■■Gasforbrænding og miljø
■■Regler for emissioner
■■Reduktion af emissioner
Har du miljømæssige spørgsmål i
forbindelse med forbrænding?

DGC kan hjælpe med:
•

Er du i tvivl om hvilke emissionsregler, der gælder for jeres
produktion?
Er det nødvendigt at reducere nogle emissioner fra forbrændingen?
Så er der en god mulighed for,
at DGC’s erfarne ingeniører kan
hjælpe dig. DGC har siden 1988
arbejdet med næsten alle aspekter
af emissioner i forbindelse med
forbrænding med hovedvægten
lagt på de gasformige brændsler.
DGC gennemfører dokumentation
af emissioner på anlæg i hele
Danmark.

•
•

•

I DGC’s gastekniske laboratorium
gennemfører vi forsøg for at afprøve og udvikle nye metoder til emissionsreduktion.
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DGC tilbyder mundtlig gennemgang af dine emissionsproblemer,
hjælp ved myndighedsbehandling,
overslagsberegninger og vurderinger, anvendelse af avancerede
modelberegninger og gennemførelse af forsøg og dokumentation.

•

Hvilke emissioner der kommer
fra forbrænding
Hvilke emissions- og dokumentationskrav myndighederne 		
stiller i forhold til vejledninger
og bekendtgørelser
Mulige metoder til reduktion
af emissioner
Specialviden om emissioner 		
fra alle typer anlæg til gas- 		
forbrænding (Procesbrændere,
motorer, turbiner, m.m.)
Specialviden omkring alle emissionstyper fra gasforbrænding
(NOx, CO, UHC, formaldehyd,
SO2, lugt, partikler, soddannelse, m.m.)

PRODUKTBLAD

Løsning af emissionsproblemer ved
forbrænding

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til produktbladet
eller andre af DGC’s ydelser, er du
velkommen til at kontakte os for en
uforpligtende samtale eller et tilbud.
•
•

Per G. Kristensen,
tlf. 2129 2086, e-mail: pgk@dgc.dk
Niels Bjarne Rasmussen,
tlf. 2147 1752, e-mail: nbr@dgc.dk

Om Dansk Gasteknisk Center
DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø
med fokus på gas og gasanvendelse.
DGC tilbyder analyse, måling, laboratorieafprøvning, verifikation, undervisning og certificering for gasindustrien,
energiselskaber, leverandører, myndigheder og rådgivere.
Få mere information på www.dgc.dk.

