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Bakgrund

 Nya regleringar ställer högre krav på rökgasrening i småskaliga 
förbränningsanläggningar.

 P.g.a. småskalighet är det svårt att få ekonomi i många konventionella 
metoder.

 Vattenskrubber: beprövad lösning för att rena rökgaser.

 Värmeåterföring via kondensation ökar anläggningens effektivitet.
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Varför modellering?

 Mål: Att återföra så mycket värme från rökgasen som möjligt samtidigt som 
partikelutsläppen hålls på godkända nivåer.

 Processoptimering: Utifrån variabler som panneffekt, bränsleegenskaper,  
luftfaktor o.s.v. kan modellen användas för att optimera skrubbern gällande 
vatten/rökgas-kvot, gashastighet m.m.

 Processtyrning: Varierande panneffekt och bränsleegenskaper m.m. kräver 
kontinuerlig styrning av skrubbern.

 Vision: Efter utförlig validering skulle denna modell kunna användas som ett 
förutsägande verktyg i ett effektivt kontrollsystem till värmeåterförande 
skrubbers.
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Energibalans i ideala förhållanden.

 Beräkna rökgasens sammansättning och mängd från 
bränslesammansättning och panneffekt.

 Räkna med att rökgasen lyckas kylas till samma temperatur som 
ingående vatten och sätt upp energibalans.



Energibalans i icke ideala 
förhållanden.
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Droppsimulering

 Skrubbern delas in i ett antal volymsegment.

 Ett bestämt antal droppar simuleras en åt gången och deras position, 
volym, och mantelarea loggas med bestämt tidsintervall.

 Med hjälp av mantelarea, volym och uppehållstid kan en 
värmeöverföringsyta och massflöde i varje segment bestämmas.
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Energibalans via differentiering

 Skrubbern uppdelad i ett antal volymsegment.

 Utför energibalans på varje volymsegment.
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Program
Icke Idealt
 Dropparnas beteende.



Program
Icke Idealt
 Värmebalans
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Resultat:

 Luftfaktor

 Vatten/Rökgas kvot

 Panneffekt (100 % = 3 MW)
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 Undersökning av 
partikelborttagning.

 Närmare undersökning av 
värmeöverföringskoefficient.
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Effekt/Partikelborttagning Massflöde 
Bränsle

Luftfaktor Bränslets 
fukthalt

Vatten/RG kvot X/Y X/Y X/Y

Gastemperatur X/Y X/Y X/Y

Droppegenskaper X/Y X/Y X/Y

Gashastighet X/Y X/Y X/Y



Möjligheter för 
framtida utveckling 
av modellen.

 Undersökning av 
partikelborttagning.

 Närmare undersökning av 
värmeöverföringskoefficient.

 Empiriska mätningar i 
pilotanläggning och i 
labbuppställning samt 
kalibrering mot empiriska 
mätdata.

 Flerdimensionell modell.
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 Vi söker samarbetspartners för att utarbeta ett forskningsförslag tillsammans 
med för att ansöka om FoU projekt.

 Kontakta: 

Leteng.Lin@lnu.se

wj222aq@student.lnu.se
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