtren. 

Fläkten ska placeras i slutet av systemet mellan HEPA 13 filtersteget och den aktiva kolbäd-

den, så att sugsidan hamnar mot filtersteget och trycksidan mot aktiva kolbädden. På så sätt 

skyddas fläkten mot igensättning från den förorenade luftströmmen, samtidigt som flödet ge-

nom kolbädden blir optimalt. Om ett undertryck istället etableras över aktiva kolbädden 

kommer flödesprofilen i bädden att koncentreras mot mitten, och därför utnyttjas inte hela 

bädden optimalt.[72] 

10.3.2 Krav på omgivning 

Det är viktigt att halterna i den ingående förorenade luften inte överstiger halterna som fram-

går av det sammanställda kravet på den inkommande luften. 

Samtliga delar i systemet har valts av material som är mindre känslig för korrosiv miljö, vilket 

gör att apparaterna fungerar bra att användas i en fuktig miljö. 

Skrubbern kräver kontinuerlig vattentillförsel. El behöver tillföras till recirkulationspumpen 

som cirkulerar skrubbervätskan. Värmaren behöver ström för uppvärmningen av luften. 

Ozonsteget behöver energi för att bilda ozon. Slutligen kommer fläkten som ska motverka 

tyckfallet att förbruka en stor del energi. 

10.3.3 Underhåll och drift 

Under den önskade drifttiden kan systemet användas kontinuerligt utan underhåll. Det är bara 

hantering av kontaminerat vatten som måste ske regelbundet. 

Drift- och underhållsdata presenteras i BILAGA III – Drift- och underhåll. 

Värmaren behöver ingen särskild skötsel, eventuellt kan värmeelementen behöva rengöring. 

Ozonsteget kan rengöras vid behov då synlig igensättning kan observeras i rören. Rengöring-

en kan utföras med en borste. 

Efter en körning bör tryckdifferensen över filtren mätas för att bedöma om de behöver bytas 

ut. Mätningen utförs med den på filterskåpet monterade tryckdifferensmätaren, Magnehelic®.  

Under mätningen ska fläkten vara igång och mätningen utförs genom att plastslangar från 

mätinstrumentet ansluts till nipplar som finns på vardera sidan om filtren. Därefter kan tryck-

differensen avläsas och jämföras med lämpligt sluttryckfall. Förfarandet bör upprepas för 

varje filter, vilket sker genom att plastslangarna flyttas. 

Det aktiva kolet måste bytas ut efter varje period av testning. Det innebär en total kolförbruk-

ning om Z kg, som därmed måste tas om hand. 
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11 KOSTNADSBERÄKNING 

Kostnadskalkylen har genomförts översiktligt och baseras huvudsakligen på inhämtade kost-

nader från leverantörer. I beräkningarna har återbetalningstid och avskrivningar utelämnats. 

Investeringskostnaden återges direkt med det pris som offererats. Drift och underhållskostna-

den beräknades utifrån antaganden, men kostnaden baserades på aktuella priser från leveran-

tören. Hänsyn har ej vidtagits till personalomkostnader för drift och underhåll. Ozonsteget har 

ej inkluderats i kostnaderna. Ytterligare kostnader som ej ingår i kalkylen är kapitalbehovet 

vid inköp av fläkt samt kostnaden för den energi som fläkten förbrukar vid motverkandet av 

tryckfallet. Kostnaderna finns presenterade i BILAGA VII. 
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12 RESULTAT 

De valda apparatdelarna bestod av en primär partikelavskiljare i form av en venturiskrubber 

och ett förfiltersteg innan HEPA 13-filtret. Med alla delar sammanfattade bestod pilotsyste-

met i sin helhet av en venturiskrubber följt av ett ozoneringssteg. Efter ozoneringen placera-

des ett förfiltersteg följt av ett HEPA 13-filtersteg. Slutligen implementerades ett adsorptions-

steg med aktivt kol för att avlägsna låga resthalter av gasformiga föroreningar. 

Avtappningen av förorenat vatten från venturiskrubbern kommer efter en veckas driftperiod 

att motsvara M liter som därmed måste tas omhand. Energiförbrukningen beräknades uppgå 

till N KWh, utan hänsyn till energimängden som åtgår för att motverka tryckfallet. Det till-

kommer därför en ytterligare energimängd som fläkten kommer att förbruka. 

Samtliga apparatdelar och kringutrustning har valts och designatas för att fungera tillsam-

mans. Samordning av inköpet har genomförts till den nivån att inköpet skulle kunna genomfö-

ras utan större förändring. Det som kvarstod i designen för att systemet skulle fungera var en 

fläkt för att motverka tryckfallet samt rörkopplingar mellan apparatdelarna. 
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13 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

En kostnadsuppskattning med avseende på kapitalbehov, drift- samt underhållskostnader har 

genomförts. 

Eftersom reningssystemet har anpassats för förorenad luft som uppkommer vid rökningspro-

cesser är osäkert om systemet fungerar för annan typ av förorenad luft. För att avgöra om sy-

stemet fungerar i andra sammanhang krävs experimentella tester. 

Eftersom det inte fanns möjlighet till att genomföra mätningar på rökens sammansättning an-

vändes framförallt litteratur men även ett kvalitativt kromatogram från en tidigare utförd 

gaskromatografisk analys. Att genomföra mätningar vore det säkraste sättet att bestämma 

rökens innehåll. Med tanke på den metod som valdes föreligger därför en osäkerhet kring de 

framtagna värdena för dimensioneringen.      

Eftersom en stor del av substanserna i VOC inte var kvantitativt analyserade utan endast kva-

litativt gick det inte att säkert avgöra hur mycket som måste reduceras av ingående halt för att 

få bort odören. Det borde därför utvärderas i tester när systemet är konstruerat och om odören 

då är för hög kan mer ozon tillföras i oxidationssteget. Det ger en viss flexibilitet i systemet 

eftersom ozonmängden i princip kan varieras fritt och därmed påverka den utgående halten 

för merparten av de gasformiga föroreningarna.  Här avses då inte gasformiga molekyler som 

reagerar dåligt med ozon, som kvävedioxid och kolmonoxid, men de ingår dessutom inte i det 

som här avsågs som föroreningar, alltså molekyler som ger upphov till odören. 

Då endast teoretiska beräkningar låg till grund för designen av pilotsystemet går det inte att 

bekräfta att systemet verkligen fungerar i praktiken. För att bekräfta att systemet fungerar 

krävs tester. 

De ekonomiska beräkningarna som har utförts utgår från antaganden. Det uppskattade kost-

naderna kan därför skilja sig från de verkliga kostnaderna.   

  



 

68(101) 

14 REFERENSER 

[1] A. Sjögren, "Lastpall," in Nationalencyklopedin, ed, 2013. 

[2] E. Nämgren, "Ozone Tech Systems," ed, 2013. 

[3] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[4] U. S. E. P. Agency. (2013-04-19). Section 5. Electrostatic Precipitators. Available: 

http://www.epa.state.oh.us/portals/27/engineer/eguides/electro.pdf 

[5] D. Purchas and K. Sutherland, Handbook of Filter Media: Elsevier Science, 2002. 

[6] K. S. Sutherland, Filters and Filtration Handbook: Elsevier Science, 2011. 

[7] T. B. a. W. C. (B&amp;W). (2013-04-29). Environmental Equipment - Horizontal Wet Electrostatic 

Precipitator (Wet ESP). Available: 

http://www.babcock.com/products/environmental_equipment/wet_esp.html 

[8] W. L. McCabe, J. C. Smith, and P. Harriott, Unit Operations of Chemical Engineering: McGraw-Hill 

Higher Education, 2005. 

[9] L. K. Wang, N. C. Pereira, and Y. T. Hung, Air Pollution Control Engineering: Humana Press, 2010. 

[10] J. M. Kirschner. (2000, 2013-05-16). Ozone. Available: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14356007.a18_349/full 

[11] D. Mussatti and P. Hemmer. (2002, 2013-05-14). Wet Scrubbers for Particulate Matter. Available: 

http://www.epa.gov/ttncatc1/dir1/cs6ch2.pdf 

[12] F. R. Spellman and N. E. Whiting, Environmental engineer's mathematics handbook: CRC PressINC, 

2005. 

[13] J. Soojin and J. M. Irudayaraj, Food processing operations modeling: design and analysis: CRC 

Press/Taylor & Francis Group, 2009. 

[14] U. S. E. P. Agency. (2013-05-06). Lesson 5 - Wet-Film (Packed Tower) Scrubbers. Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/53f7db826942ea5d85

256b6b00736f52/$FILE/si412c_lesson5.pdf 

[15] U. S. E. P. Agency. (2013-05-03). Lesson 2 - Operating Principles Of Scrubbers. Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/ca63fa4a853c8a0f852

56b6b0072df7c/$FILE/si412c_lesson2.pdf 

[16] U. S. E. Agency. (2013-05-03). Lesson 4 - Liquid-Phase Contacting Scrubbers. Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/5b175159253075fa85

256b6b00735376/$FILE/si412c_lesson4.pdf 

[17] U. S. E. P. Agency. (2013-05-08). Lesson 3 - Gas-Phase Contacting Scrubbers. Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/77c1b274ace3a6e685

256b6b00731233/$FILE/si412c_lesson3.pdf 

[18] U. S. E. P. Agency. (1985, 2013-04-19). Manual - Operation and Maintenance Manual for Electrostatic 

Precipitators. Available: 

http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20008QN4.PDF 

[19] D. Matela. (2013). Pressure Drop Considerations in Air Filtration | National Air Filtration Association. 

Available: http://www.nafahq.org/pressure-drop-considerations-in-air-filtration/ 

[20] G. BACCHIEGA, I. GALIMBERTI, V.ARRONDEL, N.CARMAN, and M.HAMILIL. (2006, 2013-

04-16). BACK-CORONA MODEL FOR PREDICTION OF ESP EFFICIENCY AND VOLTAGE-

CURRENT CHARACTERISTICS. Available: 

http://www.isesp.org/ICESP%20X%20PAPERS/PDFS/Paper%203B3.pdf 

[21] S. Andersson, L. Bäfver, K. Davidsson, J. Pettersson, H. Schmidt, M. Strand, et al. (2012, 2013-04-05). 

Skrubberintegrerat vått elektrofilter, WESP. Available: 

http://www.varmeforsk.se/rapporter?action=show&id=3883 

[22] F. L. Slejko, Adsorption Technology: A Step-By-Step Approach to Process Evaluation and 

Applications: Marcel Dekker Incorporated, 1985. 

[23] J. Dalmon, "Electrostatic precipitators for large power station boilers," Journal of Electrostatics, vol. 8, 

pp. 309-324, 4// 1980. 

[24] M. Rönnbäck and L. Gustavsson. (2006, 2013-04-29). Avskiljning av submikrona partiklar vid 

biobränsleförbränning med rökgaskondensering eller kondenserande våta elfilter; Analys av 

möjligheterna. Available: http://www.varmeforsk.se/rapporter?action=show&id=2792 

[25] J. D. Bapat, "Application of ESP for gas cleaning in cement industry — with reference to India," 

Journal of Hazardous Materials, vol. 81, pp. 285-308, 2/16/ 2001. 

[26] J. Wu, "Modeling adsorption of organic compounds on activated carbon : A multivariate approach," 

Kemi, Umeå, 2004. 

[27] Z. Peng, E. Doroodchi, and G. M. Evans, "Influence of primary particle size distribution on 

nanoparticles aggregation and suspension yield stress: A theoretical study," Powder Technology, vol. 

http://www.epa.state.oh.us/portals/27/engineer/eguides/electro.pdf
http://www.babcock.com/products/environmental_equipment/wet_esp.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14356007.a18_349/full
http://www.epa.gov/ttncatc1/dir1/cs6ch2.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/53f7db826942ea5d85256b6b00736f52/$FILE/si412c_lesson5.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/53f7db826942ea5d85256b6b00736f52/$FILE/si412c_lesson5.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/ca63fa4a853c8a0f85256b6b0072df7c/$FILE/si412c_lesson2.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/ca63fa4a853c8a0f85256b6b0072df7c/$FILE/si412c_lesson2.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/5b175159253075fa85256b6b00735376/$FILE/si412c_lesson4.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/5b175159253075fa85256b6b00735376/$FILE/si412c_lesson4.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/77c1b274ace3a6e685256b6b00731233/$FILE/si412c_lesson3.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/fabbfcfe2fc93dac85256afe00483cc4/77c1b274ace3a6e685256b6b00731233/$FILE/si412c_lesson3.pdf
http://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi?Dockey=20008QN4.PDF
http://www.nafahq.org/pressure-drop-considerations-in-air-filtration/
http://www.isesp.org/ICESP%20X%20PAPERS/PDFS/Paper%203B3.pdf
http://www.varmeforsk.se/rapporter?action=show&id=3883
http://www.varmeforsk.se/rapporter?action=show&id=2792


 

69(101) 

223, pp. 3-11, 6// 2012. 

[28] L. Chen, N. Takenaka, H. Bandow, and Y. Maeda, "Henry's law constants for C2–C3 fluorinated 

alcohols and their wet deposition in the atmosphere," Atmospheric Environment, vol. 37, pp. 4817-

4822, 11// 2003. 

[29] U. W. I. Aigner, H.Hofbauer. (2009, 2013-04-01). Tar Content and Composition in Producer Gas of 

Fluidized Bed Gasification and Low Temperature Pyrolysis of Straw and Wood Influence of 

Temperature. Available: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%

20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=

http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Co

mposition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Str

aw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4

DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg 

[30] M. Rönnbäck and F. Jones. (2010, 2013-04-08). Avskiljning av stoft med rökgaskondensering 

anpassade till biobränsleeldning < 10 MW. Available: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=avskiljning%20av%20stoft%20med%20r%C3%B6kgaskonde

nsering%20anpassade&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-

v2.sp.se%2Fpubl%2FViewDocument.aspx%3FRapportId%3D11720&ei=MkSaUZfYOIrQtQaF0YGA

CA&usg=AFQjCNG7AvfSg_17X4vCJ0eiV7HyrKtBOA 

[31] E. Unionen. (2013-04-09). Vägledande tidsplan för förnybar energi. Available: 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_sv.htm 

[32] M. Ramstorp and H. L. Göthrick, Renhetsteknik: filtrering och sterilisering: BioTeknisk ProcessDesign, 

1999. 

[33] M. K. Owen, D. S. Ensor, and L. E. Sparks, "Airborne particle sizes and sources found in indoor air," 

Atmospheric Environment. Part A. General Topics, vol. 26, pp. 2149-2162, 8// 1992. 

[34] C. Dynamics. (1999, 2013-04-18). Particle Size Distributions Available: http://www.colloidal-

dynamics.com/docs/CDElTut2.pdf 

[35] Naturvårdsverket. (2003, 2013-04-02). Oförbränt material i aska - Andel organiskt kol, mätmetoder och 

mängder. Available: www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5334-5.pdf 

[36] E. Commission. (2006, 2013-04-30). Integrated Pollution Prevention and Control - Reference 

Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries. Available: 

eippcb.jrc.es/reference/BREF/fdm_bref_0806.pdf 

[37] P. N. L. Lens and P. Lens, Biofuels for Fuel Cells: Renewable Energy from Biomass Fermentation: 

IWA publishing, 2005. 

[38] U. S. E. P. Agency. (2013-04-19). Lesson 1 - Electrostatic Precipitator Operation. Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/ca9ae17f956749588

5256b66004e7985/$FILE/12bles1.pdf 

[39] U. S. E. P. Agency. Lesson 3 - ESP Design Parameters and Their Effects on Collection Efficiency. 

Available: 

http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/6a234c29e34af9fa85

256b66004ebeae/$FILE/12bles3.pdf 

[40] Z. Swiss federal Institute of Technology. (2013-04-18). Differential Mobility Particle Sizer (Aerosol 

measurements). Available: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=differential%20mobility%20particle%20sizer%20(aerosol%20

measurements)&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.eth

z.ch%2Fedu%2Fcourses%2Fmaster%2Flab_fiel_work%2Fatmospheric_physics_lab_work%2FDMPS_

en.pdf&ei=JV-aUfH3I4r1sgbSx4GIAg&usg=AFQjCNHqNFe1KlTEDnMSSBHJWx3D2_sSnA 

[41] K. S. Singh. (2013-04-25). Motion of a charged particle in magnetic field. Available: 

http://cnx.org/content/m31345/latest/ 

[42] K. S. Dentel. (2007, 2013-04-26). Electrostatic Precipitator (ESP) - Lecture 6-ESP. Available: 

http://ce.udel.edu/~dentel/434/Lecture6-ESP.pdf 

[43] C. R. Mohanty, A. K. Swar, B. C. Meikap, and J. N. Sahu, "Studies on factors influencing fly ash 

resistivity from electrostatic precipitator with reference to India," Journal of Scientific & Industrial 

Research, vol. 70, pp. 795-803, 2011. 

[44] T. C. Dickenson, Filters and filtration handbook: Elsevier Science Limited, 1997. 

[45] R. Altman. (2006, 2013-04-08). Update of Particulate Control Guidelines - A-State-of-the-Art Report 

for Utility Wet Electrostatic Precipitators. Available: 

http://www.epri.com/abstracts/Pages/ProductAbstract.aspx?ProductId=000000000001009775 

[46] U. University. (2013-04-29). Carbon Dioxide Transfer across the Interface. Available: 

http://www.geo.uu.nl/Research/Geochemistry/kb/Knowledgebook/CO2_transfer.pdf 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=content%20and%20composition%20in%20producer%20gas%20of%20fluidized%20bed%20gasification%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bioenergy2020.eu%2Ffiles%2Fpublications%2Fpdf%2FTar_Content_and_Composition_in_Producer_Gas_of_Fluidized_Bed_Gasification_and_Low_Temperature_Pyrolysis_of_Straw_and_Wood_%25E2%2580%2593_Influence_of_Temperature.pdf&ei=8PdZUcn2IMGC4ATmxIH4DQ&usg=AFQjCNEuMvMz8EZWT51CJ47UGdvscC6GDg
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=avskiljning%20av%20stoft%20med%20r%C3%B6kgaskondensering%20anpassade&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-v2.sp.se%2Fpubl%2FViewDocument.aspx%3FRapportId%3D11720&ei=MkSaUZfYOIrQtQaF0YGACA&usg=AFQjCNG7AvfSg_17X4vCJ0eiV7HyrKtBOA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=avskiljning%20av%20stoft%20med%20r%C3%B6kgaskondensering%20anpassade&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-v2.sp.se%2Fpubl%2FViewDocument.aspx%3FRapportId%3D11720&ei=MkSaUZfYOIrQtQaF0YGACA&usg=AFQjCNG7AvfSg_17X4vCJ0eiV7HyrKtBOA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=avskiljning%20av%20stoft%20med%20r%C3%B6kgaskondensering%20anpassade&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-v2.sp.se%2Fpubl%2FViewDocument.aspx%3FRapportId%3D11720&ei=MkSaUZfYOIrQtQaF0YGACA&usg=AFQjCNG7AvfSg_17X4vCJ0eiV7HyrKtBOA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=avskiljning%20av%20stoft%20med%20r%C3%B6kgaskondensering%20anpassade&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww-v2.sp.se%2Fpubl%2FViewDocument.aspx%3FRapportId%3D11720&ei=MkSaUZfYOIrQtQaF0YGACA&usg=AFQjCNG7AvfSg_17X4vCJ0eiV7HyrKtBOA
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_sv.htm
http://www.colloidal-dynamics.com/docs/CDElTut2.pdf
http://www.colloidal-dynamics.com/docs/CDElTut2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5334-5.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/ca9ae17f9567495885256b66004e7985/$FILE/12bles1.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/ca9ae17f9567495885256b66004e7985/$FILE/12bles1.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/6a234c29e34af9fa85256b66004ebeae/$FILE/12bles3.pdf
http://yosemite.epa.gov/oaqps/eogtrain.nsf/b81bacb527b016d785256e4a004c0393/6a234c29e34af9fa85256b66004ebeae/$FILE/12bles3.pdf
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=differential%20mobility%20particle%20sizer%20(aerosol%20measurements)&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.ethz.ch%2Fedu%2Fcourses%2Fmaster%2Flab_fiel_work%2Fatmospheric_physics_lab_work%2FDMPS_en.pdf&ei=JV-aUfH3I4r1sgbSx4GIAg&usg=AFQjCNHqNFe1KlTEDnMSSBHJWx3D2_sSnA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=differential%20mobility%20particle%20sizer%20(aerosol%20measurements)&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.ethz.ch%2Fedu%2Fcourses%2Fmaster%2Flab_fiel_work%2Fatmospheric_physics_lab_work%2FDMPS_en.pdf&ei=JV-aUfH3I4r1sgbSx4GIAg&usg=AFQjCNHqNFe1KlTEDnMSSBHJWx3D2_sSnA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=differential%20mobility%20particle%20sizer%20(aerosol%20measurements)&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.ethz.ch%2Fedu%2Fcourses%2Fmaster%2Flab_fiel_work%2Fatmospheric_physics_lab_work%2FDMPS_en.pdf&ei=JV-aUfH3I4r1sgbSx4GIAg&usg=AFQjCNHqNFe1KlTEDnMSSBHJWx3D2_sSnA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=differential%20mobility%20particle%20sizer%20(aerosol%20measurements)&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iac.ethz.ch%2Fedu%2Fcourses%2Fmaster%2Flab_fiel_work%2Fatmospheric_physics_lab_work%2FDMPS_en.pdf&ei=JV-aUfH3I4r1sgbSx4GIAg&usg=AFQjCNHqNFe1KlTEDnMSSBHJWx3D2_sSnA
http://cnx.org/content/m31345/latest/
http://ce.udel.edu/~dentel/434/Lecture6-ESP.pdf
http://www.epri.com/abstracts/Pages/ProductAbstract.aspx?ProductId=000000000001009775
http://www.geo.uu.nl/Research/Geochemistry/kb/Knowledgebook/CO2_transfer.pdf


 

70(101) 

[47] F. Senese. (2013-05-06). Why does the solubility of gases usually increase as temperature goes down? 

Available: http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/temperature-gas-solubility.shtml 

[48] W. G. Kent, An Appreciation of Two Great Workers in Hydraulics: Giovanni Battista Venturi, Born 

1746 [and] Clemens Herschel, Born 1842: Blades, East & Blades, 1912. 

[49] T. Larson. (2013-05-08). Venturi Scrubbers. Available: 

http://faculty.washington.edu/tlarson/Cee490/Notes/Venturi%20Scrubbers1.pdf 

[50] D. Toohey. (2005, 2013-05-16). Stratospheric Chemistry - Part 1. Available: 

http://cires.colorado.edu/jimenez/AtmChem/Chem5151_strat1.pdf 

[51] J. Burdge, Chemistry: MCGRAW-HILL Higher Education, 2010. 

[52] W. W. Eckenfelder Jr. (2006, 2013-05-17). Wastewater Treatment. Available: 

http://onlinelibrary.wiley.com.focus.lib.kth.se/doi/10.1002/0471238961.19052301.a01.pub2/pdf 

[53] W. Q. A. O. T. Force and J. F. Harrison, Ozone for Point-of-use, Point-of-entry, and Small Water 

System Water Treatment Applications: A Reference Manual: Water Quality Association, 2004. 

[54] G. Elert. (2013-05-17). Dielectrics. Available: http://physics.info/dielectrics/ 

[55] S. W. E. Authority. (2005, 2013-05-20). Occupational Exposure Limit Values and Measures Against 

Air Contaminants. Available: http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0517.pdf 

[56] M. J. Hales, O. J. Wilkes, and J. L. York, "The Rate of Reaction between Dilute Hydrogen Sulfide and 

Ozone in Air," Atmospheric Environment Pergamon Press, vol. 3, pp. 657-667, 1969. 

[57] C. Scrimgeour. (2013-05-16). Chemistry of Fatty Acids. Available: 

http://media.johnwiley.com.au/product_data/excerpt/22/04713855/0471385522.pdf 

[58] I. M. M. Hutten, Handbook of nonwoven filter media [electronic resource]: Elsevier/Butterworth-

Heinemann, 2007. 

[59] K. Ivansson, "Fältmätningar av tilluftsventilationsfilter," Avdelningen för installationsteknik, Lunds 

tekniska högskola2006. 

[60] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[61] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[62] W. Whyte, Cleanroom Technology: Fundamentals of Design, Testing and Operation: Wiley, 2010. 

[63] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[64] I. O. f. Standardization. (2011, 2013-04-15). ISO 9092:1988 - Textiles -- Nonwovens -- Definition. 

Available: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16681 

[65] R. C. Bansal and M. Goyal, Activated Carbon Adsorption: Taylor & Francis, 2010. 

[66] A. Dabrowski, "Adsorption--from theory to practice," Adv Colloid Interface Sci, vol. 93, pp. 135-224, 

Oct 8 2001. 

[67] A. Shepherd. (2001, 2013-05-05). Activated carbon adsorption for treatment of voc emissions. 

Available: http://www.carbtrol.com/voc.pdf 

[68] N. P. Cheremisinoff, Handbook of Chemical Processing Equipment: Elsevier Science, 2000. 

[69] G. Crini and P. M. Badot, Sorption processes and pollution: Conventional and non-conventional 

sorbents for pollutant removal from wastemasters: Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011. 

[70] D. O. T. A. U. S. A. C. o. Engineers. (2001, 2013-05-12). Engineering and design Adsorption Design 

Guide. Available: http://www.wbdg.org/ccb/ARMYCOE/COEDG/dg_1110_1_2.pdf 

[71] D. R. U. Knappe and A. R. Foundation, Effects Of Activated Carbon Characteristics On Organic 

Contaminant Removal: IWA, 2004. 

[72] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[73] Carbonresources, "Activated Carbon for Vapor Treatment," ed: Carbonresources. 

[74] L. Theodore, Air Pollution Control Equipment Calculations: Wiley, 2008. 

[75] W. J. A. THOMAS and B. D. A. CRITTENDEN, Adsorption technology and design [electronic 

resource]: Butterworth-Heinemann, 1998. 

[76] K. H. Tan, Principles of Soil Chemistry, Fourth Edition: Taylor & Francis, 2011. 

[77] A. L. Kohl and R. Nielsen, Gas Purification: Elsevier Science, 1997. 

[78] L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas, Physicochemical treatment processes: Humana Press 

Incorporated, 2005. 

[79] D. D. -Do, Adsorption science and technology: proceedings of the Second Pacific Basin Conference on 

adsoroption science and technology, Brisbane, Australia, 14-18 May 2000: World Scientific Publishing 

Company Incorporated, 2000. 

[80] S. A. Iqbal, Physical Chemistry: Discovery Publishing House Pvt. Limited, 2005. 

[81] B. Sivasankar, Engineering Chemistry: McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2008. 

[82] U. S. E. P. Agency. (1988, 2013-05-10). Carbon adsorption for control of VOC emissions: Theory and 

full scale system performance. Available: 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=

1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&T

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/temperature-gas-solubility.shtml
http://faculty.washington.edu/tlarson/Cee490/Notes/Venturi%20Scrubbers1.pdf
http://cires.colorado.edu/jimenez/AtmChem/Chem5151_strat1.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com.focus.lib.kth.se/doi/10.1002/0471238961.19052301.a01.pub2/pdf
http://physics.info/dielectrics/
http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0517.pdf
http://media.johnwiley.com.au/product_data/excerpt/22/04713855/0471385522.pdf
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16681
http://www.carbtrol.com/voc.pdf
http://www.wbdg.org/ccb/ARMYCOE/COEDG/dg_1110_1_2.pdf
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL


 

71(101) 

ocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&

XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C910

09Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-

&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display

=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page

&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL 

[83] P. Olof Persson, "samtal," Industriell ekologi ed. KTH, 2013. 

[84] E. P. A. (EPA). (2013, 2013-05-20). Design Assumptions and calculations. Available: 

http://yosemite.epa.gov/r9/sfund/r9sfdocw.nsf/3dc283e6c5d6056f88257426007417a2/d10f21004ae6fb7

3882575f30059fbd5/$FILE/AppendixC-DesignAssumptions.pdf 

[85] J. Charles E. Baukal, Industrial Combustion Pollution and Control: Taylor & Francis, 2004. 

[86] "CARBON MONOXIDE AND OZONE," Am J Public Health (N Y), vol. 17, pp. 255-6, Mar 1927. 

[87] "Simultaneous removal of NOx, SO2 and Hg in nitrogen flow in a narrow reactor by ozone injection: 

Experimental results," vol. 88, pp. 817–823, August 2007 2007. 

[88] T. R. Toledo. (2007, 2013-04-01). Wood Smoke Components and Functional Properties. Available: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=international%20smoked%20seafood%20conference&source=

web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsgl.gso.uri.edu%2Faku%2Fakuw070

01.pdf&ei=mulZUd7eHKGJ4ATU_IGACw&usg=AFQjCNEyFqZA4bhf3YJ7Pf5aymz68xeqaQ 

[89] (2013-05-19). Emission Factors & AP42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Available: 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ 

[90] J. Jones. (2011, 2013-04-06). Mechanism of Pyrolysis. Available: 

http://www.anzbiochar.org/2011%20Regional%20Meeting%20Presentations/JRJones%20-

%20Mechanisms%20of%20Pyrolysis%20-%20Melb%2029%20Sept%202011.pdf 

[91] Novator. (1996, 2013-04-06). A3. Förbränning. Available: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a3.%20f%C3%B6rbr%C3%A4nning%20novator&source=we

b&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.novator.se%2Fbioenergy%2Fwoo

d%2FA3.pdf&ei=EUKaUeKpIcOStAbcs4HgBw&usg=AFQjCNElRYJu3Ob_-

D2ckzwcYZOMdaCmzQ&bvm=bv.46751780,d.Yms 

[92] Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 

[93] (2013, 2013-05-28). Dricksvatten - Kranvatten eller flaskvatten. Available: 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/Vatten-fran-

kran-eller-flaska/ 

[94] P. O. Persson and K. T. h. I. f. kemiteknik, Kompendium i miljöskydd: Miljöskyddsteknik : strategier 

och teknik för ett hållbart miljöskydd: Institutionen för kemiteknik, Tekniska högskolan, 2005. 

[95] E. P. A. (EPA). (1995, 2013-04-12). AP-42, Vol. 1, Final Background Document for Meat 

Smokehouses, Section 9.5.2. Available: http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch09/bgdocs/b9s05-2.pdf 

[96] A. Hitzel, M. Pöhlmann, F. Schwägele, K. Speer, and W. Jira, "Polycyclic aromatic hydrocarbons ( 

PAH) and phenolic substances in meat products smoked with different types of wood and smoking 

spices," Food chemistry, vol. 139, p. 955. 

[97] E. p. A. (EPA). (1967, 2013-04-10). Air pollution engineering manual. Available: 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Inde

x=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&To

cEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&X

mlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000

KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-

&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display

=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page

&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL 

[98] E. P. A. (EPA). (1994, 2013-04-10). Emission Factor Documentation for AP42 Section 9.13.1 Fish 

Processing Final Report. Available: http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch09/bgdocs/b9s13-2.pdf 

[99] K. Zygmunt, W. Zbigniew, and B. Marcin, "Removal of Unpleasant Odorous Substances from Smoke 

Produced by Smoke Curing Houses," American Journal of Environmental Sciences, vol. 6, p. 115, 

2010. 

[100] M. E. Carlsson. (2013-04-04). Plant design and equipment engineering considerations. Available: 

http://nsgl.gso.uri.edu/aku/akuw81002/akuw81002_part1.pdf 

[101] D. E. K. a. L. Brown. (2007, 2013-04-25). International Smoked Seafood Conference Proceedings. 

Available: nsgl.gso.uri.edu/aku/akuw07001.pdf 

[102] R. K. J. S. Reid, T. F. Eck, and D. P. Eleuterio. (2005, 2013-04-01). A review of biomass burning 

emissions part II: intensive physical properties of biomass burning particles. Available: 

http://www.atmos-chem-phys.net/5/799/2005/acp-5-799-2005.pdf 

http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/91009Z7B.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1986+Thru+1990&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C86thru90%5CTxt%5C00000020%5C91009Z7B.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://yosemite.epa.gov/r9/sfund/r9sfdocw.nsf/3dc283e6c5d6056f88257426007417a2/d10f21004ae6fb73882575f30059fbd5/$FILE/AppendixC-DesignAssumptions.pdf
http://yosemite.epa.gov/r9/sfund/r9sfdocw.nsf/3dc283e6c5d6056f88257426007417a2/d10f21004ae6fb73882575f30059fbd5/$FILE/AppendixC-DesignAssumptions.pdf
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=international%20smoked%20seafood%20conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsgl.gso.uri.edu%2Faku%2Fakuw07001.pdf&ei=mulZUd7eHKGJ4ATU_IGACw&usg=AFQjCNEyFqZA4bhf3YJ7Pf5aymz68xeqaQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=international%20smoked%20seafood%20conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsgl.gso.uri.edu%2Faku%2Fakuw07001.pdf&ei=mulZUd7eHKGJ4ATU_IGACw&usg=AFQjCNEyFqZA4bhf3YJ7Pf5aymz68xeqaQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=international%20smoked%20seafood%20conference&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnsgl.gso.uri.edu%2Faku%2Fakuw07001.pdf&ei=mulZUd7eHKGJ4ATU_IGACw&usg=AFQjCNEyFqZA4bhf3YJ7Pf5aymz68xeqaQ
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
http://www.anzbiochar.org/2011%20Regional%20Meeting%20Presentations/JRJones%20-%20Mechanisms%20of%20Pyrolysis%20-%20Melb%2029%20Sept%202011.pdf
http://www.anzbiochar.org/2011%20Regional%20Meeting%20Presentations/JRJones%20-%20Mechanisms%20of%20Pyrolysis%20-%20Melb%2029%20Sept%202011.pdf
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a3.%20f%C3%B6rbr%C3%A4nning%20novator&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.novator.se%2Fbioenergy%2Fwood%2FA3.pdf&ei=EUKaUeKpIcOStAbcs4HgBw&usg=AFQjCNElRYJu3Ob_-D2ckzwcYZOMdaCmzQ&bvm=bv.46751780,d.Yms
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a3.%20f%C3%B6rbr%C3%A4nning%20novator&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.novator.se%2Fbioenergy%2Fwood%2FA3.pdf&ei=EUKaUeKpIcOStAbcs4HgBw&usg=AFQjCNElRYJu3Ob_-D2ckzwcYZOMdaCmzQ&bvm=bv.46751780,d.Yms
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a3.%20f%C3%B6rbr%C3%A4nning%20novator&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.novator.se%2Fbioenergy%2Fwood%2FA3.pdf&ei=EUKaUeKpIcOStAbcs4HgBw&usg=AFQjCNElRYJu3Ob_-D2ckzwcYZOMdaCmzQ&bvm=bv.46751780,d.Yms
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=a3.%20f%C3%B6rbr%C3%A4nning%20novator&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.novator.se%2Fbioenergy%2Fwood%2FA3.pdf&ei=EUKaUeKpIcOStAbcs4HgBw&usg=AFQjCNElRYJu3Ob_-D2ckzwcYZOMdaCmzQ&bvm=bv.46751780,d.Yms
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/Vatten-fran-kran-eller-flaska/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/For-dig-som-soker-information/Vatten-fran-kran-eller-flaska/
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch09/bgdocs/b9s05-2.pdf
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000KGNW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=Prior+to+1976&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C70thru75%5CTxt%5C00000001%5C2000KGNW.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL
http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch09/bgdocs/b9s13-2.pdf
http://nsgl.gso.uri.edu/aku/akuw81002/akuw81002_part1.pdf
http://www.atmos-chem-phys.net/5/799/2005/acp-5-799-2005.pdf


 

72(101) 

[103] H. A. ROBERT and P. R.DOUGLAS. (1986, 2013-03-29). Density of selected wood fuels. Available: 

http://www.gfc.state.ga.us/resources/publications/research-papers/GFRP61.pdf 

[104] L. Jenkinson, P. Simpkin, and D. Rhodes. (2011, 2013-04-02). Units and conversion factors. Available: 

http://www.elsevierdirect.com/companions/9780340741528/appendices/data-e/default.htm 

[105] C. F. Poole, Gas chromatography: Elsevier Science Limited, 2012. 

[106] D. A. Tillman, A. J. Rossi, and W. D. Kitto, Wood combustion: principles, processes, and economics: 

Academic Press, 1981. 

 

  

http://www.gfc.state.ga.us/resources/publications/research-papers/GFRP61.pdf
http://www.elsevierdirect.com/companions/9780340741528/appendices/data-e/default.htm


 

73(101) 

BILAGA I - UPPSKATTNING AV INNEHÅLL I RÖKEN 

Översikt av fiskrökeriet  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [2] 

Sammanställning   

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [2] 

Detaljerad beräkning  

Totalt organiskt kol – TOC  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [29], [102] 

Flyktiga organiska föreningar – VOC  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [95], [103], [104], [105], [2]  
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Kolmonoxid - CO 

Utgångspunkt 

Det fanns inget publicerat om CO halten för pyrolys av specifikt al, men det antages att halten 

CO är likvärdig för det hårda träslaget hickory som uppmätts till 10631 ± 445 ppm.[96] 

Beräkning 

Antagande: CO halten pyrolys av al antogs till 10631 ppm 

Antagande: Mätningen som utförts i artikeln[96] innehåller samtliga komponenter i gasfasen 

och antal mol CO uttrycks som ett förhållande till det totala antalet mol gas. 

Antagande: Röken antages som ideal gas  

ppm (CO)= mol(CO)/1000000 mol (gas) = volym (CO)/1000000 Volym (gas) 

mg(CO)/m
3
 = ppm (CO)* M(CO)/V(molär volym av ideal gas) 

M(CO) = 28,01 g/mol 

Ppm (CO) = 10631 ppm 

Antagande: Röksystemet antages arbeta genom skorstensverkan, där rökgasen med lägre 

densitet, trycks ut genom skorstenen av luften som tas in från rummet i botten med högre den-

sitet. Detta skapar ett undertryck i undre delen av rökkanalen. Gasen tillåts expandera i längd-

led inne i rökkanalen. 

Temperaturen av röken:  5 ◦C 

Antagande: trycket är 1 atm i rökkanalen 

Ideal gasvolym av 1 mol gas vid (T= 0 ◦C, P = 1atm) = 22.710 [l/mol] 

Ideal gasvolym av 1 mol gas vid (T= 45 ◦C, P = 1atm) = 26,4513509061 [l/mol] 

P1=nRT1/V1  P2=nRT2/V2 

P1=P2 

V1*T2/T1=V2 

22,710  [l/mol] * 273,15+45[k] / 273,15 [k]= 26,4513509061 [l/mol] 

Volym gas= 26,4513509061 l 

Halt (CO) i gas = ppm (CO)* M(CO)/ V(molär volym av ideal gas) = 

(28,010/26,4513509061)* 10631=11257,432977888 [mg/m
3
] 

halten CO i röken bestäms till 11258 mg (CO)/m
3
(gas) vid temperaturen  5 ◦C och 1 atm. 

Kommentar 

ppm värdet på CO koncentrationen är hämtat från ett försök där fler hårda träslag förbränts i 

en apparatur anpassad för rökerier. Analys på röken utfördes i rökugnen, med en apparat för 

gasanalys och med tydlig dokumentation kring förhållandet vid analysen. Under analysen 



 

75(101) 

utfördes flera tester på olika träslag, där mätresultaten var av liknande storleksordning. En 

brist är att det var charkuterivaror som röktes vid försöket men det bör ändå ge en god upp-

skattning av halten CO. 

Beräknad halt 

Halten CO i röken bestäms till 11258 mg (CO)/m
3
(gas) 

Kväveoxider - NOx 

Utgångspunkt 

Kväveoxidhalten från rökugnen har i litteraturen uppmätts mellan 1,7 – 7,2 ppm[97] 

Beräkning 

Värde till beräkningen: 7,2 ppm 

Antagande: Mätningen som utförts i dokumentet (Air pollution engineering manual 1967) 

[97] innehåller samtliga komponenter i gasfasen och antal mol NOx uttrycks som ett förhål-

lande till det totala antalet mol gas. 

Antagande: Röken antages som ideal gas 

ppm = mol (NOx)/1000000 mol gas = volym (NOx)/1000000 Volym gas 

mg(NOx)/m
3
 = ppm* M(NOx)/V(molär volym av ideal gas) 

NOx uttrycks som NO2 

M(NOx) = M(NO2) = 46,0055 g/mol 

Ppm (NOx)=7,2 ppm 

Antagande: Röksystemet antages arbeta genom skorstensverkan, där rökgasen med lägre 

densitet, trycks ut genom skorstenen av luften som tas in från rummet i botten med högre den-

sitet. Detta skapar ett undertryck i undre delen av rökkanalen. Gasen tillåts expandera i längd-

led inne i rökkanalen. 

Temperaturen av röken:  5 ◦C 

Approximativt antages trycket 1 atm i rökkanalen 

Ideal gasvolym av 1 mol gas vid T= 0 ◦C P= 1atm = 22,1710 l/mol 

Ideal gasvolym av 1 mol gas vid T= 45 ◦C P= 1atm = 26,4513509061 l/mol 

P1=nRT1/V1  P2=nRT2/V2 

P1=P2 

V1*T2/T1=V2 

22,710  [l/mol] * 273,15[k]+45[k] / 273,15[k] = 26,4513509061 l/mol 

Volym gas= 26,4513509061 l 
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Halt NOx i gas (mg/m
3
) = ppm* M(NOx)/V(molär volym av ideal gas) = (46,0055 

/26,4513509061)* 7,2 = 12,5225967164 mg/m
3
 

Kommentar 

Värdet för halten hämtades från en äldre skrift vilket kan innebära en viss osäkerhet med 

tanke på den utrustning som användes till mätningen. Från källan framgår inte vad som röks 

eller vilket träslag som används, utan det är en översiktlig uppskattning för rökerier.  

Beräknad halt 

Halten NOx i röken bestäms till 12,53 mg (NOx)/m
3
 gas vid temperaturen  5 ◦C och 1 atm. 

Vätesulfid - H2S [2], [98], [106] 

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems  

Tjära 

Utgångspunkt 

Tjärhalt från mätning i artikel: 28,20 g/h [99] 

Flöde som mängden beräknats på i artikeln: 250 m
3
/h (vid 50- 0 ◦C) 

Beräkning 

Antagande: Temperaturen för gasflödet som presenteras i artikeln är liknande det temperatur-

intervall 45-60 grader som råder i rökeriet och volymen som uppmätts i referensen[99] an-

vänds därmed i beräkningen. 

Halten av tjära beräknas i röken 

28,20 [g/h] / 250 [m3/h] = 0,1128 [g/m
3
]= 112,8 [mg/m

3
] vid temperaturen 50- 0 ◦C 

Kommentar 

Det framgår ej i litteraturen vilket träslag- samt produkt som röks. Tjärhalten anges som ett 

standardvärde på mängden tjära i röken. 

Beräknad halt 

Tjärhalt i röken: 112,8 [mg/m
3
] vid temperaturen 50- 0 ◦C 

pH-värde 

Utgångspunkt 

Tabell 5 anger pH värdet i röken vid pyrolys av ett antal träslag.  
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Tabell 5 - pH i rök från pyrolys av olika träslag[101]. 

Träslag 
pH i 
rök 

Cherry 2,46 

Red oak 2,53 

White oak 2,67 

Hickory 2,71 

Apple 2,72 

Hard maple 2,74 

Chestnut 2,84 

Mesquite 3,02 

 

Beräkning 

pH beräknas som ett medelvärde för röken från olika hårda träslag 

(2,46 + 2,53 + 2,67 + 2,71 + 2,72 + 2,74 + 2,84 + 3,02)/8 = 2,71125 

Kommentar 

pH värdet har inte beräknats för al, utan som ett medelvärde för ett antal andra träslag. I för-

söket framgår inte träets fuktighet eller andra egenskaper som kan tänkas påverka pH värdet, 

men det antages ändå ge ett snarlikt pH värde vid det som uppstår vid förbränning av den fuk-

tiga alen. Det framgår i analysen av röken att det är ättiksyra som dominerar av de syror som 

ingår i röken. 

Beräknad halt 

pH värdet för röken beräknades till 2,72 
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BILAGA II - AVFUKTNING AV LUFTEN 

Efter skrubbern antogs den relativa fuktigheten vara 100 %. För att reglera relativafuktigheten 

på luften placerades därför en elektrisk värmare efter skrubbern. Det innebar att temperaturen 

och relativa fuktigheten var justerbara inom vissa gränser.  

I ingående gasström till skrubbern har vi en temperaturvariation av    5   C till max  0   C. 

Med ett medelvärde på  5   C. Fuktigheten i ingående gas till skrubbern varierar mellan 50 – 

70 % RH. 

I skrubbern antogs att relativa fuktigheten ökas till 100 % och samtidigt att en temperatur-

sänkning sker av luften. Den varierande inmatningen till skrubbern ger olika tillstånd för flö-

det ut från skrubbern och därmed olika tillstånd på luften som går in i värmaren. Utgående 

tillstånd från skrubbern för olika ingående tillstånd visas i Tabell 6. Samtliga värden har tagits 

fram med ett Mollierdiagram där upfuktningen i skrubbern antogs ske adiabatiskt. 

Tabell 6 – Tillstånd ut från skrubbern 

Utgående tillstånd från skrubbern, som går in till värmaren, baserat på en inmatningstemperatur til  
           m 60  

 
C och RH 50 % 

47 
◦
C   Relative humidity (RH) = 100 % 

Utgående tillstånd                   m                m                      m         m             
           m 60             0   

53 
◦
C Relative humidity (RH) = 100 % 

Utgående tillstånd                   m                m                      m         m             
           m 45          m                   50   

35 
◦
C Relative humidity (RH) = 100 % 

Utgående tillstånd från skrubbern, som går in till värmaren, baserat på en   m         m             
           m 45          m                    0   

39 
◦
C Relative humidity (RH) = 100 % 

 

För att veta hur myckcket luften behövde värmas för att uppnå önskad fuktighet och tempera-

tur sammanställdes en lista för fuktigheten vid olika temperaturhöjningar av luften ut från 

skrubbern. Av sammanställningen framgår även uppskattad energimängd för uppvärmningen, 

se Tabell 7.  Samtliga värden har framtagits genom ett Mollierdiagram. 
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Tabell 7 - Reglering av fuktighet genom upvärmning. Beräkningen har enbart skett för lufttilståndet ut från skrub-

bern som uppnås för medeltemperaturen  respektive maxtemperaturen i ingående flöde med RH = 70%. 

Möjlig RH och temperaturändring genom värmning och erforderlig energi baserat på utgående gastill-
stånd från skrubbern om 39 

◦
C RH = 100 % 

Temp ◦C 39 45 50 55 60 65 

RH % 100 72 58 44 36 28 

Entalpi (kj/kg) 158 165 171 177 182 189 

Massflöde av gas (kg/h) 545 545 545 545 545 545 

Total energi (Kw) 23,91944444 24,97917 25,8875 26,79583 27,55278 28,6125 

Energitillförsel som krävs 
(Kw) 

  1,059722 0,908333 0,908333 0,756944 1,059722 

kumulativ energi (Kw)   1,059722 1,968056 2,876389 3,633333 4,693056 

Möjlig RH och temperaturändring genom värmning och erforderlig energi baserat på utgående gastill-
stånd från skrubbern om 53 

◦
C RH = 100 % 

Temp ◦C 53 60 65 70   

RH % 100 75 59 48   

Entalpi (kj/kg) 330 338 342 350   

Massflöde av gas (kg/h) 515 515 515 515   

Total energi (Kw) 47,20833333 48,35278 48,925 50,06944   

Energitillförsel som krävs 
(Kw) 

 1,144444 0,572222 1,144444   

kumulativ energi (Kw)  1,144444 1,716667 2,861111   
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BILAGA III - DESIGN AV SKRUBBERN  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems   
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BILAGA IV - DESIGN AV FILTERSTEGET  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [63]  
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BILAGA V - DESIGN AV ADSORPTIONEN  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [2]  
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BILAGA VI – SUMMERAD DATA FÖR APPARATUR  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [92] 

2D – Ritning 

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems 
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BILAGA VII – KOSTNADSBERÄKNING  

Ej offentligt – Kontakta Ozone Tech Systems [63], [93] 


