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En del ord och uttryck har i denna rapport valts att förkortas för att få texten mer flytande. Dessa 

akronymer är följande: 

 CPG  – Gasol (Compressed Petroleum Gas) 

 BFG – Masugnsgas (Blast Furnace Gas) 

     – Vattenånga 

     – Koldioxid 

      – Kvävgas 

    – Syrgas 

  



 

 

Sammanfattning 
Swerea MEFOS har sedan 1970-talet utvecklat en programvara vilken beräknar nödvändig tid 

stålmaterial behöver befinna sig i stålomvärmningsugnar till dess att en bestämd måltemperatur är 

uppnådd. Detta examensarbete har på uppdrag av Swerea MEFOS varit ett steg i dess ytterligare 

utveckling. Arbetet genomfördes under hösten 2014 och våren 2015 och är ett avslutande moment 

inom civilingenjörsutbildning Hållbar energiteknik vid Luleå tekniska universitet. 

Syftet med arbetet har varit att undersöka och validera de olika beräkningssteg som genomförs vid 

behandlingen av rökgaser i programvaran. Dessa beräkningssteg är rökgasernas emissivitet, 

absorptivitet samt transmissivitet. Arbetet har till stor del utgjorts av att analysera programvarans 

källkod, från vilka berörda beräkningssteg implementerats i MATLAB där de undersökts och jämförts 

mot befintlig teori samt alternativa metoder. Målet är att tillhandahålla rekommendationer som 

bidrar till förbättringar av programmets beräkningar. 

Doktoranden Jan Kominek hos Swerea MEFOS har utvecklat en ny beräkningsmetod för emissiviteten 

av     baserad på Hottel och Egberts emissivitetdiagram. Komineks metod har före detta 

examensarbete inte jämförts mot programmets befintliga beräkningsmetod som baseras på Schacks 

ekvationer. Jämförelser med diagram av Hottel och Egbert visar att Schacks ekvationer överskattar 

emissiviteten vid stålomvärmningsugnars normala driftförhållanden. Denna metod saknar även 

information att fullt beskriva emissiviteten av     vid höga trycklängdsvärden. Detta beteende visar 

sig däremot inte med Komineks metod, som istället stämmer väl överens med diagram av Hottel och 

Egbert. 

I teorin kan två konstellationer av exponenter användas i beräkningar rörande rökgasers 

absorptivitet. Granskning av deras beteende visade att under normala driftförhållanden i 

stålomvärmningsugnar så har valet av konstellation begränsad till ingen effekt på slutresultatet. Vid 

analys av källkoden för detta beräkningssteg uppdagades det att absorptiviteten tillåts att överstiga 

1. 

I dagsläget har programvaran två metoder för beräkning av rökgasers transmissivitet. 

Nödvändigheten av två metoder för beskrivning av samma fenomen har undersökts. Det visade sig 

att en av metoderna saknar teoretisk grund samt att dess ursprung är okänt, denna metod ger även 

upphov till felberäkningar. Den andra metoden kan däremot styrkas med tillgänglig teori. 

Två genomgående fall då beräkningsstegen för rökgaser behandlas i detta arbete är då CPG 

(Compressed Petroleum Gas) antingen luft- eller oxy-fuelförbränts med 3 vol.% syreöverskott i 

avgaserna för varierande gasdjup mellan 0,1 och 8 m.  

I brist på applicerbara reflektionssamband i litteratur har flera av de olika reflektionssamband som 

infinner sig stålomvärmningsugnar härletts. Ekvationer för värmestrålning som tar hänsyn till 

reflektioner med en absorberande gas presenteras i detta arbete. 

För att förbättra randvillkoren vid beräkningar i programvaran skickades provbitar av ugnstegel som 

varit i drift samt ett oxidskalsbelagt stålmaterial till analys och emissivitetsbestämning. Resulterande 

mätning visade att emissiviteten hos det oxidskalsbelagda stålprovet var 0,86 och ugnsteglet 0,47 vid 

normala drifttemperaturer i stålomvärmningsugnar. 



 

 

  



 

 

Abstract 
Since the 1970s Swerea MEFOS have been developing a software that calculates the necessary time 

steel slabs have to be in a reheating furnace until it has reached a desired temperature. This thesis 

was commissioned by Swerea MEFOS and carried out during the autumn 2014 and spring 2015 as a 

step to further improving the software.  

The purpose of this thesis has been to investigate and validate the various calculation steps carried 

out in the treatment of furnace gases in the software. These steps regards the emissivity, absorptivity 

and transmissivity. The main part of this thesis has been done by analyzing the software's source 

code from which the concerned steps been implemented in MATLAB to be examined and compared 

to current theory and alternative methods. The goal of this thesis have been to provide 

recommendations that will further improve the software's calculations. 

The doctorate student Jan Kominek at Swerea MEFOS has derived a new calculation method for the 

emissivity of the gas component     based on the charts produced by Hottel and Egbert. Kominek's 

method has before this thesis not yet been compared with the software's current calculation method 

which is based on equations derived by Schack. Comparisons with the charts by Hottel and Egbert 

showed that Schack's method overestimate the emissivity of     under normal operating conditions 

of reheating furnaces. This method also lacks information to fully describe the emissivity of     with 

large pressure-path lengths. This behavior does not manifest itself with Kominek's method, instead it 

corresponds well with the charts by Hottel and Egbert. 

In current literature two constellations of exponents is recommended to use when calculating the 

absorptivity of gases. A review of their behavior show that under normal operating conditions in 

reheating furnaces the choice of constellation have a limited to no effect on the final result. During 

analysis of the source code for this calculation step it was revealed that the absorptivity were 

allowed to exceed the value of 1. 

Currently the software have two methods for calculating the transmissivity of gases. The necessity of 

two methods to describe the same phenomenon have been examined in this thesis. It revealed that 

one of the method has no theoretical basis and its origin is unknown, this method also give rise to 

calculation errors. The second method on the other hand, can be supported by available theory.  

Throughout this thesis two cases is presented for the different calculation steps regarding the 

furnace gases. These cases is when CPG (Compressed Petroleum Gas) is combusted with either air or 

oxy-fuel with 3 vol.% excess oxygen in the combusted gas for varying gas depths between 0,1 m and 

8 m.  

By the lack of applicable reflectivity relations in the literature, many of the different reflective 

relations that exists in reheating furnaces has been derived. Equations for heat transfer that takes 

the reflective radiation into account with an absorbing gas is presented in this thesis.  

To further improve the boundary conditions of the calculations done in the software, samples of two 

furnace bricks and a piece of steel with oxide scale was sent for analysis and emissivity 

measurement. The resulting measurement showed that the emissivity of the oxide scale was 0,86 

and the furnace brick 0,47 under normal operating temperature in  steel reheating furnaces.  
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1 Introduktion 

I stålomvärmningsugnar består merparten av värmeöverföringen från ugnsomgivningen till 

stålmaterialet genom värmestrålning. Redan vid rökgastemperaturer över 650°C börjar 

konvektionens andel av den totala värmeöverföringen i stålomvärmningsugnar bli relativt liten 

(Mawhinney, Shannon, Reed, & Garvey, 2004). Vid rökgastemperaturer som överstiger 1000°C 

uppskattas konvektionens andel stå för under 10 % (Mullinger & Barrie, 2014). Då normalt 

arbetsområde för denna typ av ugnar är mellan 1000°C till 1300°C innebär det att andelen 

konvektion blir mycket liten.  

Förbränning av ett bränsle kan ske med antingen en luftbaserad förbränning eller oxy-

fuelförbränning. Med oxy-fuelförbränning menas att man istället för luft som innehåller omkring 70 

%    använder sig av ren   .    och    i rökgaser bidrar inte till någon värmestrålning på grund av 

dess diatomära utformning och är en direkt energiförlust då denna rökgaskomponent behöver 

värmas upp till rökgastemperatur (Mawhinney, Shannon, Reed, & Garvey, 2004). Genom oxy-

fuelförbränning kan man därmed minska det nödvändiga volymflödet av oxideringsmediumet till en 

tredjedel för samma mängd frigjord kemisk energi jämfört med vad som krävs med luft i samma 

temperatur (Mullinger & Barrie, 2014).  

En minskning av oxideringsmediats volymflöde innebär en lägre hastighet och turbulens av 

rökgaserna inne i en stålomvärmningsugn, vilket ytterligare kommer minska konvektionens andel. 

Tidigare undersökningar har visat att den överförda energin till 98 % utgörs av värmestrålning vid 

oxy-fuelförbränning i stålomvärmningsugnar (Oxygen-Enhanced Combustion, 1998). 

Det här innebär att korrekta beräkningar gällande värmestrålningsutbytet är avgörande för 

bestämning av nödvändig tid ett stålmaterial behöver befinna sig i stålomvärmningsugnar.  
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1.1 Bakgrund 
Swerea MEFOS utvecklade ett stålberäkningsprogram för värmebehandling av stål under 1970-talet. 

Programmet används av stålindustrin för att bland annat beräkna den nödvändiga tiden ett 

stålmaterial behöver befinna sig i en stålomvärmningsugn tills dess att stålmaterialet nått sin 

förbestämda måltemperatur. 

Stålberäkningsprogrammet skapades under en tid då luftbaserad förbränning var standard vilket 

gjort att en del beräkningar och antaganden är utformade och anpassade därefter. Under denna tid 

genererade programmet resultat som ansågs beskriva uppvärmningar av stålmaterial på ett korrekt 

sätt. På senare tid har stålindustrin av både ekonomiska och energimässiga skäl alltmer lämnat den 

luftbaserade förbränningen och övergått till oxy-fuelförbränning. Vid detta skifte började 

programmet att generera tvivelaktiga resultat. 

Som ett resultat av det märkliga beteende som uppvisades i programmets simuleringar togs en ny 

metod fram för att beräkna transmissiviteten i rökgaser. Denna metod skulle bättre förklara 

värmeöverföringen då oxy-fuelförbränning användes i stålomvärmningsugnar. Ett delmål i detta 

examensarbete är att eliminera behovet att använda sig av två metoder för att beskriva rökgasers 

transmissivitet i stålomvärmningsugnar. 

Under hösten 2013 undersökte doktoranden Jan Kominek vid Swerea MEFOS hur programmet 

nuvarande beräkningar för rökgasemissivitet kunde förbättras. Kominek fann att de nuvarande 

beräkningarna för emissiviteten av     överskattade de experimentellt framtagna 

emissivitetdiagram av Hottel och Egbert. Jan Kominek tog därmed fram en ny beräkningsmetod för 

emissiviteten av     som inom projektets tidsram inte hanns undersökas i programmet.  
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1.2 Syfte och mål 
Swerea MEFOS planerar nu en ny version av stålberäkningsprogrammet där de stora förändringarna 

har gjorts och tvivelaktigheter eliminerats. Ett steg mot detta är att analysera de 

värmestrålningsberäkningar rörande rökgaser som görs i programmet vilket också är det 

huvudsakliga syftet med detta examensarbete. 

Swerea MEFOS vill initialt lansera en produkt till sina kunder som är så fullständig som möjligt och på 

det sättet undvika att kontinuerligt genomföra förändringar. Sådana förändringar är inte önskvärda 

då kunder lär sig att anpassa och kalibrera programmet utefter deras egna uppvärmningsmätningar 

av stålmaterial. Swerea MEFOS mål är att beräkningarna som görs i programmet av stålindustrin skall 

vara väl prövade och överensstämma till största möjliga grad med verkligheten. 

Målet med detta examensarbete är att analysera och validera stålberäkningsprogrammets 

nuvarande värmestrålningsmodell samt undersöka eventuella förbättringar. 

1.3 Begränsning 
Detta examensarbete har begränsats till att enbart behandla beräkningar gällande värmestrålningen 

som sker i stålomvärmningsugnar. 

1.4 Genomförande 
Detta examensarbete har utförts på Swerea MEFOS i Luleå.  En litteraturstudie har genomförts 

gällande värmestrålning samt analys av stålberäkningsprogrammets källkod för berörda delar. 

Deltagande har även gjorts i genomförda uppvärmningsförsök av stålmaterial på Swerea MEFOS 

pilotanläggning för att erhålla ökad förståelse om programmets innebörd och funktioner. De 

beräkningssteg rörande rökgasstrålning i stålberäkningsprogrammet har jämförts och undersökts 

med tillgänglig teori i MATLAB för validering av dess användande.  
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2 Teori och metod 

2.1 Stålomvärmningsugnar 
I stålindustrin används stålomvärmningsugnar för uppvärmning av stålmaterial främst inför valsnings 

och smidesprocessen.  Stålmaterial värms där upp till en förbestämd måltemperatur som krävs för 

att materialet ska kunna genomgå en plastisk deformation. Denna måltemperatur varierar beroende 

på slutprodukten samt vilken process materialet ska genomgå vid dess vidarebehandling men är 

vanligtvis mellan 1000°C till 1300°C. Stålomvärmningsugnarna som används inom stålindustrin kan 

delas in i två generella klasser, satsugnar (kammarugnar, gropugnar) och kontinuerliga ugnar 

(genomskjutningsugnar, steghärdsugnar). Båda ugnstyperna uppfyller samma typ av funktion men 

arbetar på olika sätt. 

Satsugnar är till modellen enkla i jämförande med kontinuerliga ugnar och är lättare att kontrollera.  

Satsugnar består enbart av en uppvärmningszon där in- och uttagning av stålmaterial sker genom 

luckor placerade på dess sida eller tak. Stålmaterialen placeras direkt på ugnshärden där de 

stationärt värms upp till måltemperaturen. På grund av den stationära uppvärmningen av 

stålmaterial begränsas produktionskapaciteten direkt till stålomvärmningsugnens utformning och 

dimensioner. 

I kontinuerliga ugnar sker insättningen av stålmaterial vid en av stålomvärmningsugnens ändar. 

Stålmaterialet transporteras därefter genom flera olika uppvärmningszoner innan det slutligen tas ut 

i den andra änden. Då stålmaterialen hela tiden rör sig fram genom stålomvärmningsugnen är det 

möjligt att kontinuerligt föra in nya stålmaterial i samband med uttagande. Den kontinuerliga in- och 

uttagningen av stålmaterial i denna typ av ugn medför att produktionskapacitet är högre än i 

satsugnar. 

De kontinuerliga ugnar föredras vid valsverk då dess produktionskapacitet är betydligt högre än den 

för satsugnar. I regel är det dyrare att bedriva produktion i satsugnar sett till produktionskapaciteten 

då man enbart arbetar med en sats i taget. Arbetskraftbehovet är även högre för satsugnar då 

manuell in- och uttagning krävs samt att stålmaterialens storlek är begränsade till 

stålomvärmningsugnens dimensioner.  
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2.2 Förbättrad processtyrning av stålomvärmningsugnar 
För att kunna uppnå en förbättrad processtyrning av stålomvärmningsugnarna krävs det att de 

beräkningar som utförs i stålberäkningsprogrammet är korrekt utförda. Med en förbättrad 

processtyrning kan onödiga materialförluster och merkostnader som uppkommer då ett stålmaterial 

tas ut med en temperatur som avviker från dess måltemperatur undvikas. Det är därför önskvärt att 

måltemperaturen är nådd vid uttagandet så att stålmaterialet är i önskad temperatur för att erhålla 

rätt egenskaper för dess vidarebehandling. 

Då ett stålmaterial tas ut med en lägre temperatur än den önskvärda måltemperaturen kan följande 

scenarior inträffa: 

 Slutvalsningstemperaturen vilket är den temperatur ett stålmaterial behöver inför dess sista 

passage genom de roterande valsarna i valsningsprocessen kommer inte att uppnås. Detta 

leder till att stålmaterialet inte kommer att kunna valsas tillräckligt tunt då valsningskraften 

är anpassad efter slutprodukt och beräknad materialtemperatur. I extrema fall kan ett för 

kallt stålmaterial stoppa upp valsningsprocessen 

 En ojämn temperaturfördelning i stålmaterial då en sida är kallare än den andra kan ge 

upphov till en oönskad kilformad geometri efter vidarebehandlingen 

 Upplösningen av partiklar i mikrolegerade stål kommer att påverkas vilket ger en lägre 

hållfasthet för slutprodukten 

Stålmaterial med för låg temperatur efter ugnen som inte lyckas genomgå hela sin vidarebehandling 

behöver värmas om. Med satsugnar kan man enkelt återinföra stålmaterialet i ugnen igen för 

återuppvärmning. I större industrier är kontinuerliga ugnar oftast implementerade i 

produktionsprocessen och då behöver man ställa dessa stålmaterial åt sidan för att sedan genomgå 

hela uppvärmningsprocessen igen. 

Oavsett vilken typ av stålomvärmningsugn som används för återuppvärmning leder det till att 

energianvändningen, kostnaderna och utsläppen kommer att öka för samma stålmaterial vilket inte 

är önskvärt. 

Då ett stålmaterial tas ut med en högre temperatur än den önskvärda måltemperaturen kan följande 

scenarior inträffa: 

 För mycket energi har använts för att värma upp stålmaterialet vilket är en energiförlust 

 Uppehållstiden, stålmaterialets uppvärmningstid i stålomvärmningsugnen blir längre och 

man förlorar produktionstakt vilket innebär minskad produktionskapacitet 

 Glödskalsbildningen ökar vilket innebär att materialförlusterna ökar 

 Stålmaterialet kan brännas och smältfas kan infinna sig vid korngränserna 

I dagsläget låter man i regel stålmaterial befinna sig i omvärmningsugnar något längre tid än 

beräknat för att säkerställa att den önskade måltemperaturen har uppnåtts. Detta på grund av att 

stålets materiella egenskaper är viktigare att erhålla än energiåtgången vilket innebär att en del 

energi kommer att användas i onödan.  

Från de nämnda scenarior som kan infinna sig vid uttagandet av ett för låg eller högtempererat 

stålmaterial är det därför av yttersta vikt att måltemperaturen är uppnådd samt jämn genom hela 

materialet. Med en förbättrad processtyrning kan därmed produktionstiden och 

produktionskapaciteten optimeras. 
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2.3 Grundläggande strålning 
Alla kroppar som har en temperatur över 0 Kelvin avger värmestrålning till sin omgivning (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). Intensiteten av denna värmestrålning från kroppens yta är utöver 

ytans storlek även beroende av dess temperatur och emissivitet. Fullständiga beräkningar rörande 

emissivitet och absorptivitet blir komplicerade då dessa är våglängdsberoende. Av förenklingsskäl 

kommer detta arbete enbart behandla gråa kroppar där emissivitet och absorptivitet är beräknade 

utifrån medelvärde över dess våglängdspektrum. Detta beräkningssätt motiveras genom att det 

redan används i stålberäkningsprogrammet vilket förenklar jämförande beräkningar utanför 

programvaran. 

2.3.1 Opaka kroppar 

Gemensamt för både opaka kroppar och rökgaskroppar är att den inkommande värmestrålningen 

som når dess yta måste absorberas, reflekteras och eventuellt transmitteras genom kroppen 

(Mullinger & Barrie, 2014), (Pitts & Sissom, 1997). På grund av termodynamikens första lag om att all 

energi bevaras kan detta samband delas upp i 3 andelar enligt följande: 

        (1)  

I ekvation (1) är   kroppens absorptionstal,   kroppens reflektionstal och   är kroppens 

transmissionstal.  

En kort beskrivning av dessa parametrars samband med inkommande värmestrålning beskrivs enligt 

följande: 

   Absorpionstal = 
                             

                 
 

   Reflektionstal = 
                              

                 
 

   Transmissionstal = 
                                

                 
 

Kroppar som inte transmitterar någon strålning, det vill säga     sägs vara opaka (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). Opaka kroppar som behandlas i detta arbete är 

stålomvärmningsugnens väggar, valv samt stålmaterialet. Genom att sätta     i ekvation (1) fås 

följande samband för opaka kroppar: 

      (2)  

För opaka material i detta arbete kommer Kirchhoffs lag antas gälla. Kirchhoffs lag säger att 

emissiviteten hos en opak kropp vid en given tidpunkt är lika med dess absorptivitet (Mullinger & 

Barrie, 2014). Detta samband gäller enbart för gråa opaka ytor och inte gråa rökgaser vilket kommer 

att förklaras senare i rapporten. Kirchhoffs lag beskrivs enligt följande: 

    (3)  

Definitionen av emissiviteten hos opaka kroppar beskrivs som kvoten av den emitterade 

värmestrålningen från en grå kropp med den från en helt svart kropp enligt följande (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013): 

  
    

     
 (4) 
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I ekvation (4) är   emissiviteten hos en grå kropp,      är den emissiva värmestrålningen från en grå 

kropp och       är den emissiva värmestrålningen från en svart kropp. 

Den emissiva värmestrålningen från en yta som beskrivs i samband med ekvation (4) beräknas enligt 

följande ekvation: 

        (5)  

I ekvation (5) är   den emissiva värmestrålningen från en kropps yta,   ytans area hos den kroppen 

som beaktas,   kroppens emissivitet,   Stefan-Boltmanns konstant och T är kroppens yttemperatur. 

2.3.2 Gaskroppar 

Gas innesluten i en kontrollvolym benämns här som en gaskropp. Gaskroppars reflektion anses vara 

så pass liten att reflektionen kan antas vara obefintlig (Holman, Heat Transfer 6th ed, 1986), det vill 

säga    . Genom att sätta     i ekvation (1) kan ett uttryck för icke reflekterande gaser skrivas 

som (Holman, Heat Transfer 10th ed, 2010):  

      (6)  

2.3.3 Synfältsfaktor 

För att kunna beräkna värmestrålningsutbytet mellan två skilda kroppsytor krävs kännedom om 

deras synfältsfaktorer gentemot varandra. Synfältsfaktorn är den term som beskriver hur stor andel 

av en kroppsytas värmestrålning som når en annan kroppsyta (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 

2013). Detta arbete behandlar inte framtagningen av synfältsfaktorer utan kommer enbart att ta upp 

ett viktigt samband som finns mellan två kroppsytor och deras synfältsfaktorer kallat reciprocity 

sambandet (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). Reciprocity sambandet beskrivs enligt 

följande: 

              (7)  

I ekvation (7) är      synfältsfaktorn från ytan    till    och      synfältsfaktorn från ytan    till    .  
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2.4 Rökgasberäkningar i stålberäkningsprogrammet 
I följande delar av rapporten kommer rökgasers emissivitet, absorptivitet och transmissivitet att 

jämföras mellan två beräkningsmetoder av emissiviteten för    , Schacks och Komineks. Beskrivning 

av dessa två metoder kommer att göras i nästföljande delkapitel om rökgasers emissivitet. 

Jämförelserna kommer att ske för två tydligt skilda och intressanta fall där CPG har förbränts med 

antingen luft eller oxy-fuel. 

Beräkning av gassammansättning i rökgasen då CPG förbränts med antingen luft eller oxy-fuel 

beräknas med 3 vol.%    överskott i avgaserna. 3 vol.% valdes för att hålla sig nära verkliga fall där 

man vill säkerställa stökiometrisk förbränning och har då ett högre ingångsflöde av oxideringsmediet 

än det som teoretiskt krävs. Sammansättning av CPG togs från produktdatablad av Flogas och kan 

läsas i bilaga I. 

Sammansättning i rökgasen för fallen där CPG förbränts med de två alternativen av oxideringsmedia 

presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 - Rökgassammansättning efter förbränning av CPG för respektive oxideringsmedia med 3 vol.% 
syreöverskott 

Gaskomponent  Luftförbränning (vol.%) Oxy-fuelförbränning (vol.%) 

Andel     13.25  % 55,48 % 

Andel     9.90 % 41,43 % 

Andel    3.09 % 3,09 % 

Andel    73.76 % 0 % 

För andelarna av de värmestrålande rökgaskomponenterna      och     som presenteras i Tabell 1 

har trycklängdvärden beräknats för varierande värden av beräknade gasdjup. Termen 

trycklängdvärde definierats som respektive rökgaskomponentents partialtryck multiplicerat med ett 

beräknat gasdjup. Denna term är kritisk vid beräknandet av rökgasers emissivitet och absorptivitet 

och beräknas enligt: 

                     (8)  

I ekvation (8) är    partialtrycket för respektive rökgaskomponent     och     och    är det 

beräknade gasdjupet. 

Det beräknade gasdjupet är beroende på rökgasens geometri. Tabeller och beräkningsfaktorer för 

olika rökgasgeometrier finns bland annat i referens (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). I 

stålberäkningsprogrammet beräknas gasdjupet från ett stålmaterials över och undersida till 

stålomvärmningsugnens valv respektive härd multiplicerat med faktorn 1,76 enligt följande: 

          (9)  

I ekvation (9) är    det beräknade gasdjupet och    är det uppmätta djupet. I programmet beräknas 

gasdjupet för övriga sidor av stålmaterialet med en annan faktor vilket inte behandlas i denna 

rapport. 

I Tabell 2 presenteras de trycklängdvärden som de två rökgaskomponenterna     och     erhåller 

för beräknade gasdjup mellan 0,1 m och 8 m. Det bör poängteras att det beräknade gasdjupet inte är 

detsamma som det uppmätta gasdjupet vilket är det djup som fysiskt mäts. Detta är gjort för att 

förenkla appliceringen till övriga rökgasgeometrier då det erhållna beräknade gasdjupet i ekvation (8) 
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kan användas oavsett rökgasgeometri. I Tabell 2 presenteras de uppmätta gasdjupen för respektive 

värde av beräknat gasdjup enligt ekvation (9). 

Tabell 2 - Trycklängdvärden för respektive förbränningstyp med 3 vol.% syreöverskott för olika gasdjup 

Gasdjup Luftförbränning Oxy-fuelförbränning 

Beräknat Verkligt     
   [bar-m]        [bar-m]     

   [bar-m]        [bar-m] 

0,1 m 0,057 m 0,0133 0,0099 0,0555 0,0414 

0,2 m 0,113 m 0,0265 0,0198 0,1110 0,0829 

0,5 m 0,284 m 0,0663 0,0495 0,2774 0,2072 

1 m 0,568 m 0,1326 0,0990 0,5548 0,4143 

1,5 m 0,852 m 0,1988 0,1485 0,8322 0,6215 

2 m 1,134 m 0,2651 0,1980 1,1096 0,8287 

3 m 1,705 m 0,3977 0,2970 1,6643 1,2430 

4 m 2,273 m 0,5302 0,3960 2,2191 1,6573 

8 m 4,545 m 1,0604 0,7919 4,4382 3,3146 

2.4.1 Rökgasemissivitet 

Rökgasers emissivitet skiljer sig markant från emissiviteten hos opaka ytor som är beroende av dess 

ytskikt och temperatur. Emissiviteten hos rökgaser beror på rökgasens temperatur, 

rökgassammansättning, rökgasgeometri samt rådande tryckförhållanden som infinner sig i rökgasen. 

Efter förbränning består rökgaser normalt av    ,    ,    och    där andelarna är beroende av 

vilket bränsle och förbränningstyp som används. De diatomära rökgaskomponenterna    och    

bidrar inte till någon värmestrålning då dessa inte strålar i det infraröda spektrumet(E. Baukal Jr, 

2013). Dessa kommer därmed att agera passivt och vara osynliga i rökgasen. Värmestrålningen i 

rökgaser kommer därför enbart bero på de aktiva polymolekylära rökgaskomponenterna     och 

    (Faghri, Zhang, & Howell, 2010).  

På 1940-talet utförde Hottel och Egbert experimentella mätningar på de två aktiva 

rökgaskomponenternas värmestrålning för att finna uttryck för deras emissivitet (Mullinger & Barrie, 

2014). Deras mätningar resulterade i förenklade emissivitetdiagram samt empiriska samband för 

    och     som än idag används och lärs ut då ämnet rökgasstrålning behandlas. 

Den empiriskt framtagna ekvationen av Hottel och Egbert för den totala emissiviteten hos en rökgas 

innehållande rökgaskomponenterna     och     beräknas enligt följande ekvation (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013): 

                (10)  

I ekvation (10) är    rökgasens totala emissivitet,      emissiviteten för    ,      emissiviteten för 

     och    är korrektionsfaktorn för rökgasens totala emissivitet som kompenserar för att de två 

rökgaskomponenterna     och     emitterar och absorberar i samma våglängder och band 

(Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). Samtliga av termerna   ,     ,      och    tas från 

Hottel och Egberts emissivitetdiagram som bland annat går att finna i referens (Incropera, Dewitt, 

Bergman, & Lavine, 2013).  

Utifrån Hottel och Egberts resulterande emissivitetdiagram för rökgaskomponenterna     och     

har många utvecklat matematiska uttryck för att kunna beskriva den totala rökgasemissiviteten 
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genom beräkningar istället för att leta upp värden i diagrammen. En som utvecklat sina egna uttryck 

för rökgasemissivitet från Hottel och Egberts emissivitetdiagram är Schack (Deutscher, 1974). 

I stålberäkningsprogrammet används idag Schacks emissivitetekvationer för att beräkna den totala 

emissiviteten hos rökgasernas i enlighet med ekvation (10). 

Under hösten 2013 undersökte doktoranden Jan Kominek vid Swerea MEFOS 

stålberäkningsprogrammets nuvarande rökgasemissivitetsberäkningar. Han jämförde Schacks 

emissivitetekvationer för rökgaskomponenterna     och     med Hottel och Egberts ursprungliga 

mätvärden för att undersöka förbättringsmöjligheter. Kominek fann att Schacks beräkningar för 

emissiviteten av     avvek från Hottel och Egberts mätvärden för låga och höga rökgastemperaturer 

men stämde relativt bra för intervallet 1000 K till 2000 K (Kominek & Niska, 2014). Då detta 

temperaturintervall innefattar den normala arbetspunkten för stålomvärmningsugnar behöll man 

dessa ekvationer oförändrade. Emissivitetkurvor för     där CPG förbränts med luft och oxy-fuel kan 

ses för olika beräknade gasdjup i Figur 1. Rökgassammansättningen för de två fallen kan avläsas i 

Tabell 1 och rådande trycklängder vid respektive gasdjup i Tabell 2. 

  

Figur 1 -     emissivitet för CPG som luft (vänster) och oxy-fuelförbränts (höger) beräknat enligt Schack med 
varierande gasdjup 

Figur 1 visar Schacks emissivitetkurvor för     där CPG har förbränts med luft (till vänster) och oxy-

fuel (till höger). 

Komineks undersökning av Schacks emissivitetberäkningar gällande     visade att de kurvor som 

erhölls stämde med Hottel och Egberts framtagna kurvor för låga trycklängdvärden. Med ökade 

trycklängdvärden så ökade även avvikelsen för Schacks kurvor.  

Detta medförde att Kominek utvecklade en egen beräkningsmetod för emissiviteten av    . 

Kominek överförde Hottel och Egberts emissivitetkurvor för     till tabellform för olika trycklängder 

och temperatur. Från den tabellbaserade metoden kan interpolation och extrapolation genomföras 

utifrån Hottel och Egberts mätvärden direkt till önskad trycklängd (Kominek & Niska, 2014). 

Jämförelse av Schacks och Komineks emissivitetkurvor för     där CPG förbränts med luft och oxy-

fuel kan ses i Figur 2 och Figur 3. 
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Figur 2 -     emissivitet för CPG som luftförbränts beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek (höger) 
med varierande gasdjup 

Figur 2 visar emissivitetkurvor för     där CPG förbränts med luft beräknat enligt Schack (till 

vänster) och Kominek (till höger). Trycklängdvärden som råder för de beräknade gasdjupen kan 

avläsas i Tabell 2. Både Schacks och Komineks erhållna emissivitetkurvor visar en logisk ökning av 

emissiviteten med ökande trycklängdvärden. För låga trycklängdvärden upp till 0,5 m beräknat 

gasdjup ger båda metoderna likartade kurvor. Då trycklängdvärdena överstiger 0,5 m börjar 

skillnaden mellan de två metoderna bli märkbara där Schacks ekvationer ger högre rökgasemissivitet.  

  
Figur 3 -     emissivitet för CPG som oxy-fuelförbränts beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek 
(höger) med varierande gasdjup 

Figur 3 visar emissivitetkurvor för     där CPG förbränts med oxy-fuel beräknat enligt Schack (till 

vänster) och Kominek (till höger). Vid detta fall börjar skillnaden mellan de två metoderna visa sig vid 

beräknade gasdjup över 0,1 meter. Vid trycklängdvärden som erhålls för beräknade gasdjup över 3 m 

börjar de erhållna kurvorna från Schacks ekvationer att ackumuleras på varandra. Detta innebär att 

Schacks ekvationer inte har tillräckligt med information att beskriva emissiviteten av     för 

beräknade gasdjup över 3 m vilket från Tabell 2 ger 1,705 m verkligt gasdjup. Kurvorna som erhålls 

från Komineks metod visar en logisk ökning av emissiviteten för     vid ökande beräknade gasdjup. 
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Jämförande av de emissivitetkurvor som erhålls genom Schacks och Komineks metoder med de 

ursprungliga kurvorna för     av Hottel och Egberts visar att Komineks kurvor ger en bättre 

anpassning. 

I Figur 4 och Figur 5 presenteras kurvor för den totala emissiviteten hos rökgaserna för de två 

rökgassammansättningar som presenterats i Tabell 1 där CPG förbränts med luft och oxy-fuel. Den 

totala emissiviteten hos rökgaser har beräknats med ekvation (10) för de beräknade gasdjupen och 

trycklängdvärden som presenterats i Tabell 2.  

  
Figur 4 - Total rökgasemissivitet för luftförbränd CPG beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek (höger) 
för varierande gasdjup 

  
Figur 5 Total rökgasemissivitet för oxy-fuelförbränd CPG beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek 
(höger) för varierande gasdjup 
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2.4.2 Rökgasabsorptivitet 

Den totala rökgasabsorptiviteten går inte att beskriva utifrån Kirchhoffs lag för gråa kroppar där 

absorptiviteten är lika med dess emissivitet (   ). Detta på grund av att de värmestrålande 

rökgaskomponenterna     och     emitterar och absorberar i specifika våglängder och band där 

överlappning till viss del sker (Mullinger & Barrie, 2014). Rökgasabsorptiviteten är en funktion av 

både den strålande ytans temperatur samt rökgastemperaturen och beror även på rökgasgeometrin, 

rökgassammansättning samt de olika tryckförhållanden som infinner sig i rökgasen. 

Rökgasabsorptiviteten beräknas utifrån empiriska samband framtaget av Hottel och Sarofim (Howell, 

Siegel, & Mengüc) och är baserade på Hottel och Egbert emissivitetkurvor för rökgaskomponenterna 

    och    .  

Beräkningen av den totala rökgasabsorptiviteten innehållande en blandning av både     och     

beräknas enligt följande ekvation: 

                (11)  

I ekvation (11) är    den totala rökgasabsorptiviteten,      absorptiviteten av    ,      

absorptiviteten av     och    är korrektionsfaktorn som tar hänsyn till att rökgaskomponenterna 

emitterar och absorberar i samma våglängder. Korrektionsfaktorn för rökgasers absorptivitet,    är 

densamma som korrektionsfaktorn för rökgasers emissivitet,    (Incropera, Dewitt, Bergman, & 

Lavine, 2013). 

De olika rökgaskomponenteras absorptivitet beräknas enligt följande ekvationer: 

      
  

  
 
 

              
  
  
   (12)  

 

      
  

  
 
 

              
  
  
  (13)  

I ekvation (12) och (13) är    den rådande rökgastemperaturen,      rökgasens partialtryck av    , 

     rökgasens partialtryck av    ,    beräknat gasdjup och    avser temperaturen på den yta vars 

strålning ska passera rökgasen. 

Exponenterna   och   för att beräkna absorptionstalet för de olika rökgaskomponenterna     och 

    i ekvation (12) och (13) förekommer i litteraturen i form av två konstellationer.  

1.       ,        

2.      ,       

Båda konstellationerna används och rekommenderas för att beräkna rökgasabsorptiviteten i en 

rökgasblandning innehållande rökgaskomponenterna     och    . Exponenterna        och 

       är empiriskt framtagna värden som från början rekommenderades av Hottel att användas 

för beräkningen av rökgasabsorptiviteten. Dessa exponenter förespråkas bland annat i referenserna 

(Siegel & Howell, 1981), (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013), (Mullinger & Barrie, 2014).  

En teoretisk härledning av absorptionsexponenterna ger en exponent på 0,5 för både   och   vilket 

även dessa är accepterade att använda för beräkningen av rökgaskomponenternas absorptionstal 
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vilket förespråkas i bland annat referenserna (E. Baukal Jr, 2013), (The CRC Handbook of Mechanical 

Engineering 2nd ed, 2005),(Howell, Siegel, & Mengüc) och (Modest). 

2.4.3 Rökgastransmissivitet 

I stålberäkningsprogrammet finns det idag två metoder att välja mellan för att beräkna 

transmissionstalet som beskriver den transmissivitet en stålomvärmningsugns värmestrålning från 

väggar och valv upplever genom rökgasen till ett stålmaterial. Dessa två metoder kommer att 

benämnas Metod 1 och Metod 2. Metod 1 har funnits implementerad i programmet sedan det 

skapades på 1970-talet. Denna metod ansågs beskriva rökgasers transmissivitet korrekt under den 

tidens förbränningsmetod som då var luftbaserad. 

På senare tid har man på grund av både ekonomiska och energimässiga skäl alltmer gått ifrån 

luftbaserad förbränning till oxy-fuelförbränning. Vid detta skifte började uppvärmningssimuleringar i 

programmet ge resultat som avvek från den verkliga uppvärmningen av stålmaterialen. Detta gav 

upphov till att en ny metod för rökgasers transmissivitet togs fram och implementerades. Denna 

metod skulle ge mer plausibla resultat som bättre skulle beskriva transmissiviteten i 

stålomvärmningsugnar vid oxy-fuelförbränning. Därav härkomsten av Metod 2. 

2.4.3.1 Metod 1 

Transmissionstalet för ugnsväggarnas värmestrålning genom rökgasen beräknas med Metod 1 i 

programmet enligt följande: 

          (14)  

I ekvation (14) är     transmissionstalet för väggarna och valvets värmestrålning genom gasen och 

    är medelvärdet av absorptionstalen för både väggarna, valv och stålämnets värmestrålning 

enligt följande ekvation: 

     
       

 
 (15)  

I ekvation (15) är     absorptionstalet för stålmaterialets värmestrålning genom rökgasen och     är 

absorptionstalet för väggarnas och valvets värmestrålning genom rökgasen. Både     och     

beräknas med ekvation (11). 

2.4.3.2 Metod 2 

Transmissionstalet för ugnsväggarnas värmestrålning genom rökgasen beräknas med Metod 2 i 

programmet enligt följande: 

          (16)  

I ekvation (16) är     transmissionstalet för väggarnas och valvets värmestrålning genom gasen och 

    är absorptionstalet för väggarnas och valvets värmestrålning genom rökgasen.     beräknas med 

ekvation (11). 

Till skillnad från Metod 1 beräknas transmissionstalet i Metod 2 endast med absorptionstalet som 

beräknas för värmestrålningen från väggen genom rökgasen.  
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2.5 Reflektionsberäkningar i stålberäkningsprogrammet 
I den kommersiella versionen av stålberäkningsprogrammet som finns ute hos kunderna idag 

beräknas värmestrålningsutbytet mellan rökgas, väggar, valv och stålmaterial i direkt form. Med 

direkt form menas att det inte tas någon hänsyn till reflektionens inverkan hos de olika ytorna. Detta 

innebär att en del av det totala värmestrålningsutbytet inte tas med i beräkningarna. 

Då direkt strålning står för en betydande andel av det totala värmestrålningsutbytet i 

stålomvärmningsugnar kan reflektionens inverkan i vissa fall försummas utan att slutresultatet 

påverkas i en alltför stor utsträckning. Men då vissa förhållanden i en ugn förändras såsom 

rökgasvolym, rökgassammansättning, väggemissivitet samt ämnesemissivitet kommer även 

reflektionens inverkan på det totala strålningsutbytet att förändras. 

Genom att implementera en omfattande reflektionsmodell i programmets beräkningar som tar 

hänsyn till samtliga relevanta parametrar kan man utöka programmets arbetsområde. En större 

variation av stålomvärmningsugnar kan tas i beaktning med olika förutsättningar för reflektionen 

såsom ugnens dimensioner, rökgassammanssättning samt väggarnas, valvets och stålmaterialets 

reflektionstal.  

2.5.1 Stålberäkningsprogrammets nuvarande reflektiva modell 

I en intern utvecklingsversion av stålberäkningsprogrammet har man implementerat en reflektiv 

beräkningsmodell som är tänkt att ta hänsyn till de reflektioner som uppstår mellan 

stålomvärmningsugnars väggar, valv och stålmaterial. Från källkoden har följande uttryck som 

beräknar värmestrålningsutbytet mellan väggar, valv och stålmaterial erhållits:  

           
          

 

 
  
 
 
  
  

 (17) 

I ekvation (17) är            ett litet utdrag av en längre beräkning från programmets källkod som 

behandlar värmestrålningsutbytet mellan vägg, valv och stålmaterial,      är synfältsfaktorn från 

väggar, och valv till stålmaterialet,     är transmissiviteten som värmestrålningen från väggar och 

valv upplever genom rökgasen,   är Stefan Boltzmanns konstant,    är väggarnas och valvets 

temperatur,    är väggarnas och valvets emissivitet och    är stålmaterialets emissivitet. 

En omskrivning av ekvation (17) ger följande uttryck: 

           
              

 

      
 (18)  

I ekvation (18) är    och    reflektionstalet för väggar och valv respektive stålmaterialet och    är 

stålmaterialets absorptionstal. 

Täljaren i ekvation (18) beräknar den direkta värmestrålningen från väggar och valv som 

stålmaterialet absorberar. Nämnaren i ekvation (18) är den term som tar hänsyn till reflektionens 

effekt mellan väggar, valv och stålmaterial. Denna term multipliceras med den direkta strålningen för 

att beräkna den totala värmestrålningen från väggar och valv som når stålmaterialet med oändligt 

antal återreflektioner. Utbrytning av nämnaren i ekvation (18) ger beräkningens reflektionsfaktor 

enligt: 
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 (19)  

I ekvation (19) är           den term som multipliceras med den direkta strålningen för att beräkna 

det totala värmestrålningsutbytet från väggen till stålmaterialen inklusive oändligt antal 

återreflektioner. Detta är den reflektiva faktor stålberäkningsprogrammets utvecklingsversion har 

implementerad för närvarande. En undersökning av härkomsten av programmets nuvarande 

reflektiva faktor har gjorts och följande antaganden måste göras för att härledningen ska leda till 

denna faktor (Pitts & Sissom, 1997): 

 Ytorna är oändligt stora →             

 Inget aktivt medium mellan ytorna →     

Det reflektiva fallet som är grunden för programmets nuvarande reflektiva faktor från ekvation (19) 

kan ses i Figur 6. 

 
Figur 6 – Grafisk beskrivning av stålberäkningsprogrammets nuvarande reflektiva faktor 

Figur 6 beskriver grafiskt det reflektiva fall som ger uppkomst åt ekvation (19). All värmestrålning 

som emitteras från väggen kommer att nå ämnet där en viss del absorberas och resterande 

värmestrålning återreflekteras till väggen. Av den värmestrålning som reflekterats tillbaka till väggen 

kommer en viss del att absorberas och resterande värmestrålning att återreflekteras mot ämnet. 

Återreflektionerna mellan dessa två ytor kommer pågå till oändligheten och det matematiska 

samband som beskriver all värmestrålning som når ämnet på grund av reflektion är uttrycket givet i 

ekvation (19). 
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I Figur 7 beräknas den reflektiva faktorn enligt ekvation (19) för tre fixerade värden av väggens 

emissivitet med varierande värden för ämnets reflektionstal mellan 0 och 1. De tre värdena för 

väggemissivitet är 0,1, 0,4, samt 0,8. Med ekvation (2) och ekvation (3) kan dessa värden för 

väggemissivitet omräknas till reflektionstalen 0,9, 0,6 respektive 0,2. 

 
Figur 7 - Reflektionsfaktor som funktion av ämnets reflektionstal för tre värden av väggemissivitet 

I Figur 7 presenteras reflektionsfaktorn från ekvation (19) som en funktion av ämnets reflektionstal 

beroende på väggens emissivitet för tre olika värden. Ett intressant fall som kan nås med ekvation 

(19) är då både reflektionstalet för både väggarna, valv och ämne går mot 1 vilket genererar en 

oändligt hög reflektionsfaktor. I beräkningarna skulle detta innebära att värmestrålningen från 

väggar och valv som når ämnets yta skulle vara oändligt stor. Detta är en effekt som inte skulle 

märkas av då absorptionstalet för opaka material går mot 0 samtidigt som dess reflektionstal går mot 

1 enligt ekvation (2) vilket i detta fall skulle ta ut varandra. Att detta fenomen är möjligt innebär att 

beräkningarna är känsliga för indata gällande ytornas reflektionstal. Uttrycket i ekvation (19) är ett 

simpelt basfall som ges i litteraturen vid introducering av strålningsreflektion. Utifrån de slutsatser 

som krävs för dess härledning är det tydligt att den inte är applicerbar i en atmosfär såsom 

stålomvärmningsugnar vilket innebär att dess implementering är felaktig. 

2.5.2 Utökad reflektiv värmestrålningsmodell 

Under litteraturstudien fanns inte en fullständigt beskrivande modell för reflektionssambandet 

mellan ytor av olika storlek med ett aktivt medium emellan. Så för detta arbete utfördes en 

fördjupad härledning av en reflektionsmodell som bättre beskriver det reflektiva 

värmestrålningsutbytet mellan en stålomvärmningsugns väggar, valv och stålmaterial. Härledningen 

är utförd utifrån metoder som presenterats i (Pitts & Sissom, 1997) och (Holman, Heat Transfer 6th 

ed, 1986). Resultatet av de härledningar som presenteras i denna del tar hänsyn till fler viktiga 

parametrar som infinner sig i stålomvärmningsugnar än stålberäkningsprogrammets nuvarande 

reflektionsmodell. 
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2.5.2.1 Reflektionsstrålningsekvation Vägg ↔ Stålmaterial 

Väggarna och valvets värmestrålning tillsammans med rökgasens direkta värmestrålning står för 

nästintill all värmeenergi som överförs till stålmaterialet. Av denna anledning kommer enbart en 

härledning för reflektionssambandet utföras mellan väggar, valv och stålmaterial. Figur 8 beskriver 

ett verkligt förhållande som råder i en stålomvärmningsugn med två ytor av olika dimensioner samt 

ett aktivt medium emellan som absorberar transmitterad värmestrålning mellan ytorna. 

 
Figur 8 - Grafisk beskrivning av väggstrålningen till ett stålmaterial med reflektion 

Summering av all infallande värmestrålning som emitterats från väggen till stålmaterialet som i Figur 

8 beskrivs som ämnet då antalet reflektioner går mot oändligheten erhålls följande ekvation: 

    
  

                 
        

            
     

    
   

   
      (20)  

I ekvation (20) är 
    

  
  effekten per väggareaenhet som når stålmaterialet. 

För varje återreflektion som adderas i ekvation (20) finns ett upprepande samband för 

parametrarnas exponenter vilket möjliggör omskrivning av ekvationen till följande summering: 

    
  

        
     

      
      

     
   

 

   

 (21)  

Utbrytning av negativa potenser i ekvation (21) leder till följande uttryck: 

    
  

 
  

           
     

     
    

    
   

 

 

   

 (22)  

Lösning av summeringstermen i ekvation (22) är följande: 

     
     

    
    

   
 

 

   

 
           

     

             
     

 (23)  
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Genom att byta ut summeringstermen i ekvation (22) med den lösta summeringstermen i ekvation 

(23) fås följande:  

    
  

 
  

           

           
     

             
     

 (24)  

Genom algebraisk förenkling av ekvation (24) erhålls ett slutligt uttryck som beskriver den totala 

värmestrålningen från en vägg till ett stålmaterial enligt följande: 

    
  

 
         

             
     

 (25)  

Uttrycket i ekvation (25) beskriver den totala värmestrålningen som lämnar en stålomvärmningsugns 

vägg och når ett stålmaterial med oändligt antal reflektioner per väggareaenhet. 

Reflektionsfaktorn som uppstår mellan en stålomvärmningsugns vägg och stålmaterialet är 

nämnaren i ekvation (25). Utbrytning av reflektionsfaktorn i ekvation (25) ger följande: 

          
 

             
     

  (26)  

Genom samma metod som använts för att härleda det totala värmestrålningsutbytet med oändligt 

antal återreflektioner tillsammans med reciprocity sambandet från ekvation (7) mellan väggar, valv 

och stålmaterial kan övriga värmestrålningssamband härledas.  

2.5.2.2 Reflektionsstrålningsekvation Stålmaterial → Vägg ↔ Stålmaterial 

Totalt återreflekterad ämnesstrålning till väggen med oändligt antal reflektioner per väggareaenhet. 

      
  

 
    
    

     

             
     

  (27)  

I ekvation (27) är 
      

  
 effekten av värmestrålningen som når stålmaterialet per väggareaenhet på 

grund av värmestrålning från stålmaterialet som återreflekterats på väggen. 

2.5.2.3 Reflektionsstrålningsekvation Rökgas → Stålmaterial → Vägg ↔ Stålmaterial 

Totalt återreflekterad rökgasstrålning via stålämnet till väggen med oändligt antal reflektioner per 

väggareaenhet. 

        

  
 

    
   

       

            
     

 (28)  

I ekvation (28) är 
        

  
 effekten av värmestrålningen som når stålmaterialet per väggareaenhet på 

grund av rökgasstrålning som reflekterats på stålmaterialet och återreflekterats på väggen. 

2.5.2.4 Reflektionsstrålningsekvation Rökgas → Vägg ↔ Stålmaterial 

Totalt återreflekterad rökgasstrålning via väggen till ämnet med oändligt antal reflektioner per 

väggareaenhet. 

      

  
 

          

            
     

 (29)  
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I ekvation (29) är 
      

  
 effekten av värmestrålningen som når stålmaterialet per väggareaenhet på 

grund av rökgasstrålning som reflekterats på väggen till stålmaterialet. 

2.5.2.5 Direkt strålningsekvation Rökgas → Stålmaterial 

Direkt rökgasstrålning till ämnet per ämnesareaenhet. 

    

  
    (30)  

I ekvation (30) är 
    

  
 den direkta rökgasstrålningen som når stålmaterialet per materialareaenhet. 

Den totala strålningen som når ett stålmaterial i en stålomvärmningsugn kan därmed beskrivas som 

summan av ekvation (25), (27), (28), (29) och (30) enligt följande uttryck: 

        
 

  
                              

 

  
     (31)  

2.6 Randvillkorsförbättring hos stålomvärmningsugnar 
På Swerea MEFOS pilotanläggning i Luleå finns möjligheten att genomföra uppvärmningsförsök av 

stålmaterial. Under genomförandet av detta examensarbete utfördes ett antal uppvärmningsförsök i 

Swerea MEFOS satsugn. För analys av stålberäkningsprogrammet med simuleringar av dessa 

uppvärmningsförsök krävs kännedom av väggarnas och stålmaterialets emissivitet samt 

materialsammansättning. Värden på dessa parametrar saknades och var därmed nödvändiga att 

undersökas. 

2.6.1 Materialanalys 

Från ett av de stålmaterial som används för uppvärmningsförsök kapades en mindre provbit ut som 

skickades till MetLab, LKAB för analys och materialbestämning. Analysen utfördes med en optisk 

emissionsspektrometer (OES) genom att gnista ett prov och analysera det emissionsspektrum som 

uppkommer. Ifrån detta spektrum kan man sedan urskilja de olika ämnena och bestämma provets 

sammansättning. 

Resultatet som erhölls från analysen var att stålmaterialet som använts var av typen mikrolegerat stål 

vilket innebär att materialet har karakteristiskt låga legeringselement (Total Materia, 2011). 

Fullständig rapportanalys av stålmaterialet från Metlab kan ses i Bilaga II. 

2.6.2 Emissivitetbestämning 

För att ytterligare förbättra randvillkoren för simuleringarna i stålberäkningsprogrammet vid 

uppvärmningsförsök på Swerea MEFOS pilotanläggning skickades tre materialprover till SP i Borås för 

emissivitetsbestämning. Materialproven bestod av två tegelprov som varit i drift under en period 

som kan ses i Figur 11 samt ett mindre oxidskalbelagt stålprov som kan ses i Figur 13. 

Emissiviteten hos de olika materialproven bestämdes genom att mäta deras reflektion över ett 

våglängdspektrum genom användandet av följande två instrumenttyper: 

 FTIR med integrerande sfär (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) 

 UV-Vis-NIR med integrerande sfär (Ultraviolet Visible Spectroscopy Near Infrared) 

FTIR instrumentets mätningsbegränsningar gällande våglängd är cirka 17 mikrometer uppåt och 1.5 

mikrometer nedåt. Kompletterande mätningar för att erhålla ett större reflektionsspektrum ned till 
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200 nanometer genomfördes med UV-Vis-NIR instrumentet. Våglängder över 17 mikrometer har en 

mycket liten inverkan av emissivitet. Båda typer av instrument med produktnamn kan ses i Figur 9. 

Resulterande våglängdsberoende reflektion hos de tre materialproven kan ses i Figur 10. 

  
Figur 9 - FTIR Nicolet 6700 (vänster), UV-Vis-NIR Perkin Elmer Lambda 9 (höger) (Möller, 2015) 

 
Figur 10 - Reflektion beroende av våglängd för de olika materialproven (Möller, 2015) 

Figur 10 visar procentuell reflektion vid given våglängd för de tre materialproven. Den vertikala lila 

linjen illustrerar hur de två instrumentet kompletterat varandra. UV-Vis-NIR mätningen är till vänster 

om linjen och FTIR mätningen till höger. 

Resultatet av reflektionsmätningarna kan ses i Figur 10 och är baserade på medelvärden från 3 

mätningspunkter från respektive materialprov. Osäkerheten rörande emissivitet är uppskattat att 

vara +/-0.02 (Möller, 2015). Mätningarna av materialproven genomfördes vid rumstemperatur och 

har utifrån Plancks strålningslag och Kirchhoffs lag omberäknats till en temperatursberoende 

emissivitet. De olika materialprovernas emissivitet presenteras i nästföljande delkapitel.  
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2.6.3 Ugnstegel 

Tegelprov 1 som skickades för emissivitetsbestämning knackades från den satsugn som finns på 

Swerea MEFOS pilotanläggning och som används under uppvärmningsförsök. Tegelprov 2 var ett 

avställt tegel som placerades på ugnshärden under en tid då kammarugn var i drift. Bilder på de 

tegelprov som skickades till SP kan ses i Figur 11 och deras emissivitet beroende på temperatur kan 

ses i Figur 12. 

Tegelprov 1 Tegelprov 2 
Figur 11 - Ugnstegelprov som skickades till SP i Borås för emissivitetsbestämning 

 
Figur 12 – Temperaturberoende emissivitet för tegelprov 1 och 2 
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2.6.4 Stålprov med oxidskal 

När ett stålmaterials ytskikt värms upp till temperaturer över omkring 600°C börjar oxidskal att bildas 

på ytan. Oxidskalsbildningen börjar långsamt men ökar exponentiellt med ökad temperatur. Då ytan 

väldigt snabbt värms upp till en oxidskalsbildande temperatur i stålomvärmningsugnar och att 

oxidskalet består under hela uppvärmningen är det av intresse att undersöka dess emissivitet. 

En mindre laborationsugn med en maxeffekt på 5 kW användes för att värma upp stålprov för att 

bilda ett tunt oxidskalskikt. Proven värmdes upp med olika ugnstemperaturer och tider där det sedan 

tilläts kylas ned i luft eller en kvävgasrik atmosfär. Det resultat som erhölls efter att ett stålprov 

värmts upp med ugnstemperaturen 950°C i 10 minuter och tillåtits kylas ned med luft bedömdes vara 

det bäst lämpade att skicka till analys. Detta på grund av att dess oxidskalsbeläggning inte hann växa 

sig tillräckligt tjockt för att bli sprött vilket minskar risken för oxidskalsprickning vid transport. 

Resultatet från denna uppvärmning kan ses i Figur 13. Stålprovets emissivitet beroende av 

temperatur kan avläsas i Figur 14. 

 
Stålprov 1 

Figur 13 - Oxidskalsbelagt stålprov som skickades till SP i i Borås för emissivitetsbestämning 
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Figur 14 – Temperaturberoende emissivitet för stålprov 1 
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3 Resultat 

3.1 Rökgasemissivitet 
I detta avsnitt presenteras resultat gällande beräkningar för rökgasemissivitet i 

stålberäkningsprogrammet. 

En jämförelse av emissiviteten av     för de figurer som presenterats i avsnitt 2.4.1 mellan Schack 

och Kominek där CPG förbränts med oxy-fuel ges i Figur 15. Jämförelsen gäller för tre beräknade 

gasdjup: 0,1 m, 1 m och 4 m, där Schacks värden ges med heldragen linje och Komineks med 

streckad. Rökgassammansättningen kan avläsas i Tabell 1 och trycklängdsvärdena i Tabell 2. 

 
Figur 15 – Jämförelse av     emissivitet mellan Schack och Kominek 

Figur 15 visar de emissivitetkurvor för     som erhålls för de tre beräknade gasdjupen där CPG 

förbränts med oxy-fuel baserat på både Schacks och Komineks beräkningsmetoder. 

I Figur 15 kan det ses att för ett kort beräknat gasdjup (0,1 m) så ger Schack och Kominek liknande 

värden. Figur 15 visar också att skillnaden mellan de två beräkningsmetoderna ökar med det 

beräknade gasdjupet där Schacks beräkningsmetod genererar högre värden än Komineks för samma 

rökgastemperatur. Denna skillnad beror på hur de två beräkningsmetoderna är utformade. Både 

Schacks och Komineks beräkningsmetoder baseras på samma emissivitetdiagram för     som tagits 

fram av Hottel och Egbert. Schacks beräkningsmetod grundar sig på att med enkla uttryck beskriva all 

information som finns i detta diagram. Komineks beräkningsmetod däremot grundar sig på att 

interpolera och extrapolera Hottel och Egberts mätvärden direkt från tabellform. 

Vid jämförelse av dessa två beräkningsmetoder med det ursprungliga diagrammet av Hottel och 

Egbert för emissiviteten av     visar att Komineks värden är mycket närmare än Schacks värden och 

avviker inte nämnvärt från Hottel och Egberts data.  
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En jämförelse av total rökgasemissivitet beräknat med ekvation (10) där CPG förbränts med oxy-fuel 

mellan Schack och Kominek för de tre beräknade gasdjupen ges i Figur 16. Rökgassammansättningen 

kan avläsas i Tabell 1 och trycklängdsvärdena i Tabell 2. 

 
Figur 16 – Jämförelse av total rökgasemissivitet mellan Schack och Kominek 

Figur 16 visar de emissivitetkurvor för den totala rökgasen som erhålls för de tre beräknade 

gasdjupen där CPG förbränts med oxy-fuel baserat på Schacks och Komineks beräkningsmetoder. 

Då Komineks undersökning av stålberäkningsprogrammets emissivitetberäkningar för     ansågs 

stämma väl överens med Hottel och Egberts diagram förblev dessa beräkningar oförändrade 

(Kominek & Niska, 2014). Därmed är avvikelsen för den totala rökgasemissivitet i Figur 16 densamma 

som ges för emissiviteten av     i Figur 15 i enlighet med ekvation (10). 

För detta arbete har det antagits att Hottel och Egberts emissivitetdiagram ger en korrekt beskrivning 

av rökgasers emissivitet. Utifrån detta antagande samt de jämförelser som gjorts med Schacks och 

Komineks metoder dras slutsatsen att av de två metoderna så beskriver Komineks metod 

emissiviteten av     på ett mer korrekt sätt.  
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3.2 Rökgasabsorptivitet 
I detta avsnitt behandlas resultat gällande absorptionen hos rökgaser. Resultaten består både från de 

beräkningar som beskrivs i avsnitt 2.4.2 samt analys som gjorts av stålberäkningsprogrammets 

källkod. Hänvisningar som sker till Schack och Kominek i detta avsnitt gäller enbart hur beräkningen 

för emissiviteten av     har utförts. 

För att grafiskt beskriva de skillnader som uppstår i beräkningarna av rökgasers absorptivitet kommer 

ett simpelt referensfall att användas och hänvisas till. Detta referensfall kan ses i Figur 17 och består 

av en konstant rökgastemperatur på 1250°C och en linjärt ökande yttemperatur från 0°C till 

rökgastemperaturen 1250°C. Användandet av denna typ av referensfall stöds i och med 

rökgasabsorptionsberäkningarnas utformning i ekvation (12) och ekvation (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Figur 17 – Referensfall för konstant rökgastemperatur och ökande yttemperatur  

Figur 17 visar en grafisk presentation av det referensfall som har använts för att jämföra rökgasers 
absorptivitet baserat på både Schacks och Komineks beräkningsmetoder av rökgasers emissivitet. 

3.2.1 Konstellationer av exponenter 

Detta avsnitt presenterar resultatet av rökgasabsorptionsberäkningarna med de olika 

konstellationerna av exponenter beskrivet i avsnitt 2.4.2. 

Utifrån det referensfall som ges i Figur 17 har rökgasabsorptionen beräknats med de ekvationer och 
två konstellationer av exponenter som beskrivs i avsnitt 2.4.2. Rökgasabsorptionen har beräknats 
baserat på både Schacks och Komineks beräkningsmetoder där CPG förbränts med både luft och oxy-
fuel och redovisas i Figur 18 och Figur 19. Rökgassammansättningen för de enskilda fallen kan avläsas 
från de beräknade gasdjupen i Tabell 1 och respektive trycklängdvärde i Tabell 2. De heldragna 
linjerna är beräknade med exponenterna enligt konstellation 1 (             ) och de 
streckade linjerna är beräknade enligt konstellation 2 (           ). 

 



 

28 
 

  
Figur 18 – Rökgasabsorptivitet utifrån referensfallet i Figur 17 vid förbränning av CPG med luft (vänster) och 
oxy-fuel (höger) beräknat enligt Schack 

  
Figur 19 – Rökgasabsorptivitet utifrån referensfallet i Figur 17 vid förbränning av CPG med luft (vänster) och 
oxy-fuel (höger) beräknat enligt Kominek 

Figur 18 och Figur 19 visar de erhållna rökgasabsorptionskurvorna för en ytas värmestrålning genom 

en rökgas där CPG förbränts med luft och oxy-fuel baserat på både Schacks och Komineks 

beräkningsmetoder. I Figur 18 och Figur 19 kan det avläsas hur stor andel av en strålande ytas 

värmestrålning som absorberas i en rökgas beroende på temperaturdifferens och beräknat gasdjup.  

Skillnaden mellan de två konstellationerna i rökabsorptionskurvorna som presenteras i Figur 18 och 

Figur 19 är generellt liten. Differensen är mest påtaglig då luft använts som oxideringsmedia samt då 

temperaturdifferensen är hög mellan den värmestrålande ytans och rökgasens temperatur.  

Utifrån rökgasabsorptionskurvorna i Figur 18 och Figur 19 dras slutsatsen att valet av konstellation 

inte inbringat de stora fel som uppstått i stålberäkningsprogrammets simuleringar vid skiftet från luft 

till oxy-fuelförbränningsberäkningarna. Utifrån denna slutsats kommer därför inte någon 

rekommendation att göras gällande förändring från den nuvarande konstellation 1 (         

    ). 
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3.2.2 Rökgasabsorptionsberäkningar i stålberäkningsprogrammet 

En undersökning som genomfördes av stålberäkningsprogrammets källkod rörande dess beräkningar 

för rökgasabsorption visade att absorptionstalet i ekvation (6) beräknas utan någon begränsning 

uppåt. Utan denna begränsning tillåts därmed det beräknade absorptionstalet att överstiga värdet 1 

vilket inte är möjligt enligt ekvation (6) och innebär att rökgasen absorberar mer än vad som fysiskt 

är möjligt. Effekten av detta kan ses i Figur 18 och Figur 19 för fallen där CPG har genomgått oxy-

fuelförbränning, och värdet 1 illustreras av den streckade röda linjen. I Figur 18 och Figur 19 kan det 

ses att absorptionstal över 1 erhålls för de två oxy-fuelförbränningsfallen då temperaturdifferensen 

mellan en yta och rökgas är hög. 

I fallet med programmets beräkningar är det enbart stålmaterialets simulerade temperatur som 

påverkar denna effekt då väggarna och valvets temperatur är höga under en uppvärmning.  

Ett mindre utdrag från stålberäkningsprogrammets beräkningar av värmestrålningsutbytet mellan 

rökgasen och stålmaterialet ges i följande ekvation: 

    
   

               
     

       
   (32)  

I ekvation (32) är     den värmestrålning från rökgasen som absorberas i stålmaterialet per 

ytareaenhet,   Stefan Boltzmanns konstant,    stålmaterialets absorptionstal,    ämnets emissivitet, 

    absorptionstalet för stålmaterialets värmestrålning genom rökgasen,    rökgasens emissivitet,    

rökgasens temperatur och    stålmaterialets yttemperatur. 

Analys av ekvation (32) med ett beräknat absorptionstal för ett stålmaterials värmestrålning genom 

en rökgas som överstiger värdet 1 så kommer värmestrålningen till stålmaterialet att underskattas. I 

stålberäkningsprogrammet kan denna effekt kompenseras genom att ansätta en högre 

rökgastemperatur under det tidsintervall rökgasabsorptionstalet överstiger värdet 1. 

Detta är en större felkälla i programmet då det beräknade rökgasabsorptionstalet för en ytas 

värmestrålning genom en rökgas är essentiellt för korrekt beräkning av värmestrålningsutbytet i 

stålomvärmningsugnar. Utifrån denna upptäckt och ekvation (6) dras slutsatsen att 

stålberäkningsprogrammet beräknar rökgasabsorptionen på ett felaktigt sätt. 

Med detta beteende uppdagat har en ny utvecklingsversion av programmet skapats där det 
beräknade rökgasabsorptionstalet är begränsat till värdet 1. Resultatet av 
rökgasabsorptionsberäkningarna i den nya utvecklingsversionen av stålberäkningsprogrammet ges i 
Figur 20 för det referensfallet som presenterats i Figur 17 Rökgassammansättningen från de enskilda 
fallen kan avläsas från de beräknade gasdjupen i Tabell 1 och respektive trycklängdvärde i Tabell 2. 
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Figur 20 – Rökgasabsorptivitet utifrån referensfallet i Figur 17 med begränsning vid förbränning av CPG med 
oxy-fuel beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek (höger) 

Figur 20 visar de erhållna rökgasabsorptionskurvorna för en ytas värmestrålning genom en rökgas där 

CPG förbränts med oxy-fuel baserat på både Schacks och Komineks beräkningsmetoder där 

rökgasabsorptionen begränsats till värdet 1. 

Samma typ av figurer för rökgasabsorption med rökgastemperaturer 1150°C, 1250°C, 1350°C och 

1450°C kan ses i Bilaga II. Dessa temperaturer anses beskriva omfånget av det normala 

arbetsområdet i stålomvärmningsugnar. 

I Figur 20 kan det ses att den beräknade rökgasabsorptionen inte överstiger värdet 1 vilket är i 

enlighet med ekvation (6). Med denna begränsning kommer underskattning av värmestrålningen från 

rökgasen till stålmaterialet inte längre att ske i programmets rökgasabsorptionsberäkningar.  

Detta tillsammans med tidigare slutsats att programmet beräknar rökgasabsorptionen felaktigt leder 

till rekommendationen att rökgasabsorptionsberäkningarna i stålberäkningsprogrammet i 

fortsättningen begränsas till värdet 1. 
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3.3 Rökgastransmissivitet 
I detta avsnitt presenteras resultat gällande beräkningar för rökgastransmissivitet i 

stålberäkningsprogrammet. Resultaten består av vad litteraturstudien resulterade i gällande korrekt 

beräkningsmetod för rökgastransmissivitet samt en jämförelse av Metod 1 och Metod 2. 

Under litteraturstudien påträffades ingen källa som kunde styrka eller validera användandet av 

Metod 1. Det finns heller ingen dokumentation rörande stålberäkningsprogrammet som beskriver 

härkomsten av Metod 1 och varför den är implementerad. I (Siegel & Howell, 1981) beskrivs 

rökgastransmissiviteten av en ytas värmestrålning genom en rökgas som beroende av temperaturen 

hos både den specifika ytan och rökgasen. Detta ger validering åt användningen av Metod 2. Även i 

(Holman, Heat Transfer 6th ed, 1986) förespråkas detta beräkningssätt tydligt där presenterad metod 

för rökgastransmissivitet är i direkt korrelation med Metod 2. 

Ett beräkningsexempel för att jämföra de två metoderna för transmissivitet baserat på 

rökgasabsorptionsberäkningar enligt Schack i Figur 20 är följande: 

                      

                             

Från Figur 20 erhålls följande värden för rökgasabsorption: 

  

          

Där     är rökgasabsorptionen för väggarnas värmestrålning genom rökgasen då både vägg och 

rökgastemperatur är       . 

        

Där     är rökgasabsorptionen för stålmaterialets värmestrålning genom rökgasen då 

stålmaterialtemperaturen är       och rökgastemperaturen       . 

Metod 1 beskrivet i ekvation (14) och (15) beräknar rökgastransmissiviteten för väggens 

värmestrålning genom rökgasen till följande:  

                   

Metod 2 beskrivet i ekvation (16) beräknar rökgastransmissiviteten för väggens värmestrålning 

genom gasen till följande:  

                   

Enligt ekvation (6) skall de andelar av värmestrålningen från en yta som transmitteras och absorberas 

i en rökgas tillsammans summeras till värdet 1. Applicering av ekvation (6) vid användande av Metod 

1 erhåller följande:  

                       

Detta är ett resultat som är helt i oenighet med ekvation (6). Det svar som erhålls innebär att energi 

har försvunnit och strider mot de kända naturlagarna. Detta beteende kommer alltid att visa sig då 

temperaturen för väggen och stålmaterialet skiljer sig åt. 

Applicering av ekvation (6) vid användande av Metod 2 erhåller följande: 
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Resultatet som erhålls vid användandet av Metod 2 är helt i enighet med ekvation (6) och genererar 

inte något beräkningsfel. 

Av detta resultat samt med brist på teori som kan styrka användningen av Metod 1 dras slutsatsen 

att Metod 2 i stålberäkningsprogrammet beräknar rökgastransmissiviteten på ett korrekt sätt. 

De kurvor för rökgastransmissivitet som presenteras i detta avsnitt kommer enbart beräknas i 

enlighet med Metod 2 från ekvation (16) på grund av tidigare slutsats. Hänvisningar som sker till 

Schack och Kominek i detta avsnitt gäller enbart hur beräkningen för emissiviteten av     har 

utförts. Dessa kurvor presenteras både för fallet där rökgasens absorptionstal tillåts överstiga värdet 

1 samt där dess begränsning är satt till värdet 1. För att illustrera rökgastransmissiviteten för en ytas 

värmestrålning genom en rökgas används de temperaturer som presenterats i det referensfall givet i 

avsnitt 3.2 i Figur 17 För respektive beräknade gasdjup kan rökgassammansättningen avläsas i Tabell 

1 och trycklängdvärdena i Tabell 2. 

  
Figur 21 – Rökgastransmissivitet utifrån referensfallet i Figur 17 vid förbränning av CPG vid förbränning med 
luft (vänster) och oxy-fuel (höger) beräknat enligt Schack 

  
Figur 22 - Rökgastransmissivitet utifrån referensfallet i Figur 17 vid förbränning av CPG vid förbränning med 
luft (vänster) och oxy-fuel (höger) beräknat enligt Kominek 

Figur 21 och Figur 22 visar de erhållna kurvorna för rökgastransmissivitet för en ytas värmestrålning 

genom en rökgas där CPG förbränts med luft och oxy-fuel baserat på både Schacks och Komineks 
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beräkningsmetoder. I figurerna kan det avläsas hur stor andel av en strålande ytas värmestrålning 

som transmitteras genom en rökgas beroende på dess temperaturdifferens relativt rökgasen och 

beräknade gasdjup. På grund av formuleringen i ekvation (6) där rökgastransmissivitet är direkt 

beräknat utifrån rökgasabsorptionen är det klart att det fel som uppdagats för rökgasabsorptionen 

även infinner sig för rökgastransmissiviteten. I Figur 21 och Figur 22 kan det också avläsas att för fallet 

då CPG förbränts med oxy-fuel erhålls ett negativt värde för rökgastransmissivitet för både Schacks 

och Komineks beräkningsmetoder vid höga beräknade gasdjup. Ett erhållet negativt värde för 

rökgastransmissivitet är inte möjligt enligt ekvation (6) eftersom det i stålberäkningsprogrammet kan 

resultera i ytterligare beräkningsfel.  

Kurvorna för rökgastransmissivitet för de två oxy-fuelförbränningsfallen från Figur 21 och Figur 22 

där rökgasabsorptionen begränsats till värdet 1 presenteras i Figur 23. För respektive beräknat 

gasdjup kan rökgassammansättningen avläsas i Tabell 1 och trycklängdvärdena i Tabell 2. 

  
Figur 23 – Rökgastransmissivitet utifrån referensfallet i Figur 17 med begränsad rökgasabsorption vid oxy-
fuelförbränning av CPG beräknat enligt Schack (vänster) och Kominek (höger) 

Figur 23 visar de erhållna kurvorna för rökgastransmissivitet för en ytas värmestrålning genom en 

rökgas där CPG förbränts med oxy-fuel baserat på Schacks och Komineks beräkningsmetoder där 

rökgasabsorptiviteten begränsats till värdet 1. 

Samma typ av figurer för rökgastransmissivitet med rökgastemperaturer 1150°C, 1250°C, 1350°C och 

1450°C kan ses i Bilaga III. Dessa temperaturer anses beskriva omfånget av det normala 

arbetsområdet i stålomvärmningsugnar.  

I Figur 23 kan det ses att den beräknade rökgastransmissiviteten inte ger upphov till ett negativt 

värde vilket är i enlighet med ekvation (6). Detta beteende visar tydligt att inkorrekt beräkning av 

rökgasabsorptionen får konsekvenser senare i beräkningsstegen.  Detta resultat ger ytterligare 

validering att slutsatsen angående rökgasabsorptionens begränsning till värdet 1 är korrekt.  
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3.3.1 Jämförelse av Metod 1 och Metod 2 

I detta avsnitt presenteras resultat och jämförelser av Metod 1 och Metod 2 beräknat i enlighet med 

Schacks beräkningsmetod för emissiviteten av    . Anledningen till att enbart Schacks 

beräkningsmetod används är att de skillnader som tidigare förekommit i stålberäkningsprogrammet 

då ska upplysas.  

För att grafiskt beskriva de skillnader som uppstår i programmets beräkningar av 

rökgastransmissivitet vid användandet av Metod 1 och Metod 2 kommer ett referensfall att 

användas. Detta referensfall kan avläsas i Figur 24 och beskriver ett enkelt uppvärmningsfall 

bestående av en konstant rökgastemperatur på 1250°C, konstant väggtemperatur på 1200°C och en 

ökande stålmaterialstemperatur från 0°C till väggtemperaturen 1200°C. Användandet av denna typ 

av referensfall stöds i och med att Metod 1 och Metod 2 beräknas utifrån rökgasabsorptionen som är 

temperaturberoende. 

 
Figur 24 – Referensfall 2 med konstant rökgastemperatur och väggtemperatur med ökande 
stålmaterialstemperatur 

Figur 24 visar en grafisk presentation av Referensfall 2 som används för att jämföra Metod 1 och 

Metod 2 baserat på Schacks beräkningsmetod. 

Utifrån de temperaturer som presenteras av Referensfall 2 i Figur 24 har transmissiviteten beräknats 

med Metod 1 och Metod 2 där CPG förbränts med både luft och oxy-fuel för två beräknade gasdjup: 

1 m respektive 2 m. Dessa kurvor kan ses i Figur 25. Rökgassammansättningen för de enskilda fallen 

kan avläsas utifrån de beräknade gasdjupen i Tabell 1 och respektive trycklängdvärde i Tabell 2. 
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Figur 25 – Metod 1 och Metod 2 beräknat enligt Schack utifrån Referensfall 2 för två gasdjup med båda 
oxideringsmedia 

Figur 25 visar de kurvor för rökgastransmissivitet som erhålls vid beräknandet med Metod 1 och 

Metod 2 där CPG förbränts med både luft och oxy-fuel baserat på Referensfall 2 i Figur 24. 

I Figur 25 kan det ses att Metod 1 och Metod 2 initialt generar olika värden för rökgasens 

transmissivitet för respektive gasdjup och oxideringsmedia. Metod 2 är konstant över stålmaterialets 

uppvärmning för respektive gasdjup och oxideringsmedia. Detta beteende är logiskt eftersom både 

väggtemperatur och rökgastemperatur är statiska och varierar inte i värde. 

Metod 1 startar med ett lägre värde än Metod 2 där differensen mellan de två minskar då 

stålmaterialet ökar i temperatur. Konvergens mellan de två metoderna sker då stålmaterialet har 

samma temperatur som väggen. 

Metod 1 och Metod 2 ska båda beskriva exakt samma fenomen; rökgastransmissiviteten för 

väggarnas värmestrålning. Därmed är det inte logiskt att dessa två ska avvika från varandra för 

samma fall. Utifrån tidigare slutsats att Metod 2 beskriver rökgastransmissiviteten på ett korrekt sätt 

innebär detta att den avvikelse som uppstår mellan de två metoderna ett direkt beräkningsfel. 

För en klarare uppfattning om den egentliga avvikelsen som uppstår mellan Metod 1 och Metod 2 i 

Figur 25 beräknas den procentuella avvikelsen som uppstår för respektive gasdjup och 

oxideringsmedia. Den procentuella avvikelsen beräknas enligt följande ekvation: 

              
                       

           
 (33)  

Den procentuella avvikelsen mellan Metod 1 och Metod 2 för respektive beräknat gasdjup och 

oxideringsmedia från Figur 25 redovisas i Figur 26.  
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Figur 26 – Procentuell avvikelse mellan Metod 1 och Metod 2 beräknat utifrån Figur 25 

Figur 26 visar den procentuella avvikelsen som Metod 1 beräknar i jämförelse med Metod 2 för 

respektive gasdjup och oxideringsmedia. 

I Figur 26 kan det tydligt ses att den procentuella avvikelsen mellan de två metoderna för respektive 

gasdjup är lägre då CPG förbränts med luft än fallet där CPG förbränts med oxy-fuel. 

För det beräknade gasdjupet 1 m är den initialt procentuella avvikelsen för luftförbränning -7,5 % och 

för oxy-fuelförbränning -22,5 %. Detta innebär en ökning av avvikelsen med en faktor 3 då 

stålberäkningsprogrammets simuleringar sker för oxy-fuelförbränning i jämförande med 

luftförbränning för det beräknade gasdjupet 1 m. 

För det beräknade gasdjupet 2 m är den initialt procentuella avvikelsen för luftförbränning -12,5 % 

och för oxy-fuelförbränning -43 %. Detta innebär en ökning av avvikelsen med en faktor 3,4 då 

stålberäkningsprogrammets simuleringar sker för oxy-fuelförbränning i jämförande med 

luftförbränning för det beräknade gasdjupen 2 m. 

Den initiala avvikelsen för de två luftförbränningsfall i Figur 26 är relativt låg i jämförande med den 

avvikelse som erhålls vid oxy-fuelförbränning för respektive gasdjup. Detta är ett genomgående 

samband oberoende av gasdjup och kan i Bilaga IV för gasdjup från 0,1 m till 8 m för referensfall 2. 

Den låga avvikelse som erhålls för fall då luftförbränning sker kan i många fall obemärkt gå förbi och 

misstolkas som fel vid insättning av indata och korrigeras inom rimliga begränsningar. Vanliga 

korrigerar i stålberäkningsprogrammet är bland annat förändring av rökgastemperatur samt 

emissiviteten hos ugnsteglet och stålmaterialet. Vid fallet med oxy-fuelförbränning är avvikelsen 

högre vilket leder till att korrigeringar som genomförs uppfattas som ologiska. Detta beteende är en 

bidragande faktor till varför man implementerade Metod 2 i stålberäkningsprogrammet.  
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4 Diskussion 
Schacks beräkningsmetod överskattar emissiviteten av rökgaskomponenten     under normala 

driftförhållanden i stålomvärmningsugnar vid oxy-fuelförbränning. Denna överskattning har inneburit 

att man i beräkningarna får en högre värmestrålningsenergi från rökgasen vid given 

rökgastemperatur än vad som faktiskt finns. På grund av detta har implementering av 

reflektionssamband i beräkningarna inte ansetts nödvändigt då korrigeringar av emissiviteten hos 

ugnsteglet och stålmaterialet varit tillräckliga för att uppnå termisk jämvikt.  

Tidigare kalibreringar av stålberäkningsprogrammet har bidragit till att ett värde på både ugnsteglet 

samt stålmaterialet ansetts ha en emissivitet runt 0,8. Emissivitetsbestämning av ugnsteglet och ett 

oxidskalbelagt stålmaterial resulterade i att dess emissivitet vid normala driftförhållanden i 

stålomvärmningsugnar är omkring 0,47 respektive 0,86. Kalibrering av stålberäkningsprogrammet 

mot ett uppvärmningsfall med dessa värden leder till att rökgastemperaturen måste höjas för att 

kompensera väggarnas minskade värmestrålning. Den nödvändiga rökgastemperaturen i 

stålberäkningsprogrammet kan därmed bli orealistiskt hög och inte heller stämma överens med 

faktiskt uppmätt rökgastemperatur inom rimligt intervall. Beteendet hos rökgastemperaturen är en 

tydlig indikator på att de beräkningar som utförs i stålberäkningsprogrammet inte är fullständiga. 

Att stålberäkningsprogrammet tidigare gett plausibla resultat efter kalibrering beror på att man 

anpassar ugnsteglets emissivitet för att väggarnas direkta värmestrålning även ska inkludera det 

okända bidraget reflekterad värmestrålning. Andelen reflekterad värmestrålning i 

stålomvärmningsugnar beror utöver transmissiviteten hos rökgasen även på ugnens dimensioner och 

utformning, vilket därmed orsakar variationer mellan olika ugnar. Detta betyder att den emissivitet 

som erhålls för ugnsteglet genom kalibrering inte går att applicera på samma typ av tegel i andra 

ugnar utan blir specifikt för just den ugnen. 

Implementering av de olika reflektionssamband som infinner sig i stålomvärmningsugnar i 

stålberäkningsprogrammet eliminerar denna felberäkning. Detta då reflektionens inverkan direkt tas 

i beaktning vid insättandet av stålomvärmningsugnens dimensioner. 

För samma rökgastemperatur så är emissiviteten för rökgaskomponenten     beräknad enligt 

Kominek genomgående lägre än den beräknad enligt Schack. Detta beteende följer även med då den 

totala rökgasemissiviteten beräknas. Det här innebär att för att uppnå samma värmestrålning från en 

rökgas beräknad enligt Kominek måste rökgastemperaturen vara högre än motsvarande beräkningar 

enligt Schack. Ett byte till Komineks beräkningsmetod kommer därför att kräva att 

reflektionssamband finns implementerade i stålberäkningsprogrammet för att undvika orealistiskt 

höga rökgastemperaturer samt att emissiviteten hos ugnsteglet närmar sig värdet 1. 
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5 Rekommendationer 
I detta avsnitt presenteras fyra rekommendationer till förändringar i stålberäkningsprogrammet vilka 

anses nödvändiga. Dessa rekommendationer är baserade utifrån de slutsatser och resultat som 

presenterats i tidigare avsnitt. 

Den första rekommendationen är att rökgasabsorptiviteten i stålberäkningsprogrammet begränsas 

till värdet 1. När ett värde över 1 erhålls för rökgasens absorptivitet blir dess transmissivitet i 

beräkningarna negativ. Detta är två fenomen som ej uppfyller termodynamikens lagar och är därmed 

inte möjliga och ger upphov till beräkningsfel. 

Den andra rekommendationen är att fortsättningsvis enbart använda Metod 2 för att beräkna 

rökgasers transmissivitet och avfärda Metod 1 som möjligt val. Beräkning med Metod 1 resulterar 

alltid i beräkningsfel utom vid just det specifika fall där båda de värmestrålande ytorna i beaktning 

har samma temperatur. Metod 2 uppfyller termodynamikens första lag och har teoretisk validering 

för dess användande. 

Den tredje rekommendationen är att implementera de olika reflektionssamband som infinner sig i 

stålomvärmningsugnar i stålberäkningsprogrammets nuvarande beräkningar. I nuläget kalibreras 

ugnsteglets emissivitet att kompensera för det okända bidraget av reflekterad värmestrålning. Det 

här är ett felaktigt tillvägagångssätt som kan leda till kalibrerade parametrar som avviker från faktiska 

värden.  

Den fjärde rekommendationen är att implementera Komineks beräkningsmetod av emissivitet för 

rökgaskomponenten     i stålberäkningsprogrammet. Jämförelse av de två alternativen med 

Komineks och Schacks beräkningar visar tydligt att Komineks metod ger en bättre anpassning mot de 

ursprungliga emissivitetsdiagrammen av Hottel och Egbert. Emissivitetkurvor erhållna med Schacks 

metod ackumuleras vid högre trycklängdsvärden vilket innebär att för en stor variation gasdjup 

erhålls liknande värmestrålning från rökgasen. Beräkning med Komineks metod medför att 

dimensionsvariationen hos stålomvärmningsugnarna inkluderas i beräkningarna och ger upphov till 

mer rimliga resultat.  
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7 Bilagor 

7.1  Bilaga I – Gasol data 
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7.2 Bilaga II – Materialanalys Metlab 
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7.3 Bilaga III - Absorptivitet 

Heldragna linjer är beräknade med rökgasabsorptionsexponenterna,       ,        

Streckade linjer är beräknade med rökgasabsorptionsexponenterna,      ,       

 
Figur 27 – Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1150°C beräknat enligt Schack 

 
Figur 28 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1250°C beräknat enligt Schack  
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Figur 29 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1350°C beräknat enligt Schack 

 
Figur 30 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1450°C beräknat enligt Schack  
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Figur 31 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1150°C beräknat enligt Kominek 

 
Figur 32 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1250°C beräknat enligt Kominek  
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Figur 33 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1350°C beräknat enligt Kominek  

 
Figur 34 - Temperaturberoende rökgasabsorptivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1450°C beräknat enligt Kominek  
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7.4 Bilaga IV - Transmissivitet 

Heldragna linjer är beräknade med rökgasabsorptionsexponenterna,       ,        

Streckade linjer är beräknade med rökgasabsorptionsexponenterna,      ,       

 
Figur 35 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1150°C beräknat enligt Schack 

 
Figur 36 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1250°C beräknat enligt Schack 
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Figur 37 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1350°C beräknat enligt Schack 

 
Figur 38 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1450°C beräknat enligt Schack 
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Figur 39 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1150°C beräknat enligt Kominek 

 
Figur 40 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1250°C beräknat enligt Kominek 
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Figur 41 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1350°C beräknat enligt Kominek 

 
Figur 42 - Temperaturberoende rökgastransmissivitet för en värmestrålande yta relativt rådande 
rökgastemperatur 1450°C beräknat enligt Kominek  
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7.5 Bilaga V – Transmissivitet: Procentuell avvikelse av Metod 1 och 2 

Procentuella avvikelser mellan Metod 1 och 2 beräknat utifrån referensfall 2 enligt Schack med 

begränsad rökgasabsorption. 

 
Figur 43 – Procentuell avvikelse mellan Metod 1 och 2 för luftförbränd CPG utifrån Referensfall 2 beräknat 
enligt Schack 

 
Figur 44 – Procentuell avvikelse mellan Metod 1 och 2 för oxy-fuelförbränd CPG utifrån referensfall 2 
beräknat enligt Schack 

 


