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Små recirkulationszoner medfører 
dårligere udbrænding af partikler

Sekundærluft trænger ikke  
tilstrækkeligt ind i ovnrummet

Hovedforbrændingen er ikke
optimalt placeret i ovnrummet

DESIGN OG DRIFTSOPTIMERING
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Forbrændingsprocessen i en affaldsforbrændingsovn påvirkes af mange forskellige faktorer fra 
brændslets sammensætning og brændværdi til samspillet mellem ovntemperatur og forbræn-
dingszoner. Ved at anvende computational fluid dynamics (CFD) til at designe ovnrummet får 
man et præcist overblik over processerne i ovnrummet.

OVNRUMSDESIGN

CFD er computerberegninger, der 
giver os præcis viden om forbræn-
dingszoner og processer. På bag-
grund af den viden kan vi klarlægge 
det optimale design af ovnen i forhold 
til strømninger i ovnrummet og i ke-
deltrækkene.

Designet vil bl.a. tage højde for:
• Temperaturfordeling
• Inddysningshastighed og -retning
• Dannelse af korrosive og forure-
       nede gasser.   

Kontrol af forbrændingszonen
Det er muligt at styre forbrændings-
zonen og dermed opnå en effektiv 
forbrænding ved korrekt tilførsel af 
primær og sekundær luft. Dermed 

sikres en jævn temperaturfordeling og 
jævn belastning af ovnvæggene samt 
optimal udnyttelse af kedelrørene, 
som giver den mest effektive energi-
overførsel. 

Brændslets sammensætning afgør 
behovet for luft. På baggrund af data 
for jeres specifikke ovn, vores CFD-
model og beregninger kan vi rådgive 
om den ideelle tilførsel af primær og 
sekundær luft.

Vores erfaring med luftinddysning 
og CFD-analyser viser, at det ofte er 
bedre med få men korrekt placerede 
dyser, der i højere grad kan styre 
strømningerne i ovnen. CFD kan give 
en bedre og mere præcis viden om re-

cirkulationsområder end traditionelle 
modelforsøg. Dermed sikrer vi, at re-
cirkulationsområderne bliver udnyttet 
optimalt i forhold til forbrænding af 
partikler.

Eksempler på problemområder i et ovnrum før designoptimering og ombygning.

Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk
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Fordelen ved at anvende CFD bereg-
ninger til optimering af kedeltrækket 
er, at man får et meget præcist indblik 
i anlæggets strømninger og proces-
ser. Den visuelle kortlægning gør, at 
vi får et præcist overblik over tem-
peraturforandringer, hastigheder og 
varmeovergange. Alt sammen præcise 
og nødvendige data til brug ved de-
sign og optimering af kedeltræk.

Optimering af gennemstrøm-
ningen
Vi analyserer følgende områder med 
CFD:
• Flowfordeling
• Temperaturfordeling
• Recirkulationszoner
• Korrosive gasser.

Gennemstrømningen i kedeltrækkene 
optimeres ved at ændre kanalføringen 
gennem mindre geometriændringer, 
som tilpasser hastighed, temperaturer 
og flow. Et jævnt temperaturprofil 
gennem kedeltrækkene er vigtigt i 
forhold til varmeoverførsel og energi-
udnyttelse.

CFD kan også bruges til at beregne 
røggassens opholdstid og dermed 
optimere kedeltrækket. I affaldsfor-
brændingsanlæg er det nødvendigt, 
at røggassen opholder sig ved mindst 
850 oC i minimum 2 sekunder for at 
sikre udbrænding af CO og TOC og 
derved reducere emissioner. Er det 
nødvendigt med støttebrændere i ke-
deltrækket, kan vi også beregne den 
optimale placering af dem.

Reduktion af risiko for korro-
sion
På baggrund af de meget detaljerede 
resultater, kan man inddrage CFD som 
værktøj til at reducere risikoen for kor-
rosion i kedler og særligt i overhedere. 
Koncentrationen af korrosive gasser 
forskellige steder i kedlen kan sam-

I kedeltrækkene er det vigtigt med en jævn temperatur- og hastighedsfordeling for at sikre bedre 
varmeoverførsel, mindre erosion og korrosion på væggene. Ved hjælp af specielle computer-
beregninger - computational fluid dynamics (CFD) kan vi optimere kedeltrækket.

BRÆNDSELSFLEKSIBILITET

Et kedelanlæg efter optimering. Ændringer på sekundærdyserne sikrer et mere jævnt has-
tighedsprofil og derved temperaturfordeling op igennem kedeltrækkene. Dette reducerer 
erosion.

Et kedelanlæg før optimering.

menholdt med metaltemperatur og 
risikoen for belægningsdannelse be-
nyttes til at identificere områder med 
høj risiko for korrosion. Ved at æn-
dre flow- eller forbrændingsforhold i 
kedlen er det muligt at udjævne eller 
reducere denne risiko.

Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk



Med det stigende fokus på miljø er udledninger fra industrien blevet mere og mere reguleret. 
Derfor er det vigtigt, at anlæggets røggasrensning fungerer optimalt. Vi kan hjælpe jer med at 
designe og optimere jeres røggasrensningsanlæg. 

RØGGASRENSNING
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Vi udfører undersøgelser af flow-
forhold og optimering af røggasrens-
ningsanlæg med henblik på at finde 
den bedst mulige ydeevne. Derudover 
kan vi tilbyde kosteffektive løsninger 
i anlæggets konstruktionsfase, for-
længe levetiden og dermed forbedre 
de økonomiske resultater. Vores fokus 
er på at sikre, at røggasrensningsan-
lægget lever op til jeres krav.

Typer af røggasrensningsan-
læg
Der findes flere forskellige typer af 
røggasrensningsanlæg og alt efter 
jeres behov, finder vi den røggas-
teknologi, der passer bedst. Vi bruger 
computational fluid dynamics (CFD) 
til at designe nye og optimere funge-
rende røggasrensningsanlæg.

NOx-reduktion i den varme røggas
Nitrogenoxid (NOx) udledningen kan 
reduceres ved at indsprøjte ammoniak 

DESIGN OG DRIFTSOPTIMERING

Eksempel på et flowoptimeret DeNOx- anlæg. Banerne med de
grøn-gullige farver viser, hvor der dyses ammoniak ind. Illustrationen
viser en god og jævn hastighedsfordeling fra dette sted og
hen til katalysatoren.

eller urea i den varme røggas direkte 
i kedlen. Ved hjælp af CFD-modelle-
ring af temperaturfeltet i kedlen, kan 
vi bestemme den optimale place-
ring af SNCR (selective non-catalyctic 
reduction). Vi kan også bruge CFD 
til at modellere opblandingen af am-
moniak/urea med røggas og dermed 
optimere anlæggets ammoniak/urea 
inddysningssystem.

NOx-reduktion vha. katalysator
En anden måde at rense røggassen 
på er at indsprøjte ammoniak i den 
kølede røggas og bruge en kataly-
sator. Denne metode kaldes SCR 
(selective catalyctic reduction). CFD-
modellering bruges i dette tilfælde 
til at bestemme flowfelt, design af 
ledeskovle og statiske blandere, op-
blanding af ammoniak og urea såvel 
som bestemmelse af tryktab. Dette 
optimerer strømningsfeltet ved am-
moniak- eller ureainddysning samt 

ved katalysatorindløb. Dokumenta-
tion af opblanding, strømningsfelt, 
støvudfældning samt bestemmelse 
af tryktab verificeres med fysisk skala-
modellering.

SOx-reduktion vha. FGD-sys-
tem 
Et FGD-system (flue-gas desulfuriza-
tion) bruges til at rense røggassen for 
svovloxider (SOx). CFD-modelleringen 
hjælper os til at bestemme og visu-
alisere flowfelter, dråbeflow og – for-
dampning i spraytørringsabsorberen. 
Vi kan kort sagt bestemme og opti-
mere flowet i et komplet FGD-system. 
Derudover kan vi gennem en blan-
ding af forsøg og CFD tilbyde svovl-
syrekondensator designstudier. Studi-
erne involverer forudsigelse af flow og 
trykfelt sammen med bestemmelse af 
varmeoverførsel.

Støvreduktion med elektro-
statisk felt og posefiltre
CFD-modellering bruges til at be-
stemme flowfelt samt design af lede-
skovle i indløb og udløb af enheden til 
reduktion af støv, for at sikre et jævnt 
flow og reducere tryktabet i systemet. 
For en Electrostatic Precipitator (ESP) 
vil et design optimeret med CFD give 
en optimal effektivitet. For et posefil-
ter vil et CFD optimeret design hjælpe 
til at sikre optimal effektivitet og mini-
mere risiko for slid, brud og brand på 
poserne. 

Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk
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REGULERING OG DRIFTSOPTIMERING

Vi har udviklet en teknologi, der skal hjælpe til at sikre en mere stabil energiproduktion. 
GrateVision® består af et visionsystem og et reguleringskoncept, der både sammen og hver for 
sig kan forbedre driften i et affaldsforbrændingsanlæg.

STABIL ENERGIPRODUKTION MED
GRATEVISION®

GrateVision®-teknologien er baseret 
på digitale NIR-kameraer og et innova-
tivt reguleringskoncept, der integreres 
med anlæggets eksisterende kontrol-
system.

Øget udbytte og forbedret 
drift
GrateVision®’s billedanalysesoftware 
sender data til kontrolsystemet, der 
gør det muligt at styre tilførsel af af-
fald, primærluft og ristehastighed, så 
forbrændingen i ovnen optimeres. 
Den avancerede online-billedanalyse 
er med til at øge anlæggets udbytte 
og sikre stabil drift. Derudover giver 
det samtidig jeres operatører et op-
dateret overblik over forbrændingens 

udbredelse og udvikling.

Installation og vedligeholdelse
GrateVision®-systemet er fleksibelt 
og kan både installeres i 
nye anlæg og eftermon-
teres i eksisterende an-
læg. Kameraet installeres 
direkte gennem kedlens 
panelvæg (Ø16 mm). 
GrateVision® har et 
avanceret spulesystem, 
som reducerer slaggen 
ved kameraet og dermed 
behovet for vedligehol-
delse.  

Fordele ved GrateVision®
• Øget produktion og større 

driftssikkerhed i riste-fyrede ke-
delanlæg

• Øget overblik for operatørerne 
og automatisk drift forbedrer for-
brændingseffektiviteten

• Stabil forbrænding reducerer 
emissioner og dermed risici for at 
overskride emissionsgrænser

• Reduceret behov for tilførsel af 
hjælpestoffer i røggasrensningen

• Kan installeres alene eller sam-
men med reguleringskonceptet.
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Skærmbillede af Grate-

Vision® overvågning.

Figur af installeret GrateVision®.

Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk



Reguleringskonceptet, 
der bl.a. er udviklet i 
samarbejde med Bab-
cock & Wilcox Vølund 
A/S og DONG Energy 
Power, bygger på ny 
information om for-
brændingsprocessen. 
Informationerne ind-
hentes online fra esti-
mater af affaldslagets 
tykkelsesfordeling på 
risten og information 
om forbrænding. 

Øget performance 
og robusthed
Den modelbaserede 
regulering kompense-
rer for variationer i 
fyrings-processen, så 
den forstyrrer processen 
mindst muligt. Den 
specielle reguleringsstruktur muliggør 
lynhurtige kompenseringer, samtidig 
med at den fastholder ovnens lang-
somt udviklende balance i affaldslaget 
og forbrændingens udstrækning. 

Reguleringskonceptet øger dermed 
anlæggets performance og robust-
hed, samtidig med at det mindsker 
behovet for manuelle indgreb. Det er 
muligt at implementere konceptet i 
eksisterende kontrolanlæg.

Muligheder og råderum
Den forbedrede ovnregulering giver 
bedre mulighed for at: 
• Undgå overbelastning af kedel, 

murværk og rist
• Sikre udbrænding
• Undgå emissionsoverskridelser
• Fastholde en stabil energiproduk-

tion, når brændværdien på affal-
det varierer.

Reguleringskonceptet reducerer markant svingningerne i energiproduktionen, hvilket betyder, at 
kedlens ydeevne bliver mere stabil, så det er muligt at producere mere energi.

REGULERINGSKONCEPT – STABILI-
SERER OG ØGER KEDLENS OUTPUT

REGULERING OG DRIFTSOPTIMERING

Dette giver alt i alt bedre råderum for 
at:
• Håndtere logistikken omkring de 

forskellige affaldsfraktioner til 
ovnen

• Udnytte hele kedlens lastområde 
til fordel for produktion af el og 
varme på markedsvilkår

• Øge kedlens lastområde, såfremt 
anlæggets komponenter er ud-
lagt for det.
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Forbedringer på Reno-
Nord og Haderslev Kraft-
værk
De avancerede måleteknikker 
og reguleringsmetoder har 
mindsket variationerne i damp-
produktion på Reno-Nord linje 
4 fra 6,9 % (@95 % konfidens) 
til 4,3 % (@95 % konfidens), 
hvilket svarer til en reduktion 
af udsvingene på 38 % (peak 
performance er op til 50 % 
reduktion).
En tilsvarende forbedring blev 
opnået på Haderslev Kraft-
varmeværk, hvilket demon-
strerer, at reguleringskonceptet 
er generisk og dermed også 
kan benyttes på mindre anlæg 
med ældre ovnteknologi.

Variationer i dampproduktion på Reno-Nord linje 4.

Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk



REGULERING OG DRIFTSOPTIMERING

Vores PC-baserede affaldsforbrændingssimulator giver en forståelse af hele processen i et af-
faldsforbrændingsanlæg, og hvordan forskellige typer affald og variationer i sammensætningen 
af affald har indflydelse på forbrændingsforholdene.

SIMULATORBASERET TRÆNING AF
OPERATØRER

Træning med simulatorer gør det 
nemmere for operatørerne at få 
overblik over alle processerne i an-
lægget, at forstå og analysere driftssi-
tuationen på ethvert givent tidspunkt, 
og hvis det er nødvendigt, at gribe 
ind for at sikre optimal drift og undgå 
fejl og ulykker. Operatørerne bliver 
tilmed trænet i sjældne og ekstreme 
situationer uden, at menneskeliv, ud-
styr, miljøet eller økonomien kommer 
i fare.

Simulatoren består af:
• Procesmanagement og -kontrol
• En realistisk indfødermodel
• En generel dynamisk forbræn-

dingsmodel
• Et afrapporteringssystem

• En dampkedelmodel, der illu-
strerer afhængigheden af damp-
produktion i forbrændingspro-
cessen.

Udvikling og tilpasning af simu-
latorer
Simulatoren kan tilpasses lige netop 
jeres forbrændingsanlæg. Har I ideer 
og behov for andre simulatorer, vil vi 
gerne høre fra jer. Det er vigtigt for 
os at justere simulatoren på baggrund 
af dialog med anlæggene. Vi har ud-
viklet simulatorer til  affaldsforbræn-
dingsanlæg, industrielle dampkedler, 
halm- eller flisfyrede kedler, gasfyrede 
kedler og maskiner samt i gasifika-
tionsanlæg/gasdannelsesanlæg.

Kursus om waste-to-energy 
processen
Træningssimulatoren er grundstenen 
i vores kursus om waste-to-energy 
processen. På kurset vil deltagerne 
arbejde med optimering af driften på 
et simuleret affaldsforbrændingsan-
læg, dvs. forbrænde det affald, an-
lægget modtager, og producere el og 
fjernvarme, så anlægget overholder 
miljøkrav, og økonomien optimeres.

Skærmbillede fra simulatoren af forbrændingsovnen.

Skærmbillede fra simulatoren af hele kedlen og vand/
damp-systemet.
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SIKKERHED OG LEVETID

Med fokus på sikkerheden af udstyret og på forholdene omkring opstillingsstedet sørger vi for, 
at du som bruger trygt kan betjene det trykbærende udstyr.

INSPEKTION AF TRYKBÆRENDE ANLÆG

Affaldsforbrændingsanlæg i Danmark 
er underlagt reglerne for godkendelse 
iht. Trykudstyrsdirektivet PED, under 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
694/2013 – tidligere kendt under Bek. 
743/1999. PED gælder for konstruk-
tion, fremstilling og overensstem-
melsesvurdering af trykbærende ud-
styr med et tilladt tryk ”PS” på over 
0,5 bars overtryk. Dette gælder for 
beholdere, rørsystemer, ventiler, sik-
kerhedsventiler, m.m.

Akkrediteret inspektion og prøvning
Vi er akkrediteret til at inspicere 
og foretage undersøgelser på tryk-
bærende udstyr. På den måde sørger 
vi for, at udstyret opfylder de gæl-
dende lovkrav og sikrer, at det bliver 

korrekt installeret. Derudover under-
søger vi løbende, om udstyret bibe-
holder sine drifts- og sikkerhedsmæs-
sige egenskaber. Vi er kort sagt med 
til at gøre anlægget mere sikkert.

Vi kan bl.a. inspicere jeres trykbe-
holdere, kedler, rørledninger og tryk-
bærende tilbehør. Har I spørgsmål 
vedrørende PED, Arbejdstilsynets Be-
kendtgørelser, EN-regler eller andre, 
står vi også til rådighed.

Standarder og bekendt-
gørelser
Den europæiske standardise-
ringsorganisation – CEN – har 
udarbejdet en stor mængde 
standarder, som er baseret på 
de væsentlige sikkerhedskrav i 
PED.  

De 5 største harmoniserede 
standarder på dette område 
er:
• EN 12952 vandrørskedler
• EN 12953 kanalkedler
• EN 13445 u-fyrede tryk-

beholdere
• EN 13480 rørledninger
• EN 378 køleanlæg.

Alt trykbærende udstyr er de-
suden underlagt Arbejdstilsy-
nets Bekendtgørelse:
• Nr. 99 – Bekendtgørelse 

om indretning, ombyg-
ning og reparation af 
trykbærende udstyr

• Nr. 100 – Bekendtgørelse 
om anvendelse af tryk-
bærende udstyr.

14

Yderligere information
Christen Thygesen: crt@force.dk



INSPEKTION AF TRYKBÆRENDE ANLÆG

SIKKERHED OG LEVETID

Teknisk vand er et vigtigt element i driften af affaldsforbrændingsanlæg både internt som kedel-
vand og kølevand, som energibærer og i forbindelse med røggasrensning. Som varmeproduce-
rende anlæg er det meget vigtigt, at transporten af varmen til forbrugere foregår på den mest 
miljømæssige og økonomiske måde.

VANDBEHANDLING

Bærbart udstyr til vandanalyse.
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En hensigtsmæssig vandkvalitet i de 
tekniske systemer er medvirkende til 
at optimere driften og levetiden af 
anlægget.

Vores eksperter er klar til at rådgive 
jer om den optimale vandbehandling 
i jeres anlæg.

Vi har gennem årene arbejdet med så-
vel energiproducerende (dampkedler 
etc.) som energitransporterende an-
læg (fjernvarmesystemer, kølesyste-
mer etc.). Derudover har vi erfaring 
med mange andre typer af teknisk 
vand.

Minimerer driftsforstyrrelser
Fremstillingen af teknisk vand har stor 
betydning for driften af anlægget. 
Hovedformålet med vandbehand-
lingen er at skaffe en vandkvalitet, 
der minimerer driftsforstyrrelserne 
(belægning, korrosion etc.) i an-

lægget. Vi kan rådgive omkring det 
optimale valg af vandbehandling 
baseret på økonomiske og driftsmæs-
sige overvejelser. På eksisterende an-
læg er vores rådgivning typisk baseret 
på kemiske analyser af teknisk vand 
(kedelvand, fødevand, spædevand 
mv.). Analyserne bliver udført enten 
direkte på anlægget eller på vores 
laboratorium, der er akkrediteret af 
DANAK.

Vi kan tilbyde jer:
• Rådgivning omkring optimal 

vandbehandling i givent system
• Måling direkte på anlægget (pH, 

ledningsevne, iltindhold mv.)
• Analyse af vandprøver på vores 

laboratorium
• Kontrol af vandkvalitet i tekniske 

systemer og evaluering af analy-
seresultater

• Undervisning af driftspersonale 
omkring teknisk vand.

Hvis der opstår uforudsete situationer 
med lækager eller tegn på belæg-
ninger eller tæring, kan vi træde til 
med supplerende målinger, analyser, 
sparring og rådgivning for at reducere 
driftsforstyrrelser, reparationer eller 
kassation.

Fortolkning
For os er det vigtigt, at resultaterne 
af analyserne bliver fortolket og gjort 
brugbare for jer. Vi vurderer de analy-
serede værdier i forhold til gældende 
retningslinjer, som f.eks. en miljøgod-
kendelse. Ved overskridelser rådgiver 
vi omkring driftsmæssige ændrin-
ger, så vandet igen kan opnå en til-
fredsstillende karakter.

Yderligere information
Søren Klinggaard: srk@force.dk
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Korrosion på affaldsforbrændingsanlæg forøger driftsomkostningerne markant og kan i værste 
fald svække komponenter og dermed øge risikoen for driftspersonalet og andre, der færdes på 
anlægget. Vi kan foretage en nøje kortlægning af korrosionen på jeres anlæg med fokus på mini-
mering af fremtidig korrosion samt driftsoptimering.

KORROSION I RØR OG KEDLER

Vi rådgiver om såvel højtemperatur-
korrosion som korrosion set i van-
dige miljøer. Med vores hjælp og 
rådgivning kan vi sammen sørge for, 
at sikkerheden forbliver i top på jeres 
anlæg og medvirke til at driftsøkono-
mien optimeres.

Bredspektret rådgivning
I anlægsfasen og under den almin-
delige drift kan vi tilbyde assistance 
omkring det optimale materialevalg. 
I forbindelse med skadesopklaring 
kan vi på baggrund af undersøgelser 
og vurderinger af korrosionsangrebet 
afgøre hvilke faktorer, der har indfly-
delse på korrosionen.

Resultatet af undersøgelsen bruger vi 
til at rådgive om, hvordan den videre 
drift af anlægget kan tilrettelægges, 
så faren for korrosion i fremtiden 
minimeres.

Udover de ovennævnte aspekter ved 
vores rådgivning vil en række af vores 
andre ydelser også blive inddraget 
f.eks.:

• Laboratorieanalyser af vand for at 
kunne vurdere aggressiviteten af 
vandet

• Metallografiske undersøgelser til 
at beskrive korrosionsangrebet

• Undersøgelser i Scanning Elek-
tron Mikroskop (SEM) for at 
beskrive korrosionsangrebets 
karakter for derigennem at belyse 
årsagen til korrosionen.

• Energi Dispersiv Røntgen un-
dersøgelser (EDX) af korrosions-
produkter for at kortlægge 
aggressive komponenter i korro-
sionsprodukterne.

Faktorer som styrer korro-
sionen
Korrosion opstår, når metalliske ma-
terialer udsættes for aggressivt miljø 
(vand og røggas). Kedelsystemer, køle-
systemer, fjernvarmesystemer, røg-
gasrensning, spildevandssystemer er 
typiske systemer hvor korrosionen af 
anlægskomponenter er en faktor, der 
har indflydelse på driftsøkonomien. I 
vandige systemer styres korrosionen 
bl.a. af pH-værdi, ledningsevne, ilt-

indhold, temperatur og materialevalg. 
Ilt forårsager meget ofte korrosionen, 
og i mange tekniske vandsystemer er
det derfor et mål, at iltindholdet er 
lavest muligt.  Specielt for affaldsfor-
brændingsanlæg kan højtemperatur-
korrosion (korrosion af overhedere) 
uden tilstedeværelse af vand også re-
ducere levetiden.

Stilstandskorrosion i kedel. Belægningsdannelse i rør pga. utilstrækkelig vandbehandling.
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Søren Klinggard: srk@force.dk
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Korrosion er uundgåeligt, men med vores højtemperatur (HT) korrosionssonde kan vi hjælpe jer 
til at forudsige hvilke områder, der er udsatte. HT-korrosionsonden er pålidelig og fleksibel. Der-
udover kræver den ingen ændringer eller indgreb i anlæggets trykpart.

KORROSIONSSONDE

Ved hjælp af HT-korrosionssonden 
kan vi monitorere korrosionen i 
kedlen og fokusere på de specielt ud-
satte områder. Anvendelsen af korro-
sionssonden kræver minimalt indgreb 
på kedlen, da sonden er udformet så 
kedlens trykpart ikke berøres ved in-
stallering. Installering og måling kan 
derfor foretages uden ekstra inspek-
tion eller godkendelser.

Sondens specifikationer
Sonden er opbygget sådan, at 10 
ringformede kuponer kan ekspo-
neres samtidig. Det gør det muligt at 
undersøge korrosionen på en række 
legeringer samtidig med, at der kan 
opnås en statistisk verifikation af re-
sultaterne. Yderligere er det muligt 
at undersøge effekten ved forskellige 
eksponeringstider. 

De nye sonder er luftkølede og kan 
tages ind og ud af anlægget uden 
formelle krav om kontrol af kedlens 

trykpart.

Vores HT-korrosionssonder indgår 
bl.a. i følgende ydelser:
• Afprøvning og måling af korro-

sionshastighed af nye materialer 
i affalds- eller biomassefyrede an-
læg, herunder test ved forskellige 
overhedertemperaturer

• Afprøvning af generelle korrosive 
egenskaber og specifikke korro-
sionshastigheder for nye og min-
dre kendte biobrændsler

• Forsøg for at finde den optimale 
placering af overhedere m.h.p. 
mindst mulig korrosion.

Forudsigelse af korrosionshas-
tigheden
Vi udvikler et helt nyt koncept, Pre-
dictive Corrosion Monitoring System, 
som kan forudsige korrosionshas-
tigheden på f.eks. overhedere baseret 
på måling af relevante komponenter 
i røggasser. Servicekonceptet vil 

fokusere på at støtte ejere af affalds-
forbrændingsanlæg i at optimere 
driften m.h.p. at minimere korro-
sionen i kedlen.

Fordele for anlægsejeren er:
• Optimering af damptemperatur 

og som følge heraf optimering af 
el-produktion

• Optimalt valg af materialer
• Længere levetid af overhedere
• Mindre risiko for nødstop og re-

parationstid.

HT-korrosionssonden og Predictive 
Corrosion Monitoring System kan 
fungere sammen eller uafhængigt af 
hinanden.
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Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk
Søren Klinggaard: srk@force.dk

Korrosionssonden efter eksponering i anlæg
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Nye regler gør det muligt for kedelejere at forlænge perioden mellem afprøvningen af kedlernes 
sikkerhedsudstyr op til 72 timers uovervåget drift. Vores konsulenter er klar til at hjælpe jer gen-
nem alle processer af ombygningen.

OMBYGNING TIL UOVERVÅGET DRIFT

En ombygning fra enten overvåget 
drift til 72 timers uovervåget drift eller 
fra 24 timers uovervåget drift til 72 
timers uovervåget drift betyder, at I 
ofte kan frigive ressourcer til vedlige-
hold og reparation. Det eneste, det 
kræver, er, at kedlen er bestykket med 
det rette sikkerhedsudstyr.

Omfattende sparring
Vi gennemgår bestykningen på jeres 
anlæg og udarbejder et prissat beslut-
ningsgrundlag til ombygning af sik-
kerhedsudstyret for den nødvendige 
engangsinvestering. Vi stiller sparring 
til rådighed gennem hele processen 
heriblandt udbud og tilbudsindhent-
ning samt byggestyring ved gennem-
førelse af en ombygning.

Lovgivningen bag
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
100 af 31. januar 2007 om anvendelse 
af trykbærende udstyr er det overord-
nede regelgrundlag for eksisterende 
kedler til produktion af damp eller 
hedtvand. Bekendtgørelsen omfatter 
krav til opstillingskontrol og perio-
diske undersøgelser, som skal udføres 
af et akkrediteret inspektionsorgan og 
eftersyn af sikkerhedsudstyret, som 
skal udføres af et certificeret teknisk 
sagkyndigt firma.

Afprøvning af sikkerhedsudstyr.
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Overvågning af vandkvalitet.

Yderligere information
Henrik Poulsen: hrp@force.dk
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På affaldsforbrændingsanlæg forekommer der aggressive miljøer, som kan føre til nedbrydning 
af beton og korrosion på armeringen i betonkonstruktionerne. Vi foretager eftersyn af betonkon-
struktioner, kortlægger de kritiske områder og rådgiver om, hvordan I på sigt undgår, at nedbryd-
ning forekommer.

BETONKONSTRUKTIONER

Er skaden derimod sket, råder vi over 
værktøjer til at bestemme skadesom-
fanget samt bestemme årsagen, så 
en korrekt renovering kan finde sted. 
Med vores hjælp og rådgivning kan vi 
sammen sørge for, at jeres konstruk-
tioner bliver efterset, vedligeholdt eller 
beskyttet, så I undgår nedbrydning, 
der kan medføre dyre reparationer og 
i sidste ende medføre driftsstop.

Vores erfaringer viser, at konstruk-
tioner i nærheden af slaggerne fra 
forbrændingen bliver udsat for salte 
og alkalier. Rutinemæssig vandspuling 
af dæk giver en øget fugtbelastning i 
flere omkringliggende konstruktioner, 
og ofte medfører vandet salte.

Eftersyn er altafgørende
Rutineeftersyn af betonkonstruktio-
ner er altafgørende for, at aggressive 
miljøpåvirkninger og opståede skader 
kan registreres så tidligt som muligt. 
På den måde standses nedbrydnin-
gen, inden skaderne når at udvikle 
sig til et omfang, hvor konstruktionen 
ikke længere kan opfylde sin funktion, 

eller afskalninger er til fare for perso-
nalet. Finder vi skader ved rutine-
eftersyn, har vi den fornødne viden og 
undersøgelsesmetoder til at vurdere 
årsag og omfang. 

Vi råder over en bred vifte af udstyr 
til at foretage disse undersøgelser, og 
den nødvendige erfaring og viden til 
at bruge dem.

Korrosion af armering
Vi kan vurdere risikoen og måle om-
fanget af korrosion på betonens 
armering. Hvis en armeret betonkon-
struktion bliver udsat for CO2 eller 
klorider, og der samtidig er adgang til 
fugt, vil der med tiden opstå korrosion 
på betonens armering, med skader på 
selve betonen til følge. Er betonen i 
forvejen revnet, vil indtrængningen af 
klorider og CO2 gå hurtigere, og mere 
alvorlige skader kan opstå. Vi produ-
cerer udstyr og sonder, der bruges til 
korrosionsmålinger. Og desuden er 
vi førende inden for katodisk beskyt-
telse af betonkonstruktioner, både 
hvad angår produktion af enheder til 

anlæg, design og eftersyn på eksiste-
rende anlæg.

Kollaps af klinker
Klinker i ovnrummet udsættes for 
voldsomme fysiske og kemiske på-
virkninger under drift, alt afhængig 
af hvilken type biomasse, der af-
brændes. Kollaps af klinker medfører 
flere direkte eller indirekte økono-
miske konsekvenser for driften. Først 
og fremmest skal klinkerne erstattes, 
men derudover kommer udgifter til 
renovering og tab som følge af drifts-
stop.

Derudover kan kollaps af ovnklinker 
medføre skader på stålkonstruktions-
dele, som ikke tåler direkte varme eller 
kemikalieeksponering. Vi kan udføre 
inspektion af klinker under driftsstop, 
samt tekniske undersøgelser af klinker 
i forbindelse med havari.
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Korrosion på fundament som følge af salte fra røggasrensning.

Yderligere information
Allan Lion Kristensen: akn@force.dk
Jens H. Henriksen:: jdh@force.dk

Korrosion på søjle ved transportbånd for slagge.
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NDT (ikke-destruktiv prøvning) anvendes såvel ved fremstillingskontrol som ved tilstandskontrol 
af eksisterende anlæg.

ØGET DRIFTSIKKERHED GENNEM NDT  

Yderligere information
Niels Bugge Skjødt: nbs@force.dk

Hver farve repræsenterer en restgodstykkelse, hvilket giver hurtigt overblik over 
rørenes tilstand.

SIKKERHED OG LEVETID

Fremstillingskontrol
Ved fremstillingskontrol under ny-
bygning, ombygning, reparation mv. 
undersøges svejsesømme for fremstil-
lingsbetingede fejl. Herved sikres, at 
disse opfylder de stillede kvalitetskrav 
jf. produktionsstandarder.

Tilstandskontrol
Ved planlagt tilstandskontrol under-
søges for driftsbetingede skader, så 
viden om eventuelle driftsbetingede 
skader opnås på et tidligt tidspunkt 
og risikoen for utilsigtede driftsstop 
kan minimeres. Ved detektion af be-
gyndende driftsbetingede skader kan 
udskiftning af komponenter plan-
lægges og udføres i god tid før ha-
vari, hvorved driftstab minimeres med 
en forbedret økonomi til følge.  

Individuelt tilpassede NDT-løs-
ninger
NDT er en bred gruppe af inspektions-
metoder, der anvendes for at under-
søge egenskaber af materialer uden 
at beskadige materialet. Specialud-
dannede inspektører med mange års 
erfaring leverer NDT-ydelser, der er 
individuelt tilpasset forholdene på det 

enkelte affaldsforbrændingsanlæg.

Vi dokumenterer problemerne grun-
digt, så du som kunde minimerer 
risiko for dyre driftsstop og havarier.

Med lokal repræsentation i hele 
landet, kan vi – uanset tidspunkt – 
hurtigt rykke ud og derved begrænse 
skaders omfang. 

Nye NDT-ydelser med Drone 
og E-mate
Ved indsats af et specialtrænet team 
bestående af Drone-pilot og NDT-
inspektør, udføres visuel inspektion af 
svært tilgængelige steder ved brug af 
Drone, f.eks. skorsten, kedeltag, byg-
ningsfacader m.m.

Tykkelsesmåling med E-mate giver 
en hurtig bestemmelse af godstyk-
kelsen af rør. Måledata registreres 
og gemmes (mapping), og kan visu-
aliseres i et farveplot, hvilket giver et 
hurtig overblik over rørenes tilstand. 
Yderligere er mapping et godt værk-
tøj i forbindelse med planlægningen 
af undersøgelser ved kommende ved-
ligeholdelsesopgaver.

NDT-inspektionsmetoder:
• Radiografi
• Digital Radiografi
• Hvirvelstrømsundersøgelse
• Ultralydundersøgelse
• Ultralyd-tykkelsesmåling
• Magnetprøvning
• Penetrantundersøgelse
• Hårdhedsmåling
• Videoendoskopi
• E-mate (tykkelsesmåling af rør)
• Visuel kontrol 

E-mate scanning af rørmateriale

Visuel inspektion af skorsten udført 
med Drone



EMISSIONER, UDLEDNINGER OG AFFALDSPRODUKTER

Vores målearbejde bruges som emissionsdokumentation, der har afsæt i enten lovgivningen eller 
et driftsmæssigt aspekt. De lovpligtige målinger omfatter præstationskontrol, AST og QAL 2. Der 
kan også være tale om målinger, der er koblet til CO2 og NOx-afgifterne. Driftsmålinger er typisk 
relateret til røggasrensning, test af brændselstyper og procesoptimering.

EMISSIONSMÅLINGER

Emissionsreduktion
Et væsentligt område i forbindelse 
med luftforurening er reduktions-
anlæg, som nedbringer emissionen 
af et eller flere uønskede stoffer, så 
grænseværdierne overholdes. Selv-
om anlægget har et reduktionsan-
læg installeret, er det ikke altid, det 
virker efter hensigten. Der kan f.eks. 
være tale om fejldimensionering af 

anlægget, uhensigtsmæssig drift, 
manglende tilsyn og vedligehold eller 
ændring af procesparametre, der 
medfører, at dimensioneringsgrund-
laget for reduktionsanlægget er æn-
dret. Vi foretager målinger og analyser 
i forbindelse med problemstillinger og 
rådgiver omkring valg og optimering 
af reduktionsanlæg.

Garanti af afleveringsprøver
Vi udfører afleveringsprøver for en 
lang række leverandører af kedler 
og røggasrensningssystemer. Afleve-
ringsprøven skal dokumentere, at an-
lægget efterfølgende kan overholde 
emissionsgrænseværdierne. Der kan 
også være tale om en såkaldt ”Perfor-
mance Test”, hvor kedelleverandøren 
ønsker dokumentation for samtlige 
emissionsparametre. Idet emissions-
kravene er forskellige verden over, kan 
”Performance Testen” bl.a. bruges i 
leverandørernes salgsfremstød.

Referencelaboratorium og DA-
NAK akkrediteret
Vi beskæftiger os med alle aspekter 
inden for emissioner til luften. Vi 
deltager aktivt i metodeudvikling og 
standardiseringsarbejdet, så vi sam-
men sikrer os de bedste resultater. Vi 
er akkrediteret af DANAK til at udføre 
luftemissionsmålinger og er udpeget 
af Miljøstyrelsen som Referencelabo-
ratorium for måling af emissioner til 
luften.
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Yderligere information
Jørgen Boje: jbo@force.dk
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Vi udfører emissionsmålinger og analyser af biogent og fossilt CO2 med henblik på emissionsop-
gørelser, grønne regnskaber mv. Målingen udføres i henhold til EN ISO 13833 og er godkendt af 
Energistyrelsen til brug for årlig CO2-opgørelser i henhold til CO2-kvoteloven.

MÅLING AF BIOGENT OG FOSSILT CO2

CO2 fra forbrænding af 
affald og biomasse in-
dgår, i modsætning til 
CO2 fra fossile brænds-
ler i den naturlige kul-
stofcyklus.

Affald og biomasse 
anvendes af samme 
grund i stigende om-
fang til energi og 
varmeproduktion. Det 
er kun den fossile CO2-
emission, der skal 
medregnes i CO2-op-
gørelser. Derfor er det 
væsentligt at kunne 
dokumentere emis-
sionen af CO2 fra det 
fossile brændsel, når 
der fyres med blan-
dinger af fossilt og 
biologisk materiale. 
Når forholdet mellem 
fossilt og biogent kul-
stof i brændslet ikke 
kendes nøjagtigt, kan 
en beregning af det 
fossile CO2-udslip ikke 
foretages tilstrækkeligt 
præcist. En måling af indholdet af 
biogent CO2 i røggassen vil i dette til-
fælde være en præcis og kosteffektiv 
metode til at bestemme det fossile 
CO2-udslip.

Ny målemetode til analyse af 
CO2-emissioner
Vi har udviklet en målemetode, der ud 
fra kulstof-14 bestemmelse kan måle, 
hvor meget fossilt CO2, der sendes ud 
fra en forbrændingsproces. Det har vi 
gjort, fordi fossilt CO2, i modsætning 
til biogent CO2, ikke indeholder noget 
kulstof-14, og derfor kan forholdet 
mellem biogent og fossilt CO2 måles 
ved brug af en kulstof-14 analyse af 
den CO2, der udledes via skorstenen.
Udstyret er designet, så prøvetagnin-

gen udføres flowproportionalt, og 
derfor er prøvetagningen ikke afhæn-
gig af røggasflowet og driftsforhol-
dene. I praksis kan måleperioden der-
for variere fra under en time og op til 
90 døgn pr. prøve. 

Ved prøvetagning over længere tid 
kan der opnås et mere repræsenta-
tivt måleresultat for affaldstyper, hvis 
sammensætning varierer meget over 
tid. Under ensartede driftsforhold 
kan prøvetagning typisk udføres over 
kortere perioder.

Samtidigt med, at andelen af biogent 
CO2 i røggassen bestemmes, måles 
det totale indhold af CO2 i røggassen 
samt det samlede røggasflow. Ud fra 

disse parametre beregnes den sam-
lede emission af fossilt CO2. Nu kan 
emissionsfaktoren for jeres anlæg 
beregnes ud fra driftsoplysningerne, 
f.eks. gram fossilt CO2 pr. kg. affald, 
eller gram fossilt CO2 per MJ. Dermed 
betaler anlægget udelukkende CO2-
afgifter for CO2 udledt ved forbrænd-
ing af fossile brændsler.

 

Måleudstyr.
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På affaldsforbrændingsanlæg er der behov for mange forskellige analyser, kemiske som fysiske. 
Vi foretager et bredt spektrum af analyser og tilbyder skræddersyede analysepakker efter indivi-
duelle behov.

VÆSENTLIGE PRØVNINGER I VORES 
LABORATORIER

I dialog med kunden afdækker vi 
problemet og sikrer den optimale 
løsning. Med FORCE Technology be-
høver I kun en leverandør.

FORCE Technology er med DANAK 
akkreditering nr. 65 akkrediteret til 
analyse af en lang række parametre 
for faste og flydende brændsler, rest-
produkter, grundvand, drikkevand, 
teknisk vand, ferskvand, havvand, 
spildevand, slam, jord og sedimenter.
På vores laboratorier i Brøndby, Hol-
stebro, og Vejen foretager vi her-
udover analyser af mange andre typer 
af prøver.

Vi er blandt andet specialister i op-
klaring af ”Hvad er det?” problemer. 
Samtidig er vi med vores mange spe-
cialister inden for områderne materi-
aler, brændsler, korrosion og vandbe-
handling også godt rustede til at løse 
opgaver omkring ”Hvad gik der galt 
og hvorfor?”.

Prøvning af restprodukter
For restprodukter som slagge og asker 

tilbyder vi bl.a.:
• Akkrediteret prøvning iht. ”Rest-

produktbekendtgørelsen”, om-
kring genanvendelsen af slagger

• Akkrediteret prøvning for indhold 
af ”uforbrændt”, målt som glø-
detab, total kulstofindhold (TC), 
totalt organisk kulstofindhold 
(TOC) og/eller øvre brændværdi 
(Restenergi)

• Akkrediteret prøvning for totalt 
svovlindhold

• Akkrediteret prøvning for ind-
hold af syreopløselige metaller (jf. 
DS 259) eller de totale indhold af 
metaller og andre grundstoffer

• Hurtige screeningsanalyser for 
kemisk sammensætning og/eller 
indhold af sporelementer (ikke 
destruktive røntgenmetoder).

For gips og andre afsvovlingsproduk-
ter har vi via vores kraftværksbag-
grund også andre analyseparametre 
på programmet, som f.eks. bestem-
melse af renhed og partikelstørrelses-
fordeling for gips.

Prøvning af spildevand og 
perkolater
For spildevand og perkolater tilbyder vi 
akkrediteret prøvetagning, flow-pro-
portionalt, tids-proportionalt eller stik-
prøveudtagning. Derudover foretager 
vi akkrediteret prøvning for en lang 
række uorganiske, organiske og mik-
robielle analyseparametre.

Prøvning af brændselsfrak-
tioner og materialer
Bestemmelse af en gennemsnitlig 
brændværdi eller kemisk sammensæt-
ning for det indfyrede brændsel i et af-
faldsforbrændingsanlæg er nærmest 
en uoverkommelig opgave. I nogle 
situationer, som f.eks. ved opståede 
atypiske driftsproblemer, kan det im-
idlertid være aktuelt at foretage en 
kvalitetsvurdering af udvalgte affalds-
kategorier.

I denne forbindelse kan vi f.eks.:
• Bestemme energiindhold (brænd-

værdier)
• Bestemme indhold af specifikke 

grundstoffer
• Identificere og karakterisere ind-

hold af problematiske bestand-
dele.

For anvendte materialer, som kalk til 
røggasafsvovling, kan tilsvarende be-
stemmes f.eks. indhold af specifikke 
grundstoffer eller partikelstørrelses-
fordeling, enten som leveringskontrol 
eller ved opståede driftsproblemer.
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EMISSIONER, UDLEDNINGER OG AFFALDSPRODUKTER

Er du som operatør af et affaldsforbrændingsanlæg udfordret af gentagne driftsstop eller plaget 
af at skulle bruge ressourcer på vedligehold af den samme anlægsdel udover hvad, der virker 
rimeligt? Så har vi viden og værktøjer til at hjælpe dig med at finde både årsag og løsninger på 
dine udfordringer.

FÅ DETALJERET BILLEDE AF DRIFTS-
FORHOLD

Afdæk årsagen til uønsket ved-
ligehold
Ingen kender dit anlæg bedre end dig. 
Derfor afdækker vi årsagen til f.eks. 
høje omkostninger til vedligehold i en 
tæt dialog med dig.

CFD-analyse er et af vores vigtige 
værktøjer til at afdække årsagen til 
uønsket vedligehold, fordi det giver 
dig et detaljeret billede af driftsfor-
holdene i dit anlæg. Du får hermed 
indsigt i de detaljer, du ikke umid-
delbart kan opdage via de fastmon-
terede driftsmålere. Herudover kan vi 
naturligvis også gennemføre målinger 
direkte på dit anlæg, og hermed un-
derstøtte vores øvrige analyser af 
driftsforholdene i dit anlæg.

Årsager til uønsket vedligehold kan 
f.eks. være:
• Positioner med uønsket høj eller 

lav temperatur

• Områder med høj eller skæv has-
tighedsfordeling

• Høj koncentration af korrosive 
gasser tæt på kritiske anlægsdele

• Uheldig placering af an-
lægsmålere.

Balance mellem omkostninger 
og effektivitet
Vi hjælper dig også med at finde 
og dokumentere, hvordan du f.eks. 
gennem justeringer af dine proces-
parametre, et andet valg af materi-
aler eller eventuelt retrofit af dele af 
dit anlæg kan være sikker på ikke at 
løbe ind i samme problemer igen. Her 
hjælper vore eksperter inden for ma-
terialer, forbrænding, strømningsme-
kanik og emissioner.

Sammen med dig finder vi altid den 
løsning, der samlet set, giver den 
rigtige balance mellem energieffekti-
vitet, omkostninger til vedligehold og 

miljøforhold.

Illustrativt eksempel
En fabriksejer oplevede stærk tilsmuds-
ning og utilstrækkelig virkningsgrad 
af en economiser enhed i en slam-
forbrændingsovn. En CFD analyse 
klarlagde problemet; et område med 
meget lav og ujævn flowfordeling ved 
indgangen til economiser enheden. 
Konstruktionen af kedlen blev ændret 
hvilket resulterede i en mere ligelig og 
jævn flowfordeling (som vist neden-
for).

Oprindeligt design
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KVALITETSSIKRING OG KONTROL AF MÅLERE

AMS er anlæggets miljømålere i skorstenen. Via affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og SKATs 
regler for diverse afgifter stilles der krav til kvalitetssikring af AMS. Vi kan gennemføre tests, der 
sikrer, at jeres AMS måler korrekte værdier, og dermed opnå en korrekt afgiftsbetaling.

KVALITETSSIKRING AF AUTOMA-
TISK MÅLENDE SYSTEMER (AMS) 

Korrekt afgiftsbetaling har stor be-
tydning for anlæggets økonomi, og 
derfor er det nødvendigt, at AMS i 
skorstenen måler korrekt. De øgede 
afgifter på NOX og indførelsen af af-
gift for fossilt CO2 betyder, at det er 
ekstremt vigtigt, at især flow-AMS, 
men også NOX-AMS og CO2-AMS 
er kalibreret. Nogle få procents fejl-
visning på eksempelvis en flow-AMS 
kan betyde store udgifter for det 
pågældende anlæg.

I samråd med jer gennemfører vi tests, 
der sikrer, at jeres AMS måler korrekte 
værdier. Vi har indgående kendskab til 
de nyeste standarder, bekendtgørel-
ser mv. og kan til enhver tid sikre, at vi 
leverer det stykke arbejde, der står mål 
med jeres behov. Omfanget af paral-
lelmålinger er stort, og vi optimerer 
derfor arbejdet i tæt dialog med jer, 
så det gennemføres billigst muligt.

QAL2 og AST parallelmålinger
AMS kalibreres ved en serie paral-
lelmålinger (QAL2), og den skal bestå 
den såkaldte måleevnetest minimum 
hvert 5. år. I de år, hvor der ikke ud-
føres QAL2, skal det testes, om ka-
libreringsfunktionen fortsat er gyldig, 
og om måleevnen er bevaret (AST). 
Parallelmålinger skal udføres ak-
krediteret. 

Vi anbefaler en måleevnetest og giv-
er anbefalinger til evt. service af de 
såkaldte perifere AMS (f.eks. O2 og 
H2O), da disse parametre udover at 
påvirke resultaterne fra miljø-AMS 
også er vigtige for den daglige drift af 
anlægget. Test af perifere AMS er en 
integreret del af en vores QAL2/AST-
måling. 

I forbindelse med både QAL2 og AST 
skal der udføres en funktionstest, der 
bl.a. sikrer, at AMS er i god stand, at 
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samplesystemet er tæt og måleevnen 
bevaret. I rapporten evalueres resul-
tatet af testen, og i de tilfælde, hvor 
f.eks. en AMS ikke består måleevne-
testen, eller kalibreringsfunktionen ser 
”mærkelig” ud, vil vi altid gå i dialog 
med jer for at afklare, hvad årsagen 
er, og om muligt udbedre fejlen med 
det samme.

Optimal AMS-placering
Ved nyinstallation af AMS og ved 
eksisterende anlæg skal der udføres 
en homogenitetstest for gas-AMS, og 
der bør gennemføres en præ-undersø-
gelse for flow-AMS. Begge tests har til 
formål at undersøge, om målestedet 
er egnet til AMS-placering og dermed 
kan levere troværdige måleresultater. 

Supplerende miljømålinger
Spormetaller og dioxiner kan ikke 
måles med en AMS, og der stilles der-
for krav om præstationskontrol for 
disse parametre. Det er naturligt at 
udføre disse målinger samt evt. andre 
målinger samtidig med QAL2/AST for 
på den måde at reducere omkost-
ningerne.
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KVALITETSSIKRING OG KONTROL AF MÅLERE

Affaldsforbrændingsanlæg  betaler afgifter baseret på dokumentation af den nøjagtige sam-
mensætning af den udledte røggasmængde. Vores signalvejstest er jeres sikkerhed for korrekte 
miljøtal og korrekt afgiftsbetaling.

SIGNALVEJSTEST – SIKKERHED FOR
KORREKTE MILJØTAL

Mange affaldsforbrændingsanlæg in-
vesterer store summer i computerud-
styr, der skal overvåge og måle røg-
gassens miljøtal. Det er nødvendigt 
for at sikre, at anlægget overholder 
gældende krav og lovgivning på 
miljøområdet.

Det er miljøberegneren i SRO’en, 
der omsætter signalerne til korrekte 
værdier. Men hvad nu hvis værdierne 
ikke passer? Det kan vi hjælpe med 
at finde ud af. Vores signalvejstester 
kommer gerne på besøg og tester, om 
både signalvejene og registreringen 
af overskridelser af miljøtal fungerer, 
som de skal.

Signalvejstesten kan deles op i to trin:
1. Test af korrekt signalvejs- 

korrigering
2. Test af korrekt registrering af 

overskridelser af miljøtal
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Signalvejstesteren på måleopgave.
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Signalvejstesteren er vigtig, 
fordi:
• Antallet af love og standarder, der 

skal overholdes, bliver stadig flere
• Det får konsekvenser for an-

læggets økonomi, hvis der bliver 
målt for høje eller lave værdier

• For høje værdier kan resultere i 
lukning af anlæg og bødeforlæg

• Afrapporteringen i miljørapporter 
skal være korrekt

• Den dokumenterer, at tal og 
værdier er korrekte.



KVALITETSSIKRING OG KONTROL AF MÅLERE

Affaldsforbrændingsanlæg er i lighed med andre virksomheder underlagt regler, der stiller krav 
om måling og registrering af en lang række parametre. FORCE Technology  kalibrerer og tester de 
fleste udstyrstyper, der benyttes til målinger på affaldsforbrændingsanlæg. Dermed kan I være 
sikre på at overholde reglerne.

KALIBRERING OG TEST AF MÅLEUD-
STYR

Vi sikrer, at I overholder krav 
og regler
FORCE Technologys ydelser inden for 
kalibrering og test sikrer, at anlægget 
overholder kravene og lovgivningen 
i forhold til måling og registrering. 
Kravene indebærer først og fremmest, 
at der skal foretages registreringer 
af forbrugte brændsler – såvel af af-
faldsmængder som eventuelt benyt-
tede biobrændsler og fossile støtte-
brændsler (olie eller gas).

Der skal desuden foretages måling 
af varmeproduktionen. I forhold til 
Kvoteloven vil der ofte være behov 
for målinger af produktioner på de 
enkelte ovnlinjer samt eventuelt bort-
kølede energimængder. 

Et samarbejde med FORCE Techno-
logy giver jer garanti for overholdelse 
af regler og lovgivning, fordi vi:
• Har ekspertviden på området
• Er akkrediteret af DANAK
• Er nationalt metrologiinstitut for 

kraft, tryk, volumen, densitet, 
gasflow og flow andre væsker 
end vand

• Råder over en stor stab af spe-
cialister inden for kalibrering og 
test af måleudstyr.

Kalibrering og verifikation af 
udstyr
Vi  kalibrerer og verificerer de fleste 
udstyrstyper, der benyttes direkte eller 
indirekte til målinger på jeres anlæg. 
Det drejer sig bl.a. om brovægte, 
kranvægte og mobile vejesystemer, 

energimålere og målersystemer, tryk- 
og temperaturmålere, olie- og gas-
målere samt vandmålere. Vi udfører 
kalibrering og verifikation af udstyr on 
site såvel som i egne laboratorier. 

Derudover  kalibrerer vi udstyr inden 
for kraft (transducere, vejeceller, dyna-
mometre, donkrafte m.m.) og udstyr 
inden for moment (nøgler, skruetræk-
kere, transducere m.m.), ligesom vi 
kan tilbyde verifikation, kalibrering og 
salg af lodder.

Måleteknisk rådgivning
Med udgangspunkt i vores måle-
tekniske kompetencer assisterer vi 
med måleteknisk rådgivning inden 
for mange forskellige områder. Vi  
gennemfører vurderinger af målere 
og målersystemer og bestemmelser af 
måleusikkerhed. Vi kan også fastlæg-
ge metode og interval for kontrol 
af jeres måleudstyr og assistere jer i 
udarbejdelsen af procedurer for drift 
og vedligehold af målere og målersy-
stemer.

Derudover udfører vi audit på måler-
systemer f.eks. i forhold til myn-
digheders krav, interne krav eller på 
opgørelsessystemer baseret på input 
fra målere. Ved behov kan vi også 
træne og uddanne anlæggets perso-
nale med ansvar for målere og måler-
systemer.

Kalibrering foretages ved hjælp af vægt i grabben.
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SYSTEMER, LEDELSE OG TOTALØKONOMI

Audit giver svar på, om virksomheden når sine mål med den nuværende systemstruktur og op-
sætning af aktiviteterne. I kan med fordel lade os gennemføre jeres interne audits, ligesom vi kan 
tilbyde at uddanne og træne auditorer.

KURSER, AUDIT OG IMPLEMENTERING 
AF LEDELSESSYSTEMER

Interne audits
Der er gode grunde til at lade en uvil-
dig ekstern instans gennemføre de 
interne audits. I får udjævnet eget res-
sourcebehov, faglig og systemmæssig 
sparring, auditeret områder, som man 
ikke selv kan eller må varetage, f.eks. 
QHSE-organisationens audit af sig selv 
og sidst men ikke mindst set på virk-
somheden og systemerne med andre 
øjne.

Vores konsulenter arbejder på en 
praktisk og værdiskabende måde, 
hvor jeres enkeltfunktioner ses i sam-
menhæng med det overordnede per-
spektiv. Vi leverer objektivt vurderede 
fakta som input til jeres ledelsesbeslut-
ninger.

Uddannelse og træning af au-
ditorer
Vi uddanner og træner auditorer på 
alle niveauer - fra den nye og mindre 
erfarne auditor til den mere rutinerede, 
der har behov for videreudvikling. Ud-
dannelse og træning gennemføres 
på flere måder f.eks. plankurser af en 
eller flere dages varighed – herunder 
kurser med eksamen, kurser skræd-
dersyet efter jeres behov og ønsker og 
træning af auditorer med auditcoach-
ing i egen virksomhed.

Ledelsessystemer
Vi hjælper jer med at opbygge og ud-
vikle jeres ledelsessystemer. Hvad en-
ten det drejer sig om systemer inden 

for kvalitet – ISO 9001, miljø – ISO 
14001 eller arbejdsmiljø – OHSAS 
18001, er vores konsulenter værdi-
skabende sparringspartnere og under-
visere.

Vi tilbyder en række kurser inden for 
ledelsessystemer, både åbne plankur-
ser og uddannelsesforløb, specifikt 
tilpasset den enkelte virksomhed. 
Kurserne dækker introduktion, sy-
stemopbygning og videreudvikling af 
kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledel-
sessystemer.

Lej en systemansvarlig
Mangler I en systemansvarlig til at 
styre og styrke det daglige arbejde i 
organisationen, kan I hos os leje en 
kvalitets-, miljø- eller arbejdsmiljøchef, 
en sikkerhedsleder eller en lean-an-
svarlig.

Opbygning, implemen-
tering og optimering af 
ledelsessystemer
Vore konsulenter hjælper med:
• Afdækning af krav til le-

delsessystemet
• Gennemførelse af GAP-

analyser i forhold til myn-
dighedskrav, standarder 
og kontrakter

• Udarbejdelse af forslag til 
struktur og indhold i le-
delsessystemer

• Udarbejdelse eller review 
af procedurer (SOP)

• Implementering af sy-
stemer og procedurer, 
herunder opfølgning, hel 
eller delvis drift af syste-
mer til f.eks. gennem-
førelse af regelmæssige 
reviews, ledelsens evalu-
ering eller interne audits

• Gennemgang af eksiste-
rende systemers effektivi-
tet

• Optimering ved hjælp af 
lean-værktøjer

• Gennemgang af målesy-
stemer og optimering af 
kalibreringsintervaller og 
metoder.
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Udover de nævnte services hjæl-
per vi gerne med:
• Audit/verfikation af NOx- op-

gørelser (BEK 723)
• Audit af systemer for op-

gørelse af CO2

• Audit af forsyningsselskabers 
lovpligtige energibesparende 
tiltag

• Verifikation af grønne regn-
skaber og klimaregnskaber

• Review af metoder og 
specifikke opgørelser for for-
skellige miljøparametre

• Review af målersystemer og 
tilknyttede procedurer for 
drift og vedligehold herunder 
kalibreringer og usikkerheds-
budgetter

• Risikovurderinger
• Sikkerhedsarbejdet.

Branchespecifikke ydelser



SYSTEMER, LEDELSE OG TOTALØKONOMI

Affaldsforbrændingsanlæg skal i forbindelse med nyetablering eller væsentlige ændringer f.eks. 
øget kapacitet miljøgodkendes. Miljømyndighederne udsteder en miljøgodkendelse på baggrund 
af en omfattende ansøgning fra virksomheden. Miljøgodkendelsen indeholder krav til driften af 
anlægget såvel som vilkår omkring luftemissioner, spildevand, støj mv. 

MILJØGODKENDELSE

Det er vigtigt, at I inden ansøgning om 
miljøgodkendelse har gjort jer tanker 
om udformningen af vilkårene. Det 
er jeres mulighed for at komme med 
forslag til og få indflydelse på den 
kontrol, der skal foregå på anlægget. 
På den måde kan I minimere risikoen 
for at få kontrolvilkår, som gør hver-
dagen besværlig og giver jer mange 
dokumentationskrav i forbindelse med 
f.eks. miljøledelsessystemet. 

Det er dog ikke alle vilkår, I kan få 
indflydelse på. Nogle vilkår er nøje 
bestemt af forskellige bekendtgørel-
ser, mens der for andre vilkår, f.eks. 
kontrol af luftrensningsudstyr, er 
muligheder for at få væsentlig ind-
flydelse, såfremt I kan komme med 
”gode forslag”. Er der f.eks. nogle 
parametre, som I alligevel kontrollerer 

i anden sammenhæng, og som kan 
have indflydelse på det omgivende 
miljø, bør I overveje, om disse kan 
indgå som vilkår. Når et vilkår først er 
meddelt, kan det mange gange være 
svært at få ændret. 

Vilkårene i miljøgodkendelsen bety-
der, at der bl.a. skal foretages målinger 
af luftemissioner. Disse målinger kan 
være som manuelle stikprøver eller i 
form af etablering af et AMS-system 
(automatisk målende systemer). Ved 
etablering af AMS stilles normalt en 
række krav i miljøgodkendelsen om 
vedligeholdelse, service og kontrol-
målinger.
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I et kraftvarmeproducerende affaldsforbrændingsanlæg er den samlede energibalance sammensat af 
mange forskellige energistrømme, både tilført og afgivet. Vi har stor erfaring i at gennemføre ener-
gibalancer på komplicerede energianlæg, både energiproducerende og energiforbrugende anlæg.

BESTEMMELSE AF ENERGIBALANCE 

Et overblik over den totale energiba-
lance identificerer tab og giver infor-
mation om anlæggets drifstøkonomi.
Vi sammenligner  den afsatte energi  
med den indfyrede energi, og identifi-
cerer hermed anlæggets tab. Du får et 
styrket/større overblik over driftsøko-
nomien på baggrund af de virknings-
grader, vi udregner.

Gennemgang af alle anlæggets 
målere
Vi gennemgår jeres anlæg og dets 
mange energimålere f.eks. el, varme 
og gas, samt opsummerer indvejning 
af affald og brændværdi for de ind-
fyrede mængder, som vi bruger til at 
opstille en total energibalance for hele 
anlægget. På den måde  beregner vi 
anlæggets virkningsgrader og eventu-
elle uhensigtsmæssigheder i anlægs-

driften, og alle de målte medier identi-
ficeres. Den detaljerede gennemgang 
af energimålere og opstilling af ener-
gibalancen kan bruges til at afdække 
fejlvisning på energimålerne. 

Forbrændingsanlægget tilføres energi 
dels fra det modtagne affald, som har 
varierende brændværdi og vandind-
hold, og dels i form af naturgas og 
el, der anvendes til anlæggets drift. 
Energien, der produceres, sælges 
typisk som fjernvarme og el. Ud over 
den energi, der sælges, ender en del 
af den tilførte energi som tab, dels 
som strålingstab/røggas og slaggetab 
fra kedelanlægget, og dels som peri-
odiske tab i forbindelse med produk-
tionsstop og start af anlægget. Ved at 
identificere de specifikke tab på an-
lægget er det muligt at lave en plan 

til reduktion af tabene. Et affaldsfor-
brændingsanlæg omsætter store 
mængder af energi til el og varme, 
og selv relativt små tab kan udgøre en 
stor økonomisk værdi. 

Energirådgivning
Vores ydelse inden for energi-
balancer indeholder typisk føl-
gende elementer:
• Anlægsgennemgang, 

identifikation og registre-
ring af alle energimålere 
f.eks. el, varme, naturgas 
etc.

• Gennemgang af drifts-
data

• Opsætning af målerhie-
rarki og udredning af 
afregnings- og afgifts-
forhold

• Gennemgang og vurde-
ring af modtagne brænd-
sler i fast form, herunder 
affald, flis mv.

• Opstilling af total energi-
balance

• Kortlægning af energi-
strømme

• Udredning og vurdering 
af tab og virkningsgrader.
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TEKNOLOGIUDVIKLING

Vi har flere årtiers erfaring med at udvikle teknologier til forbrændingsanlæg. I tæt samarbejde med 
vores kunder er det vores mål, at teknologien lever op til alle involverede parters krav og forventninger.

TEKNOLOGIUDVIKLING

Vi kan være behjælpelige på ethvert 
stadie i udviklingsprocessen fra idé til 
markedsklart produkt. Vi har erfaring 
med at være en del af bilaterale sam-
arbejder og med at være én af flere 
partnere i projektkonsortier, der ofte 
medfinansieres af offentlige midler fra 
nationale eller europæiske instanser.

Vi kan hjælpe jer med at: 
• Formulere ideer og mål
• Lave de nødvendige ansøgninger
• Lede projekter
• Udføre beregninger eller simule-

ringer
• Udarbejde design og konstruk-

tion
• Planlægge og gennemføre test-

programmer
• Stå for proof-of-concept og kom-

mercialisering.

Samarbejdets spilleregler
Vi forstår vigtigheden af intellektuelle 
ejendomsrettigheder (IPR). Derfor er 

det vigtigt for os, så tidligt som mu-
ligt i udviklingsprocessen, at der er 
enighed om IPR og fremtidige kom-
mercielle vilkår. Vi har mulighed for at 
imødekomme problemer/udfordrin-
ger, inden de opstår. Det sparer jer for 
problemer senere i forløbet og sikrer 
et mere effektivt forløb.

Aftalen skal afspejle de involverede 
parters baggrundsviden, hvor stor en 
indsats partnerne har lagt i udviklin-
gen og den økonomiske finansie-
ring af aktiviteterne. Som Godkendt 
Teknologiske Servicevirksomhed kan 
vi give eneret under visse omstæn-
digheder.
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Yderligere information
Kristian L. Andersen: kra@force.dk
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FORCE Technology
Hovedkontor
Park Allé 345

DK-2605 Brøndby
Tlf. +45 43 25 00 00
Fax +45 43 25 00 10

info@forcetechnology.dk 
forcetechnology.com

4549-3-da: Ret til ændringer forbeholdes


