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Abstrakt 
En mätvärdesbaserad metod har använts för att i den enskilda förbränningsanläggningen 

kunna visa vilka driftsätt som ger onormalt höga utsläpp. Tre olika typer av 

anläggningsdata har använts. Metoden fokuserar på gasfasreaktioner för att hållas 

oberoende av eldningsteknik. För att hålla nere beräkningstider och datorkapacitet 

fokuserar arbetet på summareaktioner och enkla samband vad gäller kemiska processer 

och förhållanden i eldstaden.  
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1 Sammanfattning 
 

För att minska utsläppen av koldioxid har biomassa i allt högre grad fått ersätta fossila 

bränslen inom energiproduktion. Förbränning av biomassa har dock potential att släppa 

ut ämnen som är skadliga för människa och miljö, som exempel kan nämnas 

kväveoxider, svaveloxider, partiklar, oförbrända kolväten och polyaromatiska kolväten 

(PAH). Vissa av PAH klassas dessutom som cancerogena. I den dagliga driften får ett 

uppmätt värde av CO i de utgående rökgaserna också fungera som indikator över hur 

mycket oförbrända kolväten som släpps ut. Korrelationen mellan CO och oförbrända 

kolväten är inte entydig, redan vid medelhöga halter av CO kan utsläppen av PAH vara 

höga, och det är således viktigt att hålla nere nivåerna av CO för att också minska 

utsläppen av oförbrända kolväten. Anläggningar < 50 MW omfattas idag inte av några 

regler vad gäller utsläppsnivåer och utsläppen ifrån dessa står för en betydande del av 

olika luftföroreningar. Om man kan visa vilka driftsätt som genererar onormalt höga 

utsläpp i den specifika anläggningen kan man göra stora miljövinster. För att identifiera 

dessa driftsätt krävs ett verktyg som fungerar oberoende av eldningsteknik samtidigt 

som det med ekonomiska mått mätt är anpassat till de mindre anläggningars budgetnivå.  

 

Förbränningsanläggningar idag lagrar en stor mängd data som representerar de olika 

driftsätten. Detta examensarbete visar hur man med dessa mätdata kan visa vilka 

driftsätt som orsakar höga utsläpp av CO och NOx i den aktuella anläggningen.  

 

Metoden går ut på att skapa ett program som med statistiska och numeriska metoder kan 

sammanfatta dessa stora datamängder, d.v.s. driftlägen, och anpassa dem till den 

uppställd funktion som beräknar utsläppet av en viss emission från anläggningen. Om 

anpassningen görs mot värden som korrelerar väl kan funktionen anses representera en 

slags nomaldrift i den undersökta anläggningen. Avvikelser från denna normaldrift 

borde då vara de driftsätt som ger oväntat höga eller låga utsläpp.  

 

Programmet använder sig av en robust variant av minsta kvadratmetoden och den 

partiella derivatan för att visa hur en förändring av de primära reglerparametrarna 

påverkar utsläppen från anläggningen. Då tydliggörs vilka driftsätt som riskerar att ge 

onormalt höga utsläpp och i ett framtidsscenario kan reglersystemet då varna för dessa 

driftsätt.  

 

Slutsatserna är att man med denna metod kan använda anläggningens mätvärden för att 

visa vilka driftsätt som ger onormalt höga utsläpp. För att ge ytterligare tyngd åt denna 

slutsats hade man behövt detaljstudera den grupp av mätvärden som avviker mycket 

från själva anpassningen. Om de driftsätt som föreslås ge höga emissioner faktiskt 

återfinns i denna mätvärdesgrupp, visar det att metoden på ett korrekt sätt kan peka ut 

de driftsätt som ger höga emissioner. Detta ligger dock i ett framtida projekt. 
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1 Inledning 

 

Det samhälle människan har byggt upp är beroende av energi för att fungera. Vår 

användning av fossila bränslen har medfört stora utsläpp av koldioxid, vilket har 

resulterat i negativa klimateffekter [1]. Ett sätt att producera energi utan att öka 

utsläppen av koldioxid, är att i förbränningsanläggningar ersätta fossila bränslen med 

biomassa. Den koldioxid som släpps ut vid förbränningen av biomassa är samma mängd 

koldioxid som motsvarande mängd biomassa lagrar in under sin livstid via fotosyntesen 

[2]. Sett i ett livscykelperspektiv är förbränning av biomassa koldioxidneutralt och 

bidrar inte till ökade utsläpp av koldioxid såsom förbränningen av fossila bränslen gör. 

Däremot kan förbränning av biomassa ge upphov till utsläpp av andra ämnen som har 

negativ miljöpåverkan. Kväve och svavel bildar vid förbränning olika kväve- och 

svaveloxider (här kallat NOx och SOx), som i luften reagerar med vattenånga och når 

mark och vattendrag i form av surt nedfall [3]. Förbränning kan också ge utsläpp av 

oförbrända kolväten och partiklar från sot och aska i de fall förbränningen inte är 

fullständig [ 4]. Några av dessa oförbrända kolväten klassas som cancerframkallande [5] 

och partiklar kan kopplas till luftrörsproblematik [6].  

 

1.1 Bakgrund 
Både på nationell nivå och EU-nivå finns lagar och förordningar för att begränsa 

emissioner från förbränningsanläggningar [7,8,9]. De gränsvärden som finns gäller 

anläggningar > 50 MW, men utsläpp från mindre anläggningar uppmärksammas i EU:s 

nya direktiv om industriutsläpp [8]. Direktivet konstaterar att anläggningar av storleken 

<50 MW installerad effekt står för en betydande del av emissionerna och direktivet 

uppmanar EU-kommissionen att se över detta. Även om det idag inte finns några 

gränsvärden för anläggningar <50 MW kan man i framtiden förvänta sig ett regelverk 

som syftar till att begränsar utsläppen dessa.   

 

På varje anläggning mäts och registreras olika flöden, temperaturer och faktorer 

löpande. Olika anläggningar mäter och registrerar olika faktorer, vilket främst beror på 

reglerstrategi, anläggningstyp, lagar och förordningar. Reglersystemet tar in dessa 

mätvärden och använder dem för att generera den eller de utsignaler som skickas till 

olika processparametrar [10]. Jämfört med mindre anläggningar är reglersystemet i en 

stor anläggning mer komplext eftersom in- och utsignalerna är fler.  

 

Oavsett reglerssystem och grad av komplexitet, baseras driften av anläggningen på de 

inkommande momentana mätvärdena. Ingenstans i systemet görs några erfarenheter om 

hur de olika processparametrarna, d.v.s. driftsättet, kan kopplas till emissionerna. 

 

I de fall man vill simulera emissionerna från anläggningar finns kommersiella verktyg i 

form av Computational Fluid Dynamics (CFD) [10]. CFD sparar tid och resurser när det 

gäller att simulera en stor anläggning och används ofta i projekteringsstadiet för att 

säkerställa att en anläggning uppfyller ställda miljökrav. För en mindre anläggning är 

resurserna avseende ekonomi, datorkapacitet och beräkningstid alltför stora. Det saknas 

verktyg som är anpassade till de mindre anläggningarnas resurser. 
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Gemensamt för anläggningarna är att de lagrar stora mängder data. Alla dessa data finns 

tillgängliga i systemet och visar anläggningens olika driftförhållanden över tid. Om man 

kan dra slutsatser av tidigare driftsätt och emissioner, baserat på dessa mätvärden, 

öppnas möjligheten att via reglersystemet varna för driftsätt som ger höga emissioner. 

Då öppnas möjligheten att undvika de driftsätt som ger höga utsläpp och i förlängningen 

kan detta ge stora miljövinster.  

 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Arbetet syftar till att visa hur man med hjälp av statistiska och numeriska metoder kan 

sammanfatta dessa stora datamängder, d.v.s. driftlägen, och skapa två basfunktioner 

som beräknar utsläppen av CO och NOx från anläggningen. Funktionerna baseras på 

litteraturstudier för att identifiera de parametrar som bör inverka på emissionsnivåerna. 

Basfunktionerna anpassas sedan mot anläggningens mätdata och ger ett polynom som 

beräknar utsläppsnivån baserat på mätvärdena. Om anpassningen görs mot värden som 

korrelerar väl kan polynomet tolkas som att det representerar en slags nomaldrift i den 

undersökta anläggningen. Avvikelser från denna normaldrift borde då vara de driftsätt 

som ger oväntat höga eller låga utsläpp. För att kunna identifiera de driftlägen som ger 

höga emissioner, d.v.s. avviker från normaldriften, måste polynomet på ett statistiskt 

säkerställt sätt underprediktera utsläppen i vissa parameterkombinationer.  

 

Målet är att leverera ett program som först anpassar målfunktionen till den specifika 

anläggningens mätdata och sedan identifierar avvikande emissionsnivåer.  

 

För att spara resurser skrivs programmet i Scilab, vilket är en gratis mjukvara som kan 

laddas ner via www.scilab.org. För att minimera den datorkapacitet som krävs kommer 

de kemiska reaktionerna att baseras på få samband och enkla summareaktioner. För att 

utesluta den påverkan som eldningsteknik och bränsleval har, kommer alla reaktioner 

fokusera på processerna som sker i gasfasen. Reaktionsmekanismerna antas därmed 

vara samma oavsett typ av eldstad och oavsett typ av bränsle. Metoden, samt den 

bakomliggande teorin, beskrivs mer detaljerat i avsnitt 6.  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Fokus när det gäller utsläpp ligger på CO (som i praktiken tjänar som indikator på 

oförbrända kolväten) och NOx. Andra utsläpp samt deras lagar, förordningar och 

reningstekniker omfattas inte av detta arbete.  

 

Att utvärdera de driftsätt som ger högst resp. lägst utsläpp, samt att ge förslag på 

åtgärder för att undvika dessa driftsätt, omfattas inte heller av detta arbete. Vad gäller 

bränsle ligger fokus helt och hållet på biomassa. 

 

2 Teori 
 

Teoridelen börjar med att beskriva de miljölagar som finns angående emissioner från 

förbränningsanläggningar. Sedan ges en generell beskrivning av hur bränslet förbränns 

samt de viktigaste reaktionerna och processerna som sker i eldstaden. De 

http://www.scilab.org/
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summareaktioner och processer som tas upp är förenklade så långt det går. Syftet är att 

kvalitativt visa vilka parametrar som har betydelse för bildandet av emissioner och 

därmed också visa vilka parametrar som bör ingå i polynomet.  Härefter följer en 

beskrivning av hur NOx och CO uppkommer, samt de betingelser som ska råda för att 

minimera dem. Sist i teoridelen ställs så själva basfunktionerna upp.  

 

2.1 Miljölagar 
  
2.1.1 2010/75/EU 

Bakgrunden till 2010/75/EU var att man från EU:s sida insåg att kraven på utsläpp från 

förbränningsanläggningar behövde skärpas [8]. Dessutom var det nödvändigt att 

förbättra och förtydliga flera av de gällande direktiv som behandlade utsläpp från 

industrin. Resultatet blev det nya direktivet 2010/75/EU IED (Industrial Emissions 

Directive) vilket trädde i kraft 7 januari 2013.  

Avsikten med det nya direktivet var bl.a. att skärpa vissa utsläppskrav från stora 

anläggningar (fjärrvärmeproducenter, elproducenter, avfallsförbränning, cementindustri, 

titandioxidindustrin etc.). Samtidigt sågs ett behov av att samordna åtgärder för att 

förebygga och begränsa olika föroreningar. Direktivet pekar tydligt på att en minskning 

av utsläpp på en punkt inte ska generera större utsläpp på något annat ställe, denna 

princip ligger också till grund för de slutsatser som anges i BAT-dokumenten. Tidigare 

låg BAT-dokument (Best Avaliable Technology) som en bedömningsgrund/riktlinje för 

tillståndsgivare, men i det nya direktivet avgör medlemsländerna själva om BAT-

dokument ska vara vägledande eller utgöra grunden för tillstånd. Dokumentet upprättas 

av EU och framtagandet sker i samråd med representanter från medlemsstaterna, 

industrin samt politiskt oberoende miljöorganisationer. Dessutom ska EU med jämna 

mellanrum uppdatera BAT-dokumentet. 

 

Direktivet slår fast att stora anläggningar bidrar med stora utsläpp och kommissionen 

ges därför i uppdrag att skärpa kraven på utsläpp från olika typer av anläggningar. 

Dessa begränsningsvärden ska bygga på BAT-dokumentet i syfte att balansera nytta, 

ekonomi och miljö. Fram tills att BAT-dokument finns för olika 

anläggningstyper/branscher gäller fastställda gränsvärden från de nu ersatta direktiven, 

om inget annat anges. 

 

Direktivet slår också fast att anläggningar med mindre än 50MW installerad effekt 

bidrar med en betydande del av utsläppen av CO, NOx och SOx. Det fastslås att här 

finns en stor potential när det gäller att minska utsläppsnivåerna från mindre 

anläggningar. Kommissionen ges i uppdrag att se över hur dessa utsläpp kan begränsas. 

 
2.1.2 Clean Air Package 

Som en respons på ovanstående uppdrag lade EU-kommissionen den 18:e december 

2013 fram förslaget Clean Air Package Policy [11]. I detta lagförslag fanns skärpta 

utsläppskrav för stora och medelstora anläggningar, men även införda gränser för 

mindre förbränningsanläggningar. Förslaget drogs sedan tillbaka innan omröstning och 

det är oklart när ett nytt förslag kommer att arbetas fram. 

 
2.1.3 Miljöbalken  

Miljöbalken är de bestämmelser som har tillkommit för att se till att verksamheter 

utövas på ett sådant sätt att människa och miljö inte tar skada [7]. Vissa verksamheter 

omfattas dessutom av ytterligare lagar, hänvisning görs i Miljöbalken.  
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För vissa typer av verksamhet krävs tillstånd, reglerna om tillståndsplikt finns i 9 kap. 6 

§ och är en direkt införlivning av IED 2010/75/EU. De företag som berörs av IED 

2010/75/EU måste följa de BAT-slutsatser som finns i direktivet. 

 
2.1.4 Miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 

Sveriges riksdag antog 1990 en lag om att utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 

ska avgiftbeläggas [9]. Systemet trädde i kraft 1992 och har resulterat i att utsläppen av 

kväveoxider per producerad energienhet har minskat, se figur 1. Lagen innebär att 

producenter som använder pannor eller gasturbiner för värme- och/eller elproduktion 

och producerar mer än 25 GWh energi på ett år åläggs att betala 50kr/kg utsläppt 

kväveoxid. Vid årets slut skickas en deklaration på antalet producerade MWh energi till 

Naturvårdsverket, liksom en rapport på hur många kg NOx som släppts ut. 

Naturvårdsverket administrerar ett återbetalningssystem där pengarna placeras i en pott 

och efter avdrag för administration betalas pengarna tillbaka till producenterna baserat 

på årets energiproduktion. De som har producerat mycket energi men lyckats hålla nere 

utsläppen av NOx gynnas av detta system. 

 

 
Figur 1. Minskat antal kilo kväveoxid per MWH nyttig energi. [12] 

 

2.2 Lokalt miljöarbete 
Det lokala miljöarbetet i Kronobergs län bedrivs av länstyrelsen i Kronobergs län samt 

de ingående kommunerna. De förbränningsanläggningar som omfattas av IED 

2010/75/EU får tillsyn från länsstyrelse eller kommun [13]. Den operativa tillsynen 

fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna enligt 

Miljötillsynsförordningen [14]. Om en verksamhet har krav på sig att inte släppa ut med 

än en viss mängd av ett visst ämne, preciseras dessa värden i anläggningens tillstånd. 

 

Det lokala miljöarbetet påverkas av direktivet 2010/75/EU främst genom att vissa 

verksamheter kan få en förändrad form av tillsyn. Förändringen är baserad på det 

tillstånd verksamheten har samt vilka BAT-slutsatser som gäller för deras verksamhet. 

Dessutom kan det leda till att nya verksamheter tillkommer i den tillsynen som 

länsstyrelsen och kommunen utövar [13]. 

 



  
 

5 

Anna Fredriksson 

2.2.1 CO-utsläpp och oförbrända kolväten 

I den dagliga verksamheten ute på förbränningsanläggningen får de uppmätta halterna 

av CO i de utgående rökgaserna tjäna som indikator för hur god förbränning man har. 

Om anläggningen har krav på sig att inte släppa ut mer än en viss mängd CO, regleras 

detta i anläggningens tillstånd som medelvärde över en viss tid [13]. Utsläppen av CO 

kan under kortare perioder då vara höga eller tom väldigt höga, trots att medelvärdet 

håller sig inom de föreskrivna gränserna. Men en låg eller hög halt av CO är inte alltid 

analogt med hög eller låg halt av kolväten. Studier har visat att korrelationen mellan 

uppmätt halt CO och oförbrända kolväten inte är entydig [15]. 

 
2.2.2 NO-utsläpp 

Reglersystemen i en anläggning syftar till att maximera verkningsgraden samt, i de fall 

anläggningen har miljökrav på sig, att hålla nere nivån av emissioner [16]. 

Reglersystemen är uppbyggda så att en signal mäts och tas in till systemet, direkt eller 

via beräkning styr insignalen sedan en eller flera utsignaler från reglersystemet [17]. 

Exempelvis kan en ökning av utgående halt CO i rökgaserna leda till en ökad andel luft 

till sekundärzonen [10]. För att få så bra reglersystem som möjligt utan stora 

tidsfördröjningar mellan in- och utsignal, är det viktigt att de parametrar som mäts är 

lätta att mäta, lätt kunna påverkas av styrsignalerna och inte påverkas av eventuella 

störningar [17].  

 

För de anläggningar som omfattas av lagen avgifter på kväveoxider vid 

energiproduktion måste halten av kväveoxider mätas kontinuerligt eller beräknas enligt 

en schablonmodell [9]. För anläggningar med >100MW krävs kontinuerligt mätning av 

utsläpp i rökgaserna [18]. I de fall mätning av kväveoxider görs externt på regelbunden 

basis finns tydliga riktlinjer utarbetade där man också hänvisar till gällande standarder 

[16].  

 

Sammanfattningsvis pågår det alltså ett stort miljöarbete för att minska olika typer av 

emissioner. Även om Clean Air Package inte antogs kommer mindre anläggningar 

sannolikt kommer att behöva se över miljöprestandan för att kunna möta framtida krav 

på lägre emissioner. Att kunna identifiera och undvika de driftlägen med högst utsläpp 

av CO är väldigt viktigt eftersom man då med stor sannolikhet också kraftigt reducerar 

utsläppen av PAH. 

 

 

2.3 Olika eldningstekniker 
Nedan tas tre generella eldningstekniker upp. Inom vardera tekniken ryms olika 

variationer på den exakta utformningen av eldstaden, vilket inte beskrivs ytterligare i 

detta arbete. 

 
2.3.1 Rostereldning 

Vid rostereldningen rör sig bränslet genom eldstaden och torkning, pyrolys och 

fastfasförbränning (se avsnitt 2.4) kommer att ske i olika zoner i eldstaden. Luften 

tillsätts underifrån genom kanaler i rostret [19]. Själva rostret kan vara plant, lutande 

eller trappformat, beroende på eldstadens utformning. 

 
2.3.2. Fluidiserade bäddar 

I de fall luften som strömmar genom bränslebädden får bränslepartiklarna att lyfta och 

sväva omkring, pratar man om fluidiserade bäddar [19]. Själva bädden består av sand, 
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bränsle och ibland kalk och ligger på en platta. Genom plattan tillsätts luften. Uttrycket 

fluidiserad bädd kommer av att själva bädden beter sig som en fluid. Den gashastighet 

där bädden går från fast till fluidiserad kallas fluidiseringshastighet. I takt med att 

fluidiseringshastigheten ökar kommer partiklar att ryckas med genom eldstaden och in i 

konvektionsstråket. Om partiklarna avskiljs innan konvektionsstråket för att sedan 

återförs till bädden talar man om en cirkulerande fluidiserad bädd.  

 
2.3.3 Pulvereldning 

Om gashastigheten genom bränslebädden ökas ytterligare, kommer alla bränslepartiklar 

att följa med gasströmmen. Detta kallas pneumatiskt transport och används i 

pulvereldade anläggningar [19]. Luften bär med sig bränslepartiklarna in i eldstaden där 

de förbränns i en eller flera fria flammor från brännare.  

 

 

2.4 Vad sker i eldstaden? 
Oavsett eldningsteknik finns det ett antal gemensamma processer och skeenden som 

sker i eldstaden. För att få den energi som finns i bränslet kommer biomassan under 

förbränningen att genomgå fyra olika steg [10]. 

 Torkning 

 Pyrolys 

 Gasfasförbränning 

 Fasfasförbränning 

 

Under torkningen kommer vattnet i bränslet att avgå som vattenånga. Denna energi tas 

från bränslet. För ett blött bränsle kommer torkningen att ta längre tid eftersom 

masstransporten av vattenånga från bränsle till gasfas blir en begränsande faktor [20].  

 

Under pyrolysen, vilken för biomassa startar vid ca 160-250 °C [20], kommer 

merparten av bränslet att omvandlas till flyktiga ämnen. De lättaste kolvätena avgår 

först och följs sedan av allt tyngre kolväten. Tyngre kolväten bryts sedan ner till mindre 

kolväten genom krackning och/eller hydroxylering.  

 

Med fast biomassa menas här ett vedbaserat material, d.v.s. ett material som i huvudsak 

består av de tre grundstrukturerna cellulosa, hemicellulosa och lignin. Dessa tre ämnen 

utgörs till största delen av kol, väte och syre. En mindre mängd utgörs av kväve samt 

olika mineraler, främst N,P,K,Ca,Mg,Na och Si [4]. Den exakta sammansättningen av 

de ingående ämnena varierar mellan olika typer av biomassa. Den exakta 

sammansättningen fastställs med hjälp av bränsleanalys, något som inte tas upp mer här. 

 

Förbränning involverar ett stort antal kemiska reaktioner där bränslet oxideras av syret i 

luften. I förbränningsanläggningar är det oxiderande ämnet syre som tillsätts via luften. 

Målet är att nå en fullständig förbränning, vilket innebär att de brännbara substanserna 

fullt ut oxideras till den stabilaste föreningen. För C är denna förening CO2 och för H är 

det H2O. I detta arbete tas enbart de mest förenklade summareaktionerna upp i syfte att 

identifiera de parametrar som bör vara mest betydelsefulla för uppkomst av CO och 

NOx.  

 

Teoretiskt kan då den fullständiga förbränningen för C, H och O ställas upp i sin mest 

förenklade form som:  
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   (1)

  

I praktiken räcker det vid förbränning inte att tillsätta exakt det antal molekyler syre 

som behövs för att oxidera allt C till CO2 och allt H till H2O. Förbränningen i 

anläggningen sker till största delen i en turbulent gas och förloppet blir då mer av en 

stokastisk process. En stokastisk process kan beskrivas som slumpmässiga och 

sannolikhetsfördelade händelser mellan ett antal mätbara parametrar.  Man behöver 

därför tillsätta syre i överskott för i praktiken komma så nära fullständig förbränning 

som möjligt.  

 

I verkligheten är det förstås väldigt mycket fler reaktioner som sker. Som tidigare nämnt 

är fokus för arbetet inte att ta hänsyn till alla dessa, syftet ligger i att så långt det går 

förenkla själva förbränningskemin till summareaktioner samt minimera de komplexa 

samband som råder i eldstaden. Vissa processer och grundläggande företeelser är 

gemensamma för i princip alla kemiska reaktioner, och de förhållanden som råder i 

eldstaden kommer att avgöra huruvida de kemiska reaktionerna kan och hinner ske. För 

den allmänna reaktionen:  

 

A + B  C + D      (2)

   

beskrivs reaktionshastigheten k av Arrheniusekvationen [21] som: 

 

      (3) 

 

Ea = aktiveringsenergin för den specifika reaktionen 

R = gaskonstanten  

T = temperatur (K) 

 

Konstanten A kan i sin tur vara temperaturberoende, vilket gör att ekvationen ibland 

också skrivs som [8]: 

 

      (4) 

 

Arrheniusekvationen visar att om de kemiska reaktionerna ska kunna ske under den 

relativt korta tiden reaktanterna befinner sig i eldstaden, måste alltså temperaturen i 

eldstaden vara hög nog.  

 

Energin i kollisionen mellan rektanterna A och B ovan måste uppnå den sk 

aktiveringsenergin för att produkterna C och D ska bildas. Den kinetiska energin, , 

beror av hastigheten u och massan m enligt:  

 

           (5) 

och hastigheten hos en molekyl beror av temperaturen enligt [21] 

 

       (6) 

 

M = molmassa (  
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Höga temperaturer ger höga gashastigheter vilket gör att gasen får mycket kinetisk 

energi. Men blir hastigheten alltför snabb genom eldstaden kommer reaktionerna inte att 

hinna ske. För att bränslet ska kunna oxidera fullt ut i eldstaden måste alltså de kemiska 

reaktionerna få rätt förutsättningar. De måste ha tillräckligt med tid, tillräckligt med 

energi och sannolikheten att reaktanterna fysiskt träffas ska maximeras.  

Sammantaget talar man om de tre T: na för att uppnå god förbränning i eldstaden:   

 

 Tid 

 Temperatur  

 Turbulens 

 
2.4.1 Fastfasförbränning 

När alla flyktiga ämnen övergått till gasfas kvarstår en torr, porös massa vilken kallas 

char [10]. Detta material kännetecknas av högt värmeinnehåll, låg densitet och består till 

största delen av fast kol.  En mindre del av charen utgörs av de mineraler som från 

början ingick i bränslet samt det kväve som inte kunde avgå under pyrolysen. För att få 

ut även denna energi oxideras char i fastfasförbränningen enligt: 

   

 

C + O2 ↛  CO + CO2 [4,22,23]    (7) 

 

Reaktionshastigheten, rchar, kan ställas upp som [22] 

 

       (8) 

               

= partialtrycket av syre  

kr = kinetiska reaktionshastigheten  

kd = diffusionshastigheten    

  

Partialtrycket (koncentrationen) av O2 är alltså en avgörande faktor för att kolet fullt ut 

ska oxidera till CO2, vilket även stöds av [23,24]. Det kommer alltså att vara de 

förhållanden som råder i gasfasen som har störst inverkan på utsläppen av CO.  

 
2.4.2 Gasfasförbränning  

Gasfasförbränningen kan sammanfattas i formeln: 

 

2 CO + O2 → 2 CO2 [22, 23]    (9) 

 

Om mängden char är hög kommer mycket CO att bildas. Dock är det syretillförseln 

kombinerat med under vilka förhållanden, se avsnitt 2.2.4 och 2.2.5, 

gasfasförbränningen sker som i slutändan avgör hur mycket CO som går ut i 

rökgaserna.  

Kvar efter förbränningen får vi sedan askan, vars egenskaper och innehåll inte 

behandlas vidare här. Den energi som tagits från bränslet återfinns nu i rökgaserna och 

används vidare i avsedd process.  
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2.5 Styrning och reglering 
Primärt är det 3 faktorer som påverkar regleringen av anläggningen; effekt, temperatur 

och syrehalt [10]. Hur reglerparametrarna påverkar och samverkar på bildningen av CO 

och NOx redogörs för i detta avsnitt för att längre fram ställa upp basfunktionerna CO(t) 

samt NOx(t). 

 
2.5.1 Effekt 

Efterfrågan på effekt ut är det som styr bränsleinmatningen. Vad som indikerar effekten 

kan vara olika, ett vanligt exempel är att en låg eller sjunkande temperatur på 

returvattnet i en fjärrvärmeproducerande anläggning resulterar i en ökad 

bränsleinmatning. Ett ökat bränsleinflöde ger ökad temperatur i eldstaden eftersom mer 

energi frigörs när bränslet oxiderar och förbränningsintensiteten, eldstadsbelastningen 

uttryckt i W/m3, ökar [10]. 

 

Kombinerat med bränsleinmatningen regleras primärluften för att få önskad mängd 

syre.  Det finns ett lägsta värde och ett högsta värde för primärluftsflöde. Värdet grundar 

sig på vilken eldningsteknik som används [19]. Exempelvis är lägsta värdet för en 

rostereldad anläggning det luftflöde som krävs för att hålla rostern kyld eftersom den 

brinnande charen annars kommer att få den att smälta.  För en pulvereldad anläggning 

sätts den nedre gränsen av den mängd luft som krävs för att transportera in bränslet i 

eldstaden. För fluidbäddar motsvaras det lägsta luftflödet av den minsta 

fluidiseringshastigheten.  

 

Ett högt primärluftflöde ökar risken för medryckning av bränslepartiklar. Partiklar som 

rycks med kommer att pyrolysera och förbrännas längre fram i eldstaden. Om pyrolys 

sker i sekundärzonen eller ännu längre fram i eldstaden, d.v.s. under syrerika 

förhållanden, ökar halten av bränsle-NOx (se avsnitt 2.4.1). Samtidigt får de flyktiga 

kolväten som avges från bränslet en kortare uppehållstid och riskerar att inte hinna 

oxidera fullt ut, se avsnitt 3.1.5. Om oförbrända partiklar följer med hela vägen ut via 

rökgaserna ökar inte bara utsläppen till omgivande miljö, det ger också en lägre 

effektivitet i eldstaden eftersom all energi i bränslet inte kan utnyttjas. Från lägsta-nivån 

på primärluften kommer alltså luftfaktorn att linjärt minska mot ett ökat bränsleflöde 

tills de båda när sitt maxvärde.  

  

En förändring i bränslets fukthalt gör att att reglerparametrarna måste justeras. Ett 

bränsle som är väldigt fuktigt kräver ett ökat gasgenomflöde i eldstaden för att 

transportera bort all vattenånga och upprätthålla förbränningen [20], se avsnitt 5.2. För 

ett torrt bränsle riskerar eldstadstemperaturen istället att bli för hög eftersom mindre 

energi går åt till att förånga vattnet. Temperaturen kan regleras med rökgasåterföring, se 

avsnitt 5.3. 

 
2.5.2 Syrehalt 

För varje eldstad finns en optimal luftfaktor, λ, för varje bränslefukthalt. Vid detta λ är 

utsläppen av CO som lägst [10].  

Detta totala luftflöde delas av reglersystemet upp som andel primärluft till primärzonen 

och andel sekundärluft till sekundärzonen. 

 

För att bränslet ska kunna torka och för att förbränningen ska kunna upprätthållas, 

måste vattenångan transporteras bort från bränslepartiklarna [20]. En ökning av 

primärluftflödet ökar inte bara masstransporten av vattenånga utan också oxidation av 

kolväten via det extra syretillskottet. Men samtidigt som gashastigheten ökar, ökar 
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också den konvektiva värmeöverföringen från bränslebädd till gas, och uppehållstiden 

minskar. Ett alltför fuktigt bränsle kan resultera i för låg temperatur i primärzonen och 

leda till otillräcklig oxidation av kolväten. En alltför hög halt av oförbrända kolväten till 

sekundärzonen kan leda till ökade utsläpp av CO, se avsnitt 3.1.   

 

I anläggningen strävar man efter att hålla syrehalten så nära över den stökiometriska 

mängden som möjligt för att hålla hög effektivitet. Tillsatsen av sekundärluften regleras 

mot rökgasinnehållet av CO och/eller O2 (restsyret) [10]. Om volymen tillsatt luft/ 

bränsle ökar så minskar uppehållstiden i systemet och då minskar den tid man har på sig 

att återta värmen ur rökgaserna i konvektionsstråket.  

 
2.5.3 Rökgasåterföring (Temperaturreglering) 

Temperaturen i eldstaden regleras med hjälp av andelen rökgas som återförs till primär- 

och sekundärzonen [10]. Riskerar temperaturen att bli för hög ökas rökgasåterföringen 

och riskerar den att bli för låg minskar man den.  

 

Eftersom bränslebädden brinner underifrån [10] och upp kommer primärzonens gaser 

att kylas på sin väg upp genom bädden och ha låg temperatur jämfört med gaserna 

längre fram i sekundärzonen. Det låga flödet av primärluft för att hindra medryckning 

gör att gasen har låg rörelseenergi. För att öka omblandningen i primärzonen och 

motverka stråkbildning kan rökgas återföras till denna del, men generellt sett har man i 

primärzonen en dålig omblandning även vid rökgasåterföring. Anledningarna till att 

man återför rökgaser istället för att tillsätta luft är främst två: 

 

 Rökgaserna är varmare än luft och minskar alltså energiåtgången för att värma gasen 

till eldstadstemperatur 

 Partialtrycket av syre är lägre i rökgaserna än i luften, vilket bidrar till att hålla nivån 

av bränsle-NOx nere. 

 

2.6 Mätvärden i praktiska anläggningar 
För att uppfylla miljökraven samt dokumentera vad som händer i 

förbränningsanläggningen lagras mätvärden på olika parametrar i anläggningens 

datasystem. Exakt vilka parametrar som olika anläggningar mäter, samt hur ofta, beror 

av lagar och förordningar samt hur reglersystemet är uppbyggt. Oavsett det faktum att 

olika anläggningar mäter olika parametrar i olika tidsintervall, resulterar dessa 

mätvärden i enorma mängder data. 

 

2.7 Utvärdering av mätvärden 
Grunden för arbetet är att anpassa generella basfunktioner, en för halterna av CO och en 

för halterna av NOx, till mätdata. För att göra detta kan man tänka sig olika metoder.  

 

 
2.7.1 Minsta kvadratmetoden 

För att anpassa en antagen funktion så bra som möjligt till uppmätta värden kan man 

använda sig av minsta kvadrat-metoden [Esbrensen]. Metoden grundar sig på att det 

kortaste avståndet från en punkt till en rät linje är det vinkelräta avståndet. Det enskilda 

mätvärdet kan ligga både över och under den anpassade linjen, därför använder man sig 

av avståndet i kvadrat för att enbart behöva använda positiva tal. Fördelen med minsta 

kvadratmetoden är att Scilab har en färdig algoritm som kan användas och anpassningen 

går relativt snabbt. Nackdelen är att ett avvikande värde får väldigt stor inverkan på en 
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anpassning eftersom avvikelsen förstärks kraftigt på grund av kvadreringen. Ett sätt att 

kompensera för detta diskuteras längre fram.  

 

För att få den bästa anpassningen av funktionen till alla mätvärden ska summan av alla 

kvadrerade avstånd mellan mätvärdet och funktionens värde  vara så liten som 

möjligt. Matematiskt skriv detta som att: 

 

      (10) 

 

I det här uttrycket representerar  ett mätvärde i en bestämd punkt medan  är 

basfunktionens värde i samma punkt. Varje mätvärde  jämförs med basfunktionens 

värde  och skillnaden kvadreras. Genom att minimera skillnaderna mellan mätvärdet 

och målfuktionens värde, att söka den minsta kvadraten, kan man få fram 

koefficienterna till den funktion som är bäst anpassad till alla mätdata. Målfunktionen  

bör ha sådana egenskaper att den på ett realistiskt sätt avspeglar de viktigaste faktorerna 

för det aktuella problemet. 

 

I det teoretiskt bästa fallet kommer en anpassningen att gå igenom alla mätpunkter och 

därmed resultera i att kvadratsumman blir noll. Så är oftast inte fallet utan man får söka 

efter de koefficienter som gör att summan är så nära noll som möjligt. 

För att få det vinkelräta avståndet mellan mätvärdet och den anpassade funktionen sätts 

derivatan till noll. Alltså deriverar vi funktionen  f( ). Om målfunktionen  istället 

får beskrivas som  kan uttrycket för minsta kvadratmetoden skrivas som 

 

      (11) 

 

som vid utveckling blir = 

 
 (12) 

 

Om  deriveras och sätts till noll kan vi hitta lösningen till funktionerna: 

 

    (13) 

 

     (14) 

 

Om man söker de ingående koefficienterna a och b, behöver man leta nollställe för både 

a och b samtidigt. Alltså måste de båda ovanstående funktionerna    

 och deriveras med avseende på a, b och ab. Detta kallas den partiella derivatan.  

 

Övriga termer hanteras som vanliga konstanter. Vi får då 4 nya ekvationer som efter 

förenkling ser ut som följer: 

 

= 2n                                         (15-18) 

 

Dock har vi här ingen rät linje. Därför görs i nästa steg approximationen att en 

polynomlinje, om den delas upp i tillräckligt små steg, kan beskrivas med ett lika stort 

antal räta linjer. Då kan steget från  till  beskrivas med hjälp av derivatan 

som 
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   (19) 

 

Men eftersom polynomet består av 22 koefficienter kommer alltså varje steg från 

 till  för förstaderivatan att behöva beskrivas med förändringen i varje 

mätvärde på parametern multiplicerat med den partiella derivatan för samma parameter.  

 

För funktionen   kan en lösning med minsta kvadratmetoden ställas upp 

på matrisform som: 

 

    (20) 

 

Vänsterledet är förstaderivatan satt till noll, det mittersta matrisen är de partiella 

derivatorna avseende parameter  och  i varje mätpunkt och den högra 

matrisen är förändringen i mätvärde från mätpunkt till  . Värdet på de partiella 

derivatorna kommer alltså att ge koefficienterna till funktionen .  

 

I detta arbete kommer de 22 parametrarna att ge ge upphov till ett stort ekvationssystem 

som programmet löser via anropet lsqrsolve.  

Programmets uppbyggnad beskrivs mer utförligt under avsnitt 6.2.4 och programkoden 

finns i bilaga A. 

 
2.7.2 Robusta anpassningsmetoder 

Mer robusta varianter använder sig av absolutbeloppet för att få fram den bästa 

anpassningen. Detta kan skrivas som: 
 

     (21) 
 
En fördel med denna metod är att enstaka värden som avviker kraftigt inte får så stor 

inverkan på anpassningen som när man använder sig av minsta kvadratmetoden. Att 

använda sig av absolutbeloppet är inte tillämpbart i detta arbete eftersom man använder 

sig av derivatan. Derivatan för absolutbeloppet inte är definierad. 

 
2.7.3 Multivarat analys 

 

Multivariat analys används för att hantera stora datamängder och att visa eller hitta 

samband mellan dem [25].  Multivariat analys är ett samlat begrepp för flera olika 

tekniker där Principal Component Analys (PCA) är vanligast. Som teoriavsnittet 

beskriver är CO(t) och NO(t) ett resultat av flera olika variabler men trots detta är 

multivariat analyser här ingen lämplig metod.  

 

I PCA utvärderas data för att avgöra vilka variabler som har störst inverkan på 

resultatet, dessa viktas högst [25]. Denna ges namnet PC1, Principal Component 1. 

Sedan går man vidare för att hitta den nästa viktigaste, PC2. De variabler som i analysen 

anses vara mindre viktiga kommer alltså att viktas lägre då de anses påverka resultatet i 

lägre grad. Till sist når man de PC som inte anses ha någon inverkan på resultatet och 

dessa brukar uteslutas, sk noise. 

 

Även om området multivariat analys rymmer fler tekniker är det grundläggande 

konceptet inom området att på ett eller annat sätt vikta/ korrelera data mot den faktor 
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som undersöks [25]. En multivariat analys kommer alltså att vikta en faktor högre än 

den andra. Detta blir en felaktig utgångspunkt i detta arbete eftersom man här själv vill 

välja att undersöka hur en förändring av effekt, syrehalt och/eller temperatur inverkar på 

halterna av CO och NOx i den specifika anläggningen. Den förändringen som sker 

grundar sig i värdet på den partiella derivatan. 

 

3 Hur uppkommer CO och NOx  
När man använder en funktion mot uppmätta värden är det en viktig aspekt att den 

funktion man vill anpassa faktiskt beskriver scenariot väl. De ingående termerna i 

basfunktionerna bör avspegla de aktuella naturlagarna och processerna som råder i 

eldstaden på ett rimligt sätt. Hit hör tid, temperatur och turbulens såsom beskrivits i 

avsnitt 2.4, kemisk kinetik med förenklade ekvationer liknande dem i avsnitt 2.4, samt 

hur dessa parametrar kan kopplat till de faktiska reglerparametrarna i enlighet med 

avsnitt 2.5. Förutom detta tillkommer ett antal faktorer som direkt påverkar nivån av 

utsläpp.  

 

1.1 3.1 Kväveoxider (NOx) 
Kvävehalten i bränslet är en parameter som direkt påverkar bildningen av NOx [14,17].  

NOx kan uppkomma på tre sätt [8]. 

 
3.1.1 Bränsle-NOx 

Kvävet i bränslet avges som NH3 eller HCN beroende på hur mycket syre som finns 

närvarande. De viktigaste reaktionerna för kvävets omvandling från bränslekväve till 

NOx och N2 är: 

 

1)  [4,26] 

 

2)  [4,26] 

 

3)  [4] 

 

4)  [4]   

 

Om syre finns i överflöd avgår kvävet som NOx, men om syret begränsas kommer 

merparten av kvävet att avgå som NH3 [27]. Den NOx som har sitt ursprung direkt från 

bränslet refereras till som bränsle- NOx 

 
3.1.2 Termisk NOx 

Vid temperaturer >1300 ºC kan trippelbindningen i N2-molekylen gå sönder och  i 

närvaro av syre kan termisk NOx bildas .  

Reaktionerna kallas för Zeldovich-mekanismen och kan beskrivas med tre reaktioner 

[28]: 

 

1)  

2)  

3)  

 

Även om medelgastemperaturen befinner sig under 1300 ºC kan temperaturen lokalt 
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komma upp i högre temperaturer som leder till termisk NOx. 

 
3.1.3  Prompt-NOx mekanismen 

Kväve från luften reagerar med CH -radikaler och bildar HCN, vilken sedermera 

omvandlas till NOx via samma reaktioner som beskrivs under bränsle- NOx. 

För biomassa brukar andelen prompt- NOx negligeras eftersom bildningen kräver hög 

halt av både syre och CH-radikaler [10,28], varför syrehalt här är låg beskrivs längre 

fram. Prompt- NOx är däremot en viktig källa till NOx vid förbränning av fossila 

bränslen.  

 

I typiska biobränsleeldade anläggningar kommer i storleksordningen 50 á 80 % av all 

bildad NOx från bränsle-NOx mekanismen, 5 % via prompt-NOx och resten är termisk 

NOx. [19] 

 
3.1.4 Faktorer som påverkar bränsle-NOx  

Kvävet i bränslet kommer under pyrolysen att avges i form av HCN eller NH3 [4,26]. 

Omvandlingen från bränslekväve till NH3 för biomassa har i undersökningar visat sig 

vara 30-70% [29], och i förenklade beräkningar för att förutsäga NOx-utsläpp görs även 

antagandet att allt kväve avges i form av NH3 [26].  HCN har i studier visat sig vara 

försumbar när det gäller biomassa, förutom när det gäller sågspån, här antas 

partikelstorleken vara av betydelse [29].  

 

Ett stort antal kemiska reaktioner omfattar bildningen av NOx och i olika simuleringar 

av NOx-utsläpp skiljer det sig från simulering till simulering sett till hur många 

reaktioner som tas med. [22, 23, 26,21, 30]. De viktigaste reaktionerna för kvävets 

omvandling från bränslekväve till NO och N2 är de som anges under 3.1.1:  

 

1)  [4,26] 

 

2)  [4,26] 

 

3)   [4] 

 

 [4]   

 

Allt kväve i bränslet avges inte under pyrolysen utan finns kvar i charen. Detta kväve 

kommer också att oxidera till NO i närvaro av syre. Däremot kommer CO att katalysera 

reduktionen av NO till N2 via en komplex process [31], som inte redogörs för i detta 

arbete. Studier har visat att kväve kvar i charen har en stor inverkan på de slutliga 

utsläppen av NOx [10], hur detta kan hanteras tas upp i avsnitt 4.2. 

 

3.2 CO och oförbrända kolväten 

Orsaken till ett högt utsläpp av CO kan bero på flera faktorer, både enskilda och i 

kombination [10]: 

•  Dålig omblandning leder till lokala zoner med för låg syrehalt. CO som inte fullt ut 

oxiderats följer med rökgaserna ut.  

•  För låg syrehalt, totalt sett. Även om omblandningen är bra måste tillräckligt med 

syre tillföras för en fullständig oxidation, se avsnitt 2.2.2 och 2.2.3. 

•  För låg temperatur.  Om temperaturen i primärzonen hamnar under ca 850 grader blir 

halterna av kolväten från primärzonen för hög för att hinna oxidera i sekundärzonen.  
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•  För kort uppehållstid. Reaktionerna hinner inte gå klart. 

 
3.2.1 Koppling mellan CO-halt och PAH 

Polyaromatiska kolväten, PAH, är en grupp hälsovådliga ämnen som bildas vid 

förbränning av biomassa och följer med rökgaserna ut i de fall förbränningen inte är 

fullständig [4]. I den dagliga driften får halten CO i de utgående rökgaserna tjäna som 

indikator på hur god förbränning anläggningen har. Halten CO får då också stå som 

representant för hur hög halt av oförbrända kolväten som släpps ut. Studier visar att 

sambandet mellan CO och oförbrända kolväten inte är entydigt, sambandet mellan CO 

och organiska ämnen (TOC) varierar över tid och mellan olika anläggningar [15].   

 

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt på ett motsatsproblem när det gäller att undvika 

bildning av CO och NOx. Att hålla en hög temp i eldstaden under relativt lång tid och 

samtidigt ha god turbulens och god tillgång på syre, är att föredra om man vill nå en 

fullständig utbränning av kolväten. Nackdelen är att om syrehalten är god kommer 

merparten av allt kväve i bränslet att avgå som bränsle-NOx, och om temperaturen blir 

för hög (>1300 °C) kombinerat med en lång uppehållstid ökar också bildningen av 

termisk NOx. Vi får då låga utsläpp av kolväten, men riskerar höga utsläpp av NOx. Att 

vända på det hela och elda med lägre syrehalt vid en lägre temperatur ger minskade 

utsläpp av NOx men riskerar höga utsläpp av CO och oförbrända kolväten. Hur denna 

problematik hanteras tas upp i avsnitt 4. 

 

4 Förutsättningar för låga emissioner 
I praktiken löser man motsatsproblem mellan CO och NOx genom att dela upp eldstaden 

i två zoner, primär- och sekundärzon [10]. I primärzonen gynnas de reaktioner som får 

kvävet i bränslet att avgå som N2, se 4.1. Detta ger relativt höga halter av oförbrända 

kolväten, men när kvävet väl existerar i N2 form och temperaturen hålls under 1300 gr, 

kan man i sekundärzonen tillsätta det syre som krävs för att oxidera dessa kolväten fullt 

ut. Under dessa premisser minimeras bildningen av termisk NOx.  

 

4.1 Primära åtgärder för att minska NOx -bildningen 
Studier har visat att den viktigaste parametern för att minska utsläppen av NOx är att 

använda sig av staged air combustion [27]. Staged air combustion innebär att den 

mängd syre som krävs för fullständig oxidation av bränslet tillsätts i olika steg. Om man 

i primärzonen eldar understökiometriskt, d.v.s. med mindre mängd syre än vad som 

krävs för fullständig oxidation av bränslet, gynnas den process där bränslekvävet avges 

som ammoniak, se avsnitt 2.2.1. Om syre finns i överflöd avgår kvävet i huvudsak som 

NO. När syret begränsas kommer den mängd NO som bildas att dels oxidera både 

lättare kolväten och kolmonoxid till CO2, och dels reducera NH3 till N2. Det optimala 

scenariot man vill ha i primärzonen är man tillsätter den mängd luft som gör att 

merparten av bränslekvävet avgår som NH3, samtidigt som NO bildas i en sådan mängd 

att så stor andel som möjligt av NH3 reduceras till N2, se reaktion 2 avsnitt 3.1.4.  

 

4.2 Sekundära åtgärder för att minska NOx -bildningen 
En viss mängd NOx når sekundärzonen eftersom vi pga av jämviktsförhållanden i 

primärzonen inte kan eliminera bildningen av NOx, bara minimera den. Likaså kommer 

den NH3 som inte reducerats i primärzonen att i den syrerika sekundärzonen ge upphov 

till NOx, se reaktion 1 avsnitt 3.1.4. Denna NOx, samt den NOx som har sitt ursprung i 

fastfasförbränningen (se avsnitt 2.4.1), kan reduceras till N2 via olika reningstekniker.  

De vanligaste teknikerna som idag används för detta ändamål är SNCR och SCR [10]. 
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4.2.1 SCR Selective catalytic reduction 

I en SCR reduceras NOx till N2 genom tillsats av ammoniak eller urea [10]. 

Stökiometrisk kan de vanligaste reaktionerna skrivas som: 

 

1)  

2)  

 

Det reducerande ämnet sprutas in i rökgaserna innan katalysatorn. Beroende på om 

ammoniak eller urea används, placeras katalysatorn i en temperaturzon på 220-270°C 

resp 400-450°C. Tekniken ger en hög grad av rening men en nackdel med katalysatorer 

är att de över tid degenereras vilket kan leda till höga driftskostnader. Detta har gjort att 

SNCR-tekniken har utvecklats. 

 
4.2.2 SNCR Selective non-catalytic reduction 

Precis som i SCR används här ammoniak eller urea som reducerande ämne, skillnaden 

är att ingen katalysator används [10]. För att reaktionerna ska kunna ske utan katalysator 

krävs en temperatur på 850-950°C. För ett system som eldar med träbränsle ligger 

optimal temperatur i ett litet snävare intervall, 840-920°C. För att nå en hög 

reduktionspotential med SNCR-tekniken krävs en god omblandning samt att 

anläggningen har en bra mätning av temperaturen. Om temperaturen är för hög kommer 

ammoniak istället att oxidera till NO. Om temperaturen är för låg hinner inte de önskade 

reaktionerna ske och följden blir att den tillsatta ammoniaken/urean släpps ut 

tillsammans med NOx. Den ammoniak/urea som inte reagerar och följer med 

rökgaserna ut kallas för ammoniakslip och gränsvärdet för detta är reglerat i 

anläggningens tillstånd och får inte överskridas [13]. 

 

5 Målfunktionerna och deras parametrar 
Baserat på teoriavsnittet bör följande parametrar studeras: 

 

Last:  

Syrehalt:  

Temperatur:  

Andel primärluft/totalt luftflöde:  

Bränslets fukthalt:  

Rökgasåterföring:  

Andel finfraktion i bränslet:  

 

 

Som beskrivet i avsnitt 4 delas eldstaden in i två zoner. I varje zon kommer tid, 

temperatur och turbulens att inverka olika på emissionerna.  
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5.1 Uppehållstid 
 
5.1.1 Tid i primärzon 

För kort tid i primärzonen gör att NO och NH3 ammoniak inte hinner reducera till N2 

utan når sekundärzonen där de bidrar till ökat NOx-utsläpp.  

 

• Ökad last minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.1. 

• Ökad andel primärluft minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.1. 

• Ökad fukthalt minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.2. 

 

Om tiden i primärzonen förlängs kommer reaktionerna mellan NH3 och NO att få tid att 

gå klart. Halten NH3 respektive NO till sekundärzonen minskar, vilket kan leda till 

minskade utsläpp av NOx. 

 

• Minskad last förlänger uppehållstiden linjärt, se 2.5.1  

• Minskad andel primärluft ökar uppehållstiden linjärt, se 2.5.1 

• Minskad fukthalt förlänger uppehållstiden linjärt, se 2.5.2 

 

 

Någon effekt på CO kan inte skattas vad gäller tid i primärzon. 

 
5.1.2 Tid i sekundärzon 

Kortare tid i sekundärzonen minskar tiden för CO-utbränning och ger högre halter av 

CO. Kortare tid minskar också risken för termisk NOx, se 3.1.2.  

  

• Ökad last minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.1. 

• Ökad luftfaktor minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.2. 

• Ökad temperatur minskar tiden linjärt, se 2.4.   

• Ökad fukthalt minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.2. 

• Ökad rökgasåterföring minskar uppehållstiden linjärt, se 2.5.3. 

 

En längre tid i sekundärzonen ger mer tid för att oxidera kolväten fullt ut och ge lägre 

utsläpp av CO. En längre tid ökar risken för termisk NOx. 

 

• Minskad last ökar uppehållstiden linjärt, se 2.5.1. 

• Minskad luftfaktor ökar uppehållstiden linjärt, se 2.5.2. 

• Minskad temperatur ökar uppehållstiden linjärt, se 2.4. 

• Minskad fukthalt ökar uppehållstiden linjärt, se 2.5.2. 

• Minskad rökgasåterföring ökar uppehållstiden linjärt, se 2.5.3. 

 

5.2 Rörelseenergi och turbulens 
I primärzonen har vi en dålig omblandning, se 2.5.3. Omblandningen i sekundärzonen 

syftar till att homogenisera gasen och hålla temperatur och syrehalt på optimal nivå för 

att nå god utbränning av kolväten samtidigt som termisk NOx minimeras.  

 

• Ökad last förbättrar gasens rörelseenergi, omblandningen får ett kvadratisk 

beroende, se 2.4 och 2.5.1. 

• Minskad andel primärluft ökar andelen sekundärluft, omblandningen ökar 

kvadratiskt se 2.4 och 2.5.2.  

• Ökad rökgasåterföring ökar också omblandningen kvadratiskt, se 2.4 och 2.5.3. 
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Faktorer som försämrar omblandningen kan i praktiken leda till för kort uppehållstid i 

sekundärzonen med ökat utsläpp av CO som följd. Å andra sidan minskas risken för 

termisk NOx 

 

• Sänkt last minskar omblandningen kvadratiskt, se 2.4 och 2.5.1. 

• Ökad andel primärluft minskar andelen sekundärluft och ger då även sämre 

omblandning, kvadratiskt beroende, se 2.4 och 2.5.2. 

• Minskad rökgasåterföring minskar omblandningen kvadratiskt, se 2.4 och 2.5.3.  

 

5.3 Kemisk kinetik 
Om halten CO som bildas i primärzonen är hög försvåras en fullständig oxidation i 

sekundärzonen, se 5.2. Halten CO i primärzonen ökar linjärt om: 

 

• Andelen primärluft är låg, se 3.2. 

• Bränslets fukthalt är hög, se 2.5.1. 

 

Halten CO i primärzonen minskar linjärt om: 

 

• Andelen primärluft är hög, se 3.2. 

• Bränslets fukthalt är låg, se 2.5.1. 

 

Om halten av CO ökar i sekundärzonen beror detta främst antingen på CO som har sitt 

ursprung i primärzonen och ej har kunnat oxidera fullt ut, eller att fina partiklar som har 

ryckts med och pyrolyserar i sekundärzonen. Om pyrolysen sker i sekundärzonen är det 

svårt för CO att hinna oxidera fullt ut. 

• Hög CO-halt från primärzonen ger en linjärt ökad CO-halt från sekundärzonen 

• En låg syrehalt ökar andelen CO från sekundärzonen, beror av roten ur 

syrehalten enligt stökiometrin, se 2.4.2. 

• Låg temperatur ökar andelen CO från sekundärzonen kvadratiskt, se 2.4. 

• Hög andel finfraktion ökar CO-halten från sekundärzonen linjärt, se 2.5.1. 
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5.4 Ekvationstermer CO(t) 
 

Tabell 1: Sammanställning över de parametrar som förväntas inverka på CO(t). 

Reglerparameter Ekvationsterm 

Ökad last ger kortare uppehållstid                                                                                
Ökad last ger bättre omblandning                                                                                   
Ökad luftfaktor ger kortare uppehållstid                                                                  
Ökad syrehalt ger snabbare utbränning                                                                

 
Hög temperatur ger kortare reaktionstid                                                                     
Hög temperatur ger kortare uppehållstid                                                                                  – T 

Hög andel sekundärluft ger bättre omblandning                                                  
Hög primärluftandel ger lägre CO i sekundärzonen  
Ökad fukthalt minskar uppehållstiden                                                                       
Ökad rökgasåterföring minskar uppehållstid                                                            
Ökad rökgasåterföring ökar omblandningen                                                          

 
Hög andel finfraktion ger ökade CO-utsläpp                                                          
 

Samverkande faktorer för  

Kortare uppehållstid:  

Bättre blandning och utbränning:  

( ), ( , ( ( ),  

Medryckning och finfraktion:  

 

På likartat sätt kan man ställa upp en basfunktion för kväveoxiderna, något som dock 

ligger utanför ramen för detta arbete.  

 

6 Metod och genomförande 
Detta avsnitt beskriver genomförandet av själva programmeringsarbetet samt de 

matematiska metoder som använts. Dessutom ges en snabb överblick över de 

anläggningar vars mätvärden ligger till grund för beräkningarna. 

 

6.1 Scilab 
Scilab är en gratis programvara som är fri att ladda ner för vem som helst via 

www.scilab.org. Det är ett beräknings- och simuleringsverktyg med miljö och 

kommandon som är väldigt likt det industriella ingenjörsverktyget Matlab.  

 

6.2 Anläggningsbeskrivningar 

 
Uppsala var en pulvereldad anläggning som nu är nedlagd. Den installerades runt 1980, 

hade fem brännare och eldades med torvpulver. Installerad effekt var mellan 80 och 100 

MW. Bränslekvaliten är här väldigt jämn och partikelstorleken betraktas som väldigt 

homogen.  

 

Anläggningen i Braås är en rosteranläggning med en okyld förugn. Den installerades 

2000 och har en installerad effekt på 3,5 MW. Bränslet är grot (grenar och toppar). 

Anläggningen kvalificerar inte in under de som beläggs med NOx-avgift. 
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Ljungby är en avfallseldad anläggning med en installerad effekt på 20MW. Avfall 

innebär att bränslekvaliten är väldigt ojämn, både vad gäller innehållet av brännbara 

substanser samt storleken på partiklarna. Partiklarna kan vara allt ifrån mm till i 

storleksordningen ca 0.5 m.  

 
6.2.1 Mätvärdesinhämtning 

Anläggningarna mäter och loggar med olika tidsintervall och i deras datasystem finns 

alltså ett stort antal mätvärden färdiga att tillgå. I den form de ligger i systemet kan de 

inte användas av Scilab direkt utan måste läggas över i en fil som har ett format 

programmet kan läsa av. Bortsett från inledande textrader och beskrivningar i filen, är 

mätvärdena organiserade så att alla mätvärden för en viss variabel ligger i en enda 

kolumn och varje rad i filen innehåller ett mätvärde för varje variabel som loggas. 

Datafilen kan alltså ses som en matris där antalet rader motsvarar antalet mätvärden och 

antalet kolumner motsvarar de variabler som mäts. Datafiler av denna typ tillhandahölls 

av handledare. 

 

 

6.3 Anpassning av målfunktion mot mätdata 
 
6.3.1 Minsta kvadratmetoden 

Just för generella anpassningar kan minsta kvadratmetoden användas. I scilab finns en 

färdig rutin lstsqr som anropas och levererar koefficienterna till den fuktion som är bäst 

anpassad till anläggningens mätvärden.  

 
6.3.2 Programmets uppbyggnad 

Programkoden finns i sin helhet som bilaga A. En mer principiell förklaring på 

upplägget följer i nedanstående flödesschema som av tydlighetsskäl är uppdelat i flera 

steg. Nedan anges de symboler som används: 

 

 

 

Rektangeln används för att indikera en process eller beräkning.  

 

 

En blockpil indikerar en loop som genomlöps ett visst antal gånger.   

 

 

Ett stiliserat, avrivet papper indikerar någon slags presentation  

av resultat, på skärm eller via skrivare.  

 

 

En fylls triangel markerar att sekvensen är slut.  

 

 



  
 

21 

Anna Fredriksson 

 

 

Rotkataloger, kataloger och 

sökvägar definieras för de olika 

anläggningarna och styrs med en 

flagga data_flag. Data_flag 

kopplas också till de antal rader 

och kolumner som mätvärdesfilen 

innehåller. I mätvärdesfilen finns 

det angett vilken parameter som 

avses i respektive kolumn.            

Vald fil öppnas och för de 

angivna raderna läser programmet 

av mätvärdesfilen rad för rad och 

omvandlar dem till numeriska 

värden som placeras i en matris 

values. 

      

    Filen stängs. 

 

 

 

 

Härefter definieras två funktioner. Först definieras den funktion som ska minimeras 

med minsta kvadratmetoden, sedan definieras det polynom som ska beräkna halten CO. 

 

 

Modellfunktionen sätts upp med 

y=CO_correl (x,m). X är de 

parametrar som söks. 

Själva funktionen som ska 

minimeras ställs upp som 

y=CO_coeff*x-CO_rhs.  

CO_coeff är de mätvärden som 

används och CO _rhs är de 

uppmätta halterna av CO. 

                Polynomet CO(t) ställs upp som                 en funktion av de parametrar som                 det kommer att bero av, samt ges    

                sin slutgiltiga form med 22                 parametrar.       

Programmet går nu in i ett nytt 

steg där själva anpassningen av 

polynomet CO(t) ska göras mot 

de parametervärden som finns i 

matrisen values.   

 

Ny matris  
Values 

Sökväg 

Öppna 

filen 

Modell-

funktion 

Anpassnings-

funktion 

 

Polynom 

CO(t) 
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    Matrisen CO_coeff skapas och 

    består initialt av nollor.  

    Parametervärden hämtas från 

    matrisen values.  Korrekt kolumn 

    för det specifika mätvärdet är 

    kopplat till vald anläggning via 

    data_flag. De parametrar som 

    saknar mätvärden är nollade.  

    En vektor X0 skapas. Den består 

    av enbart ettor och används för 

    startapproximationen. 

    Medelvärdet av de uppmätta CO-

    halterna subtraheras för att 

    centrera polynomet runt x-axeln. 

    Lösningsfunktionen lsqrsolve 

    anropas. Samtidigt definieras den 

    vektor där programmet placerar 

    de resulterade koeffecienterna, 

    CO_pol_0. Med polynomet 

    beräknas sedan en CO-halt för 

    alla mätpunkter och skillnaden 

    mellan det beräknade värdet och 

    det uppmätta värdet lagras i en 

    vektor  

Programmet har nu anpassat alla 

mätvärden mot polynomet CO(t). 

För att göra en anpassning mot de 

värden som korrelerar väl läggs 

en räknare upp. De rader där 

diff_0 ≥ 1SD av diff_0 läggs i  

count_bad och de rader där 

 diff_0 ≤ 1SD av diff_0 läggs i  

count_good . En ny anpassning  

görs för värden i count_good.  

Den nya skillnaden läggs i diff_1  

och SD beräknas. Detta är ett sätt  

att göra minsta kvadratmetoden  

mer robust. En ny räknare läggs  

upp som ånyo grupperar värdena  

baserat på 1SD. Medelvärdet för  

CO adderas för att få rätt höjd på  

grafen, plot och koefficienter  

skrivs ut på skärm. 

 

 

 

 

 

 

 

Värden från 

values 

 

Co_coeff 

fylls upp 

Co_coeff 

skapas 

Vektor X0 

Medelvärde 

subtraheras 

lsqrsolve 

Koefficienter 

i CO_pol_0 

Differens i 

diff_0 

lsqrsolve 

Koefficienter 

I CO_pol_1 

Räknare Count_good 

Differens i 

diff_1 

Count_bad 

Räknare 
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Sammantaget kan då fem mätvärdesgrupper urskiljas (vilket inte görs specifikt i detta 

program) : 

1) Mätvärden som avviker >2 SD över det beräknade värdet 

2) Mätvärden som avviker 1-2 SD över det beräknade värdet 

3) Mätvärden som ligger i intervallet 1 SD från det beränade värdet 

4) Mätvärden som avviker 1-2 SD under det beräknade värdet 

5) Mätvärden som avviker >2 SD under det beräknade värdet 

 

I mätgrupp nr 3 ovan finns de mätvärden som korrelerar väl mot det anpassade 

polynomet. Dessa mätvärden bör då via det anpassade polynomet kunna beskriva olika 

normaldriftscenarion. Gränserna sätts av de högsta respektive de lägsta mätvärdena i 

grupp 3. Om de primära reglerparametrarna effekt, syrehalt och temperatur kombineras 

på olika sätt, ger polynomet en beräknad CO-halt som speglar ett verkligt scenario med 

ändrade driftparametrar. Huruvida det aktuella driftfallet finns representerat bland dessa 

mätvärden är inte säkert. 

 
6.3.3 Utvärdering av förändrade driftsätt och CO-halt 

För att utvärdera vilka driftsätt som kommer att ge höga utsläpp av CO i den specifika 

anläggningen vill man se vad som sker när en reglerparameter förändras oberoende av 

de andra två. De lägen som bedöms vara intressanta är när dessa reglerparametrar 

befinner sig på hög, medel eller låg nivå. För detta används ett annat program som 

tillhandahållits av handledare. Utgångspunkten är det program som beskrivits i avsnitt 

6.3.2. 

 

En matris drift skapas i programmet och mätvärden för grupp 3 utvärderas. Programmet 

läser av de kolumner där effekt, temperatur samt syrehalt ligger lagrade. Värdena 

jämförs hela tiden med de tidigare lägsta och högsta värdet för att hitta min- och 

maxvärde för respektive reglerparameter. Samtidigt uppdateras medelvärdet för 

parametern. Denna drift-matris ligger sedan till grund för de beräkningspunkter som 

görs med det anpassade polynomet. Baserat på dessa beräkningspunkter kan 

programmet för varje anläggning skriva ut ett 3D-diagram där effekt, temperatur och 

syrehalt var för sig plottas som en oberoende parameter med den korresponderade CO-

halten på z-axeln. 
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7 RESULTAT 
 

7.1 Uppmätt CO-halt vs beräknad CO-halt 
Figur 2a-4a nedan visar programmets plot för beräknade värden vs uppmätta värden i de 

olika anläggningarna. I gruppen outliers ligger de uppmätta värden som avviker > 2 SD 

från det beräknade värdet. De mätvärden som avviker 1-2 SD från det beräknade värdet 

är uteslutna ur korrelationen. Fig 2b-5b plottar de värden som utgör basen för 

korrelationen, uppmätt värde är ritat med blått och beräknat värde med rött. Graferna i 

fig 2b-4b är gjorda i ett program som tillhandahållits av handledare. 

 
Fig 2a. Beräknade vs uppmätta värden för Uppsala. I gruppen outliers ligger de 

uppmätta värden som avviker > 2 SD från det beräknade värdet. De mätvärden som 

avviker 1-2 SD från det beräknade värdet är uteslutna ur korrelationen. 

 

Figur 2b. Figuren visar beräknade och uppmätta CO-värden för Uppsalas anläggning i 

den mätvärdesgrupp som utgör bas för korrelationen. Det uppmätta värdet är ritat med 

blått och det korresponderade värdet som beräknats polynomet är ritat med rött.  
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Fig 3a. Beräknade vs uppmätta värden för Braås. I gruppen outliers ligger de uppmätta 

värden som avviker > 2 SD från det beräknade värdet. De mätvärden som avviker 1-2 

SD från det beräknade värdet är uteslutna ur korrelationen. 

 

Figur 3b. Figuren visar beräknade och uppmätta CO-värden för Braås anläggning i 

den mätvärdesgrupp som utgör bas för korrelationen. Det uppmätta värdet är ritat med 

blått och det korresponderade värdet som beräknats av polynomet är ritat med rött. 
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Fig 4a. Beräknade vs uppmätta värden för Braås. I gruppen outliers ligger de uppmätta 

värden som avviker > 2 SD från det beräknade värdet. De mätvärden som avviker 1-2 

SD från det beräknade värdet är uteslutna ur korrelationen. 

 

Figur 4. Figuren visar beräknade och uppmätta CO-värden för Ljungbys anläggning i 

den mätvärdesgrupp som utgör bas för korrelationen. Det uppmätta värdet är ritat med 

blått och det korresponderade värdet som beräknats av polynomet är ritat med rött.  

 

7.2 Reglerparametrarnas inverkan på CO i den specifika anläggningen 
 

Diagrammen har på x och y-axel två konstanta parametrar och här ritas sedan den 

oberoende parametern in som min, medel och max-värde. I tur och ordning presenteras 

Uppsalas, Braås och Ljungbys anläggning med i tur och ordning effekt, temperatur och 

syrehalt som oberoende parameter. Den vita ytan representerar minvärde, det gula 

medelvärde och det gröna max-värde.  
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7.2.1 Uppsala 

 

 

Figur 6. Temperatur som oberoende parameter i Uppsalas anläggning. 

 

Figur 7. Temperatur som oberoende parameter i Uppsalas anläggning. 

 

 

Figur 8. Syrehalt som oberoende parameter i Uppsalas anläggning. 
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7.2.2 Braås 

 

Figur 9. Effekt som oberoende parameter i Braås anläggning. 

 

Figur 10. Temperatur som oberoende parameter i Braås anläggning. 

 

 

Figur 11. Syrehalt som oberoende parameter i Braås anläggning. 

 



  
 

29 

Anna Fredriksson 

7.2.3 Ljungby 

 

Figur 12. Effekt som oberoende parameter i Ljungbys anläggning. 

  

Figur 13. Temperatur som oberoende parameter i Ljungbys anläggning. 

 

 

Figur 14. Syrehalt som oberoende parameter i Ljungbys anläggning. 
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8. Slutsatser  
 

8.1 Uppsala 
När effekten varieras kommer en låg effekt att ge ett högt CO vid låga temperaturer, 

oberoende av syrehalten, se figur 6. Om vi vid höga temperaturer vrider upp effekten 

ses en stor ökning i CO-halt om syrehalten inte följer ökningen.  

 

Om vi vid höga effekter och ökande syrehalt får en låg temperatur kommer CO-halterna 

att skjuta i höjden, se figur 7. En trend av ökade CO-halter ses i de fall effekten är låg 

och temperaturen hamnar på höga nivåer. 

 

Om syrehalten minskar till låga nivåer kommer de flesta driftfall att resultera i högre 

utsläpp av CO om syrehalten är låg och vice versa, se figur 8. Ett tydligt trendbrott är i 

det fall syrehalten hamnar på väldigt höga nivåer (maxvärde) vid en ökande temperatur. 

Ett sådant scenario kan kopplas till väldigt höga CO-halter.  

 

 

8.2 Braås 
Om effekten varieras i de olika driftlägena genererar detta en ökning i CO-halten endast 

då effekten vid låga temperaturer drastiskt ökar, se figur 9.  

 

Om temperaturen ligger på ett lågt värde kommer CO-halten att öka i takt med att 

syrehalten ökar, se figur 10.  

 

En förändring i syrehalten kan inte kopplas till någon tydlig förändring i CO-halten, se 

figur 11. 

 

8.3 Ljungby 
En ökning av effekten då temperaturen ligger på låga eller medelvärdesnivåer kommer 

att ge ett relativt sett högre utsläpp av CO. Om effekten sjunker till låga nivåer i det fall 

temperatur och syrehalt är hög ses väldigt höga halter av CO, se figur 12. 

 

Temperaturens inverkan i Ljungby visar flera olika scenarion som är viktiga att 

undvika, se figur 13. Vid låga effekter och hög syrehalt får inte temperaturen sjunka till 

låga värden, detta ger höra halter av CO. Temperaturen får heller inte bli för låg om 

effekten är hög och syrehalten är hög. Även här ses en stor ökning i utsläpp av CO. Om 

temperaturen bli väldigt hög när effekten är hög och syrehalten är låg kommer halten 

CO att öka väldigt mycket. 

 

Om syrehalten i Ljungby hamnar på högsta nivåerna ger detta högra halt av CO jämfört 

om syrehalten sjunker till låga nivåer. En förändring av syrehalten till medelnivåen 

verkar hålla nere CO-halten för alla dessa driftscenarion. Värt att notera är att vid låga 

effekter och hög temperatur är det viktigt att justera syrehalten, för högt eller för låg 

syrehalt ger här samma höga halt av CO, se figur 14.  
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9. Diskussion 
 

För att verkligen kunna verifiera resultatet och de slutsatser som dras om vilka driftsätt 

som ska undvikas, bör de filer som innehåller avvikande värden, sk outliers, 

undersökas. Bland outliers finns de uppmätta CO-värden som avviker mer än 2 

standardavvikelser från det beräknade CO-värde som polynomet ger. Om man här kan 

påvisa de driftsätt som i resultatdelen indikerar höga utsläpp av CO, visar detta att 

metoden speglar verkligheten. Av tidsbrist har detta fått utgå.  

 

Om man utvärderar dessa outliers och inte hittar stöd för dessa teorier kan man tänka sig 

att polynomet behöver arbetas om. Syftet med metoden är just att anpassa den till 

mindre anläggningar som har mindre resurser, ett led i detta har varit att använda enkla 

samband och summareaktioner. Om förenklingarna har blivit för stora, alternativt att 

vissa samband och/eller processer har utelämnats, kommer inte resultatet att spegla 

verkligheten. Då krävs en bättre metod. 

 

Kanske kan det också visa sig att metoden passar bättre för vissa anläggningstyper. 

Även om metoden bygger på gasfasreaktioner, och därmed bör vara oberoende av 

anläggningstyp, kan det finnas faktorer som gör att metoden passar bättre för en viss typ 

av eldningsteknik jämfört med en annan.  

 

Metoden bygger på de mätvärden som anläggningen registrerar. Inga uppgifter har 

inhämtats ang. mätutrustning, hur ofta den kalibreras eller vilken mätosäkerhet som 

finns i det enskilda mätvärdet samt för själva mättekniken. Detta kan också inverka på 

hur väl resultatet speglar verkligheten. Dock kommer denna felkälla kvarstå även om 

polynomet arbetas om.  
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Bilagor 

Program för att anpassa mätdata mot målfunktion 
clear; 

funcprot(0); 

// Först definierar jag rotkatalogen,kataloger och filer så att programmet  får korrekta 

sökvägar till den fil varifrån värden ska hämtas. Detta styrs av en dataflagga 

data_flag=1 

if data_flag==1; data_fil='Uppsala_bearbetade.dat'; end; 

if data_flag==2; data_fil='Braås_bearbetade.dat'; end; 

if data_flag==3; data_fil='Ljungby_bearbetade.dat'; end; 

//  Filerna ligger i olika kataloger: 

if data_flag==1; data_kat='Data;_Gamla_från_Uppsala\';end; 

if data_flag==2; data_kat='Data;_Nya_värden_från_Braås\'; end; 

if data_flag==3; data_kat='Data;_Nya_värden_från_Ljungby\';end; 

 

// Beroende på vilken anläggning som undersöks finns olika antal värden och de olika 

variablerna ligger i olika kolumner. Detta definieras nedan 

 

//  Uppsalafilen innehåller följande:  

//  Först 18 rader med text och beskrivning av data. 

//  Från och med rad 19 till och med rad 20 444 innehåller filen siffervärden för 

//  Kolumn 1: Tidpunkt för mätvärdena, minuter efter klockan 00:00 2004-01-01 

//  Kolumn 2: Den veckodag, måndag=1, söndag=7, som mätvärdena tagits upp 

//  Kolumn 3: NO-halt, ppm, våt analys 

//  Kolumn 4: NO-halt, ppm, torr analys 

//  Kolumn 5: CO-halt, ppm, torr analys 

//  Kolumn 6: Syrehalt, torr analys, % 

//  Kolumn 7: Sammanlagt sekundärluftflöde, m3/h 

//  Kolumn 8: Sammanlagt tertiärluftflöde, m3/h 

//  Kolumn 9: Sammanlagt OFA-flöde, m3/h 

//  Kolumn 10: Eldstadstmperatur, medelvärde av fyra, grader Celsius 

//  Kolumn 11: Ångflöde i ton/h, används som effektmått 

// 

//  Braåsfilen innehåller följande: 

//  Först 12 rader med text och beskrivning av data. 

//  Från och med rad 13 till och med rad nummer 10820 innehåller filen värden för 

//  Kolumn 1: Tidpunkt för mätvärdena, minuter efter klockan 11:28 2013-11-25 

//  Kolumn 2: Den veckodag, måndag=1, söndag=7, som mätvärdena tagits upp 

//  Kolumn 3: Rökgasernas halt av CO 

//  Kolumn 4: Rökgasernas innehåll av syre 

//  Kolumn 5: Eldstadstemperaturen 

//  Kolumn 6: Primärluftfläktens utsignal, ett mått på primärluftflödet 

//  Kolumn 7: Sekundärluftfläktens utsignal, ett mått på sekundärluftflödet 

//  Kolumn 8: Pannans effekt 

// 

//  Ljungbyfilen, slutligen, innehåller följande: 

//  Först tjugo rader me text och beskrivning av data. 

//  Från och med rad nummer 21 till och med rad nummer 183 323 innehåller filen 

sifferärden för 

//  Kolumn 1: Tidpunkt för mätvärdena, minuter efter klockan 00:00 2013-11-01 
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//  Kolumn 2: Den veckodag, måndag=1, söndag=7, som mätvärdena tagits upp 

//  Kolumn 3: Utomhustemperaturen vid den aktuella tidpunkten 

//  Kolumn 4: Rökgasernas innehåll av ammoniak i ppm 

//  Kolumn 5: Vattenånghalt i rökgaserna, volym-% 

//  Kolumn 6: Kolvätehalt i rökgaserna, ppm 

//  Kolumn 7: Rökgasernas CO2-halt, volym-% 

//  Kolumn 8: NO-halt i rökgaserna, ppm 

//  Kolumn 9: CO-halt i rökgaserna, ppm 

//  Kolumn 10: Rökgasernas O2-halt, volym-% 

//  Kolumn 11: Temperatur mitt i eldstaden, grader Celsius 

//  Kolumn 12: Temperatur i eldstadens topp, grader Celsius 

//  Kolumn 13: Pannans levererad effekt, alltså inte bränsleeffekten, MW 

// 

first_line=19; last_line=20444;//Uppsalas värden 

first_col=3; last_col=11; 

 

if data_flag==2; first_line=13; last_line=10820;end;//Braås 

if data_flag==3; first_line=21; last_line=183323;end;//Ljungby 

     

if data_flag==2; first_col=3; last_col=8;  end; //Braås   

if data_flag==3; first_col=4; last_col=13;  end; //Ljungby    

     

//  Spara också rotkatalogen:    

rotkatalog='C:\Users\Anna\Documents\Annas exjobb\'; 

change=chdir(rotkatalog); 

 

//  Nu skall jag öppna datafilen för läsning enbart och tilldela dess identifierare till "file_id" 

change=chdir(data_kat); 

file_id=mopen(data_fil,'rt'); 

//Själva mätvärdena börjar på olika rader beroende på vilka data som har valts, läsaren 

placeras på raden före line_number 

for line_number=1:1:first_line-1; 

        input_line=mgetl(file_id,1);  // Här läses en textsträng som representerar en rad på 

filen 

end 

    rader=0 //Nollställ radräknaren 

 

//Nu står läsare i rätt position, på nästa rad börjar de mätvärden vi vill läsa in. Radnummer 

går nu från rad 0 till antal värden 

    for radnummer=line_number:last_line; 

        input_line=mgetl(file_id,1);  // Här läses en textsträng som representerar en rad på 

filen 

        //// Om vektorn har mer än en siffra, då ska radräknaren uppdateras och symbolerna 

omvandlas till siffror. Om inte,  ska filen stängas och avläsningen ska avslutas. 

         

        if length(input_line)>=1        then  

            // Om vektorn har mer än en siffra, då ska radräknaren uppdater             as och de 

inlästa siffrorna omvandlas till värden 

           rader=rader+1; 

             

           inp_val=evstr(input_line);  
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            // antalet rader i matrisen ska motsvara det antal rader med mätvärden som har 

lästs från indatafilen, eftersom varje mätvärdesfil har olika antal kolumner väljs här att låta 

alla kolumner få följa med, urvalet av vilka kolumner som ska användas för beräkning görs 

senare. 

            

 

           values(rader,:)=inp_val(1:last_col); 

 

                       

         end 

      end    

      

 mclose(file_id)  

 

// Nu ansätter jag korrelationen för CO(t): 

 

//  [CO])=c(1)*P -c(2)*P^2 +c(3)*O2 -c(4)*O2^0.5 +c(5)*T^2     -c(6)*T^2 -c(7)*(1-

Kp)^2 -c(8)*Kp +c(9)*Xf +c(10)*Krg         -c(11)*Krg^2 +c(12)*Kfin 

+c(13)*(P*T)+c(14)*(P*Xf)            +c(15)(T*Xf) +c(16)*(P^2*O2^0.5) 

+c(17)*(T^2*O2^0.5)          +c(18)*(Krg^2*O2^0.5)+c(19)*((1-Kp)^2*O2^0.5); 

//   

// 

//  Definiera modellfunktionen: 

function y=CO_correl(x, m); 

    //  Funktionen definieras i matrisnotation med en koefficientmatris "CO_coeff"  

    //  med lika många kolumner som de sökta parametrarna. De sökta parametrarna 

    //  finns i kolumnvektorn x.  

    //  Parametern m kan betraktas som en nödvändig dummy-parameter. 

    //  Eftersom målet är att minimera funktionen (observera att rutinen lsqrsolve 

    //  sköter kvadreringen) skrivs den som koefficientmatris * variabler - högerled. 

    y=CO_coeff*x-CO_rhs; 

endfunction; 

// 

//  Definiera även polynomet för CO: 

function y=CO_approx(c, P, O2, T, Kp, Xf, Krg, Kfin, );// Det är mot dessa 

grundparametrar funktionen ska korreleras 

    //  Den här polynomfunktionen används senare för att beräkna CO-halter med hjälp av 

korrelationen. De koefficienter som utgör minsta-kvadratmetods-lösningen till 

korrelationen ligger i kolumnvektorn c. 

    //  Alla parametrar som anges i korrelationen CO(t) ovan, ska beräknas, enligt 

CO(t)ovan:  

    //  P, P^2, O2, O2^0.5, T^2,  T^2, (1-Kp)^2 ,Kp, Xf, Krg,-Krg^2,    Kfin, (P*T), (P*Xf), 

(T*Xf), (P^2*O2^0.5), (T^2*O2^0.5),   (Krg^2*O2^0.5),((1-Kp)^2*O2^0.5); 

    //Med koeffecienterna kommer polynomet att se ut som nedan: 

    y= c(1)*P +c(2)*P^2 +c(3)*O2 +c(4)*O2^0.5 +c(5)*T^2             +c(6)*T^2 +c(7)*(1-

Kp)^2 +c(8)*Kp +c(9)*Xf +c(10)*Krg         +c(11)*Krg^2 +c(12)*Kfin 

+c(13)*(P*T)+c(14)*(P*Xf)            +c(15)(T*Xf) +c(16)*(P^2*O2^0.5) 

+c(17)*(T^2*O2^0.5)          +c(18)*(Krg^2*O2^0.5)+c(19)*((1-

Kp)^2*O2^0.5)+c(20)*(P^2*T^2); 

endfunction 

// 

//  Skapa en koefficientmatris för korrelationen genom att plocka ut relevanta värden ur den 

avlästa mätvärdesmatrisen: 
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//  Matrisen behöver ha samma antal reder som det finns mätvärden och lika många 

kolumner som det antal parametrar som ska utvärderas: Eftersom last_line och first_line är 

definierat för file_id, kommer matrisen att anpassas efter just den mätvärdesfil som läses 

av: 

CO_coeff=zeros(last_line-first_line+1,20); 

// Nedan ska de olika variablerna tas ut från matrisen 

// inp_val för att längre fram utgöra i matrisen coeff. Initialt får varje variabel 

kolumnvärdet noll. Om den valda mätvärdesfilen, file_id, innehåller variabeln, anges detta 

längre ner med korrekt kolumn-nummer.Eftersom alla mätvärden lagts över i inp_val 

kommer kolumn-nummer vara samma som i mätvärdesfilen. Saknas variabeln kommer 

matrisen coeff att fyllas ut med nollor på de positioner där variabeln på ett eller annat sätt 

förekommer i parametern.   

P_nr=0; 

T_nr=0; 

O2_nr=0; 

Kp_nr=0; 

Xf_nr=0; 

Krg_nr=0; 

Kfin_nr=0; 

//Här definieras i vilken kolumn respektive mätvärdesfil har värde på panneffekt, temp, 

syrehalt, och ev primluft. 

// Uppsala är här en pulverbrännare och primärluften kan då tolkas som den spridningsluft 

(här sekundär luft) och den luft som kommer ytterligare på utsidan av sekundärluften ( här 

tertiär luft).  Längre upp i eldstaden tillsätts i OFA-luft (Over Fire Air). Andelen primärluft 

kan alltså tolkas som kvoten (sek. luft +tert. luft)/(OFA + sek.luft + tert. luft) 

 

if data_flag==1 then P_nr= values(:,11);  

                   T_nr=values(:,10);  

                   O2_nr=values(:,6); 

                   Kp_nr=(values(:,7)+values(:,8))./(values(:,7)+values(:,8)+ values(:,9)); end; // 

Andel primärluft enl beskrivning ovan 

if data_flag==2 then  

                   P_nr=values(:,8);   

                   T_nr= values(:,5);  

                   O2_nr=values(:,4); 

                   Kp_nr=values(:,6);end; 

if data_flag==3 then P_nr=values(:,13);   

                   T_nr=values(:,11);  

                   O2_nr=(:,10); end;//Ljungby har ingen andel primärluft loggad 

 

//Nu ska alla 20 parametrar till matrisen coeff beräknas med hjälp av de värden som ligger 

i matrisen values. Beräkningarna görs på samma sätt oavsett vilken fil jag valt, det enda 

som skiljer är i vilken kolumn mätvärdet ska hämtas, detta är ju tidigare definierat. De 

värden som inte kan beräknas kommer att fyllas ut av nollor eftersom mätvärdet på 

parametrarna först satts till noll och endast ändrar värde om det finns en kolumn att läsa 

ifrån.  

//Först döper jag varje parameter-funktion läser programmet bara in de tecken som står i 

parameter-kolumnen 

 

CO_coeff(:,1)=(P_nr); 

CO_coeff(:,2)=(P_nr).^2; 

CO_coeff(:,3)=(O2_nr); 

CO_coeff(:,4)=(O2_nr).^0.5; 
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CO_coeff(:,5)=(T_nr).^2; 

CO_coeff(:,6)=((T_nr).^2)*-1; 

CO_coeff(:,7)=(1-((Kp_nr).^2)); 

CO_coeff(:,8)=(Kp_nr); 

CO_coeff(:,9)=(Xf_nr); 

CO_coeff(:,10)=(Krg_nr); 

CO_coeff(:,11)=(Krg_nr).^2; 

CO_coeff(:,12)=(Kfin_nr); 

CO_coeff(:,13)=((P_nr).*(T_nr)); 

CO_coeff(:,14)=(P_nr).*(Xf_nr); 

CO_coeff(:,15)=(T_nr).*(Xf_nr); 

CO_coeff(:,16)=(((P_nr).^2).*((O2_nr).^0.5)); 

CO_coeff(:,17)=((T_nr).^2).*((O2_nr).^0.5); 

CO_coeff(:,18)=((Krg_nr).^2).*((O2_nr).^0.5); 

CO_coeff(:,19)=(1-((Kp_nr).^2)).*((O2_nr).^0.5); 

CO_coeff(:,20)= (((P_nr).^2).*((T_nr).^2)) 

// Om parametrarnas värde är över 1 , dvs något annat än noll står i matrisen, omvandlar 

vi dessa symboler till värden och lägger dem i coeff-matrisen. Övriga värden kommer att 

vara noll eftersom coeff-matrisen skapades med nollor från början. 

//if P_nr>=1 coeff(:,1)==evstr(P);end;// Om parametern P har ett värde större än noll ska 

detta placeras i kol 1 i coeff-matrisen 

 

//  Tag också ut de uppmätta CO-värdena, de utgör högerleden i ekvationerna, CO-halterna 

ligger i olika kolumner: 

if data_flag==1; CO_rhs =values(:,5);end;// För Uppsala ligger CO-halt ligger i kol 5 

if data_flag==2 ;CO_rhs = values (:,3);end;//För Braås kol 3 

if data_flag==3 ;CO_rhs = values(:,9);end;//För Ljungby kol 9 

// 

//  Lägg upp en startapproximation i en kolumnvektor, här bara ettor: 

x0=ones(20,1); 

CO_medelv_0=mean(CO_rhs'); 

CO_rhs=CO_rhs-CO_medelv_0; 

 

//  Anropa lösningsfunktionen med samtliga mätvärden: 

//  Polynomets koefficienter placeras i kolumnevektorn CO_pol_0. 

//  Kolumnektorn "diff_0"  behöver man inte ta ut om så inte önskas, men den 

//  innehåller annars funktionsvärdena från korrelationsfunktionen, dvs 

//  i det här fallet den CO-halt som beräknats med korrelationen minus 

//  den faktiskt uppmätta CO-halten i CO_rhs för varje mätpunkt. 

[CO_pol_0,diff_0,info]=lsqrsolve(x0,CO_correl,last_line-first_line+1); 

// 

//  Beräkna de approximativa CO-halterna, dvs dem som korrelationen ger,  

//  i alla mätpunkter. Eftersom vektorn diff_0 alltså innehåller skillnaden  

//  CO_uppmätt-CO_beräknat fås de beräknade värdena enkelt med en addition: 

//  Observera att negativa CO-halter inte är rimliga och sätts till 0.01. 

CO_appr_0=max(diff_0(:)+CO_rhs(:),0.01); 

//  Spara även undan originalvärdena för CO i en egen vektor: 

CO_meas_0=CO_rhs; 

// 

//  Den nuvarande korrelationen har beräknats med hänsyn till samtliga mätvärden, 

//  bra och dåliga lika. 

//  Nu skall outliers identifieras och nya korrelationer successivt beräknas så 

//  att till slut en korrelation har beräknats bara för de punkter som kan 
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//  approximeras med en noggrannhet mindre än en standardavikelse: 

// 

//  Beräkna standardavvikelsen mellan samtliga beräknade värdena och uppmätta: 

//  Lägg märke till att eftersom skillnaden mellan korrelationen och mätvärdena 

//  redan finns i vektorn diff_0 så är det standardavvikelsen hos denna vektor 

//  som söks: 

CO_std_0=stdev(diff_0); 

// 

//  Identifiera de beräknade punkter som ligger inom plus-minus en  

//  standardavvikelse från de uppmätta värdena, dvs de punkter i vilka 

//  absolutbeloppet i diff_0 överstiger standardavvikelsen. 

//  Lägg upp två indexvektorer och två räknare: Dels för sådana punkter som 

//  ligger inom en standardavvikelse och dels för de punkter som ligger utanför: 

count_good=0;  // Räknare för punkter inom en standardavvikelse 

count_bad=0;   // Räknare för punkter utanför en standardavvikelse 

for i=1:last_line-first_line+1; 

    if abs(diff_0(i))>=CO_std_0 then 

        count_bad=count_bad+1; 

        index_bad(count_bad)=i; 

    elseif abs(diff_0(i))<CO_std_0  

        count_good=count_good+1; 

        index_good(count_good)=i; 

    end 

end 

 

// 

//  Lägg upp ett nytt ekvationssystem och skapa en ny korrelation men bara med 

//  de punkter som faktiskt låter sig väl korreleras: 

//  Rensa först de två matriserna för korrelationsberäkningen, koefficientmatrisen 

//  och högerledsvektorn: 

clear CO_coeff CO_rhs; 

for i=1:count_good; 

    n=index_good(i); 

CO_coeff(i,1)= P_nr(n); 

CO_coeff(i,2)= P_nr(n).^2; 

CO_coeff(i,3)= O2_nr(n); 

CO_coeff(i,4)= O2_nr(n).^0.5; 

CO_coeff(i,5)= T_nr(n).^2; 

CO_coeff(i,6)=(T_nr(n).^2)*-1; 

CO_coeff(i,7)=(1-(Kp_nr(n).^2)); 

CO_coeff(i,8)= Kp_nr(n); 

CO_coeff(i,9)= Xf_nr;// Här finns inga värden som kan korreleras, alltså kan man inte 

skriva Xf_nr(n) utan här får man helt enkelt skriva Xf_nr,vilket alltså är noll 

CO_coeff(i,10)=Krg_nr; 

CO_coeff(i,11)=Krg_nr.^2; 

CO_coeff(i,12)=Kfin_nr; 

CO_coeff(i,13)=P_nr(n).*T_nr(n); 

CO_coeff(i,14)=P_nr(n)*Xf_nr; 

CO_coeff(i,15)=T_nr(n)*Xf_nr; 

CO_coeff(i,16)=P_nr(n).^2.*O2_nr(n).^0.5; 

CO_coeff(i,17)=T_nr(n).^2.*O2_nr(n).^0.5; 

CO_coeff(i,18)=Krg_nr.^2.*O2_nr(n).^0.5; 

CO_coeff(i,19)=(1-Kp_nr(n).^2).*O2_nr(n).^0.5; 
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CO_coeff(i,20)= P_nr(n).^2.*T_nr(n).^2 

CO_rhs(i)=CO_meas_0(n); 

end 

 

// 

//  Beräkna de nya koefficienterna för korrelationen: 

//[CO_pol_1,diff_0,info]=lsqrsolve(CO_pol_0,CO_correl,count_good); 

CO_pol_1=lsqrsolve(CO_pol_0,CO_correl,count_good); 

 

//  Använd den nya korrelationen för att beräkna en differensvektor motsvarande 

//  diff_0 för samtliga punkter: 

for i=1:last_line-first_line+1;  

    //    

CO_appr_1(i)=CO_approx(CO_pol_1,P_nr(i),O2_nr(i),T_nr(i),Kp_nr,Xf_nr,Krg_nr,Kfin_

nr); 

    CO_coeff(i,1)= P_nr(i); 

    CO_coeff(i,2)= P_nr(i).^2; 

    CO_coeff(i,3)= O2_nr(i); 

    CO_coeff(i,4)= O2_nr(i).^0.5; 

    CO_coeff(i,5)= T_nr(i).^2; 

    CO_coeff(i,6)=(T_nr(i).^2)*-1; 

    CO_coeff(i,7)=(1-(Kp_nr(i).^2)); 

    CO_coeff(i,8)= Kp_nr(i); 

    CO_coeff(i,9)= Xf_nr;// Här finns inga värden som kan korreleras, alltså kan man inte 

skriva Xf_nr(n) utan här får man helt enkelt skriva Xf_nr,vilket alltså är noll 

    CO_coeff(i,10)=Krg_nr; 

    CO_coeff(i,11)=Krg_nr.^2; 

    CO_coeff(i,12)=Kfin_nr; 

    CO_coeff(i,13)=P_nr(i).*T_nr(i); 

    CO_coeff(i,14)=P_nr(i)*Xf_nr; 

    CO_coeff(i,15)=T_nr(i)*Xf_nr; 

    CO_coeff(i,16)=P_nr(i).^2.*O2_nr(i).^0.5; 

    CO_coeff(i,17)=T_nr(i).^2.*O2_nr(i).^0.5; 

    CO_coeff(i,18)=Krg_nr.^2.*O2_nr(i).^0.5; 

    CO_coeff(i,19)=(1-Kp_nr(i).^2).*O2_nr(i).^0.5; 

    CO_coeff(:,20)= P_nr(i).^2.*T_nr(i).^2 

    CO_rhs(i)=CO_meas_0(i); 

    CO_appr_1(i)=CO_coeff(i,:)*CO_pol_1; 

     

end 

CO_medelv_1=mean(CO_appr_1); 

CO_appr_1=CO_appr_1-CO_medelv_1; 

diff_1=CO_meas_0-CO_appr_1; 

// 

//  Identifiera nu, på samma sätt som tidigare, de punkter som ligger utanför 

//  intervallet plus-minus en standardavvikelse: 

//  I detta fall identifieras även de punkter som ligger utanför två 

//  standardavvikelser som outliers: 

CO_std_1=stdev(diff_1); 

clear index_bad index_good; 

count_good=0;   

count_bad=0;  

count_outliers=0; 
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for i=1:last_line-first_line+1; 

    if abs(diff_1(i))>=CO_std_1 & abs(diff_1(i))<=2*CO_std_1 then 

        count_bad=count_bad+1; 

        index_bad(count_bad)=i; 

    elseif abs(diff_1(i))>2*CO_std_1 

        count_outliers=count_outliers+1; 

        index_outliers(count_outliers)=i; 

    elseif abs(diff_1(i))<CO_std_1  

        count_good=count_good+1; 

        index_good(count_good)=i; 

    end 

end 

// 

//  Rita de bästa punkterna som röda ringar, de sämre som svarta x: 

CO_meas_0=CO_meas_0+CO_medelv_0; 

CO_appr_1=CO_appr_1+CO_medelv_0; 

fig_alla_data=scf(); 

plot(CO_meas_0(index_outliers(1:count_outliers)),CO_appr_1(index_outliers(1:count_outl

iers)),'xred'); 

plot(CO_meas_0(index_bad(1:count_bad)),CO_appr_1(index_bad(1:count_bad)),'+blue'); 

plot(CO_meas_0(index_good(1:count_good)),CO_appr_1(index_good(1:count_good)),'obl

ack'); 

leg_1='Outliers: ' +string(count_outliers) +' punkter'; 

leg_2='Uteslutna ur korrelationen ' +string(count_bad) +' punkter'; 

leg_3='Bas för korrelationen ' +string(count_good) +' punkter'; 

legend([leg_1;leg_2;leg_3],'in_upper_left'); 

axlar=gca(); 

axlar.x_label.text='Uppmätta värden'; 

axlar.y_label.text='Beräknade värden'; 

// 

//  Skriv också ut resultatet på konsolen: 

text(1)='CO-korrelationen i det här fallet utgörs av ett polynom där'; 

text(2)='C= c(1)*P -c(2)*P^2 +c(3)*O2 -c(4)*O2^0.5 +c(5)*T^2.. 

-c(6)*T^2 -c(7)*(1-Kp)^2 -c(8)*Kp +c(9)*Xf +c(10)*Krg.. 

-c(11)*Krg^2 +c(12)*Kfin +c(13)*(P*T)+c(14)*(P*Xf).. 

+c(15)(T*Xf) +c(16)*(P^2*O2^0.5) +c(17)*(T^2*O2^0.5).. 

+c(18)*(Krg^2*O2^0.5)+c(19)*((1-Kp)^2*O2^0.5)+c(20)*(P^2*T^2);';  

text(3)='a = ' +string(int(1000*CO_pol_1(1))/1000); 

text(4)='b = ' +string(int(1000*CO_pol_1(2))/1000); 

text(5)='c = ' +string(int(1000*CO_pol_1(3))/1000); 

text(6)='d = ' +string(int(1000*CO_pol_1(4))/1000); 

text(7)='e = ' +string(int(1000*CO_pol_1(5))/1000); 

text(8)='f = ' +string(int(1000*CO_pol_1(6))/1000); 

text(9)='g = ' +string(int(1000*CO_pol_1(7))/1000); 

text(10)='h = ' +string(int(1000*CO_pol_1(8))/1000); 

text(11)='i = ' +string(int(1000*CO_pol_1(9))/1000); 

text(12)='j = ' +string(int(1000*CO_pol_1(10))/1000); 

text(13)='k = ' +string(int(1000*CO_pol_1(11))/1000); 

text(14)='l = ' +string(int(1000*CO_pol_1(12))/1000); 

text(15)='m = ' +string(int(1000*CO_pol_1(13))/1000); 

text(16)='n = ' +string(int(1000*CO_pol_1(14))/1000); 

text(17)='o = ' +string(int(1000*CO_pol_1(15))/1000); 

text(18)='p = ' +string(int(1000*CO_pol_1(16))/1000); 
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text(19)='q = ' +string(int(1000*CO_pol_1(17))/1000); 

text(20)='r = ' +string(int(1000*CO_pol_1(18))/1000); 

text(21)='s = ' +string(int(1000*CO_pol_1(19))/1000); 

text(22)='t = ' +string(int(1000*CO_pol_1(20))/1000); 

disp(text); 


