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NGC's "Modelling ofCombustion Processes" and "Reburning" Projects 

The focus during current years is on the possibilities for reducing the emission of 
nitrogen oxides, NOx, from combustion processes. Natural gas, which is a very clean 

fuel, can generally be burned with a low emission of pollutants, though not without 
forminga certain amount of nitrogen oxides. 

Initiated in early 1989 and scheduled for completion by end 1990, two projects car
ried out by the Nordie Gas Technology Centre are intended to promate a better UTI

derstanding of the formation of NOx and thus create improved options for cutting 
down emissions of NOx from combustion processes. The two projects are entitled: 

Modetting of Combustion Processes 
and 

Rebuming. 

I. Modelling of Combustion Processes 

The objective of the "Modelling of Combustion Processes" project is to develop a 
computer rnadel which can be used to develop combustion processes with low NOx 

emission. The rnadel will be established by integrating flow and combustion models 
and a detailed description of the reactions leading to the formation of nitrogen 
oxides. The pragrarorne is intended to make possible detailed studies of, for 

example, burner design, size and geometry of the combustion charnber and 
operating conditions. The project will be rounded off with a number of scenarios in 
which the scope for achieving lower NOx emission is evaluated. 

The project is being executed by: 

SINTEF, Trondheim (Norway) 
Division of Thermodynarnics 

Technical University of Denmark, Lyngby 
Laboratory of Reating and Air Conditioning 

Åbo Academy, Åbo (Finland) 

Department of Chernical Engineering 



2. Reburning 

Reburning is a process that uses natural gas as an additive which, for example, w hen 
added to flue gas from the combustion of coal, reduces the content of nitrogen 
oxides in the flue gas. 

Natural gas is injected downstream of the primary combustion zone, creating a zone 
with reducing conditions - the so-cal1ed rebuming zone. Here, the nitrogen oxides 
are broken down by reactive hydraearbon radicals. After the reburning zone, air is 
fed in so that uncombusted natural gas is oxidized before the flue gas is piped to the 
convection seetian of the boiler. 

Laboratory and pilot-seale trials have shown that a reduction of nitrogen oxide 
emissions of mo re than 50% is possible using the process, although the importance 

of process pararneters such as primary and secondary surplus air, temperature 
conditions, dwell time and the volume of natural gas added have not yet been fully 
described. 

These factors are being exaroined in the project. Applying the cornputational tool 
described above, modified so as also to describe the reburning phenomenon, the 
aim is to optirnize the reburning process, inter alia by incorporating the results of 
completed projects and demonstration projects in progress under other sponsor
ships. 

The project is being executed by: 

SINTEF, Trondheim (Norway) 
Division ofThermodynamics 

Technical University of Denmar k, Lyngby 
La baratory of Heating and Air Conditioning 

Åbo Academy, Åbo (Finland) 
Department of Chemical Engineering 

Royal Institute ofTechnology, Stockholm (Sweden) 

Department of Heat and Furnace Technology 



3. Publication ofProject Results 

The results from the two projects are described in a series of reports compiled by 
the individual project partidpants as work progresses. These reports serve a 
variety of purposes; inter alia, they will ensure that the results are disseminated 
among the individual participants. Because the reports will contain the latest know· 
how in the field and the Nordie Gas Technology Centre wishes to broaden the 
knowledge of new spheres of application for natural gas, the project reports 
will be publicized as and when compiled. 

lt should be noted that although published by the Nordie Gas Teehnology Centre 
the reports will be reprinted unamended, as drewn up by the individual consultants. 
The views and attitudes expressed in the reports, therefore, do not necessarily re~ 
fleet those of NGC. I t is our hope that these publications will stimulate interest. 
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1. BAKGRUND 

Inom projektet "Reburning11 har två litteraturstudier utförts. 

Syftet var att fastställa reburning - processens potential med 
' avseende på NOx-reduktion, samt att belysa olika parametrars 

inverkan på emissionerna av kväveoxider; temperatur, syrehalt, 
uppehålls tid. 

Båda studierna påvisade att injektionen av naturgas och 

tillsatsluft måste vara mycket effektiv för att säkerställa 

längsta möjliga uppehållstid i reduktionsgasen. De gav 

dessutom goda översikter över inblandning av en gasstråle i en 

gasström. Institutionen för värme- och ugnsteknik vid KTH hade 

som speciell uppgift att undersöka injektionsmetoder, och att 

utvärdera varje metod i relation till panntyp. 

studien avslöjade inga kommersiellt identifierbara injek

tionsmetoder, och gav samrna informationer rörande strålens 

inträngning som (l) och (2). Det beslöts därför att vi skulle 

sammanfatta resultaten av de undersökningar rörande till

sättning av sekundär- och tertiärluft i sodapannan, som vi 

genomfört på uppdrag av skogsindustrin. För att underlätta 

förståelsen, skall först en kort beskrivning av sodahus

processen ges. 

I sodapannan fig l är bränslet en slurry, svartlut, inne

hållande ungefär 65% torrsubstans. Slurryn injiceras genom 

munstycken, vilka genererar mycket stora droppar. Dropparna 

faller ned mot pannans botten. Under vägen torkar de, och 

pyrelyseras delvis. På botten bildas en bädd, i vilken pyro

lysen fullbordas. En smälta, innehållande olika natrium

föreningar bildas, och avtappas till en tank, lösaren, där 

kemisk behandling sätts in. Bädden har också till uppgift att 

absorbera svavel. 
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Luften tillsätts i tre nivåer. Primärluften skall påverka 

reaktionerna i bädden. sekundär- och tertiärluften skall sörja 

för en effektiv förbränning av pyrolysgaserna. 

Under ideala förhållanden sker reduktionen av svartluten i 

bädden vid luftunderskott. Förbränningen av pyrelysgasen bör 

därför ske snabbt, så att gaserna är tillräckligt aVkylda när 

de når konvektionsytorna. 

Allteftersom sodapannan har vuxit, har tillförseln av 

sekundär- och tertiärluft blivit ett allt svårare problem. 

Luftstrålarna tränger inte in till centrum av pannan, utan 

böjs av uppåt. Som en konsekvens bildas en reducerande zon i 

mitten av panna. Resultatet blir ofta att temperaturen på 

rökgaserna vid inträdet i konvektionsdelen är för hög. Följden 

blir påslag av stoft som inte hunnit stelna, samt hög avgång 

av svavelväte. 

Som en introduktion till ett större projekt, genomfördes en 

studie, dels i isoterm strömningsmodell, dels genom matematisk 

modellering. Ändamålet med denna undersökning var framför allt 

att bestämrna tillförlitligheten hos modellering, samt dessutom 

att studera i vad mån luftstrålarnas inträngnig kunde 

förbättras. Avsikten är därefter att i varm modell, samt genom 

matematisk modellering undersöka hur sodapannans verkningsgrad 

och reduktionsgraden kunde förbättras. 

Författaren vill tacka Mo och Domsjö för tillåtelse att återge 

resultaten av denna undersökning. 

Tidigare arbeten redovisar många undersökningar av fria och 

inneslutna strålar, vilka injiceras i ett stillastående 

medium. Detta innebär bl a att strömningen i strålarnas 

omgivning induceras av strålens rörelsemängd. 

I sodapannan, liksom vid reburning, injiceras emellertid 

strålen i en tvärgående gasström, vilken underhålles av andra 

krafter. Detta fall har ej undersökts så ingående. 
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Patrick undersökte en luftstråle i en vindtunnel vilken 

upprätthöll en luftström, vinkelrätt mot strålens injektions

riktning, fig 2. Munstycksdiametern var mindre än 10 mm, och 

vindtunnelns tvärsektion 18xl8 ft (5500 x 1800 mm). 

Fig 2. 
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Patrick antog därför att strålen kunde betraktas som fri, dvs 

inte påverkad av vindtunnelns väggar. Han bestämde dels 

hastighetsfördelningen, dels koncentrationen av det 

ursprungliga massflödet i strålen. Exempel på resultatet visas 

i fig 3. 
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Fig 3 

Strålens bana karakteriserades med en linje genom orten för 

maximal kurvatian för isokoncentrationskurvorna, streckprickad 

i fig 3. Patrick erhöll följande samband 

Yo = k • (Wo • iXolm (l) 

k = 1,31 

m = 0,74 

y 
y = o 

d 

x 
x o = 

d 

W p 
wo = 

w j 
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x, y, se fig 3 

d = munstycksdiameter m 

w j = strålens utgångshastighet m( s 

w h = huvudströmmens hastighet m( s 

1.1 EGNA UNDERSÖKNINGAR ' 

Våra egna undersökningar består av tre delar: 

l. Undersökning i vattenkanal av strålen i en tvärström. 

2. Beräkningar rörande en rund stråle i en tvärström, utan 

och med förbränning. 

3. Strålens inverkan på gasströmningen i en förenklad 

pannsektion - i vattenkanal. 

Dessa tre delar kommer att redovisar separat i det följande. 
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2.EXPERIMENTELL METOD 

Experimenten genomfördes i en tvådimensionell vattenkanal, fig 
4. 
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Strålarna åstadkoms med rör, insatta i kanalens sida, varför 

systemet var tredimensionellt. 

Genom att vid ett tillfälle lägga ett lock över mätområdet 

konstaterades att den fria vattenytan inte förändrade strålens 

utbredning eller bana. 

Till strålen sattes rnetylblått. Strålens utseende kunde där
efter studeras med hjälp av ett rutnät på vattenkanalens 

botten. Fig 5 visar ett typiskt resultat. 

Fig 5 

Alla försök videofilmades, så att strålarnas avböjning och 

utbredning kunde studeras. Eftersom vi saknade utrustning för 

att bestämma koncentration eller hastighet korrelerades i 

stället strålens ytterkontur mot förhållandet mellan strålens 

och tvärströmmens hastighet, W0 = Wj/WF. 
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3. FÖRSÖK MED EN RUND STRÅLE 

Genomförande 

) 

I denna försöksserie användes två munstycksdiametar, 5 och 

11,5 mm. Tvärströmmens hastighet var 0,045 m/s vid samtliga 

försök. 

Strålens utgångshastighet Wj ökades vid 5 mm munstycke i 5 

steg från 0,5 till 2,5 m/s och i 6 steg från 0,28 till 1,2 m/s 

vid 11,5 mm munstycke. 
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RESULTAT 

Resultatet visas i fig 6 och 7. 
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' 

Korrelation mot strålens och tvärströmmens hastighet gav 

ekvationen 

"(W ~)0.6 o , •• 0 (2) 

Detta är samma ekvati0n som Patricks, med andra konstanter. 

skillnaden kan bero dels på att vi korrelerade strålens yttre 

kontur, dels att munstycksdiametern var större i förhållande 

till kanalens mål varför kanalväggarna kan ha inverkat. 

I fig 8 återges ekv 2 tillsammans med samtliga mätpunkter. 
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3.1 FÖRBÖK MED OLIKA MUNSTYCKSFORM 

Genomförande 

Denna mätserie genomfördes på samma sätt som den föregpende, 

med undantag av att kanalens dimensioner var större. Fig 9 

visar undersökta munstycksformer och dimensioner. 

37,7 
mm 

Fig 9 

o 
o 
o 
o 
o 

D 

0 12 mm (rund dys) 

4 x 0 6 mm (flerhålsdys) 

3 mm x 37,7 mm {vertikal slits) 

37,7 mm x 3mm (horisontal slits) 

10,6 x 10,6 mm (kvadratisk dys) 
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samtliga munstycksareor var 113 mm2 • Hastigheterna i 

munstycket, Wj och tvärströmmen WF var 

w j (m/s) WF (m/s) 

0,03 0,043 

0,08 o,oa 
0,16 0,16 

0,24 0,24 

0,32 0,32 

o l 40 0,40 

0,57 0,57 

0,85 0,85 

1,14 

RESULTAT 

l 

I fig 10 visas ett representativt resultat. Om tvärströmmen 

träffar strålens bredsida - översta kurvan, böjer strålen av 

bättre, och tränger inte så långt in, som om tvärströmmen 

träffar strålens kant, understa kurvan. 
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wF2 "' 0.03 m/s 

wj =0.16m/s 

Dysans form : 

Fig 10 

Fig 1 . 3 . 1 . Jiimförelse a' 

strålarnas yttre gränseJ 

~al~~$~~i~~ffi Olika d:tsform::r. 

Analysen av strålen sker i x-y-planet. Förändring av 

munstyckets form skapar helt olika konfiguration hos strålen 

med vilket ur aerodynamisk synpunkt är att interaktionen 

mellan tvärflödet och strålens flöde är olika eftersom 

motståndskraften och kraften från tryckskillnaden är helt 
olika. 

Fallen med vertikal respektive horisontell slits är extrema 

vilket skapar gränser. I första fallet (vertikal slits) är 

drag- och tryckkraften störst. Därmed böjer strålen av 
omedelbart. 



Med horisontell slits är situationen omvänd och det vertikala 

trärsnittet är litet järnfört med första fallet. De båda 

tidigare nämnda krafterna är mycket mindre, därmed blir 

inträngningsdjupet större. 

Resterande analyserade fall befinner sig, ur denna synpunkt, 

mellan de båda extremfallen i vertikal respektive horisontell 

slits. 

Inträngningsdjupet är mycket viktigt. Dock är fall l bäst ur 

blandningssynpunkt. Detta ger stora möjligheter att genom 

munstyckets design uppnå den för det aktuella önskemålet 

optimala situation vad gäller inträngningsdjup och blandning. 

Det visar sig att strålens yttre kontur även i dessa fall kan 

korreleras med en ekvation av samma typ som ekv (l) och (2): 

Y o = 2 "(Wo~l0,68 ( 3) 

om 

y 

Y o = 

De 

x 

X o = 

De 

D=K·oiT' e e , •. ( 4) 

A = munstyckets area 

De är ekviv?lent diameter, K9 en "styrhetsfaktor 11 , vilken kan 
sägas representera strålens motstånd mot avböjning. 
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Tabell 1. - . Dysans effektiva diameter 

Dysans f o= Dimensioner, ~ D ' ~ • 
Vertikal slits 3,0 x 37,7 8,5 0,799 

-

Flerhåls - vertikalt 4st a •• 10,0 0,941 

Kvadratisk 10,6 x 10,6 10,6 1 'o 
Rund •12 12,0 l, 129 

Horisontal slits 37.7 x 3 13,0 1 '223 

Fig 11 
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I fig 11 och tabell l har strålens inträngning avsatts mot K9 

för olika x. Det visar sig att även de två flerhålsdysorna kan 

inplaceras i samrna diagram. 

Koefficienten m har här värdet 0,68, och närmar sig alltså 

Patricks värde, beroende på rymligare ka~al. 

3.2 Försök med flerhålsdysor 

Avsikten med dessa försök var att studera inverkan bl a av 

antal hål och den totala munstycksarean. 

Genomförande 

Vid dessa försök försågs sidoväggen i vattenkanalen med en 

slits i vilken block med olika antal hål kunde insättas och 

lätt bytas. 

I samtliga block var håldiametern 3,3 mm, och antalet hål var 

3, 6, 7 och 13, fig 12. 
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Fig 12 
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I försöken varierades tvärflödets hastighet Wp: 0,042, 0,028, 
0,032 och 0,013 mjs. 

Flödet i strålens Vj, varierades mellan 0,27 och 7,72 l/min, 

och därmed utloppshastigheten mellan 0,08 och 2,5 m/s, be
roende på den sammanlagda munstycksarean. 
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RESULTAT 

Vid dessa försök korrelerades mätningarna inte mot Patricks 

ekvation (1). 

Fig 13 visar medelstrålvägen för olika hastigheter och totala 

munstycksarean, vilket realiserades genom konstant massflöde 

med olika hål vilket ger olika hastigheter. Ökningen av 

hastigheten i alla analyserade (x-y-planet) fall medför en 

ökning av inträngningsdjupet, vilket är i överensstämmelse med 

våra tidigare resultat [ ). Vid ökat antal hål minskar 

inträngningsdjupet till att ökningen av antal hål ger större 

totalt tvärsnitt (x-y-planet). Det visar, vilket visats 

tidigare 1 att motståndskraften och tryckkraften har stor 

betydelse. 
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En konstruktion med många hål verkar ge bättre blandning 

mellan stråle och tvärflöde. 

För att åstadkomma ett korrekt utformat inlopp till stålen är 

det nödvändigt att beakta inträngningsdjup, blandning ~ch 

impulsens påverkan på nämnda fenomen. 

(4) 

och det visade sig att 

K = 0,65. 

se Fig. 14 

För 4-hålsdysan i föregående försöksserie blir K = 0,8. 

Håldiametern var då 6 mm. Vid i övrigt samma förhållanden ökar 

alltså inträngningsdjupet med ökande håldiameter. 
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4. PANNMODELL 

En serie experiment genomfördes i en sektion av Modes panna i 

Husum [7]. Pannan är utrustad med en hel botten varfö~ re

cirkulerande strömning uppstår. I de olika experimenten in

jicerades luft i tre nivåer. Proportionen mellan luftflödena 

genom de olika öppningarna varierades. Även öppningarnas 

storlek och form varierades. Fig 16 är representativ för de 
expermentella resultaten. Under nosen existerar en stor 

recirkulationszon med låg hastighet. Denna zon representerar 

en passiv del av ugnsvolymen där blandningen är långsam och 

reaktionen därmed låg. Endast den högra halvan av ugnsvolymen 
används effektivt. Figuren visar även att de primära och 

sekundära strålarna drar ned luft från den tertiära strålen 

pga deras högre impuls så att strålen böjs nedåt. Denna 

tendens minskar när tertiärlufthastigheten ökar. 

4.1 SLUTSATSER 

Ökad impuls ger ökat inträngningsdjup. Med ökat massflöde och 

konstant hastighet (med större munstycksdiameter) ökar strå

lens inträngningsdjup (fig 6). Med konstant massflöde ökar 

inträngningsdjupet om hastigheten ökas (minskad munstycks

diameter (fig 7). Generellt ger ökad hastighet och ökat 

massflöde (dvs impuls) hos strålen större inträngningsdjup 

(fig 8). 

Vid analys i x-y-planet fås vid en förändring av strålens 

tvärsnitt ett ändrat inträngningsdjup. större stråltvärsnitt 

(vertikal slits) ger kortare inträngningsdjup, men högre 

blandningshastighet. Med vertikal slits startar blandningen 

omedelbart. Med horisontell slits flyttas blandningszonen bort 
från munstycket (fig 10). 

Vi föreslår att strålens konfiguration kan vara en mycket 

viktig faktor vid blandningsintensitet. 
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Ökningen av antal hål i munstycket minskar inträngningsdjupet 

men ökar blandningseffektiviteten (fig 13). 

De parametrar, som samverkar, är 

- hastigheten 

- totala massflödet 

- stråikonfiguration 

- antal hål. 

De måste alla analyseras i relation till inträngningsdjup och 

blandning. Bäst resultat kan erhållas vid en optimering av 

dessa. 

5. SIMULERING AV GASFLÖDET I EN BODAPANNA 

Detta arbete [6] stöddes av Sodahuskommitten som en preliminär 

studie inom ramen för det forskningsprogram sodapannor, som 

bedrivs av Institutionen för Värme- och Ugnsteknik, Kungliga 

Tekniska Högskolan, stockholm, med ekonomiskt stöd av 

stiftelsen för Cellulosa- och pappersteknisk forskning. 

Ett antal datorsim~leringar har nyligen utförts för en soda

panna, med datorprogrammet FLUENT, som finns tillgängligt på 

institutionen. 

Beräkningarna är avsedda att ge information om strömnings

bilden och värmetransporten i sodapannan vid olika geometrier 

på brännare och luftportar. Huvudsyftet med projektet var att 

visa att det är möjligt att höja totala verkningsgraden samt 

även värmeöverföringen genom att ändra strömningsbilden i 

sodapannan. 

Data och geOmetri gäller för sodapannan i Husum. 
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PROBLEKDEFINITION 

Geometri och luftstrålar, samt dropparnas införande i en 

sodapanna medför typiska 3-dimensionella strömnings- och 
temperaturfält. För en perfekt simulering miste det beräknade 

fallet sättas upp med fysiska dimensioner som är så nära 

fullskalepannans dimensioner som möjligt. Ett idealt beräk

ningsfall kunde tas fram från fig l (se fig 16). Ett 

symmetriplan hittas i konfigurationen. Efter försök visade det 

sig dock att den övre gränsen på 25000 nodpunkter som finns 

tillgängliga i vår version av FLUENT, gjorde det omöjligt att 

uppnå ett idealt beräkningsfall. Alternativa lösningar måste 
användas med den tillgängliga datorkapaciteten. 

Dr J vaclavinek utförde modellering på samma typ sodapanna 

[5]. Dr Vaclavineks studier uppvisar intressanta punkter. 

l) En längdsektion av pannrummet kan användas fBr att studera 

strömningsbilden i den representativa vertikala sektionen 

av sodapannan. 

2) Tertiärluftstrålarnas inJ~cering kan ha ett stort in

flytande på den generella strömningsbilden, beroende på 

hur injiceringen går till. Det är därigenom möjligt att 

förbättra gasens blandning och verkningsgraden på 

förbränning och värmeöverföring. 
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Följande dessa punkter sattes ett beräkningsfall upp. Det 

presenteras i fig 17. För att uppfylla geometriska restrik

tioner typ, små luftstråleportar och stort pannrum, användes 

ett icke-homogent nätverk. Fullskalepannan är ca lOxlO m2 i 

tvärsektion samt27m hög (till nosen). Det slutliga ~UENT 

fallet var lOxl m2 i tvärsektion samt 27 m hög. Nosen 

approximerades genom stegvisa celler vilka sträckte sig 5 m 
över toppen av ugnen och sluttar ned mot baksidan aV ugnen. 

Två x-y gränsplan sätts av symmetriceller. Beräkningsfallet 

använde 19678 nodpunkter, 67 i Y (vertikal) riktning, 42 i X 

riktning och 7 i Z-riktning. Positionen hos luftstrålarna är l 

m (primära), 3m (sekundära) samt10m (tertiära) från botten 

av beräkningsfallet. Portarean hos luftstrålarna är 0,35 m2 

(tertiära) . 

Beräkningsfallet antages representera symmetriplanet hos 

fullskalepannan om effekten från luftstrålarna på de två 

vinkelrät.a sidorna antage.s vara försumbar. 

5.1 ISOTERMISK STRÖMNINGSMODELLERING UTAN FÖRBRÄNNING 

Till att börja med simulerades två isotermiska fall. Avsikten 

med dessa simuleringar var 

l) att verifiera FLUENTS förutsägelser genom jämförelse med 

resultaten från den fysiska modellstudien utförd av Dr 

vaclanivek. 

2) att finna inverkan på strömningsbilden av olika metoder 
att injicera tertiära strålar. 
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5.2 strömningsmodellering med förbränning 

Isoterrna fall kan endast ge kvalitatativ information om 

strörnnigsfältet. För att finna inflytandet från olika dnjek

tionssätt av de tertiära luftstrålarna på verkningsgraden hos 

värmeöverföring och förbränning måste strömningsmodellering 

med förbränning betraktas. I simuleringarna antog vi en arti
ficiell charförbränningsprocess, dvs vi införde ett uniformt 

fördelat flöde av CO direkt ovanför botten av beräknings

fallet, som pyralysgas (F). sedan kommer co flödet att blandas 

och reagera med de övre nivåerna av luftstrålar för att bilda 

förbränningsprodukter (C) - co2 och samtidigt avge värme till 

omgivningen. På detta sätt kan temperatur, värmeflöde och 

gasfasens fördelning i pannrummet beräknas för att ge kvanti

tativ information om förändring i verkningsgrad hos värme

överföring och förbränning pga olika injektionsmetoder på 

tertiärluften. Två "förbrännings"fall har simulerats med samma 

beräkningsfall som de 11 isoterrna 11 fallen. 

5.3 Generell strömningsbild 

De beräknade strömningsfälten illustreras av hastighets

vektorer och hastighetsr•rofiler i Y-riktningen i fig 18 till 

21. Den dominerande kar,. tären hos flödet för de två fallen är 

liknande. Fyra recirkulc..-, i anszoner formas under tertiär 

luftstrålenivå pga avledning av ugnsgaserna genom de primära 

och sekundära strålarna. En större central kärna av stigande 

gas formas i båda fallen. De tertiära luftstrålarna är 

otillräckliga i att slå sönder denna centrala kärna även vid 

höga impulser. Från dessa figurer kan vi se att ingen 

recirkulationszon finns ovanför den tertiära luftstrålenivån. 
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5.4 Temperaturfördelinq och värmeöverföring 

Förutsägelserna för temperaturfälten för de analyserade fallen 

presenteras i fig 22 och 23 i form av temperaturkurvor. Från 

dessa figurer ser vi att ett område med hög gastemper~ur 

ligger nära frontväggen i pannrummet i törsta fallet (fig 22) 

när de tertiära luftstrålarna på båda sidor av pannrummet har 
samma impuls. När hastigheten hos tertiära luftstrålarna vid 

den bakre väggen i pannrummet ökar vilket dubblerar hastig

heten hos de tertiära luftstrålarna vid frontväggen i andra 

fallet, skiftar området med hög gastemperatur till den 

motsatta siden av pannrummet. Från beräkningarna kunde vi se 

att den maximala flarntemperaturen i de två fallen är i det 

närmaste identisk (i storleksordningen 2100 K) medan en jäm

förelse av värmeöverföringen visar ca 6% ökning av totala 

värmeflödet till väggen och ca 4% ökning av verkningsgraden på 

värmeöverföringen, samt även ca 10° C högre medelgastemperatur 

inuti pannrummet hos fall 2 (fig 23). 

Dessa resultat antyder möjligheten att erhålla bättre tem

peraturhomogenitet inuti pannrummet och högre verkningsgrad på 

värmeöverföringen genom att justera hastigheten hos de 

tertiära luftstrålen vid frontväggen och bakre väggen hos 

kraftvärrnepannan. 

SLUTSATSER 

1) Det generella strömningsfältet inuti pannrummet påverkas 

inte endast av luftstrålarnas injicering utan även av den 

avgivna gasen från svartlut och char. För att bestämma 

strömningsbilden i pannan korrekt måste dessa effekter 

beaktas. 

2) Variation av injiceringsmetod för de tertiära luft

strålarna kan ge betydande påverkan på strömnings- och 

temperaturfältet inuti pannrummet. Optimerad fördelning 

och placering av de tertiära luftstrålarnas injicering kan 

förbättra verkningsgraden för värmeöverföring och 

förbränning i sodapannor. 
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