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Sammanfattning 
 
Fiberweb Sweden AB är en ledande tillverkare av polypropenbaserad fiberduk med Europa 
som huvudmarknad. När extrudering och spinning av polypropen till trådar utförs genereras 
beroende på polypropenets relativa känslighet för termisk nedbrytning lättflyktiga organiska 
föreningar vid smältning. Vid fiberspinning separeras den resulterande gasströmmen från 
produktflödet och behandlas innan det släpps ut i recipienten. Detta uppnås genom en för 
gasströmmen installerad kondensor.  
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att minska 
företagets utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar genom att studera den befintliga 
kondensorns ingående kylvattentemperatur och dess inverkan på kondensatmängd. 
Arbetet innefattar även framtagandet av förslag gällande kort- och långsiktiga lösningar 
avseende företagets utsläpp till luft.         
Av den anledningen har mycket av tyngdpunkten av arbetet lagts på förståelsen av 
grundproblematiken genom att undersöka mekanismen för hur rökgaserna bildas. Detta 
innefattar kunskapen i grunderna för de organiska radikalreaktioner som sker vid den 
termiska nedbrytningen av polypropen vid extrudering. 
Den praktiska delen av arbetet är uppdelat i fyra försök. Genom att bygga en 
kondensationsenhet och koppla ett delflöde från rökgasreningsprocessen är försök 
genomförda med två olika gasflödeshastigheter och kylvattenflöden. Utvunnet kondensat 
vägs som funktion av tid. Effektivitetsgraden beräknas som funktion av inkommande 
gasmassflöde. 
Resultaten indikerar att genom temperatursänkning från 21Co till 8Co kunde 
kondensatmängden fördubblas och med potentialen att minska Fiberwebs utsläpp till luft 
med mellan 2 % till 15 % (per spinnbeam). Den teoretiska beräkningen som utfördes visar 
en potentiell minskning av utsläppen till luft mellan 25% till 42%. 
. 
Effekten av uppehållstid undersöktes.  
Planerade och oplanerade produktionsstopp resulterade i otillräcklig upplösning av 
resultaten beträffande uppehållstid. Resultat tyder på att processens installerade 
värmeväxlare (WRT) är underdimensionerad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

Fiberweb Sweden AB is a leading manufacturer of spunbond, a polypropylene based fabric 
produced mainly for the European hygiene market. The processing of polypropylenee resin 
by extrusion and spinning of filaments have environmental aspects. 
Due to polypropenes relative sensitivity of thermal degradation and subsequently the 
generation of VOC:s (volatile organic compounds) the gaseous stream is withdrawn from 
the main process stream (the spinning section) and treated before released to the recipient. 
This is achieved by a condenser unit installed in the gas stream system.      
The main purpose of this thesis is to examine the possibility to decrease the overall 
emissions of VOC:s to the recipient by decreasing the incoming coolant temperature to the 
condenser. The assignment also includes suggesting short and long term solutions for 
improvement of environmental performance.       
Therefore much of the emphasis has been laid understanding the mechanism of the 
generation of VOCs. The basics of the radical reaction chemistry involved in thermal 
degradation in the extrusion process are essential information.  
The practical part of the thesis is divided into four experiments by building a simulation 
condensing unit tapped into the gas stream and measuring condensate production with two 
different gas velocities and coolant temperatures. The condensate is weighted as function of 
time and calculated as fraction of incoming mass flow rate. 
The results indicate that by decreasing the incoming coolant water temperature from 21Co to 
8Co the amount of condensate could be approximately doubled and the overall emissions to 
the recipient have a potential to be decreased by a range of 2 to 15% (per spinbeam).  
The theoretical calculation suggests a potential decrease of emissions to air by a range of 
25%-42%  
 
The effect of the residence time (space time) on condensate production was also 
investigated.  
Due to planned and unplanned downtime in production, the experiments resulted in poor 
resolution with respect to residence time. Although, the results seem to indicate that the 
installed condenser on Fiberwebs A-beam is under-dimensioned.  
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1 Inledning 
 
Fiberweb PLC är en ledande tillverkare av fiberväv vilket är en polypropenbaserad fiberduk 
som levereras i form av rullgods. Koncernen har tillverkning runt om i världen med 
huvudkontor i London. I Europa finns tillverkning i bland annat Tyskland, Frankrike, Italien 
och i Sverige.  
I fibervävsprocessen smälts polypropenpellets genom extrudering. De bildade rökgaserna 
vid smältprocessen separeras från produktflödet och kondenseras därefter i en värmeväxlare 
innan utsläpp i recipienten.      
 
 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Syftet med projektet är att: 
 
1) avgöra om/hur kylvattentemperaturen i värmeväxlaren påverkar utsläppsmängd till luft. 
2) avgöra om/hur uppehållstiden i värmeväxlaren påverkar utsläppsmängden till luft. 
3) ta fram underlag för hur man kan minska utsläpp till luft  

 
 

1.2 Metod 
 

För att besvara de två första frågorna ovan byggs en kondensationsanläggning enligt figur 1 
i anslutning till A-beamens (figur 2) smoghogprocess. 
 

 
Figur 1: Byggd kondensationsanläggning för simuleringsförsök 
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Genom att tappa ur ett delflöde från rökgasprocessen och genomföra kondensationsförsök 
med olika gashastigheter och kyltemperaturer erhålles en mängd kondensat som vägs som 
funktion av kondensationstid. 
Det ingående gasflödets hastighet och massflöde regleras med kran. 
Försöket delas upp i fyra olika delexperiment enligt tabell 1. 

 
 
Tabell 1: Planering för kondensationsförsök 

 
 
 

Ingående gasflöde kontrollerades med manometer vid olika kraninställningar varvid tryck  
och hastighet uppmättes enligt tabell 2 nedan. Det inkommande gasflödets volymflöde antas 
vara proportionell mot kraninställningen. 
Både hastighet och tryck är uppmätta i centrum av gasflödesröret.  
 
 
Tabell 2: Kraninställningar för inkommande gasflöde. 

 
 

 
Figur 3: Manometer för mätning av totaltryck och gashastighet. 
 
Parametrar för gasflödet som inte kan mätas approximeras i kondenseringsprotokollen med  
hjälp av datatabell för luft[7] där mellanliggande värden extrapoleras fram. Detta antas vara 
en bra approximation då rökgaserna i processen till stor del är utspädda med luft. 
 
Kylvattenflödet hålls konstant vid det uppmäta värdet 7,5 l/min (vid 25oC) och hastigheten 
beräknades till 2,49m/s.  
Utöver datainsamling antecknas några av gällande processparametrar som antas har 
betydande påverkan på mängden rökgaser in i smoghogprocessen.  
 
För besvarande av den tredje frågan inriktas den långsiktiga planen på lösningar vid källan. 
Om miljöarbetet inriktas enbart på metoder för rökgasrening, kommer avskiljningens 
effektivitetsgrad i slutändan resultera i ökade kostnader, då ökningen i avskiljt avfall skickas 
för förbränning. 
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En ökad avskiljningsgrad ökar då transportkostnader samtidigt som man inte uppnår 
förbättring av den totala miljöprestandan.  
Arbetet på denna punkt inriktas främst på:  
 

• förståelse av ursprung för föroreningen genom intervjuer med råvaruleverantörer 
• Litteraturstudier, sammanställning och diskussion kring av företaget gjorda 

mätningar   
• Undersökning av den kemiska mekanismen som styr bildandet av smoghogolja. 
• Framtagning av förslag för minimering och kontroll av termisk nedbrytning av 

polypropen. 

 

1.3 Mål 
 

De fyra försöken enligt tabell 1 har som avsikt att: 
 
• Insamla data för bestämning av kondenseringsmängd som funktion av inkommande 

massflöde. 
• Uppskatta och sammanställa tabellerade data. Beräkna parametrar i den totala 

värmeöverföringskoefficienten och avgöra om dess inflytande är signifikant vid 
temperatursänkning av kylmediatemperaturen. 

• Genom tabellerade och uppskattade data samt ekvationer identifiera 
förbättringsåtgärder vid kondensering av rökgaser. 

• Mäta erhållen kondensatmängd som funktion av kylvattentemperatur och 
uppehållstid. 

 
Huvudsakliga målet med examensarbetet är att uppnå en högre verkningsgrad map på 
kondensatavskiljning i smoghogprocessen. I dagens läge är process-värmeväxlarens (WRT) 
arbetsområde i temperaturområdet 80-40oC vilket möjliggör kondensation av (bilaga II): 

 
• Aldehyder ≥C3 
• Ketoner ≥ C3 
• Cykliska föreningar ≥ C5 
• Raka kolkedjor ≥ C5 

 
Ett delmål är att genom temperatursänkning av kylvattenflödet öka 
kondensationsverkningsgraden på ovanstående fraktioner. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Följande avgränsningar och förenklingar görs  
 
• värmeförluster negligeras, all värmeenergi för den värmeväxlade gasen antas bli 

upptagen av kylmediat. 
• Den ingående gasströmmen kan ej mätas kontinuerligt utan antagandet görs vid 

beräkningar att ovanstående (tabell 2) värden är konstanta och oberoende av övriga 
maskininställningar. 

• Hänsyn tas ej till eventuell densitetsförändring pga temperatursänkning för 
kylvattenflödet utan konstant flöde antas genom hela kondenseringsprocessen. 

 
 

2 Företagsbeskrivning 
 

Fiberweb Sweden AB (FSAB) är beläget på Händelö i Norrköping och etablerades av 
Holmen 1984.  
2007 var antalet anställda ca 160 och omsättningen 630milj sek. 2007 producerade man 
34800 ton färdig produkt. 
 
FSAB har för närvarande 3 produktionslinjer, linje 1,4 och linje 5   
Linje 4 och 5 är två av Europas mest högproduktiva linjer med en linjebredd på 5,2 meter.  
Produktionen startades 1985 med en produktionslinje, linje 1. 
1987 startades linje 2 med tillverkning av högre ytvikter med fokus på industriapplikationer. 
Beroende på ökad efterfrågan på hygienmarknaden startades linje 3 1990. 
Med ny teknologi tillgänglig på marknaden kompletterades maskinparken med linje 4 år 
2000. 
Linje 2, lades ner 2001 och linje 3 2005. 
2006 tillkom linje 5. 
 

 
Figur 4: Flygbild av Fiberwebs produktionsanläggning på Händelö 
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2.1 Produkten 
 

FSAB tillverkar väv i ytviktsområdet 10-70g/m2. Fiberväv består av tunt spunna trådar i 
området 1,5-2,6 denier (denier = vikten i gram av 9000m tråd), av polypropen som formeras 
på en permeabel vira därefter kalandreras, och rullas upp i 5 tons jumborullar. 

 
 

 
Figur 5: Fiberväv vid olika förstoringar 

 
Jumborullarna skärs vidare i en rullmaskin till för kunden önskad längd och bredd. 
Fiberväv är en produkt med brett användningsområde, allt ifrån geotextilier till filtrering, 
vätskebarriärer, torkdukar och applikationer inom hygienindustrin. 
Anläggningen i Norrköping tillverkar och levererar fiberväv till ledande tillverkare inom 
hygienindunstrin med huvudmarknad i norra Europa. Huvuddelen av produktionen går till 
tillverkning av ytskikt och baksidesmaterial till blöjor och dambindor. 

 
 

 
Figur 6: Produktflöde från jumborulle, färdigskuret material och lagring inför leverans. 

 

2.2 Fibervävtillverkningsprocessen[18,26] 
 

Linje 1 är av den äldre Lurgi-teknologin och behandlas inte närmare i rapporten. 
Linje 4 och 5 är av den nyare Reicofil-teknologin. 
Teknologierna skiljer sig främst i fråga om beam-uppbyggnaden och linjehastighet, mer om 
detta nedan. 
 
I Reicofilprocessen doseras ingående råvara (Polypropen) och tillsatser till en buffertstation 
för vidare transport in i extrudern. I extrudern bearbetas råvarorna till en homogen 
plastsmälta i temperaturintervallet 220-260oC.    
Extrudern är uppbyggd i huvudsak av två delar, en ca 5m lång fast stålcylinder och inuti en 
varvtalsreglerad skruv. Genom frammatning av råvaran når man snart smälttemperatur. 
Detta beror till största delen av den friktionsenergi som utvecklas mellan cylinder, skruv 
och material. För reglering av smälttemperaturen är stålcylindern utrustad med värmeband 
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för värmning och fläktar för kylning. När plastsmältan lämnar extrudern filtreras den från 
eventuella föroreningar. 
Trycket mellan extruder och filter kan variera något, men ligger oftast i storleksordningen 
100 bar. Trycket påverkas av konditionen på filtret. Trycket kan i viss mån regleras med 
extruderskruvens och spinnpumpens varvtal. 
 
Materialet matas sedan vidare till spinnpumpen.  
Spinnpumpen matar plasten vidare genom ett fördelningsrör (så kallad dysa) över hela 
beamlängden och bredden och vidare till spinneretten. 
 
Spinneretten är en uppvärmd stålplatta med små hål som plastsmältan pressas igenom.      
Som resultat bildas trådar av plastsmältan. Under spinneretten finns ett ca 5meter långt 
schakt (kylkammaren) där filamenten dras ut med luft (ca 30-40000m3/h*beam) till en 
diameter på ca 14-20µm. 
I schaktet kyls filamenten ner och uppnår en dimensionsstabil form.   
 
Filamenten dras med hjälp av luft ner till virapartiet där viran separerar de spunna fibrerna 
från processluften. Processluften dras genom den permeabla viran och återanvänds delvis 
som ny processluft, medan fibrerna formeras till den vävliknande produkten på viran. 
 
Uttrycket beam används för att benämna en nedläggningsdel, vilket avser allt från dosering, 
extruder, spinnerett till kylkammare. 
Linje 4 och 5 har två beamer vardera, som benämns A-beam och B-beam. 
Viran transporterar fibrerna från A-och B-beam till kalandern (ett valspar) där de binds 
termiskt (lamineras) till en väv med lastbärande förmåga. 
Den färdiga väven kan därefter behandlas med ett ytaktivt medel för att addera hydrofila 
egenskaper till den innan den rullas upp i rullar på ca 5 ton. 
Dessa jumborullar transporteras vidare till en rullmaskin där de skärs ner till för kunden 
önskad bredd och längd.  

 
 

2.3 Rökgasreningsprocessen A-beam linje 4, Smoghog[18,26] 
 

Tillsammans med det smälta plastmaterialet som lämnar spinnerretten följer de rökgaser 
som uppstår vid extruderns smältprocess. Dessa rökgaser måste separeras från det primära 
plastflödet. I annat fall skulle en del av dessa rökgaser kondensera på schaktväggar och 
plastfibrer och orsaka processtörningar och följaktligen en produkt med bristfällig kvalitet. 
För ändamålet finns i schaktväggen under spinneretten rökgasuttag för avledning och vidare 
omhändertagande av rökgaserna. Regleringen av luftflödet till smoghogprocessen sker dels 
med kylkammarens lufttryck, elektriskt styrt spjäll till smoghogens rörsystem samt en fläkt 
som är monterad i anslutning till spjället. Luftflödet in till smoghog är även beroende av 
gällande processinställningar för den vävkvalitet man producerar för tillfället och 
processvariationer som gör sig gällande från fall till fall. Vid fläkten före kondensorn mäts 
rökgastemperaturen kontinuerligt. Rökgastemperaturen håller sig relativt konstant vid 80oC 
och är bland annat beroende av spjällinställningen. Spjället hålls vanligtvis konstant vid 
inställningen 70 % öppet. 
Ett rörsystem efter fläkten transporterar rökgaserna vidare till en vågrätt installerad 
kondensor där en del av rökgaserna avskiljs från gasflödet genom temperatursänkning.   
Kondensorn är av motströmstyp och är dimensionerad för en gasström av 3200m3/h.  
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Kylvattnet matas från fabrikens kylvattensystem med till kondensorn inkommande 
respektive utgående vattentemperatur av 27oC / 45oC. utgående gasflöde har uppmätts till 
39oC (2004).[22]  
Återstoden av gasflödet leds samman med rökgaserna från B-beam och släpps ut i 
atmosfären. 
Som nämnt ovan används i fiberspinningsprocessen stora mängder luft vilket leder till att 
föroreningarna i gasfas blir väldigt utspädda. Approximativt beräknat innehåller luften in till 
smoghogprocessen ca 0,02 mass% föroreningar varav en del är svårkondenserbara.     
 
 

2.4 Ingående råvaror 
 

Huvudråvaran polypropen doseras i storleksordningen 95-99 volymprocent. Förutom 
polypropen tillsätts även en liten mängd Titandioxid (>1 %) och återvunnet material 
(innehåller både Polypropen och titandioxid), så kallat Erema-material. Till vissa kunder 
kan även olika värme-och UV-stabilisatorer tillsättas. 
Råvarorna levereras i pelletsform och doseras per volymekvivalenter. 
 
Titandioxid är ett vitt pigment med ett brett spektra av användningsområden. I 
fibervävsprocessen tillsätts titandioxid för att ge väven en mer tygliknande kvalitet. 
Som bärare till titandioxiden används vanligtvis polyeten eller polypropen.   
Titandioxid har 1870o C i smältpunkt och 2927o C i kokpunkt. Med avseende på den ringa 
massflöde i förhållande till PP, partialtryck för titankomponenten i gasfas och processens 
smälttemperatur kan det anses sannolikt att en försvinnande liten del av pigmentet följer 
med gasströmmen vidare till gaskondenseringsprocessen.  

 
 

2.5 Tillverkning av polypropen [6,27,28, 29] 
 

Polypropen är en av de vanligaste termoplasterna. Tillverkningen sker genom 
polymerisation av monomeren propen som genom additionsreaktion polymeriserats till 
långa kedjor, i huvudsak 1-propylen. Polymeren kan bestå allt mellan 200-10000 adderade 
propenmolekyler. 
Polypropen kan tillverkas genom olika processer, bland annat slurry, vätskefas eller 
gasfasreaktioner.  
Den gemensamma faktorn är att alla tillverkningsmetoder använder Ziegler-Natta 
katalysatorer för polymerisationsreaktionen. Dessa katalysatorer består av alkylerade 
aluminiumföreningar, exempelvis trietylaluminium (Al(CH2CH3)3) fixerat till 
titantetraklorid (TiCl4). 
Tillverkning kan skilja markant mellan olika leverantörer och är uteslutande licensierade 
metoder, inte minst vad gäller olika varianter av katalysatorer. Några metoder som 
förekommer vid tillverkning av homopolymeren är  

 
• Speripol - loop reaktor, polymerisation i vätskefas 
• Unipol – fluidiserad bäddreaktor – polymerisation i gasfas 
• Novolen – bäddreaktor med vertikal omrörning, polymerisation i gasfas 
• Innoven – bäddreaktor med horisontell omrörning, polymerisation i gasfas 
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Beroende på tillverkningsteknologi (bland annat katalysatorval vid additionsreaktionen) får 
PP-råvaran en specifik konfiguration med avseende på metylgruppen, så kallad takticitet. 
Den råvara som används vid Fiberweb är isotaktisk, med metylgrupperna arrangerade i 
huvudsak på ena sidan på kolkedjan. Denna konfiguration (homopolymer) är den största 
beståndsdelen och den på marknaden vanligast förekommande polypropenkvaliteten. 
I och med metylgruppens placering i huvudsak på ena sidan konfigurerar sig kolkedjan i 
spiralform. Dessa spiralformade kolkedjor radar upp sig bredvid varandra och bildar 
kristaller som ger polypropenet dess karakteristiska egenskaper.   
Resultatet vid polymerisering är en makromolekyl enligt figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7: polymerisation av propen till polypropen. 

 
 
Mycket utveckling sker främst inom katalysatorområdet. En typ av Ziegler-Natta 
katalysatorer, så kallade Kaminsky-katalysatorer är baserade på metallocenemolekyler, som 
består av två cyklopentadienylmolekyler förenat med en metallcenter (exempelvis Zirkon 
eller Hefnium) och metylaluminiumoxane som co-katalysator. Detta katalysatorsystem har 
möjliggjort bättre styrning av takticiteten och molekyllängden redan vid polymerisations-
reaktionen och därmed erhålles en råvara med betydligt snävare molekylviktsfördelning. En 
fördel är också reducerade totala emissioner av lättflyktiga organiska föreningar i början av 
tillverkningsprocessen.     
 
En vanligt förekommande reaktionsprocess genomförs i en tubreaktor med katalysatorbädd 
vid ca 30-40 bars tryck och 70-80oC. Under dessa betingelser är råvaran propen i vätskefas 
och utbytet från katalysprocessen är ca 50 %. Oreagerad propen recirkuleras medan utflödet 
av polypropen, som i detta skede är i pulverform, är kontinuerlig. 
Under polymerisationsfasen bildas även små mängder kortare oligomerer (~C9). 
Polypropenpulvret, som innehåller små mängder av katalysatorn och oreagerad propen, 
renas innan extruderingssteget. Reningsteget tar effektivt bort de kortaste och mest flyktiga 
kolkedjorna (upp till C6) och eventuella katalysatorrester.  
För att styra molekylviktsfördelningen blandas polypropen-pulvret med en organo-peroxid 
(exempelvis 2,5-dimetyl-2,5-cis(t-butylperoxy)hexane) och extruderas. Användning av 
peroxider är en relativt standardiserad metod för att öka processbarheten och reglera 
molekylviktsfördelningen. 
I extruderingsfasen sönderfaller peroxiden i peroxy-radikaler som i sin tur spjälkar 
polypropenkedjan i kortare fragment. I spjälkningsprocessen frigörs i huvudsak metan. 
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Figur 8: Effekt på molekylvikten vid tillverkning av polypropen med organoperoxider.  

 
Genom spjälkning med peroxider (eng. controlled rheology, vis-breaking) uppnås en högre 
viskositet (MFI) på polymeren och en snävare molekylviktsfördelning enligt figur 8). I och 
med att en lång kolkedja har större sannolikhet att klyvas jämfört med en som är kort 
innebär det också att mängden låga molekylvikter i normalfördelningens undre kvantil ökar. 
Mängden låga molekylvikter är beroende av halten peroxid som används och hur länge 
klyvningen pågår (önskad MFI (viskositet) på den färdiga produkten). 
 
Alternativa metoder för molekylviktsreglering innefattar mixning av flertal polymerpulver 
med varierande molekylängder eller extrudering av ett PP-pulver flertal gånger för att uppnå 
rätt molekylviktsfördelning. I dessa metoder sker klyvningen av polymeren spontant och ger 
i allmänt fall en bredare molekylviktsfördelning. 
Polymeren får sin slutgiltiga form genom att den pressas genom en metallplatta med hål 
(spinnerrett), där den samtidigt kyls och pelleteras till den leveransklara råvaran [28].   
 
Vanligt förekommande är att den färdiga råvaran från extrudern levereras som sådan.  
I speciellt känsliga och specifika applikationer lagras dock råvaran i speciella anläggningar 
för att avlägsna rester av lättflyktiga biprodukter.  

 
 

3 Rökgasinnehåll 
 

Förutsättningarna för långsiktig lösning, inte minst kondensationsoptimering är 
säkerställandet av typen och fördelningen av de föreningar som uppträder i rökgaserna.  
Visuellt uppträder rökgaserna och dess kondensationsprodukter i ett brett spektra av 
aggregationstillstånd genom hela smoghogprocessen, och man kan observera att rökgaserna 
kondenserar vid skiljda ställen före, i och efter den på A-beam installerade kondensorn.  
Exempelvis finner man i början av rörsystemet stor andel fasta och vaxaktiga 
kondensprodukter, vilka är längre oligomerer och polymerer och oxidationsprodukter av 
dessa. Dessa föreningar, exempelvis paraffiner (alkaner) över C18 är fasta föreningar vid 
atmosfärstryck. Hög kokpunkt och lågt ångtryck resulterar i kondensation redan vid den för 
smoghogprocessen aktuella temperaturen 80oC. Närmare man kommer kondensorn blir 
kondensationsprodukterna mer vätskelika i konsistensen. Enligt de årliga externa analyserna 
uppträder rökgaserna till stor del som oljeånga och i en mer eller mindre ren gasfas.   
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3.1 Årliga externa analyser[21,22] 

 
Rökgasutsläpp till luft mäts årligen återkommande av ett auktoriserat externt företag.  
Parametrar som mäts innefattar totalkolväte som oljeånga och aerosol. Dessa beräknas 
sedan om till totalkolväte som propanekvivalenter vid normalt atmosfärstryck och 0oC. 
Mätningarna utförs i skorsten och innefattar således både A och B-beam. 
Mätningarna visar att aerosolutsläppen till luft är relativt liten i förhållande till 
ångfraktionen, minst 1:10. Aerosolbildning innefattar ett fast medium (kolloida partiklar, 
droppar) som andra komponenter i rökgasen kondenserar vid. Enligt definition och 
testresultat innehåller rökgaserna vid mätpunkten en liten andel kolloider, och det kan antas 
att varje enskild komponent i rökgasen följer vätska/gas jämvikter.      
 

 

3.2 Speciella externa analyser[21,22] 
 

Vidare har under åren ett antal head-space och gaskromatografi-analyser utförts av företaget 
för att analysera sammansättningen av rökgaserna mer detaljerat.  
Av speciellt intresse är två Headspace-analyser som bedrivits som delprojekt under 2003 
och 2004 och som utgör grunden i de slutsatser som vidare kan antas. 
I figur 9 nedan har dessa 2 Headsspace-analyser slagits samman för en helhetssyn av 
utsläppen av de olika nedbrytningsfraktionerna för polypropen. Mätningar har utförts hos 
leverantör efter katalysprocessen, extrudering, samt efter extrudering av rejekterad färdig 
produkt (Erema) hos Fiberweb. Det saknas mätning gällande emissioner från färdig produkt 
(väv). 

 
 

 
Figur 9: molekylviktsfördelning av nedbrytningsprodukter av polypropen vid 160oC och olika 
extruderingssteg under 30 minuter värmning [21,22]. 
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De genomgripande trenderna som uppvisas är: 
 
a) Koncentrationen av de olika nedbrytningsprodukterna stiger markant då polypropen                         
    extruderas efter katalysprocessen.   
 
b) Merparten av de analyserade emissionerna kan härröras till extruderingsprocessen hos   
     leverantören[26]. 
 
c) Eremamaterialet uppvisar knappt några nedbrytningsprodukter när det analyseras vid 
    160oC. 
 
d) Det går att ana en systematisk återkommande topp i multiplar av 3 (C5, C8, C11 etc).   

 Dessa koncentrationstoppar är konsista i båda utförda analyser och pekar på den       
 nedbrytningsmekanism som beskrivs i avsnittet nedan.  

 
e) Nedbrytningsprodukterna fördelar sig till stor del i lågmolekylära regionen. 
    Med normalfördelningens tyngdpunkt i området C1-C6.   
     
Figur 9 ger en fördelning av de i råvaran medföljande emissionsprodukterna. 
Ett gasprov från linje 4 rökgasreningsprocess är analyserad med gaskromatograf för att 
undersöka andelen alkaner i gruppen C1-C4 . Mätdata enligt tabell 3 nedan och medföljande 
analyskommentarer visar att andelen alkaner (paraffiner) i gruppen C1-C4 förekommer i 
relativt små koncentrationer med kanske undantaget metan och n-pentan, vilket indikerar att 
polypropen ej enbart bryts ner i kortare fragment vid extrudering.  

 
Tabell 3: Gaskromatografi av rökgaser i gruppen C1-C4 [21] 
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4 Termisk nedbrytning och oxidation av 
polypropen[3,4,5,17,20,19] 

 
Den termiska nedbrytningsprocessen av polypropen är en komplex process, där 
slutprodukterna bildar likaså komplexa gasblandningar.  
Polypropen är en termoplast som oxiderar relativt lätt vid närvaro av syre under 
inverkan av hög temperatur.   
Med avseende på processens fysikaliska parametrar är graden av nedbrytning beroende bla 
av temperatur, tryck och tid. Andra faktorer som spelar in är även extruderskruvens 
egenskaper, bland annat skjuvkraftens inverkan[24], gängans vinkel mot extruderns 
innermantel och om vinklingen är mot plastflödet vilket begränsar syretillgången längre ner 
i extrudern. I extruderingen före fiberspinningen frigörs de lågmolekylära föreningarna i 
plasten varav en del oxideras vidare till andra slutprodukter.     
Mängden nedbrytningsprodukter är således summan av den peroxidinitierade 
tillverkningsprocessen hos leverantören och den termiska nedbrytningsprocessen vid 
extrudering av den färdiga råvaran. Fördelningen dem emellan är i dagens läge okänd, men 
uppfattningen är att majoriteten av nedbrytningsprodukterna redan finns i den inköpta 
råvaran. Det som pekar på detta är användningen av peroxider med avsikt att klyva 
polymeren vid tillverkningen.  
Nedbrytningsprocessen av polypropen styrs genom radikalreaktioner som följer en 
reaktionsväg i tre faser: initiering, utbredning och terminering.  
Dessa tre steg kan ske i flertalet varianter där reaktionsmekanismerna inte är kända i detalj. 
En tänkbar reaktionsväg exemplifieras nedan.   

 
 

4.1 Bildandet av radikal, initieringsfas 
 

I initieringssteget bildas radikaler. Detta sker genom att den tillgängliga värmeenergin i 
extrudern resulterar i klyvning (homolys) av en molekyl till två högreaktiva radikaler. Den 
energi som måste tillföras för att homolytiskt spjälka en bindning motsvaras av de bundna 
atomernas/molekylernas bindningsenergi vilket varierar beroende av bindningens placering 
i molekylen . 
Vid extrudering av polypropen med en peroxid initieras radikalmekanismen genom 
spjälkning av peroxiden enligt (1). 

 

                                                                        
 
Beteckningen R och R’ betecknar kolkedjor av godtycklig längd. 
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Peroxyradikalen kan i sin tur avlägsna ett väte från polypropenkedjan  
och bilda en ostabil och högreaktiv polypropenmolekyl (2). 

 

       
 

Avlägsnandet av vätet från kolkedjan tenderar att starta vid de tertiära kolatomerna då dessa 
är mera aktiva (delar sina elektroner med tre kolatomer) och de bildade radikalerna är mer 
stabila (lägre potentiell energiinnehåll relativt sekundära och primära radikaler). 

 
 

4.2 Propagering, utbredningsfas 
 

Utbredningsfasen kan fortskrida i en vid variation av reaktioner. 
Reaktionen vid extrudering av polypropenpulver med en peroxid kan fortskrida på 
nedanstående sätt (3) : 

         
 
Små mängder fritt syre finns även inneslutet i all plast. Vid extrudering av den färdiga 
råvaran och vid närvaro av syre, som i detta sammanhang kan anses som en diradikal, 
oxideras polypropenradikalen i ett första steg till en peroxyradikal (ROO*) (4). 
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Peroxyradikalen kan i sin tur angripa vätet i en kemisk stabil polypropenmolekyl och bilda 
en hydroperoxid (ROOH) (5).  

 

        
 

Hydroperoxidmolekylen sönderfaller i sin tur till två nya radikaler (RO* + OH*) enligt 
nedan (6) [19]. 
Resultatet är en substitution av en väteatom till en syreatom och bildandet av grunden till en 
karbonylgrupp. 
 

        
 

I radikalreaktionernas utbredningsfas kan varje radikal ge upphov till tusentals nya radikaler 
utan att själv förbrukas. Antalet permutationer med avseende på slutprodukterna växer 
samtidigt snabbt. 
Med avseende på de avspjälkade monomererna/oligomererna är följden en råvara med en 
större variation av MFI-värdet och följaktligen minskad processbarhet.  
 
 

4.3 Terminering, bildandet av slutprodukter  
 

Radikalreaktionens utbredningsfas fortskrider ända tills radikalen själv uppnår en kemisk 
stabil form. Detta kan ske exempelvis genom att peroxidradikalen förenar sig med en annan 
peroxidradikal (7). 
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Eller enligt exemplet nedan (8) där två radikaler bildar en kemisk stabil produkt. 
 

        
 

Detta kan vara en förklaring till att man bland nedbrytningsprodukterna ser en del   
föreningar som är substituerade, exempelvis 2,2,3,3-tetrametylbutan som är en C7-förening 
(bilaga II). 
En vanligt förekommande nedbrytningsmekanism är β-klyvning[23] av polymerryggraden 
som resulterar i en omättad kolförening (9).  
 

          
 
En reaktion som bildar en kemisk stabil produkt är även α-klyvning av kolkedjan.  
α-klyvning är en vanlig mekanism vid spjälkning av karbonylgrupper [8]. I exemplet nedan 
är produkten acetaldehyd och en ny radikal.  

 

                 
 
Med avseende på de medföljande oligomererna och lågmolekylära föreningarna i 
polymerråvaran kommer Fiberwebs extruderingssteg att addera till de redan befintliga 
nedbrytningsprodukterna. α-klyvningsmekanismen föreslår att befintliga kolkedjor med 
karbonylgrupper klyvs till aldehyder.  
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Med hög sannolikhet kommer addition att ske i den undre kvartilen av de längsta 
kolkedjorna i molekylviktsfördelningen, medan de redan korta oligomererna i råvaran 
sannolikt inte klyvs vidare.  
 
 

 
Figur 10: Addition av oligomerer till undre kvartilen vid 
                 extrudering i fibervävsprocessen. 

 
 
Rökgaserna som bildas i Fiberwebs extruderingsprocess kommer av detta skäl sannolikt att 
bibehålla den i figur 9 visade fördelningen där koncentrationerna (stapelhöjden) för de olika 
produkterna däremot blir högre. 
 
Genomförda försök där man undersökt totalemissionen av flyktiga organiska föreningar vid 
återupprepad extrudering av polypropen visar att totalmängden av nedbrytningsprodukterna 
inte förändrades signifikant upp till 6 extruderingar[24]. Däremot ökade de kumulativa 
mängderna för varje extruderingscykel. Undersökningen visade god korrelation mellan 
kumulativ totalemission och ökning i MFI vilket tyder på spjälkning av kolkedjan. Analysen 
påvisade även ökning av karbonylgrupper och omättade bindningar som följd av upprepad 
extrudering.  
 
Vid en annan studie som genomfördes under kontrollerade laboratorieförsök i 
temperaturområdet 220-280oC och analyserats med GC-massspektrometri har man  
identifierat 46 flyktiga nedbrytningsprodukter som är en del av sammanfattningen i bilaga 
II.  
Den största gruppen slutprodukter är aldehyder och ketoner. De olika isomererna av 
karboxylsyror verkar framträda mer sparsamt. Detta stöds även av (Hoff Ariel, Jacobsson 
Sven[10]), med en undersökning av de termiska nedbrytningsprodukterna av polypropen 
mellan 220-280oC. Genom gaskromatografi kunde 23 nedbrytningsprodukter identifieras 
varav 15 kvantifieras. Nedbrytningsprodukterna rangordnades i koncentrationsordning 
enligt: aldehyder, ketoner, karboxylsyror och sist alkoholer. Acetaldehyd, (en C2-förening) 
hade den högsta koncentrationen . Vidare föreslaget är att de relativa mängderna av de mest 
flyktiga föreningarna bildade vid detta temperaturspann är oberoende av 
oxidationstemperaturen.  
Detta innebär att om tillgång finns till värmeenergin att klyva polypropenkedjan är 
uppehållstiden och tillgång till syre de styrande faktorer som bestämmer graden av 
oxidation och slutligen halten av de olika oxidationsprodukterna. 
Huvuddelen av nedbrytningsprodukterna är en sammansättning av låg och medelmolekylära 
föreningar (C1-C8), som till stor del är oxiderade till aldehyder och ketoner. En del 
nedbrytningsprodukter återfinns även som polysubstituerade alkaner (figur 11).  
Alkener och alkyner uppträder mer sparsamt på grund av de  
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bildade radikalernas förmåga att stabilisera sig själva, antingen genom reaktioner 
sinsemellan eller upptagande av elektroner (bindningar) från dubbel och trippelbindningar. 
En del föreningar återfinns även i cyklisk form. 
      

 
Figur 11: Principiella nedbrytningsprodukter vid termooxidation av polypropen[24] 
 
 
Radikalreaktioner är i allmänt fall extremt mångfacetterade och samtidigt effektiva vid 
bildandet av ringformade föreningar, karbonylgrupper och bildandet av flertal nya 
bindningar i ett steg.  
Resultatet är en vid variation av föreningar som är svåranalyserade och oförutsägbara i både 
kemi och koncentration. Detta ger ytterligare en dimension i slutprodukternas komplexitet 
och natur, inte minst i arbetsmiljö och miljösammanhang. 
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5 Nedbrytningsprodukternas egenskaper  
 

5.1 Visuellt intryck 
 

Visuellt uppträder nedbrytningsprodukterna som oljedimma vid rumstemperatur och bildar 
kondensat som klibbiga droppar vid kallare ställen. 
Årliga analyser visar att fraktionen aerosol är liten jämfört med dimfraktionen.  
Enligt definition är Dimma kolloida fasta/vätske partiklar som är suspenderade i gas.  
Tre egenskaper som är vägledande i närmare granskning av nedbrytningsprodukterna är 
kokpunkt, ångtryck och flyktighet. 

 
 

5.2 Kokpunkt, ångtryck och flyktighet 
 

Kokpunkt för en vätska är definierad som den temperatur där vätskans ångtryck är lika med 
vätskans omgivande tryck. Kokpunkten ökar med ökat tryck och minskar när omgivningens 
tryck minskar. En förångad vätska anses vara mättad med termisk energi. 
För de substituerade kolväteföreningarna förändras kokpunkten för olika isomerer beroende 
på placeringen av substituenten. För att få en uppfattning av kondenserbarheten av 
komponenterna i smoghogoljan har kokpunkter av de vanligaste kolföreningarna 
sammanfattats i bilaga III. Med hjälp av kokpunkter och molekylviktsfördelningen av 
rökgaserna sammanställs kokpunktsprofiler enligt figur 12. Vid antagandet att rökgaserna 
endast består av alkaner (ingen oxidation) är ca 29 % av rökgaserna kondenserbara vid 40oC 
rökgastemperatur. Motsvarande värde är 78 % om rökgaserna antas vara 100 % oxiderade 
till aldehyder. Kokpunkterna med avseende på C1-föreningar för ketoner och karboxylsyror 
ligger över gällande rökgastemperatur 40oC och graden av kondensation av dessa föreningar 
är då funktion av uppehållstid i kondensorn.  
 
 

 
Figur 12: Kokpunktsprofil för rökgaserna (upp till C10) vid 100 % alkaner respektive 100 % oxidation 

till aldehyder och kondenserbarhet vid 40oC rökgastemperatur.       
                
 
Resultatet som kan uppnås vid kondensation är således beroende av oxidationsgraden av 
rökgaserna där variationsbredden föreslår en möjlig kondensationsgrad mellan 29-78% med 
avseende på nuvarande rökgastemperatur. 
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Vid sänkning av rökgastemperaturen till 25oC kan även pentan (C5 alkan) kondenseras och 
kondensationsgraden ökas till 63-78% enligt figur 13.  
 
 

 
Figur 13: Kokpunktsprofil för rökgaserna (upp till C10) vid 100 % alkaner respektive 100 % oxidation 
till aldehyder och kondenserbarhet vid 25oC rökgastemperatur. 
 
 
En viktig förening är acetaldehyd (C2) med en kokpunkt på ca 20o C och som verkar vara 
en av huvudprodukterna i gruppen C1-C4 vid nedbrytningsprocessen av polypropen. 
Kondensation av denna förening kommer ej att fungera vid gällande temperatur på grund av 
ämnets relativt höga ångtryck och flyktighet.    
 
Ångtryck beskriver ett ämnes fasjämvikt vid varje given temperatur där vid varje given 
temperatur är en ånga i jämvikt med dess solida/vätskefaser. Jämviktsångtrycket är även en 
indikation på ett ämnes avdunstningshastighet eller flyktighet.   
 
Flyktighet är ett mått på en substans tendens att förångas. Ämnen med höga ångtryck 
kommer i större utsträckning att befinna sig i vätske/fastform relativt ämnen med låga 
ångtryck vid en given temperatur. Exempelvis är polysubstituerade alkaner på grund av dess 
tvådimensionella area mycket mer lättflyktiga relativt raka kolkedjor.  
Flyktiga organiska föreningar (VOC) definieras enligt NVVFS 2001:11 som ämnen vars  
Ångtryck är minst 0,0075 mm-hg vid 20oC. Definitionen för flyktighet varierar beroende på 
land och gällande lagstiftning. I bilaga III har ångtrycken av några kolföreningar 
sammanfattats som funktion av antal kolatomer. Enligt definition är då majoriteten av 
rökgasernas komponenter klassade som flyktiga.    
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6 Rökgaskondensation[11]  
 

Kondensation är ett ämnes fasövergång från gas till vätska. Motsatsen till kondensation är 
avdunstning, och i ett system med given temperatur och tryck står dessa processer i jämvikt 
med varandra. När ett ämne kondenserar kommer dess viktfördelning att förskjutas mot 
större partiklar och dess koncentration i gasfas att avta. Effekten vid normal rumstemperatur 
och atmosfärstryck för en komplex gasblandning som smoghogolja är en partiell 
kondensation av vissa ämnen till fast och vätskeform, och beroende av ämnets flyktighet 
och kokpunkt agerar dessa som kondensationsyta för andra föreningar varvid rökbildning 
sker. En del av rökgaserna är dessutom inte kondenserbara vid gällande tryck och 
temperaturintervall. 
Medföljande luft från kylkammaren är i kondensationssammanhang en inert komponent, 
och som på grund av dess stora relativa koncentration ökar behovet av värmeväxlararea.    

 

6.1 Värmeväxling & fluiddynamik [1,16] 
 

Vid värmeväxling är både gasflödets och värmeväxlarens egenskaper viktiga. Flödet kan 
vara turbulent eller laminärt. Turbulent flöde gynnar värmeöverföring då gasens olika 
komponenter då är mixade och därigenom gasen mer homogen. Drivkraften vid laminärt 
flöde beror på termisk konduktivitet genom värmeväxlarväggen och mindre på termisk 
konvektion. 
  
Gasens flödestyp beskrivs av Reynolds tal. 

 

                                                                                                                                            
 

Där:  
 
Nre = Reynolds tal 
υ = gasens hastighet (m/s) 
D = Rörets diameter (m) 
µ = kinematisk viskositet ( m2/s) 
 
 
Om Reynolds tal är mindre än 2000 är flödet laminärt. Vid Re-tal högre än 6000 är flödet 
turbulent. Flödestypen avgör bland annat hur stort tryckfallet genom en 
värmeväxlarapplikation blir. 
Laminärt flöde ger lägre tryckfall men tryckfallet ökar linjärt med gashastigheten, det vill 
säga dubblar man hastigheten dubblar man även tryckfallet. I den turbulenta regionen är 
tryckfallet en funktion av hastigheten upphöjt i regionen 1,6-2. Tryckfallet påverkas då mer 
negativt vid kylning då flödet är turbulent. 
Vid värmeväxlingsapplikationer med avseende på kondensation kommer gasen att 
kondensera längs kondensorns längd med följden att densiteten i gasfas avtar. Effekten blir 
att gashastigheten och turbulensen i gasflödet ökar medan gasens uppehållstid i kondensorn 
minskar.  
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Den primära drivande parametern för värmeöverföringsenergin QT är ∆T(LMTD)-parametern. 
För att öka ∆T (LMTD) är en sänkning av kylmediumets ingående temperatur effektivt.  
 
Värmeöverföring i en värmeväxlare mellan två fluider beskrivs av formeln[9]: 

 

                                                                                                        
 

Där:  
 

QT = överförd värmeenergi  
U0 = totala värmeöverföringskoefficienten  
A  = Värmeöverföringsarea  
∆T(LMTD) = logaritmiska medeltemperaturdifferensen 

 
 

6.2 Värmeöverföringskoefficentens signifikans vid 
temperatursänkning 

 
Den totala värmeöverföringskoefficienten U0 fås genom att addera olika signifikanta 
underliggande värmeöverföringstermer (U0 =1/U1 + 1/U2 etc,) och kan i denna applikation 
approximeras med ekvation E3[9]: 

 

                                                                             
 

Där:  
     
hg = värmeöverföringskoefficient för gasflödet (motstånd) 
Rkv = nedsmutsningskoefficient för kylmediumet 
∆xw = materialtjocklek för värmeöverföringsväggen 
kw = termisk konduktivitet för värmeöverföringsväggen 
Rg = nedsmutsningskoefficient för gasflödet  
hkv =  värmeöverföringskoefficient för kylmediumet (motstånd)  
Ao = Total värmeöverföringsarea för utsidan på gasflödesröret   
Ai =  Total värmeöverföringsarea för insidan på gasflödesröret   

 
 
U0 är en funktion av temperaturdifferensen i värmeväxlingsapplikationen och tiden. Den 
svårighet som uppstår är att exempelvis nedsmutsnings-koefficienterna (eng. fouling) för 
både gas-och kylvattenflödet är okända och måste uppskattas.  
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Exempelvis kommer variabeln Rkv att öka med tiden och minskad kylvattentemperatur då 
kondensationen av rökgaserna ökar[15].  
Effekterna av detta är:  

 
• Isolering och därmed sänkning av värmeöverföringskapaciteten. 
• Ökning av rökgasernas utgående temperatur 
• Ökning av kylvattenmängd för att bibehålla samma kondenseringsmängd 
• Minskning av kylmediumets utgående temperatur  
• Ökning av korrosionshastigheten av värmeväxlaren (långsiktigt) 
 

Försämring av värmeöverföringen på grund av nedsmutsning ger bland annat en 
tryckökning i den byggda värmeväxlaren som i sin tur påverkar variablerna hg och kw 
negativt.  
Den summerade effekten är att en del av den tilltänkta överföringen av värmeenergi genom 
∆T-ökning av gasflödet kommer att motverkas av en minskande total 
värmeöverföringskoefficient U0. 
hg och hkv är mått på filmbildning över tiden i värmeväxlaren. Vid antagandet att 
filmtjockleken är liten i förhållande till värmeöverföringsarean kan 
värmeöverföringskoefficienterna för gas och vattenflödet approximeras med formel E4 
nedan: 

 

                                                                                                                                                                                      
 

Där:  
 
h = värmeöverföringskoefficienten 
k = termisk konduktivitet 
xfilm = filmtjockleken 

 
 

Rkv är en term med avsikt att beskriva kvaliteten på kylmediumet. Då denna term står ensam 
i U0-ekvationen kommer en ändring inte att påverka den totala värmeöverföringsenergin 
märkbart i denna applikation. Rkv har däremot en mer betydande inverkan vad gäller 
livslängd på exempelvis rör och pumpar samt igensättning med tryckfall och 
flödesvariationer som följd. Rkv blir mer signifikant då kylvattnets hastighet minskar, 
speciellt till det laminära flödesområdet och då kylvattnet är kraftigt förorenat. 
Övriga termer i U0 anses vara konstanta map på tid och inom gällande temperaturintervall.    
Under kommande experiment rengörs värmeväxlaren mellan försöken för att minimera 
värmeväxlingens tidsberoende.   
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Den byggda kondensationsanläggningen har specifikationer enligt nedan (tabell 4). 
Grunddata är uppmätt, approximationer är hämtade ur tabell [2,15]. 
 
 
Tabell 4: grunddata, beräkningar och approximationer för kondensorn. 

 
 
 

6.3 Den logaritmiska temperaturdifferensen 
 
LMTD (logaritmiska medeltemperatur differensen) beskriver temperaturens inverkan på 
värmeöverföringen i en motströms värmeväxlarapplikation. Den ger initialt en relativt bra 
approximation även vid kondensationsapplikationer och används exempelvis vid iterativa 
volymberäkningar vid design av kondensorer.  
Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen beskrivs av nedanstående formel E5 [9]. 

 

                                                                                        
Där:  
 
T1 = gasströmmens ingående temperatur 
T2 = gasströmmens utgående temperatur 
t1 = kylmediumets ingående temperatur 
t2 = kylmediumets utgående temperatur 
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Sammanfattningsvis drivs värmeöverföringen av flertal parametrar [9]: 
  

• Temperaturskillnad mellan ingående gas och kylmedia. Ökad temperaturskillnad ger 
ökad värmeöverföring. 

• Reynoldstalet för inkommande gasflöde. För högt gasflöde ger turbulent flöde men 
minskad värmeöverföring på grund av minskad uppehållstid. Med för lågt Re-tal 
ökar risken för termisk resistans på grund av skiktning i det komplext sammansatta 
gasflödet och sämre total värmeöverföring. 

• Uppehållstid, ∆t, är tiden en enhet av gasen är i kontakt med en enhet av kylmediet. 
Värmeöverföringen ökar med då ∆t ökar.  

 
En motströmsvärmeväxlare har egenskapen att de två flödena korsar varandra över hela 
värmeväxlarens längd. Det vill säga möter varje volymenhet av gasflödet varje tidsenhet en 
kylmediaenhet med konstant låg temperatur. Med tillräcklig värmeväxlarlängd eller 
tillräckligt lågt flöde på gasflödet kan relativt höga effektivitetsgrader uppnås för 
värmeöverföringen.  

 

6.4 Uppehållstid vid kondenseringsapplikationer  
 

Vid temperatursänkning av ett gasflöde minskar dess densitet genom längden på 
värmeväxlaren. När gastemperaturen sänks under kokpunkten kommer 
kondensationseffekten att bidra till densitetsminskningen med den effekten att hastigheten 
för gasflödet ökar.  
Uppehållstiden vid kondensering är beroende av hastigheten och resulterar i en fördelning 
över värmeväxlarlängden. 
 
Vid antagandet att kondenseringen av rökgaserna är förhållandevis liten jämfört med gasens  
volymflöde, kan uppehållstiden dock approximeras med: 
 

                                                                                                                                 
 

Där: 
 
τ = Uppehållstid 
V = Kondensorns volym 
υ = gasens volymflöde 
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7 Resultat  
 
Kondensationsförsöken genomfördes kontinuerligt under februari- april 2009 under en 
sammanlagd tidsperiod av 43 dygn. Cirka 32g kondensat uppsamlades under perioden.  

 
 

 
Figur 14: kondenserad smoghogolja från simuleringsförsök  

 
 
Resultat och gällande parametrar från kondenseringsförsöken sammanfattas i 4 tabeller 
(bilaga V). Ur dessa kan en serie samband illustreras grafiskt. 
I figur 15 nedan visas kondenseringsandel av ingående massflöde. 
 

 
Figur 15: Kondenserad mängd av inkommande massflöde  
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I figur 16 sammanfattas den totala uppvägda mängden kondensat efter 8 dagars försökstid 
för respektive försök samt den uppnådda temperaturdifferensen för gasflödet genom 
kondensorn. 

 

 
Figur 16: Kumulativt kondenserad mängd under 8 dygn och ∆T för gasflödet. 

 
 
Genom att minska inkommande gasflöde för försök 2 och försök 4 gentemot försök 1 och 
försök 3 ökades uppehållstiden från 0,0018 minuter till 0,0091 (~500%). 
Figur 17 nedan visar uppehållstiden för försök 1 till försök 4 med medelvärden av 
kondensatflödet i g/min. 

 
 

 
Figur 17: Uppehållstid och medelvärde av kondensatflödet genom kondensorn.  

 
 



Analys av rökgaskondensering vid tillverkning av fiberväv 

 27

7.1 Slutsatser och analys om hur kylvattentemperatur påverkar 
mängden kondensat 

 
• Trots den installerade kondensationsanläggningen (WRT) på A-beam uppnåddes 

ändå en ökning av kondensmängden med vatten från kylvattensystemet vid försök 1. 
Detta indikerar att processens WRT är underdimensionerad gentemot gällande 
gasflöde. 

• Trots att kondenseringsandelen av det inkommande massflödet är litet kan slutsatsen 
tas att temperaturen är den drivande faktorn vid kondensation av rökgaserna. 

• Vid jämförelse av försök 1 och försök 3 visas att den kumulativa kondensatmängden 
fördubblas vid sänkning av kylvattentemperaturen från 21oC till 8oC under 8 dagars 
mätperiod. Dock observeras inte denna trend vid jämförelse av försök 2 och försök 4 
som genomförts vid lägre gashastighet.  

• Många oplanerade och planerade produktionsstopp med medföljande uppstarter 
under försöken bidrog till att en jämvikt inte kunde uppnås i försöken.   

• Man kan konstatera att försöken med lägre gasflöde styr gasflödet till det laminära 
flödesområdet. Detta påverkar värmeöverföring negativt då de laminära skikten i 
gasflödet adderar till en sämre total värmekonduktivitet. Detta kan förklara en del av 
det lägre erhållna kondensatmängden för försök 2 och försök 4.   

 
 

7.2 Slutsatser och analys om hur uppehållstid påverkar 
mängden kondensat 

 
• På grund av stor variation i datamaterialet kan slutsatser om korrelation mellan 

uppehållstid och ökad kondensatflöde inte avläsas från resultaten. 
• Uppehållstiden för försök 2 och försök 4 motsäger förväntningarna. Vid ökning av 

uppehållstiden borde även kondensatmängden öka. Kontrollvägning av 
kondensorenheten efter försök 4 samt jämförande vägning efter rengöring visade att 
ca 3 gram kondensat kvarstod inne i kondensorn. Detta motsvarar ca 260 % av 
uppvägd kondenserad smoghogolja för försök 4. 

• Försöken med lägre gashastighet kräver längre testtid eller större 
värmeväxlarvolym/längd för uppnåelse av högre upplösning av resultaten.  

 

7.3 Felkällor med avseende på kondenseringsförsök 
 

• Kondensordesign. Tubvärmeväxling av smoghogolja är inte den optimala metoden 
för denna typ av kondenseringsapplikation. Smoghogoljans viskositet gör att 
kondensatet tenderar att stelna inne i kondensorn med resultatet att den uppvägda 
kondensmängden blir undervärderad. Felet ökar dessutom då kylvattentemperaturen 
sänks. Samtidigt är en större värmeväxlarvolym nödvändig för att öka upplösningen 
av resultaten. 

• Temperaturgivarnas oberoende för gasflödet. Vid installation togs det i beaktande att 
kondensorns kyla kunde påverka temperaturmätningen för ingående gasflöde. Dock 
är gastemperaturen för ingående flöde ca 4oC lägre för försök 2 och försök 4 än för 
försök 1 och försök 3. Gasflödets hastighet är också en påverkande faktor.   
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• Isolering. Värmeförluster har negligerats i försöken.   
• Kondensatets flyktighet. Temperatur kring 30oC på kylkammarplan påverkar 

avdunstningshastigheten med resultatet att den uppvägda kondensmängden blir 
undervärderad. Felet ökar dessutom då kylvattentemperaturen sänks.     

 

8 Diskussion 
 

Arbetet med rökgasrening från produktion har under åren visat sig problematisk. Försök har 
gjorts bland annat med centrifuger för separering av längre/tyngre kolkedjor från 
gasströmmen. På grund av stora problem med exempelvis motorer och en separeringsgrad 
under förväntan lades detta projekt åt sidan 2003.  
Parallellt med centrifugprojektet installerades även ett elektrostatfilter efter kondensorn på 
linje 4:s A-beam.  Detta angreppssätt har även visat sig problematiskt med ökande 
underhållskostnader och frekventa driftstörningar på grund av defekta joniseringstrådar.  
Slutsatsen har tagits att kondensation av rökgaserna är i dagens läge den mest 
kostnadseffektiva metoden för att uppnå relativt bra resultat. 
 
 

8.1 Sänkning av kylvattentemperatur till WRT   
 
Ett av Fiberwebs företagsinterna mål är att minska utsläppen av organiskt flyktiga 
föreningar till luft med 30 %. I kondensationssammanhang är då rökgasernas oxidationsgrad 
av central betydelse med avseende på förväntad kondenseringsmängd. 
 
Beräkning av uppehållstid för WRT redovisas i bilaga IX. Man kan observera att WRT:ns 
uppehållstid är i samma intervall som i de 4 kondenseringsförsöken. Det är då rimligt att 
anta att resultaten för försök 3 och försök 4 är applicerbara i processens kondensor. 
Inmatning av 8oC kylvatten i WRT borde då ge en utgående gastemperatur på ca 26-27oC.   
Genom en massbalans över WRT och data från tidigare mätningar[22] kan olika scenarier 
beskrivas beroende av oxidationsgraden på rökgaserna (bilaga IX). 
I beräkningarna antas att kondensorns effektivitetsgrad är konstant och beroende enbart av 
oxidationsgraden av rökgaserna. Antagandet att oberoende gäller vad beträffar 
effektivitetsgradens ökning på grund av minskning av kylvattentemperaturen, är resultatet 
en underskattning av den verkliga kondensationsgraden. 
Enligt bilaga IX är en teoretisk utsläppsminskning på mellan 25-42% till luft möjlig vid 
sänkning av rökgasernas temperatur från 40oC till 26oC. De genomförda försöken pekar mot 
en utsläppsminskning mellan 2-15%. Dock är resultatet som nämnt en undervärdering av 
den verkliga kondensationsgraden vilket diskuterats under rubriken felkällor.   
 
Minskning av kylvattentemperaturen kommer dock att i praktiken innebära svårigheter vad 
gäller omhändertagande av kondensatet. 
Med avseende på bredden på gasströmmens molekylviktsfördelning och den 
temperaturspann detta innebär, kondenseras många av de vaxaktiga högmolekylära 
föreningarna i kondensorn med följden att avtappningskranar sätts igen. Lösningen för att 
förhindra detta har varit att hålla öppet de två avtappningskranar för kondensatet som finns i 
systemet för A-beam. Resultatet är en dimma och kondensation av rökgaserna kring 
kylkammarplan och produktionslokalen. 
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En öppen tredje kran finns även i T-korsningen där A-och B-beam möts för vidare transport 
av rökgaserna till skorsten. Då A-beamens rökgastemperatur på ca 40oC ut från kondensorn 
mixas med B-beamens rökgas på ca 70-80oC sker kondensation även av B-beamens 
rökgaser i röret efter kondensorn.  

 
 

8.1 Aspekter kring arbetsmiljö[13,25] 
 

Intresset för nedbrytningsprodukterna vid plastbearbetning och dess arbetsmiljöaspekter 
undersöks allt mer i vetenskapliga undersökningar. 
Allt fler rapporter har publicerats på senare år som belyser plaströkgasernas hälso-och 
arbetsmiljöaspekter. Aldehyder i synnerhet är en grupp föreningar som finns rikligt i 
rökgaserna. Aldehyder är en grupp ämnen som vid låga halter ofta ger besvär som irritation 
i ögon, hals och på huden samt huvudvärk, illamående och yrsel. Långvarig exponering av 
höga halter av vissa aldehyder är förknippad med en ökad cancerrisk[13,25].  
Två aldehyder som står i fokus är akrolin och acetaldehyd varav den sistnämnde enligt 
litteraturstudier utgör en stor del rökgasernas sammansättning. På grund av acetaldehydens 
kokpunkt på 20oC kommer denna förening inte kunna kondenseras med nuvarande metod 
och temperaturområde. Dessutom är den väldigt flyktig vid normaltryck och har ett flertal 
aspekter kring förvaring[13]. Exempelvis bildar acetaldehyd en explosiv blandning med luft 
vid ca 4 volymprocent. Extra säkerhetsapekter måste undersökas vid planering att minska 
rökgasernas temperatur under 20oC.      

 

 
Figur 18: Akrolin och Acetaldehyd, två aldehyder med betydande    
               hälsoaspekter 

                                                            
Akrolin framställs industriellt genom oxidation av propen. Den har en kokpunkt på 53oC 
och eventuella rester av ämnet är troligen till stor del reducerad till vätskefas efter 
processens kondensationsprocess. 
Akrolin tenderar att polymerisera vid rumstemperatur till en gulaktig gummiliknande 
beläggning. Säkerhetsdatablad och dylika dokument[25] visar att små mängder akrolin bildas 
vid smältning och oxidation av polypropen. Vid oxidationstemperatur kring 260oC har 
koncentrationen 0,02 % konstaterats. Försiktighet bör beaktas då koncentrationer redan 
kring 2 ppm är direkt skadligt med vätskeansamlingar i lungor och nedsatt njurfunktion som 
följd. Extra kontroll borde genomföras för bestämmande av akrolinhalten i rökgaserna. 
 
Undersökningar[13, 25] pekar även på att många av dessa rökgasämnen på annat sätt är 
biologiskt aktiva. På lång sikt kan biomagnifikation och bioackumulation därför inte 
uteslutas. 
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8.2 Aspekter kring yttre miljö 
 

En aspekt vad gäller kolväten och miljö är kolvätenas fotoreaktivitet. Under inverkan av 
solens UV-strålning och syre kommer de tidigare nämnda radikalreaktionerna att 
återinitieras. 
Med de ändrade förutsättningarna som bidras av yttre miljö är radikalreaktionernas 
slutprodukter och deras långsiktiga konsekvenser i miljön svåra att överblicka. 

 

8.3 Aspekter kring processkapabilitet   
 

Nedbrytningsprodukternas påverkan på processkapabilitet har både dokumenterade och 
subjektiva aspekter. 
Under arbetets gång har diskussioner genomförts bland annat med erfarna operatörer i 
produktion kring hur rökgaserna påverkar processen.   
Grundkapabiliteten till spinningsprocessen är främst beroende av kvaliteten på råvaran. En 
del av den underliggande variationen orsakas av den i plasten medföljande och genererade 
nedbrytningsprodukter vid extrudering. Denna variation mäts delvis av MFI-provning som 
görs på inkommande råvara. Mycket av kunskapen om processvariationen vid exempelvis 
spinningsproblem har förvärvats genom erfarenhet under åren, och emellanåt går mycket tid 
åt att hantera processtörningar. Uppfattningen är att rökgaserna och dess kondensprodukter 
är en stor bidragande orsak till produktionsstopp och resulterande kostnader då rengöring 
och byte av exempelvis spinneretter är nödvändigt. 
        

9 Fortsatt arbete 
 

Att minska företagets miljöpåverkan med avseende på utsläpp av rökgaser kräver 
undersökning av ekonomiskt hållbara lösningar. Långsiktigt måste hänsyn tas till flertal 
aspekter, inte minst inom ovanstående tre underrubriker, arbets och yttre miljö samt 
processkapabilitet. 
Fokus för miljöarbetet bör koncentreras på att undersöka om nedbrytningsprocessen kan 
minimeras redan vid källan. Detta kräver en bredare kunskap om rökgasernas 
sammansättning och säkerställandet av ursprunget till föroreningen. Om den allmänna 
uppfattningen är korrekt, att de organiska föreningarna redan finns i råvaran borde insatser 
först och främst inriktas på att mäta, kontrollera och minimera halterna innan 
fibervävsprocessen. Att lösa föroreningsproblemet i slutet av systemet med 
reningsutrustning innebär hantering av symptomen istället för orsaken, samt att den här 
typen av lösning oftast är förknippad med en relativt stor investeringskostnad. Denna sorts 
lösning borde ske när alla andra förebyggande åtgärdsalternativ är uttömda.  
Föreslagna lösningar kan delas upp på kort respektive lång sikt. 
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9.1 Åtgärder på kort sikt 
 

• Avlägsnande av fasta föreningar från gasströmmen 
 

Avlägsnandet av de fasta föroreningarna ur rökgasen är en nödvändig åtgärd för att 
avtappningskranarna längre ner i smoghogprocessen inte sätts igen med tiden. Detta 
kan åstadkommas exempelvis genom installation av en förvärmeväxlare på 
extruderplan. 
Alternativt kan det undersökas om den befintliga kondensorn kan utrustas med större 
kranar och en mellanlagring av kondensatet. Dock måste rutiner implementeras för 
periodisk tömning av kondensorn. 

 
• Åtgärdandet av kondensation av B-beamens rökgaser i T-korsningen efter A-

beamens WRT. 
 

Som illustreras i figur 6 möts de två beamarnas rökgaser i T-korsningen och orsakar 
kondensation av B-beamens rökgaser i rörböjen. För att minimera detta måste en 
kondensor även installeras på B-beam. Alternativt ha en gemensam kondensor för 
båda beamarna någonstans efter T-korset och skorsten. Denna kommer dock att 
kräva större plats i anspråk men effektiviteten kan samtidigt ökas då ingående 
rökgastemperatur är lägre på grund av mixning med A-beamens rökgaser. 
Möjligheterna av plats, total effektivitetsgrad och kostnad måste undersökas 
närmare. 

 
• Rutin för ökad tillsyn och underhåll 
 

Rutiner för underhåll och kontroll av smoghogsystem borde inrättas. Exempelvis 
installation av tryckdifferensmätare för gasflödet och flödesmätare för kylmediumet 
är bra metoder för att effektivisera tillsynen. Vid sänkning av kylvattentemperaturen 
är det sannolikt att tillsyn och underhållstid måste ökas.    
 
 

• Koppla in kylvatten från kallare system 
 

Examensarbetet visar att minskad kylvattentemperatur ökar 
kondenseringshastigheten vid motströms tubvärmeväxling. Koppling av kylvatten 
till kondensorn (WRT) på A-beam är således en bra väg framåt. 
Detta borde dock genomföras efter man löst omhändertagandet av de fasta 
kondensprodukterna från flödet. 
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9.2 Åtgärder på lång sikt 
 

För förbättring av miljöprestandan och effektiviteten av smoghogprocessen på lång sikt 
föreslås: 

 
• Behovet av mer kunskap och samarbete med leverantör 

 
Krav och lagstiftning kring utsläpp av lättflyktiga kolföreningar ökar för polypropen 
tillverkarna. Inom dessa industrier finns mycket detaljkunskap kring 
rökgasreducering och detaljkunskap kring rökgasernas sammansättning. Fortsatt 
samarbete med råvaruleverantörer kring preventiva åtgärder är en bra väg framåt. 

 
• Komplettering av Headspaceanalys och säkerställande av ursprung till rökgaserna 

 
Utförligare analyser måste genomföras för att bilda en uppfattning om 
oxidationsgraden av rökgaserna i Fiberwebs extruderingsprocess. 
En central del vid termoxidation av polypropen är bildandet av karbonylgrupper.  

 Polypropen har relativt få toppar vid karbonylpositionen och skillnader kan därför 
detekteras relativt lätt.  

 Detta kan vara ett bra mått för att kvantifiera graden av oxidation för varje 
extruderingssteg och säkerställandet av ursprunget till föroreningarna. 
En kompletterande Headspaceanalys bör göras på färdig produkt. Detta kan ge 
bekräftelse på om rökgasernas normalfördelning ändrats i fiberwebs 
extruderingprocess.   

 
• Förbättrad kontroll av kylvatten 
 
 Kylvatten är en av företagets essentiella tillgångar och därför borde kontrollen 

förbättras för att garantera kvaliteten i syfte att skydda fabrikens 
anläggningstillgångar. En snabb gjord kontroll påvisar olja och suspenderade 
partiklar i kylvattnet (Torrhalt 1,25 % vid 100oC). Under åren har även stor variation 
i pH konstaterats, i vissa fall ner mot pH 5. Detta har stora långsiktiga kostnader 
förknippat till sig vad gäller produktionsstopp, igensättning av flänsar och 
produktionsutrustning, värmeväxlareffektivitet samt slitage av pumpar och rör.  

 
 

 
Figur 19: skillnad mellan kylvatten och dricksvatten 

 
Förbättring av nedsmutsningskoefficienten förbättrar även värmeöverföring och 
effektivitetsgraden på kondensorn. 
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• Benchmarking av PP-leverantörer map medföljande föroreningar 
 
 Kunskap om ingående föroreningar borde finnas i företaget om skillnader finns i de 

råvarukvaliteer som köps in. Exempelvis totalkoncentration av karbonylgrupper som 
rapporteras i inköps/kvalitetsavtal, COA eller dylikt dokument. Detta kan vara en 
bra grund i företagets fortsatta miljöarbete. 

 
• Inblandning av polyeten i råvaran  
 

Avsaknad av tertiära kolatomer i polyetenmolekylen ökar bindningstyrkan och 
därmed motståndet mot termisk nedbrytning vid extrudering. Undersökning borde 
göras om/hur mycket polyetyleninblandning i råvaran påverkar nedbrytningsgraden 
utan att minska de reologiska egenskaperna och därmed processbarheten. 

 
• Degassing extruder technology  
 
 Många referenser kring ämnet finns för sökning på Internet. Förslaget är att separera 

majoriteten av nedbrytningsprodukterna redan i Fiberwebs extruderingssteg innan 
utspädning sker med kylkammarens processluft. Kondensprodukter av smoghog har 
som nämnt stor betydelse för processkapabiliteten vid spinning av trådar. Hur 
kommer denna dellösning att påverka antal produktionsstopp, spinningskvalitet, 
förädlingsutbyte mm om rökgasernas koncentration i kylkammaren minskas.  

 Stora ekonomiska fördelar kan inte uteslutas. 
 Samtidigt finns möjlighet att öka rökgasernas ursprungskoncentration vilket ger 

andra förutsättningar för en slutgiltig rening. 
 Förundersökning på denna punkt bör göras.  
 
• antioxidanter, elektrondonatorer som stabilisatorer 
 
 Additiv finns på marknaden som är designade för att reagera med 

hydroperoxidmolekylen vid radikalreaktioner. Effekten är att radikalreaktionen 
avstannar, en del alkoholer bildas dock. Undersökning borde göras om en 
stabilisator kan ge mätbara resultat map mängden nedbrytningsprodukter. Dock är 
många av studerade stabilisatorerna alkylerade halider (exempelvis brom) och ger 
andra aspekter på denna typ av lösning. Kontakt borde inledas med leverantör om 
additiv finns som är godkända för hygienmarknaden. 

 
• extrudering vid inert miljö, ev. minskning av syrehalt i extruder 
 
 I frånvaro av syre börjar den termiska nedbrytningsprocessen av polyeten vid ca 

300oC. Vid närvaro av syre börjar nedbrytningsprocessen redan vid 150oC.  
 Polypropen är mycket mer känslig för termisk nedbrytning redan vid lägre 

temperaturer. 
 Om stor andel av nedbrytningsprodukterna visar sig efter analys bildas i Fiberwebs 

extruderingsprocess kan syrenärvaro vid extrudering vara en aspekt att ta hänsyn till. 
Designen av extruderskruven är av central betydelse map på syrehalt längre ner i 
smältprocessen.  

 
    



Analys av rökgaskondensering vid tillverkning av fiberväv 

 34

  
• Skrubber, katalytisk förbränning  
 
 Dessa lösningar finns nämnda i förundersökningar gjorda på Fiberweb Sweden AB. 

Principerna kan likställas med kondensering där en ökad avskiljningsgrad inte i 
slutändan resulterar till någon total miljöförbättring då föroreningarna bara flyttas 
från en fas till en annan med ökade kostnader för vattenrening, transporter och 
omhändertagande som följd. 

 
• Övergång till metalloceneråvara 
  

Polypropentillverkning med metallocenekatalysatorer innebär att man redan vid 
polymerisationssteget kan bestämma och reglera molekylvikten. I den efterföljande 
extruderingssteget finns då ej behov av inblandning av peroxider för 
molekylviktsregleringen. Figur 20[26] visar jämförelse mellan olika 
polypropenkvaliteer och deras totala utsläpp av organiskt lättflyktiga föreningar vid 
olika extruderingstemperaturer. 

 
Figur 20: Jämförelse av utsläpp av polypropen tillverkad med metallocenekatalysator (tv) med   
                 polypropenkvaliteer tillverkade genom oxidativ klyvning i extruderingssteget.  
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Bilagor 
 

Bilaga I   

kontroll av temperaturmätare  
 

Temperaturmätarna kontrollerades i värmeugn vid olika temperaturer (tabell 5). Som 
referens användes Fiberwebs företagsnormal. Temperaturmätare 2 visade ca 2oC högre 
temperatur vid inställd temperatur medan övriga tre temperaturmätare ej visade någon 
variation gentemot företagsnormalen. Således dras 2oC bort från visat Tkylv-ut-värde 
(rätlinjighet antas inom temperaturintervallet).  
 
Tabell 5: kontroll av temperaturmätare mot företagsnormal 2009-01-08 

 
 
 

Bilaga  II 
 

Uppteckning av organiska föreningar i rökgaserna vid nedbrytning av polypropen. 
 
Tabell 6: Analyserade föreningar vid nedbrytning av polypropen från diverse källor.[21,22] 
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Bilaga  III [13] 

 

 
Figur 21: Ångtryck för organiska föreningar vid rumstemperatur[14] 

 
 
 

 
Figur 22: Kokpunkter för organiska föreningar vid rumstemperatur 
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Bilaga  IV 

 
Figur 2: Processchema över smoghogprocessen för A & B-Beam 
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Bilaga  V 
 
Testprotokoll från försök 1-4. 
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Bilaga  VI[12] 

 
Förklaringar till försöksprotokoll i bilaga V 
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Bilaga  VII[27] 
 

Svar från intervju med råvaruleverantören Sabic beträffande nedbrytning av polypropen. 
 
 

VOC from raw material, questions Fiberweb 
 
 

Of course specific details depend strongly on process/catalyst characteristics and process 
conditions. 
Some general remarks however can be made which are typically valid for commercially 
used processes under typical process conditions. 

 
 

Some introductory remarks about VOC’s: 
Principally VOC’s may be formed during various stages of the product life cycle: 

1. Polymerization  
Oligomers (typically C9 and higher) may be formed during polymerization, the 
amount is low, and depends on a lot of factors like catalyst system, process type and 
process conditions. These oligomers are present in the powder when it leaves the 
reactor, and enters the purge facility, together with residual monomer which has not 
yet reacted. In the purge facility the catalyst usually is killed, and the low molecular 
gasses are purged from the powder. Purging is very effective for the lowest molecular 
masses (up to C6), higher oligomers may remain present in small quantities, and the 
higher the MW the more will remain. 

2. Plant processing  
a. Standard extrusion: during extrusion because of the high temperature and 

shear, degradation will occur. The stabilizer system is designed to prevent this 
as much as possible from happening, but the first step in the degradation cycle 
is necessary to activate the stabilizer protection mechanism, so a minor extend 
of degradation always occurs. Oligomers down to C3 may be formed. 

b. Controlled rheology using peroxides: this is a standard procedure to increase 
the processability level of a grade to various levels using one powder, as well 
as to regulate the MWD. Obviously, since this involves a statistical radical-
initiated scission process, oligomers are formed with chain lengths down to 
C3. Most peroxides used for CR release methane during decomposition. 

3. Converter processing 
Essentially the same applies as stated for standard plant extrusion. 

In every extrusion step on the one hand volatiles will be removed (efficiency depending on 
various parameters like screw design and venting efficiency), on the other hand new 
volatiles will be formed. The balance between the two depends heavily on product type, 
equipment and process conditions. 

 
 
Production process: 

• Polypropylene Homopolymer typically is produced in a single tubular of gas phase 
reactor. The slurry process is practically not used anymore. 
Most important process types are: 

o Spheripol: loop reactor, polymerization in liquid propylene. 
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o Unipol: Gas phase Fluidized bed reactor. 
o Novolen: Gas phase vertical stirred bed reactor. 
o Innovene: Gas phase horizontal stirred bed reactor. 

• (Ziegler Natta) Catalyst, co-catalyst, external donor, hydrogen (molecular weight 
regulator) are dosed to the reactor, an inert gas may be used, depending on process 
type and/or grade characteristics, to regulate the propylene partial pressure. 

• Compared to radical processes (LDPE, EVA) moderate temperatures and pressures are 
used, typical temperatures ranging from 60-90 °C, typical pressures up to 30 bar, 
exceptionally to 40 bar. 

• Typically between polymerization and extrusion a purge facility is applied with the 
primary aim to purge out the residual monomer from the powder. 

 
Degradation of co-catalyst or external donor: 
During the killing of the active catalyst after polymerization (usually done in a purge vessel, 
located in the stream between polymerization reactors and extruder) the ZN catalyst itself 
and the co-catalyst essentially are converted to inert material finely dispersed in the polymer 
(ppm-level). It is possible that a small part of the co-catalyst survives this treatment, which 
however is expected to be vented from the melt during the extrusion step. 
The donor molecules normally used are stable, have typically very high boiling 
temperatures, and will not evaporate from the melt or the finished article. 
 
Devolatization during storage: 
Typically the pelletized material from the plant extruder is delivered to the customer as 
such. Devolatization is not typically applied, because it is a rather expensive step, and 
completely unnecessary for practically all applications. In those specific cases were it is 
applied this depletion of volatiles is done in separate storage facilities. 

 
 

Bilaga  VIII[29] 

 
Some time ago I’ve received your question from my colleague André. I’m sorry for my late 
response. 
I will go into your questions that you write in your e-mail. 
  
As a first comment about the process, reactor conditions will strongly depend on which 
process you are actually looking at. As you know, there are several processes for PP, which 
can be categorised in gas phase, liquid bulk or slurry. The difference between liquid bulk 
and slurry is the solvent, which in liquid bulk is the monomer itself and in slurry it is a 
higher hydrocarbon ranging from C5-C7. 
The process itself has a big influence on the VOC. The VOC is determined by the amount 
of hydrocarbons that you have in your material from the process and the effectiveness of 
removing this at a later stage.  
In a slurry process you will have the advantage that the lights are removed easily because 
they are solved in the solvent and therefore at very low levels in the polymer. However, the 
polymer will contain a higher concentration of the solvent itself, which is harder to remove 
because of the low partial pressure. Convential techniques (degassing) are not sufficient to 
adequately remove these components. 
  
As to your questions: 
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1) Is it possible that some of the tri-organo-aluminiumcompound (co-catalyst) is 
degraded and some of the organo-species is "baked into" the finished product, or 
other short-chain byproducts, C1-C8 or    
the electron-donor (organic compound) used?  
Most of these I think should evaporate in the next-coming extrusion-process but 
maybe something survives ?    
 
It is hard to know exactly what happens chemically. We don’t believe the cocatalyst itself 
will lead to volatile components which remain in the polymer. Usually a solid complex is 
formed upon contact with steam in the degassing unit.  
If you loose a significant fraction of the volatile components in the extruder or not, depends 
on the type of extruder you have. Some light components will evaporate, but you also have 
to remove them if you want to find a big influence. There are extruders with backward or 
even forward degassing, but this is not necessarily standard. You also have to realise that 
the heavier components don’t evaporate too much even at > 200 oC. We typically see that 
the volatile components are reduced after extrusion, but not to zero. 
 
2) What compound is used to terminate the polymerization process (hydrogen level in 
the reactor?)  
  
Hydrogen is used as chain terminator. The level of hydrogen required depends on the 
desired molecular weight and the process (completely different range in bulk and in gas for 
example). 
You may regard volatile components as the smallest chains in the MWD (C6-C9-C12-C15 
etc: oligomers) and therefore a consequence of the molecular weight, meaning higher 
volatiles at lower molecular weight. But the question is also if there isn’t another 
mechanism that for example a catalyst has a certain number of active site which are bound 
to produce “failed” polymer chains regardless of the molecular weight.  
 
3) After the extrusion process and before storing, the texts I've been reading suggests 
that the finished product is washed with a compound to recycle/vent out residuals. 
There is suggestions of nitrogen or different alkanes (C1 to C5). You can also smell 
some sort of petrochemical sometimes in our rawmaterial silos which I've been 
wondering about.  
I'm wondering if this smell is something on the surface of the polypropylene pellets. 
  
I don’t know exactly what you have been reading. The polymer is not necessarily washed 
after extrusion. In the old slurry processes there was a washing step, I don’t exactly know at 
which part of the process, this served to remove the catalyst. But this was also with the old 
catalysts (3rd generation Ziegler-Natta instead of 4th). Some processes also make use of a 
steam stripper, where you remove the volatile components with steam, and by condensing 
this stream after the steam stripper you can remove the volatile components. This is an 
expensive unit operation and not standard in industry.  
 
You clearly have to separate VOC and smell. In the VOC you measure the amount at given 
test conditions of hydrocarbon components. Smell is however a complex issue and not 
necessarily related to the hydrocarbons. The amount and type of additives, and maybe even 
the interaction between those components and the hydrocarbons, may lead to smell. A 
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known factor to influence smell is to make use of chemical cracking in the extruder 
(peroxide degradation leading to more waste products which contribute to smell).  
  
Please be aware that the VOC is not an absolute measurement of the hydrocarbon content. 
This test only gives you a value for different components at the conditions during the 
measurement. For example, the temperature has a big influence on the components. The 
lower the temperature, the more you will see that the lights become relatively dominant. 
This is just related to the solubility of the components and the vapor pressure at test 
conditions.  
  
I hope I’ve helped you with your questions even though it is maybe a bit late for you. 
Should you have any further question, please don’t hesitate to contact me. 
  
 

Bilaga  IX   Massbalans och beräkningar för WRT   
 
Vid nedanstående massbalanser och efterföljande beräkningar är utgångsläget äldre 
mätningar för ingående mass och kondensatflöde.   
Ingående massflöde för rökgaserna är uppskattad från företagets miljömätningar (vilket 
innefattar både A och B-beam).  
Beräkningarna är baserade på tre massbalanser enligt nedan 
 

a) Beräkning enligt figur 23 där utgående rökgastemperatur är 40oC. 
b) Beräkning enligt figur 24 som baseras på de 4 simuleringsförsöken. 
c) Teoretisk beräkning enligt figur 25 som baseras på kokpunktsprofiler enligt avsnitt 

5.2 och oxidationsgrad av rökgaserna.  
 
 
 
 

 
Figur 23: massbalans över kondensor (WRT) A-beam Linje 4 vid rökgastemperatur 40oC 
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Figur 24: massbalans över kondensor (WRT) A-beam Linje 4 vid sänkning av rökgastemperatur  
                 till 25oC baserad på simuleringsförsök. 

 
 

 
Figur 25: massbalans över kondensor (WRT) A-beam Linje 4 vid sänkning av rökgastemperatur  
                 till 25oC baserad kokpunktsprofiler och 100% kondensation av rökgaserna. 

 
 

 
 
 

 
 



Analys av rökgaskondensering vid tillverkning av fiberväv 

 51

 
 

 
 
 


