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1 Sammanfattning 
Kommande emissionskrav inom fordonsindustrin för utsläpp av kväveoxider, partiklar, kolväten 
och koldioxid innebär att tillverkarna måste förbättra renheten på avgaserna som släpps ut. Ett 
sätt att göra detta är efterbehandling av avgaserna med SCR-system. Ett SCR-system fungerar 
på det sättet att man sprutar in urea i avgaserna vilket omvandlas till ammoniak som i den 
efterföljande katalysatorn reagerar med kväveoxiderna och bildar oreglerade ämnen.  
 
För att få hög omvandlingsgrad av kväveoxiderna i katalysatorn är det viktigt att man har en 
jämn fördelning av ammoniak i avgaserna samt att all urea har omvandlats till ammoniak. 
Denna studie har gjorts på ett befintligt SCR-system hos Scania CV AB. Målet med studien var 
att skapa en CFD-modell för systemet och med hjälp av denna CFD-modell göra en 
parameterstudie för att optimera ureafördelningen. 

En CFD-modell skapades där beräkningsnätets inverkan på resultatet undersöktes. För denna 
CFD-modell gjordes vissa avgränsningar. Inloppet placerades direkt nedströms avgasturbinen 
för att ta med inverkan från avgasbromsspjället och avgasröret för de alternativa 
insprutarplaceringarna. Flödesbilden från turbinen förenklades till ett konstant flöde jämnt 
fördelat över tvärsnittet. Utloppet från ljuddämparen modellerades ej då utvärdering skedde i 
inloppet till katalysatorn. Urea ersattes med vatten och avgaser ersattes med luft med samma 
fysikaliska egenskaper som avgaser. Ingen väggfilm simulerades vid studien.  

Vid parameterstudien valdes 3 stycken insprutningsplaceringar och 3 stycken 
insprutningsutformningar. Dessa placeringar var i en gavel inne i ljuddämparen, vid inloppet till 
ljuddämparen samt vid avgasbromsen. De insprutningsriktningar som studerades var 8 håls 
radiellt riktad, enkel medströmsriktad samt enkel motströmsriktad.  

Vid utvärdering av resultaten sågs en tidsförskjutning när avgaser blandade med insprutat 
vatten nådde inloppet till katalysatorn för inlopps- och avgasbromsplaceringen gentemot 
gavelplaceringen. Denna tidsförskjutning krävde modifiering av de utvärderingsmetoder som 
användes för att kunna jämför det olika placeringarna. Med hjälp av dessa modifierade 
utvärderingsmetoder sågs att insprutningsplacering och insprutningsutformning hade påverkan 
för resultatet.  

För gavelplaceringen gav den 8 håls radiella insprutaren jämnast fördelning vid inloppet till 
katalysatorn. Vid utvärdering av inloppsplaceringen sågs att den enkla motströms riktade 
insprutaren uppvisade jämnast fördelning, denna insprutare uppvisade även jämnast fördelning 
för insprutare placerad vid avgasbromsen. Från resultaten sågs att vid flytt av insprutaren från 
gaveln till inloppet så förbättrades fördelningen vid inloppet till katalysatorn med en faktor 40 
samt med faktor 200 för placering vid avgasbromsen jämfört med gavelplaceringen. 
Standardavvikelsen σ(Φ) minskar med en faktor 5 för inloppsplacering jämfört med 
gavelplacering och med en faktor 5.5 för avgasbromsplacering jämfört med gavelplacering. 

Bäst placering och utformning för systemet gavs vid avgasbromsplacering med enkel motströms 
riktad insprutare. 
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Summary 
The coming regulations concerning discharge emissions of NOx, particles, HC and CO2 within 
the vehicle industry force the manufactures to improve the quality of the exhaust gases. One 
way of dealing with this is by after treatment of the exhaust gases using a SCR-system. The 
function of a SCR-system is to inject urea in the exhaust gases, this urea  transforms to 
ammonia by thermolys, and the ammonia later reacts with NOx in the catalytic converter and 
produces environmental friendly rest products in the exhaust gases. The distribution of the 
ammonia in the exhaust gases that enters the inlet to the catalytic converter needs to be 
homogeneous in order to sustain a high transformation degree of the NOx. This study has been 
done one a SCR-system at Scania CV AB. The purpose of the study was to create a CFD-
modell for the system and with this model make a parametric study in order to optimise the 
distribution of urea. 

 

 A CFD-modell was created where the grid´s influence of the result was analyzed. Some 
simplifications where made. The inlet was placed directly downstream the exhaust-turbine. The 
flow from the turbine was simplified to a constant flow even distributed over the cross-section. 
The outlet from the silencer in the system was not modelled since the evaluation took place in 
the cross-section of the inlet to the catalyst. Urea was replaced with water and the exhaust 
gases where replaced with air with the same properties as the exhaust gases. No wall film was 
simulated in this study. 3 different injection positions and 3 different injection designs where 
chosen for the study. These positions where the current position inside the silencer at the inlet 
to the spiral, at the inlet of the silencer part of the system and behind the exhaust brake in the 
exhaust pipe. The designs of the injector that where used where 8 holes with radial spray 
direction, one single hole with concurrent spray direction and one single hole with counter-
current spray direction. 

 

Evaluation of the results showed that the time needed for the mixture of H2O and exhaust gases 
to reach the cross-section of the inlet to the catalyst diverged for the different injector position. 
This was taken into account when comparing the results for the different injection positions. It 
could be showed that the position and the design of the injector had an influence on the results. 

 

The best distribution of the mixture was given for the 8 holes with a radial spray direction for the 
injector placed in the inlet to the spiral in the silencer. For the injector position in the inlet to the 
silencer and behind the exhaust brake the best position was given for the single hole with a 
counter-current spray direction 

 

The results showed that a movement of the injector from the inlet of the spiral to the inlet of the 
silencer improved the distribution number ζ(Φ) with a factor 40 and with a factor 200 for the 
exhaust brake position compare with the current position at the inlet to the spiral.  The standard 
deviation σ(Φ) was reduced with a factor 5 for the injector position at the inlet to the silencer and 
with a factor 5.5 for the injector placement behind the exhaust brake.  

 

The best position and design of the injection system was given for the exhaust brake placement 
with a single counter-current directed spray hole.  
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2 Bakgrund 
Kommande emissionskrav inom fordonsindustrin för utsläpp av kväveoxider, partiklar, kolväten 
och koldioxid innebär att tillverkarna måste förbättra renheten på avgaserna som släpps ut. Ett 
sätt att göra detta är efterbehandling av avgaserna. En teknik som redan används för 
avgasrening är katalysator som till exempel sitter på alla nya bensindrivna bilar (från 1989 års 
modeller). 

En särskild typ av katalysator är SCR (Selective Catalytic Reduction) som används för att 
reducera utsläppen av kväveoxider. Ett SCR-system fungerar på det sättet att man sprutar in 
urea i avgaserna vilket omvandlas till ammoniak som sedan i den efterföljande katalysatorn 
reagerar med kväveoxiderna och bildar oreglerade ämnen. Hos Scania CV AB som tillverkar 
lastbilar, bussar och industri/marin motorer har man för vissa motorer valt att använda sig av 
SCR-systemet för att klara de kommande emissionskraven. 

Dagens system hos Scania förlitar sig på en luftassisterad insprutare som sprutar in en urea-
vatten lösning i avgaserna innan katalysatorn och därefter använder de varma avgaserna för att 
omvandla urean till ammoniak. 

För att få hög omvandlingsgrad av kväveoxiderna i katalysatorn är det viktigt att man har en 
jämn fördelning av ammoniak i avgaserna, samt att all urea har omvandlats till ammoniak och 
isocyansyra innan avgaserna har nått inloppet till katalysatorn. Detta då det finns en risk att 
urea som inte omvandlats till ammoniak ej hinner omvandlas och reagerar med kväveoxiderna i 
avgaserna innan den strömmar ut ur katalysatorn.  

Ett sätt att analysera denna process är att bygga upp en CFD-modell av det befintliga SCR-
systemet. 

Valet av CFD kod för denna modell blev AVL FIRE på grund av att Scania CV AB arbetar med 
detta program och detta program har de för studien nödvändiga moduler som krävs för dessa 
typer av simuleringar. Med hjälp av denna CFD-modell gjordes en parameterstudie för att 
optimera ureafördelning. 
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3 CFD 
CFD som står för Computional Fluid Dynamics är ett samlingsnamn för numeriska metoder för 
att lösa strömmningsrelaterade problem. Tekniken har ett brett användningsområde och 
inkluderar allt från strömningsberäkningar i blodkärl till väderprognoser. Dessa problem kan 
oftast beskrivas med hjälp av differentialekvationer som endast i vissa fall är möjliga att lösa 
analytiskt. Man måste därför approximera lösningar med hjälp av olika diskretiseringsmetoder, 
som i sin tur approximerar differentialekvationerna till ett i datorn lösbart algebraiskt ekvations- 
system. Approximationen gäller för små tids och/eller rymds domäner och ger en numerisk 
lösning för problemet för det diskreta området. Detta innebär att den volym som analyseras, 
delas in en mängd delvolymer, som var för sig ska uppfylla kontinuitets, rörelsemängds och 
energiekvationerna.  Det finns 3 olika diskretiseringsmetoder som används, dessa är: finita 
elementmetoden, finita volymsmetoden och spektralmetoden. Skillnaden emellan dessa 
metoder ligger i den numeriska algoritmens första steg. 

Metodologin för att lösa ett CFD-problem är den följande: 

1) Geometrin för det aktuella problemet definieras. 

2) Fluidens volym definieras och delas upp i små delvolymer. 

3) Fysikaliska modeller definieras t.ex. rörelsmängdsekvation, entalpi. 

4) Randvillkor definieras. Detta inkluderar definiering av fluiden, rändernas egenskaper 
samt initialvillkoren. 

5) Ekvationerna löses iterativt som steady-state (ej tidsberoende) eller transient 
(tidsberoende). 

6) Analys och bearbetning av de lösta ekvationerna. 

 

3.1 Teori  
Computional fluid dynamics eller Numerisk strömmningsmekanik 

Fluiden betraktas som ett kontinuum och fluiden beskrivs i termer av dess makroskopiska 
egenskaper som hastighet, tryck, densitet samt dess tids och rumsderivata. En sådan förenkling 
är nödvändig eftersom att dagens beräkningsmaskiner inte har den kapacitet som krävs för att 
följa varje enskild partikels bana. När man talar om partikel inom strömmningsmekaniken så 
talar man om ett knippe av partiklar med ett större antal av element (atomer eller molekyler). 

De grundläggande ekvationerna som tillämpas är enligt [1]  
 

• Massbevarande (kontinuitetsekvationen). 

• Newtons 2: a lag (rörelsemängd). 

• Energibevarande (1: a huvudlagen inom termodynamik). 

Massans bevarande innebär att summan av massökning i ett av fluidens element är lika med 
netto summan av massflödet in i fluidens element. 

0)( =+
∂
∂

udiv
t

ρρ
      (1) 

där ρ  är densiteten och u  är hastigheten. 
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Rörelsemängd- och energi-konservationslagarna definieras med hänsyn till ändringar av fluid 
partikelns egenskaper. Varje egenskap hos en sådan partikel är en funktion av dess position (x, 
y, z) och tiden t. Om φ  värdet av en godtycklig egenskap så ges derivatan av 

 

φφφ
grad

tDt

D +
∂
∂=        (2)

    

vilket definierar summan av förändring av egenskap φ  per massenhet. För att få förändringen i 
volymsenhet så måste vi multiplicera med densiteten. 
 
De mest användbara formerna av konservationslagar för flödesberäkningen hos en fluid härrör 
från förändringar av fluidens egenskaper för ett fluidelement som är stationärt i rummet.  
 
Förhållandet mellan derivatan φ  och summan av förändring hos φ  för ett fluidelement fås 
genom masskonserveringsekvationen som innehåller massa per volymsenhet som den 
konserverade kvantiteten. Summan av förändring av densitet och den konvektiva termen i 
masskonserveringsekvationen ger 

)( udiv
t

ρφρφ +
∂

∂
      (3) 

som en ekvation som uttrycker summan av förändring av φ  per volymenhet plus netto flödet av 
φ  ut ur fluidens element per volymenhet. Denna ekvation kan appliceras i alla riktningar i 
rummet och för energi, för att konstruera 4 ekvationer för rörelsemängd och energi krävs totalt 5 
ekvationer. 

Bland de okända är 4 termodynamiska variabler som densitet, tryck, inre energi och temperatur. 
Om termodynamisk jämvikt är antagen kan varje okänd beskrivas med 2 variabler till exempel 
om densitet och temperatur är kända, kan ekvation för de andra 2 variablerna fås som. 

P=f( ρ , T) och i=f( ρ , T). 

Ytterligare okända i dessa ekvationer erhålles i den viskösa spänningskomponenten.  
I många fluidflöden kan den viskösa spänningen uttryckas som en funktion av den lokala 
deformationssumman. Detta antagande tillsammans med Newtonianfluid (viskösa spänning är 
proportionella mot summan av deformation) och en del algebra leder till följande uttryck för de 
grundläggande ekvationerna för en kompressibel fluid i 3 dimensioner. 

Kontinuitet   0)( =+
∂
∂

udiv
t

rρρ
     (4) 

x-rörelsemängd   MxSugraddiv
x

p
uudiv

t

u ++
∂

∂−=+
∂

∂
)(

)(
)(

)( µρρ r
  (5) 

y-rörelsemängd   MySvgraddiv
y

p
uvdiv

t

v ++
∂

∂−=+
∂

∂
)(

)(
)(

)( µρρ r
  (6)

  

z-rörelsemängd   MzSwgraddiv
z

p
uwdiv

t

w ++
∂

∂−=+
∂

∂
)(

)(
)(

)( µρρ r
  (7) 

inre energi   φρρ +++−=+
∂

∂
iSTgradkdivudivPuidiv

t

i
)()(

)( rr
  (8) 

Pilarna noterar vektor storheter och, SM är källtermer och φ  är energiomvandlingsfunktion. 
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4 CFD beräkningar i FIRE 
Som det flesta CFD-koder så är FIRE enligt [2] uppdelat i 3 segment: 

1) Pre-processor 

2) Lösare  

3) Post-processor 

4.1 Pre-processor 

I FIRE så finns det ett grafiskt gränssnitt ett så kallat Graphical User Interface (GUI). I detta GUI 
kan man skapa modeller, ansätta randvillkor och definiera fluidens egenskaper. När man har 
lärt sig hur man använder gränssnittet är det mycket lätt att skapa modeller, arbetssättet är 
strukturerat uppbyggt, lättöverskådligt och alla de nödvändiga funktionerna finns tillgängliga. 
Det är t.ex. utan större bekymmer möjligt att modellera en detalj från en färdig CAD modell. En 
väldigt bra sak är att man lätt kan dela in sin modell i sektioner, dessa sektioner kan man sedan 
förfina vid Automeshningen. 

Pre-processen delas upp i 3 segment: 

1) Geometri modellering. 

2) Modellering av beräkningsnät, även kallad meshning. 

3) Ansättning av randvillkor. 

4.1.1 Geometri modellering 

Syftet med modelleringen är att skapa en matematisk bild av det system som skall simuleras 
och att visa detta på bildskärmen. Det första steget i pre-processen är att skapa en geometri. 
Oftast har man redan en färdig CAD-modell som man importerat till FIRE. Men det finns även 
möjlighet att själv skapa relativt komplexa modeller i FIRE. Man skapar sedan kantlinjer, 
områden som skall förfinas görs till sektioner, samt att man ansätter de in och utlopp som 
Automesh skall använda sig av för att mesha modellen. 

4.1.2 Beräkningsnät 

När modellen är skapad så är det dags att lägga ett beräkningsnät på den. 
I FIRE görs detta enklast via Automesh. Man väljer vilken cellstorlek som man vill ha på sitt 
beräkningsnät och ansätter hur väl Automesh skall följa de kantlinjer som man definierat. Sedan 
väljer man de olika cellstorlekarna på de områden som man vill förfina, dessa väljs via de 
sektioner som man tidigare skapat vid geometri modelleringen. Att hitta rätt cellstorlek är oftast 
en svår sak. De faktorer som spelar in är krav på stabilitet, konvergens samt beräkningstid. 
Oftast får man göra en kompromiss mellan dessa 3 faktorer. 
 
Att lägga ett beräkningsnät i FIRE, även kallat att mesha, kan vara både tidsödande och svårt. 
Ofta blir det en ”trial and error” metod. Vilket kan beskrivas som följande. 

 Ansätter en viss global cellstorlek. 

1) Kontrollerar den meshade volymen och hittar negativa celler. 

2) Ansätter en ny global cellstorlek samt förfinar/ansätter eventuella sektioner. 

3) Kontrollerar den meshade volymen och hittar negativa celler vid nya områden. 

4) Hittar en fungerande mesh med hög aspect ratio (förhållandet mellan area och volym för 
cellen). 

5) Simulerar den meshade volymen och får divergens. 

6) Meshar om volymen igen och får mindre aspect ratio. 

7) Simulerar igen får fortfarande divergens. 
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8) Hittar till slut fungerande mesh och får konvergens. 
 

4.1.3 Ansättning av randvillkor 

När beräkningsnätet är lagt på modellen så återstår att definiera de randvillkor samt inlopp och 
utlopp som man vill använda sig av. De finns många olika typer av ränder för in och utlopp. 
Vanligast är att man anger ett massflöde eller en hastighet som inloppsrand samt ett statiskt 
tryck som utloppsrand. Utöver detta definierar man de andra fysikaliska egenskaper, som man 
önskar ange, som till exempel värmeöverföringstal. Lösaren betraktar allt som inte definierats i 
ränderna som väggar.  
 

4.2 Lösare 

Lösaren uppgift är att lösa de grundläggande ekvationerna för fluiden 

Detta gör den genom att: 

1) Approximera de okända variablerna till enkla funktioner. 

2) Diskretisera fludiens flödesekvation. 

3) Lösa dessa algebraiska ekvationer. 

 

Figur 1. 
Kontrollvolym för 
lösare. Här ses de 
inre och yttre 
ekvationer som 
löses för varje cell. 

 

I Fig.1 ses det inre och yttre gränsskikt som löses för varje beräkningscell. Exempel på 
ekvationer som löses för gränsskikten är: Transportekvation, mass- och volymsandelsekvation, 
rörelsemängdsekvation samt energiekvation. 

4.3 Post-processor 

I post-processorn får man grafisk fram det resultat som lösaren har genererat och kan om 
möjligt jämföra med verkligheten. Ett stort antal flödesvariabler kan illustreras som t.ex. 
hastighet, tryck och densitet. För detta fall så kunde man till exempel även se vätskesprayens 
densitet och förångningstid tillsammans med sprayutbredningen. 

Inre gränsskikt 

Yttre 
gränsskikt 
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5 Kommersiella CFD-koder 

Det finns en mängd av kommersiellt tillgängliga CFD-koder på marknaden, en del mer 
avancerande än andra. Olika affärsstrategier har bidragit till ett brett applikationsområde. 
I tabell 1 så visas kommersiellt tillgängliga CFD-koder som är användbara för denna typ av 
simuleringar. 

Turbulens modeller 
Namn Företag Finita- 

volymsmetoden k-ε k-ω RSM LES 

Pre-
processor 

Post-
processor 

CAD-
importering 

Spray- 
modul 

FIRE AVL LIST 
GMBH 

Ja Ja Nej Ja Ja FAME IMPRESS Ja Ja 

CFD2000 
Adaptive 
Research 

Corporation 
Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

STAR-CD CD Adapco 
Group 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

ESI-CFD MSC.Software Ja Ja Nej Nej Ja CFD-
GEOM 

CFD-VIEW Ja Ja 

CFD-
ACE+ 

CFD Research 
Corporation 

Ja Ja Ja Nej Ja CFD-
GEOM 

CFD-VIEW Ja Ja 

FLUENT Fluent Europe 
Ltd 

Ja Ja Ja Ja Ja GAMBIT/  
TGrid 

Ja Ja Ja 

 
Tabell 1. Översikt av CFD-koder 
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6 SCR (Selective Catalytic Reaction) 

6.1 Funktion 
SCR är ett system för efterbehandling av avgaser som tillåter en förbränningsoptimering mot låg 
bränsleförbrukning där NOx-halten överskrider gällande lagkrav. Överskridande graden 
bestäms av den förväntade NOx-reduktionen i efterbehandlingen. SCR använder en katalysator 
som via en kemisk reaktion omvandlar kväveoxiderna, NOx, till kväve och vattenånga. SCR-
system har länge använts vid avgasrening av stationära installationer som till exempel 
gasturbiner. Där är det enklare att få en bra avgasrening eftersom att man i mindre utsträckning 
har lastvariationer än vid en fordonsinstallation samt att ren ammoniak insprutas och inte som 
för fordonsinstallation där urea insprutas och via termolys omvandlas till ammoniak. 

Inblandning av urealösning sker genom insprutning (se Fig.2). Denna lösning har 
handelsnamnet AdBlue och består av 32,5% urea och resterande del vatten. Värmen i 
avgaserna förångar AdBlue och sönderdelar den till ammoniak, isocyansyra och vatten, 
termolys:  

OHHNCONHOHCONH 23222 )( ++→+     (9) 

I efterföljande reaktion, som huvudsakligen äger rum i katalysatorn, reagerar isocyansyran med 
vatten till ytterligare ammoniak, hydrolys: 

322 NHCOOHHNCO +→+      (10) 

Blandning av urea, ammoniak och avgaser leds in i SCR-katalysatorn enligt [3].  

Kväveoxider ombildas till oskadliga kväve och vattenmolekyler: 

OHNONHNO 2223 6444 +→++      (11) 

OHNNHNO 2232 12786 +→+      (12) 
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6.2 Bilinstallation 
 

 

 
© Christian Künkel 2003. 

Figur 2. Översikt av SCR-System.  
 
I Fig.2 ses en översiktsbild av ett SCR-system, denna bild får publiceras med 
tillåtelse av Christian Künkel Scania CV AB. Styrenheten får information om 
NOx halten i avgaserna (1) samt katalysatorns temperatur (2) och anpassar 
efter detta börvärdet för ureaflödet hos den luftassisterade doserventilen (3). 
Urean transporteras med hjälp av luftflödet till insprutningsmunstycket (4) 
vars placering och utformning måste anpassas efter den aktuella 
installationen. Saker som påverkar är till exempel gastemperaturen, 
gasflödet, väggtemperaturen samt avgassystemets utformning. Ammoniak 
reagerar med NOx i katalysatorn (5) och bildar de ofarliga restprodukterna 
kväve och vatten (6). 
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7 Utförande 

7.1 Avgränsningar. 
De avgränsningar som gjordes för CFD modellen, kom framförallt till på grund av optimering av 
beräkningstid samt till viss del på grund av problem med att få fungerande beräkningsnät. Detta 
ledde till att insprutaren inte modellerades. Vilket kan antas vara en acceptabel approximation 
eftersom att Scania CV AB i dagsläget använder sig av samma insprutningsgeometri vid olika 
insprutarplaceringar.  
 
Inloppet placerades direkt nedströms avgasturbinen för att ta med inverkan från 
avgasbromsspjället och avgasröret för de alternativa insprutarplaceringarna. Flödesbilden från 
turbinen förenklades till ett konstant flöde jämnt fördelat över tvärsnittet. Utloppet från 
ljuddämparen modellerades ej då utvärdering skedde i inloppet till katalysatorn. 
 
Det var tänkt att beräkningsmodellen skulle inkludera kemisk-modell för omvandling från urea till 
ammoniak. Vid implementering av detta visade det sig dock att vissa osäkerheter i resultat som 
inte skulle ha gjort studien rättvisa. Därför gjordes ett antal förenklingar i simuleringarna: 
 

• Urea ersattes med vatten och avgaser ersattes med luft med samma fysikaliska 
egenskaper som avgaser. 

• Ingen väggfilm simuleras vid studie på grund av att väggfilmsmodul i FIRE inte fungerade 
för vatten vid tiden för detta arbete. Detta innebar att det flesta vätskedroppar som 
träffade en vägg ”studsade ut igen” vilket rent fysikaliskt är orimligt. Inverkan av detta 
antogs dock vara den samma för alla simulerade fall. 
 

Målsättningen var att från ett referensfall göra minst två variationer på 
vardera insprutarens utförande samt på insprutarens placering i avgassystem 
i syfte att utröna inverkan för det insprutade vattnets fördelning vid 
katalysators inlopp, vilket innebar att ingen katalys simulerades. Den 
kombination som gav minst variation av medel massandel H2O över tvärsnitt 
vid inlopp till katalysator ansågs vara bäst. 
 

7.2 Geometri 

I det befintliga systemet (se Fig.3) används ett 8 håls radiellt munstycke(se Fig.4). Insprutning 
sker vid gavelplacering i ljuddämparenhet (se Fig. 6). Gasdel i simuleringsmodell är avgränsad 
från att avgaser kommer in vid avgasbroms (se Fig. 5) till att avgaser kommer ut ur katalysator 
(se Fig. 7). 
 
Inne i ljuddämparenheten sitter en spiral (se Fig. 8) som dels har en dämpande funktion, dels 
en blandande funktion. Som det framgick i avgränsningarna så valdes att inte modellera själva 
insprutaren, därför ansattes sprayen lokalt i rymden. Vid den inledande studien simulerades den 
8 håls radiellt riktade sprayen.  
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Figur 3. Skuggad bild av stl-ytorna för avgassystem. Stl är det 
format som används vid geometri importering från CATIA till FIRE. 
 

 

  

  
Figur 4. Referensinsprutare med 8 radiella 
hål. Här ses den referensinsprutare som 
används för det befintliga SCR-systemet. 
 

Figur 5. Genomskärning av avgasrör vid 
avgasbroms. Här ses det avgasbromsspjäll 
som sitter i avgasröret. Avgasbromsens 
uppgift är att skapa ett övertryck som utnyttjas 
för motorbroms. 

Avgasbroms

Munstycke 8 hål 



 

 13 
 

  
Figur 6. Genomskärning av ljuddämpare  
vid insprutarplacering. Observera att som  
tidigare nämnts i avgränsningar så   
modellerades inte insprutare i   
beräkningsmodell.  
 

Figur 7. Genomskärning av ljuddämpare 
med katalysator. Här ses hur avgasflöde 
strömmar in vid spiralen och sedan ut mot 
katalysator.  

  
   
     
   
    

   

Figur 8. Flödesväg vid spiral i 
ljuddämparenhet. Insprutning sker i början av 
spiral precis efter att avgaser kommit in. 
Tanken är att de varma avgaserna skall 
förånga den insprutade vätskan och att ånga 
skall blanda sig med avgaser i spiral detta för 
att erhålla en homogen ureafördelning eller 
som i detta fall homogen vattenfördelning, vid 
utlopp från spiral. 
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7.3 Beräkningsnät 
Ett beräkningsnät för aktuell geometri skapades (se Fig.9 och 10). Cellstorlek för 
beräkningsnätet valdes med hänsyn till komplexitet hos geometri. Från början var det tänkt att 
insprutaren i det befintliga SCR-systemet skulle inkluderas i beräkningsnätet. Men vid analys 
visade det sig att område vid insprutare krävde en cellstorlek av 0.0031m. Vilket skulle ha givit 
en beräkningsmodell med cirka 2-3 miljoner celler. Med hänsyn till detta valdes ett 
beräkningsnät utan insprutare. 
 
För vissa delar av system var inte den cellstorlek som användes globalt tillräckligt fin för att på 
ett bra sätt lösa upp geometrin. Därför valdes lokalt finare cellstorlek för vissa av detaljerna. Till 
exempel avgasbromsen (se Fig. 11), i avgasrör för systemet, som krävde en betydligt finare 
cellstorlek. 
 
En stor del av tiden för denna studie gick åt till att skapa ett fungerande beräkningsnät. Som 
nämnts var det stora skillnader i komplexitet och storlek hos geometrin, vilket gjorde att det var 
svårt att undvika felaktiga celler i nätet. En sak som upptäcktes var nämligen att antalet 
felaktiga celler ökade med ökande spännvidd mellan största och minsta cellstorlek. Vid val av 
cellstorlek för beräkningsnätet måste man vid automeshning i FIRE sålunda även ta hänsyn till 
cellstorlekskvot för att få stabilitet och konvergens för modellen. 
 
Andra tidskrävande inställning för beräkningsnätet härrörde till de specifika inställningar som 
man kan göra i Automesh. Framförallt inställning för closure level som anger hur fin 
cellövergång skall vara mellan områden med olika cellstorlekar. 

Den andra inställningen som var tidskrävande och kräver erfarenhet för att ställa in var 
funktionen: Keep/Remove Cells. Med denna funktion definierar man om en beräkningscell som 
ligger utanför aktuell geometri skall tas bort och lämna ett tomrum eller behålls och skapa en 
ojämnhet ungefär på det sätt som ett cartesiskt beräkningsnät fungerar. Beroende på hur dessa 
2 inställningar görs kan man med skicklighet få ett väl fungerande beräkningsnät med ett lågt 
antal beräkningsceller. 

  
Figur 9. Beräkningsnät för SCR-system. Figur 10. Beräkningsnät för SCR-system sett 

från sidan.      
 
 

Lokalt finare 
beräkningsnät 

Lokalt finare 
beräkningsnät 
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Figur 11. Avgasbroms med  
beräkningsnät, cellstorlek från 
0.000625 m till 0.0025 m. Ett  
stort antal celler krävdes för  
att lösa upp geometrin i detta 
område.  

Figur 12. Ljuddämpare med  
beräkningsnät, cellstorlek 0.01 m. 
Här kan ses att samma cellstorlek  
globalt använts för beräkningsnätet. 

 

7.4 Förfinat sprayområde 
Beräkningsnätet för en simulering med CFD har en stor inverkan på det resultat som erhålls. 
Det är därför viktigt att studera olika grader av diskretisering hos beräkningsnät för att på så vis 
om möjligt kunna påvisa nätberoende. Målet med simulering av olika diskretiseringar är att 
identifiera resultat som är kopplade till nätets utförande. Detta kan vara mycket tidskrävande 
och kan leda till enormt komplexa nät. Vanligast förekommande är att man gör en enkel 
jämförande studie på 3 nivåer. Man studerar ett referensfall och skapar sedan två fall, ett med 
till exempel dubbelt så fin cellstorlek och ett med hälften så fin cellstorlek. Vid denna studie 
användes denna metod för att studera beräkningsnätets inverkan på resultat. 

3 stycken beräkningsnät skapades, inverkan på resultat och beräkningstid undersöktes. Alla nät 
hade samma cellstorlek globalt samt samma cellstorlek för det olika förfinade detaljerna, men 
storlek lokalt för själva insprutningsområde varierades enligt ovanstående metod. Se bilaga 1 
för beräkningsnätets inställningar. 

   
Figur 13. Alternativ 1 med 
cellstorlek 0.01 m. 

Figur 14. Alternativ 2 med 
cellstorlek 0.005 m.    

Figur 15. Alternativ 3 med 
cellstorlek 0.0025 m. 

 
 

Insprutnings- 
punkt 

Insprutnings- 
punkt 

Insprutnings- 
punkt 

Avgasbroms 
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I Fig.13-15 visas snitt vid insprutningsområdet för de olika alternativen. Längd av det förfinade 
insprutningsområde var 1/4:e dels varv i spiralen 
 
Det totala antalet celler för det 3 alternativen var: 

• Alternativ 1, Nät utan förfining av insprutningsområde 545726 celler. 

• Alternativ 2, Nät med förfining av insprutningsområde 562657 celler. 

• Alternativ 3, Nät med dubbel förfining av insprutningsområde 792302 celler. 

7.5 Modellinställningar 
Målet med studien var att undersöka vilken av insprutarutformningar och placeringar som gav 
mest homogen inblandning av vatten i avgaser. Här redovisas det randvillkor och 
sprayinställningar som användes för denna studie.   

Den driftpunkt som simulerades var ett gasflöde av 1181 kg/h med temperatur 570K och ett 
ureaflöde av 2,7 kg/h med temperatur 320K (se Tab. 2). 

Doserventilen för urea arbetar med en fast frekvens för insprutning, 4 Hz i simuleringarna, och 
varierar insprutade mängden genom kortare eller längre öppningstid. Med den för driftpunkten 
valda ureamängden resulterade detta i en insprutningsperiod av 0.08 sekunder (se Tab. 4). 

Systemet antogs, med ledning från tidigare gjorda simuleringar av SCR-system vara stabilt efter 
2: a insprutningsperioden och simulerades därför fram till 3:e insprutningsperioden som var vid 
0.6 sekunder.  Se bilaga 3 för specifika inställningar under denna inledande simulering. 
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Randvillkor för simulering 
Inlopp Massflöde av 1181 kg/hm med temperatur 570K 

Utlopp Tryck 1 bar 

Alla väggar Konstant temperatur 570K 

Avgasbroms Adiabatisk 

Spray 

Temp (K) 320

Injicerad massa 0-0.6sek (g) 0.45

Starthastighet spray (m/s) 95

Tabell 2. Ansatta randvillkor i FIRE.  
 

 

Tabell 3. Droppstorleksfördelning          Tabell 4. Insprutningsperioder  
för 8 håls radiell insprutare,          så som de är inställda i  
håldiameter 0.005 m.                  spraymodulen. 

 
I FIREs spraymodul finns möjlighet att ange droppstorleksfördelningen i sprayen som alternativ 
till att låta den bestämmas av en sönderdelningsmodell. För 8-håls radiell insprutare har en 
mätning gjorts vilket gav bättre bestämning av sprayen (se Tab. 3). 

 

7.6 Resultat av inledande simulering 

Vid denna inledande simulering användes ett längre tidsteg än vid 
efterföljande parameterstudie. För droppar i sprayen var couranttalet, som är 
ett mått på förhållande mellan droppes hastighet, tidssteg och cellstorlek, 
mellan 38 för alternativ 1 och 9 för alternativ 3. Detta är betydligt högre än 
det rekommenderade värdet av 1 för denna typ av simuleringar. Vilket 
medförde att spraybilder som visas inte är fysikaliskt korrekta. Detta faktum 
bortsågs ifrån eftersom att målet med inledande simulering i första hand var 
att påvisa beräkningsnätets och inte parameterinställningarnas inverkan på 
resultat. 
 
 

Diameter (m) Sannolikhet (Av 
droppstorlek)  Tid (s) Spray 

6.00E-06 0.24  0 Av 

8.00E-06 0.16  0.1 Av 

1.00E-05 0.11  0.101 På 

1.20E-05 0.06  0.18 På 

1.40E-05 0.03  0.181 Av 

1.60E-05 0.02  0.35 Av 

1.80E-05 0.015  0.351 På 

2.00E-05 0.01  0.43 På 

2.20E-05 0.005  0.431 Av 

2.40E-05 0.002  0.6 Av 
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Figur 16. Här ses de snitt som 
användes vid utvärdering av 
simuleringar. Snitt 1 och 2 skär genom 
ljuddämparens längdaxel med 90˚ 
vridning mellan normalerna. Flödet i 
yttre ljuddämpardelen och i spiralen är 
huvudsakligen i snittets normal-riktning. 
I inre ljuddämpardelen blir strömning 
styrd av katalysatormonoliten till 
ljuddämpares längdaxel. Snitt 3 är 
vinkelrät mot längdaxeln 10 mm in i 
monolit och skär genom hela 
ljuddämparen. Denna monolit är 
placerad ca 20 mm nedanför utloppet 
från spiralen. Snitt 4 är vinkelrät mot 
längdaxel vid utlopp från spiral. Snitt 5 
är samma snitt som snitt 3 men skär 
bara genom katalysatorns monolit. 

 

För att utvärdera resultat från simuleringar skapades speciella programkoder, vanligtvis kallade 
för skript. Dessa skripts uppgift var att räkna ut den tidssummerade medel massandelen av H2O 
samt standardavvikelsen av medel massandel H2O vid inlopp till katalysator. 

De figurer som visas i resultat för tidssummerade medel massandel H2O, visas dels för snitt 1-3 
dels för snitt 5. Snitt 5 ses nedifrån. Det vill säga att vi tittar på inlopp till katalysator sett från 
katalysatorns utlopp. 

Medel massandel H2O över tvärsnitt definieras som 

Φ = 
∑
∑

||

||i

i

i

n

nφ
      (13) 

där i=beräkningscell, iφ =massandel H2O i cellen samt | in |=arean för cell i snittets 
normalriktning.  

Tidsmedelvärde av massandel H2O definieras som  

∫Φi=

∑

∑

=

=
L

j
j

L

j

dt
1

1
ji,φ

  vilket lagras för varje cell, i, vid varje tidssteg, j.   (14) 

Standardavvikelse av medel massandel H2O definieras som  
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ii

k

i
iii

V

V

1

1

ρ

φρ
φ  och Vi=volym för cell i.  (15) 

Se Bilaga 2 för dessa skript. 
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Figur 17. Här ses hastighetsfördelning för snitt 4 
vid utlopp från spiralen för alternativ 2 vid tid 0.35 
sekunder. Skala: 7-50 m/s. Den aktuella 
utformningen av spiralen skapar ojämn 
hastighetsfördelning. Lägst hastighet gavs i mitten 
av utlopp och högst vid kanter. Det kan antas att 
denna ojämna hastighetsfördelning kan bidra till en 
ojämn fördelning av avgaser vid inlopp till 
katalysator. 
 

 

Figur 18. Hastighetsfördelning för snitt 5 vid inlopp 
till katalysator. Skala:8-16 m/s. Här kan ses att den 
ojämna hastighetsfördelning som skapas vid 
utloppet från spiralen (se Fig. 17) även ger en 
ojämn hastighetsfördelning vid inloppet till 
katalysatorn. Denna ojämna hatighetsfördelning 
har negativ inverkan på fördelning av Φ vid 
inloppet till katalysatorn. 
 

 

Figur 19. Här ses hastighetsfördelning för snitt 1,2 
och 4 för alternativ 2 vid tid 0.35 sekunder. Skala: 
0-65 m/s. Man kunde se att de högsta 
hastigheterna återfanns vid spiralens inre väggar. 
Denna ojämna hastighetsfördelning från spirals 
inlopp till dess utlopp kan antas bidragande till 
dålig omblandning av avgaser och insprutad 
vätska.  
  

Figur 20. Hastighetsvektorer vid snitt 1,2 och 4 för 
alternativ 2 vid tid 0.35 sekunder. Skala: 0-65 m/s. 
Här ses hastighetsvektorer för system. Riktning av 
vektorer inne i ljuddämpare visar hur inkommande 
gas cirkulerar upp mot spiral, in vid inlopp till spiral 
och vidare ut genom katalysator. Vid inloppet till 
spiral är hastighet större än vid inlopp till 
katalysator, detta härrör till kontinuitetsekvation. 

 
Från resultaten sågs att den aktuella utformningen av spiralen inne i 
ljuddämparen skapar ojämn hastighetsfördelning ut från spiralen (se Fig.17). 
Denna ojämna hastighetsfördelning medför att hastighetsfördelningen vid 
inloppet till katalysator också är ojämn (se Fig. 18). I Fig.19-20 ses att 
inloppet till spiralen även denna skapar en ojämn fördelning med högst 
hastighet närmast dess innervägg. Det skulle vara önskvärt med en jämnare 
fördelning vid detta inlopp och framförallt vid utloppet. 
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Figur 21. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 1 vid 
snitt 5, skala:0.0261-0.0279, 
maxvärde:0.02785, 
minvärde:0.02595. 

Figur 22. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 2 vid 
snitt 5, skala:0.0261-0.0279, 
maxvärde:0.02733, 
minvärde:0.02647. 

Figur 23. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 3 vid 
snitt 5, skala:0.0261-0.0279, 
maxvärde:0.02728, 
minvärde:0.02652. 

 

Vid jämförelse av ∫Φ för tidsintervall 0.35-0.6 sekunder vid snitt 5 (se Fig.21-23) framgick att 
fördelning av ∫Φ  för alternativ 3 var betydligt bättre än för övriga alternativ med en skillnad 
mellan max och min för ∫Φ av 7.6e-4. Detta kan jämföras med skillnad mellan max och min av 
1.9e-3 för alternativ 1 samt 8.6e-4 för alternativ 2.    

   

Figur 24. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 1  
vid snitt 1-3, skala:0.0261- 
0.0279, maxvärde:0.0316 
minvärde:0.0251 

Figur 25. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 2 vid 
snitt 1-3,  
skala:0.0261- 0.0279, 
maxvärde:0.0330 
minvärde:0.0251 

Figur 26. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för alternativ 3 vid 
snitt 1-3, 
skala:0.0261- 0.0279, 
maxvärde:0.0342, 
minvärde:0.0251 

 

Vid jämförelse av ∫Φ för snitt 1-3 för tidsintervall 0.35-0.6 sekunder (se Fig.24-26) kunde ses att 
insprutningsområdet var betydligt bättre upplöst för alternativ 3 än för övriga alternativ. 
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Figur 27. Dropplivstid för 
H2O vid 0.43 sekunder för  
alternativ 1,  
skala:0.5-1.4e-06 sekunder,
maxvärde:0.328, 
minvärde:3.640e-6. 

Figur 28. Dropplivstid för 
H2O vid 0.43 sekunder för  
alternativ 2,  
skala:0.5-1.4e-06 sekunder, 
maxvärde:0.329,  
minvärde:7.440e-6.

Figur 29. Dropplivstid för H2O 
vid 0.43 sekunder för  
alternativ 3, 
skala:0.5-1.4e-06 sekunder, 
maxvärde:0.330,  
minvärde:1.470e-7.                  

 

I FIRE kan dropplivstid för spray erhållas, denna dropplivstid är ett mått på den maximala samt 
minimala livslängd som alla spraydroppar som studeras vid den givna tiden har. Vid jämförelse 
av dropplivstiden (se Fig.27-29) för sprayen vid tiden 0.43 sekunder, vilket är slutet av andra 
insprutningsperiod för alternativ 1-3 kunde påvisas att sprayens beteende är kopplat mot 
beräkningsnätets utförande. För alternativ 3 som har det finast upplösta insprutningsområde 
ses en bättre sprayutbredning än för alternativ 1 och 2. Detta kan även ses vid jämförelse av 
sprayens livslängd för alternativen, där alternativ 3 har i storleksordning 4 ggr mindre livslängd 
än alternativ 1 respektive 2 ggr kortare livslängd än alternativ 2 vid jämförelse av den minimala 
livslängden. 

 

Medel tryck vid inlopp 
till katalysator (KPa) 

Medeltryck vid utlopp 
från katalysator (KPa) 

Tryckfall över  
katalysator (KPa) 

102.254 100.031 2.223 

Tabell 5. Tryckfall över katalysator  

 
I tabell 5 ses medeltryckfallet över katalysatorn för det aktuella driftsfallet.  
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Figur 30.  σ(Φ ) som funktion av tid, vid 
snitt 5, från 2:a till 3:e insprutning. Det 
kan påvisas att beteendet för 
standardavvikelse vid detta snitt är 
liknande för alla alternativ men att nivå 
sänks med finare beräkningsnät. 
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Figur 31. Tidsmedelvärde av σ(Φ) vid snitt 5 för tid 
0.35-0.6 sekunder. Det kunde påvisas att alternativ 3 
hade lägst standardavvikelse samt att alternativ 2 
hade lägre standardavvikelse än alternativ 1.                
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Figur 32.  Jämförelse av beräkningstid för de olika 
alternativen. Här ses att Alternativ 3 hade mer än 
dubbelt så lång cpu-tid jämfört med alternativ 1.  
 

De slutsatser som kunde dras efter 
denna inledande simulering var att 
beräkningsnätet hade inverkan på 
resultat och beräkningstid. Detta ses via 
jämförelse av σ(Φ) i Fig.31 samt via 
jämförelse av cpu-tid i Fig.32. Vid analys 
av standardavvikelse och cpu-tid ses att 
vid dubbel förfining av beräkningsnät 
erhålles hälften så stor 
standardavvikelse och dubbelt så lång 
cpu-tid. Man kan därför dra den 
slutsatsen att det finns ett beroende 
mellan beräkningstid, standardavvikelse 
och beräkningsnät vid sprayområde 

Med hänsyn till denna inledande 
simulering gjordes ett val av cellstorlek 
för insprutningsområde för 
parameterstudie. De parametrar som 
styrde valet var: Spraybild, 
standardavvikelse/homogenitet samt 
beräkningstid. Efter analys av spraybild 
samt homogenitet drogs den slutsats att 
alternativ 1 ej var tillräckligt noggrann för 
att anses lämplig vid parameterstudie.  

Valet stod mellan alternativ 2 och 3. Vid 
första inblick verkade alternativ 3 vara 
det självklara valet, men vid jämförelse 
av beräkningstid i Fig.33 visade det sig 
att, om alternativ 3 skulle användas för 
studie, skulle utsatt tidsram för projektet 
inte kunna hållas. Därför valdes 
alternativ 2, som en kompromiss mellan 
beräkningstid, standardavvikelse och 
spraybild. Se bilaga 3 för beräkningstid 
vid inledande simulering. 
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7.7 Parameterstudie 

De parametrar som antogs styra homogenitet var förångningstid (den tid det tar att förånga 
vatten från flytande till gasform) samt blandningsprocessen av vatten och avgaser. 

Med dessa antaganden var det lämpligt att studera insprutares placering i system(se Fig.33) 
samt munstyckets utformning.  

Insprutares läge simulerades förutom vid gavelplacering (se Fig.34) även vid inlopp till 
ljuddämparenhet (se Fig.35) samt vid avgasbroms (se Fig.36) i tillhörande avgasrör. 

Insprutaren simulerades med 8 håls radiellt munstycke, med ett enkelt hål motströmsriktat hål 
samt med ett enkelt medströmsriktat hål. Arean för detta enkla hål var den samma som totala 
area för de 8 radiella hålen med samma droppstorleksfördelning. 

Samma grundmodell användes vid all simulering, men vid fall med munstycke placerat vid 
inlopp så användes en innervägg vid insprutare för att förhindra direkt väggkontakt. Se bilaga 5 
för specifika inställningar vid parameterstudie. 

  
Figur 33. Insprutarplaceringar. Här ses de 
insprutarplaceringarna som användes vid 
parameterstudien 
 

Figur 34. Insprutningspunkt i gavel. Här ses 
de olika insprutningspunkter som användes 
för gavelplacering. Observera att insprutaren 
som ses i figuren inte modellerades vid 
studien. 

  
Figur 35.  Insprutningspunkt vid inlopp till 
ljuddämpare. Här ses de insprutningspunkter 
som användes vid inloppet till ljuddämparen. 
Här ses även den innervägg som användes 
för att förhindra direkt väggkontakt med 
avgasrör 
 

Figur 36. Insprutningspunkt vid avgasbroms. 
Här ses den insprutningspunkt som användes 
för alla 3 sprayriktningar vid avgasbromsen. 
Tanken med att ha insprutningspunkten nära 
avgasbromsen var att denna skapade ett 
turbulent område som på ett bättre sätt 
antogs blanda inkommande avgaserna med 
sprayen.  
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8 Resultat 

8.1 Insprutare placerad i gavel 

   
Figur 37. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströms 
-riktad insprutare placerad 
i gavel vid snitt 5, 
skala:0.026577-0.28502,    
maxvärde:0.0284159, 
minvärde:0.0262995. 

Figur 38. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströms 
-riktad insprutare placerad 
i gavel vid snitt 5,  
skala:0.026577-0.28502, 
maxvärde:0.028502, 
minvärde:0.0261667.

Figur 39. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 5,  
skala:0.026577-0.28502, 
maxvärde:0.028049, 
minvärde:0.026577. 

          
Vid grafisk jämförelse av ∫Φ för tidsintervall 0.35-0.6 sekunder vid snitt 5 för insprutare placerad 
i gavel (se Fig.37-39) ses att fördelning av ∫Φ för 8 håls radiell riktad insprutare uppvisade 
jämnast fördelning för denna insprutningsplacering. Här ses även att fördelningsbild för H2O 
liknar hastighetsfördelning vid inlopp till katalysatorn (se Fig.18). Skillnad mellan max och min 
för ∫Φ var med 8 håls radiell insprutare 1.472e-3. Detta kan jämföras med skillnad mellan max 
och min för ∫Φ med enkel motströmsriktad insprutare av 2.116e-3 samt för enkel 
medströmsriktad insprutare 2.335e-3. Vilket tyder på att sprayriktning har inverkan på fördelning 
vid inlopp till katalysator. 

   
Figur 40. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströms 
-riktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.026577-0.28502, 
maxvärde:0.0374267,
minvärde:0.0250578. 

Figur 41. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströms 
-riktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.026577-0.28502, 
maxvärde:0.0378008, 
minvärde:0.0250578. 

Figur 42. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.026577-0.28502, 
maxvärde:0.0374267, 
minvärde:0.0250578. 

             
Vid jämförelse av fördelning av ∫Φ vid snitt 1-3 för tidsintervall 0.36-0.6 sekunder för insprutare 
placerad i gavel (se Fig.40-42) ses grafiskt att det finns stora variationer i fördelning av ∫Φ. Där 
centrum för katalysator har lägst andelen ∫Φ och kanter har högst andel ∫Φ. Här ses bäst 
fördelning för 8 håls radiellt riktad insprutare. Skillnad mellan globalt max och min för ∫Φ var 
med 8 håls radiell insprutare 11.857e-3. Detta kan jämföras med skillnad mellan globalt max 
och min för ∫Φ med enkel motströmsriktad insprutare av 12.743e-3 samt för enkel 
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medströmsriktad insprutare 12.369e-3. Sprayriktnings inverkan på global skillnad mellan max 
och min av ∫Φ var liten. 

8.2 Insprutare placerad vid inlopp till ljuddämpare.              

   

Figur 43. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströmsriktad 
insprutare placerad vid inlopp 
till ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0274957, 
minvärde:0.0272694. 

Figur 44. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströmsriktad 
insprutareplacerad vid inlopp 
till ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0274536, 
minvärde:0.0272949.      

Figur 45. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0274268,  
minvärde:0.0272384. 

  

Grafisk jämförelse av ∫Φ för tidsintervall 0.35-0.6 sekunder vid snitt 5 för insprutare placerad vid 
inlopp till ljuddämpare (se Fig.43-45) visade att insprutarplacering har inverkan på resultat. 
Liknande fördelningsbild som för gavelplacering kan ses, skillnaden ligger i storlek av ∫Φ. 

Skillnad mellan max och min för ∫Φ var för enkel medströmsriktad insprutare 0.158e-3. Detta 
kan jämföras med skillnad mellan max och min för ∫Φ med enkel motströmsriktad insprutare av 
0.226e-3 samt för 8 håls radiellt riktad insprutare 0.188e-3. Resultat kan tolkas som att även för 
insprutare placerad i inlopp till ljuddämpare så har spray riktning viss betydelse för fördelning 
vid katalysator. Här blir dock rangordningen mellan insprutningsriktningarna helt omkastad 
jämfört med gavelplaceringen. 
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Figur 46. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströms 
-riktad insprutare placerad 
vid inlopp till ljuddämpare 
vid snitt 1-3, 
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0336405, 
minvärde:0.0250779.  

Figur 47. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströms 
-riktad insprutare placerad 
vid inlopp till ljuddämpare  
vid snitt 1-3,  
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0360068, 
minvärde:0.0250656. 

Figur 48. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare, 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 1-3, 
skala:0.027238-0.027495, 
maxvärde:0.0295164, 
minvärde:0.0252181. 

                
Jämförelse av fördelning av ∫Φ vid snitt 1-3 för tidsintervall 0.36-0.6 sekunder för insprutare 
placerad vid inlopp (se Fig.46-48). Även här ses att det finns stora variationer i fördelning av ∫Φ 
där centrum för katalysatorn har lägst andel ∫Φ och kanter har högsta andel ∫Φ. Vid jämförelse 
av skillnad mellan globalt max och min för ∫Φ, visade det dock sig att skillnad var minst för 8håls 
radiell insprutare med 4.298e-3. Detta kan jämföras med skillnad mellan globalt max och min för 
∫Φ med enkel motströmsriktad insprutare av 8.5633e-3 samt för enkel medströmsriktad 
insprutare 10.941e-3.  Resultat kan tolkas som att sprayriktningsinverkan på global skillnad 
mellan max och min av ∫Φ är stor.  Detta är dock global skillnad, mål med studie var att hitta 
bäst fördelning över katalysator, inte globalt bäst fördelning för SCR-system. Observera att för 
bilder visas tidssummerad fördelning. Att fördelningsbild genom katalysator ser ut som den gör 
antas bero på att system inte var stabilt vid tid för summering. Se kapitel 8.5 för ytterligare 
information. 
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8.3 Insprutare placerad vid avgasbroms 

   
Figur 49. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströmsriktad 
insprutare placerad vid 
avgasbroms, för snitt 5, 
skala:0.027047-0.027333, 
maxvärde:0.0273166 
minvärde:0.0270606. 

Figur 50. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströmsriktad 
insprutare placerad vid 
avgasbroms, för snitt 5, 
skala:0.027047-0.027333, 
maxvärde:0.0273158 
minvärde:0.0270473. 

Figur 51. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms,  
för snitt 5,  
skala:0.027047-0.027333, 
maxvärde:0.027333, 
minvärde:0.0270743. 

                  
Vid grafisk jämförelse av ∫Φ för tidsintervall 0.35-0.6 sekunder vid snitt 5 för insprutare placerad 
vid avgasbroms(se Fig.49-51) kan ses att fördelning av ∫Φ mellan de 3 insprutningsriktningarna 
är näst intill identiska. Man kan dock se en svag antydan till att motströmsriktad insprutare 
uppvisar jämnast fördelning för denna insprutningsplacering. Skillnad mellan max och min för ∫Φ 
var med enkel motströmriktad insprutare 0.256e-3. Detta kan jämföras med skillnad mellan max 
och min för ∫Φ med enkel motströmsriktad insprutare av 0.269e-3 samt för 8 håls radielltriktad 
insprutare 0.259e-3. Detta tyder på att sprayriktningens inverkan på fördelningen vid inloppet till 
katalysatorn för denna placering är mycket liten. Detta anses logiskt eftersom att alla sprayer 
redan har haft tillräckligt med tid att förånga sig och blandas med avgaser. Därmed är inverkan 
av riktning på spray för fördelning vid inloppet till katalysatorn ringa.  

   
Figur 52. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för motströmsriktad 
insprutare placerad vid 
avgasbroms, vid snitt 1-3, 
skala:0.027047-0.027333, 
maxvärde:0.0282689, 
minvärde:0.0265783.  

Figur 53. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för medströmsriktad 
insprutare placerad vid 
avgasbroms, vid snitt 1-3, 
skala:0.027047-0.027333, 
maxvärde:0.0280092, 
minvärde:0.0265668.  

Figur 54. ∫Φ 0.35-0.6 
sekunder för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms,  
vid snitt 1-3,  
skala:0.027047-0.02733, 
maxvärde:0.0279823. 
minvärde:0.0266008. 

 



 

 28 
 

Jämförelse av ∫Φ vid snitt 1-3 för tidsintervall 0.36-0.6 sekunder för insprutare placerad vid 
avgasbroms (Fig.52-54). Även här ses att det finns variationer i fördelning av ∫Φ där centrum för 
katalysatorn har lägsta andelen ∫Φ och kanter har högst andel ∫Φ. Dock kan inga direkta 
slutsatser gällande sprayriktningsinverkan på fördelning dras. Vid jämförelse av skillnad mellan 
globalt max och min för ∫Φ kunde ses att för 8 håls radiell insprutare var skillnad 1.382e-3.Detta 
kan jämföras med skillnad mellan globalt max och min för ∫Φ med enkel motströmsriktad 
insprutare av 1.691e-3 samt för enkel medströmsriktad insprutare 1.442e-3. Vilket kan tyda på 
att skillnad av fördelning globalt för hela SCR-system är ringa vid denna insprutarplacering. 
Detta innebär att sprayriktnings inverkan på global fördelning vid denna placering är försumbar. 
Observera att för bilder visas tidssummerad fördelning. Att fördelningsbild genom katalysator 
ser ut som den gör antas bero på att system inte var stabilt vid tid för summering. Se kapitel 8.5 
för ytterligare information. 

8.4 Uppmätt ureafördelning 
För det simulerade referensfallet med insprutare placerad i gavel med 8 st radiellt riktade hål 
har även fördelningsbilden bestämts experimentellt. Detta har dock skett med insprutning av 
urealösning och inte som i simuleringen med vatteninsprutning. Denna fördelningsbild kan dock 
antas vara liknande eftersom att urealösningen till 67.5 % består av H2O. Doseringen av 
urealösningen för detta referensfall var 120% av det stökiometriska värdet.  

 

 

Figur 55. Uppmätt ammoniakfördelning ut från 
katalysatorn. Här ses den uppmätta 
ammoniakfördelningen för referensfallet. Denna 
ammoniakfördelning är direkt proportionell mot 
fördelning av urea in till katalysatorn. Det 
inringade området är det område som uppvisade 
högre koncentration av ammoniak än medelvärdet 
över tvärsnittet. 

 

8.5 Analys av resultat  
Från vissa resultat, framförallt för insprutare placerad vid avgasbroms var det svårt att grafiskt 
kunna påvisa någon egentlig skillnad mellan simuleringarna. Dessutom liknade den 
tidssummerade fördelningen över katalysatorn ett transient tillstånd för avgasbroms- och 
inloppsplaceringarna. Främsta orsak ansågs vara valt tidsintervall 0.35-0.6 sekunder. Eftersom 
att sprayen insprutas i olika delar av system vid samma tidpunkt, så varierar den tid när 
koncentration av Φ är den samma vid inlopp till katalysator. Som exempel kan nämnas 
insprutningsplacering i gavel kontra insprutningsplacering vid avgasbroms. Vid den tid som den 
spray som insprutas i gavel har kommit ned till inlopp av katalysator via spiral, har samma spray 
som insprutats vid avgasbroms precis inkommit till ljuddämpare. 

För att därför på ett mer rättvist sätt analysera gjorda simuleringar valdes ett bättre anpassat 
tidsintervall. Det tidsintervall som valdes var från att första spray kommit in i tvärsnittet vid inlopp 
till katalysator till att sista spray lämnat detta tvärsnitt. 

Den metod som användes för att hitta detta tidsintervall för olika insprutningsplaceringar var 
följande: 

Från simuleringarna var det möjligt att skapa grafer över Φ i tvärsnitt vid inlopp till katalysator. 
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Figur 56.  Jämförelse av Φ för snitt 5 vid inlopp till  
katalysator för olika insprutningsplaceringar. 
 
Från Fig.56 ses att slutet av insprutningsperioden inte nåtts för inlopps och 
avgasbromsplacering vid tiden 0.6 sekunder som var sluttid för simuleringarna. Man kan se att 
system med inlopps och avgasbromsplacering inte har stabiliserat sig vid den 2:a 
insprutningsperioden. Detta påverkar resultaten. Därför skulle det om möjligt vara önskvärt att 
simulerade dessa insprutningsplaceringar 1-2 insprutningsperioder till, men detta var vid 
tidpunkt för studien ej möjligt på grund av den extra beräkningstid som detta skulle ha inneburit. 
Konsekvens blev istället att hitta så bra tidsintervall som möjligt för de redan gjorda 
simuleringarna samt simulera den fördröjning som fanns mellan placeringarna. Detta medförde 
att gavelplacering simulerades till 0.627 sekunder samt att inlopps och avgasbromsplacering 
simulerades till tidpunkt 0.7 sekunder respektive 0.75 sekunder detta utan införsel av ytterligare 
vätska via spray. Vid analys kunde följande slutsatser dras: 

• Den inloppsplacerade sprayen har en tidsfördröjning av ca 0.059 sekunder jämfört med 
gavelplacering. 

• Den avgasbromsplacerade sprayen har en tidsfördröjning av ca 0.076 sekunder jämfört 
med gavelplacering. 

 
Med hänsyn till den tidsförskjutning som upptäcktes för inlopps och avgasbromsplacering 
valdes ett nytt tidsintervall för utvärdering av resultat (se Tabell 6). Som tidigare nämnts så sker 
insprutning var 0.25: e sekund. Ett tidsintervall av 0.25 sekunder för utvärdering av simuleringar 
valdes därför. Starttid för simulering blev den tidpunkt då Φ ökade efter 2:a insprutning. 
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Insprutningsplacering Starttid för utvärdering(s) Stopptid för utvärdering(s) ∆t  

Gavel 0.377 0.627 0.25

Inlopp 0.436 0.686 0.25

Avgasbroms 0.453 0.703 0.25

Tabell 6. Tidsintervall för evaluering av insprutningsplacering 
 

8.5.1 Insprutare placerad i gavel 

   
Figur 57. ∫Φ motströms 
-riktad insprutare placerad 
 i gavel vid snitt 5, skala: 
0.02972-0.26465, 
maxvärde:0.029718, 
minvärde:0.026466. 

Figur 58. ∫Φ medströms 
-riktad insprutare placerad  
i gavel vid snitt 5, skala: 
0.02972-0.26465, 
maxvärde: 0.029720, 
minvärde:0.026510. 

Figur 59. ∫Φ 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 5, 
skala: 0.02972-0.26465, 
maxvärde:0.029457, 
minvärde:0.026760. 

        

Vid analys av de resultat som gavs för det nya tidsintervall vid snitt 5 för insprutare placerad i 
gavel (se Fig.57-59) ses att jämnast fördelning av ∫Φ gavs för den 8 håls radiellt riktade 
insprutaren. Den fördelningsbild som ses för de olika insprutningsriktningarna är liknande den 
som experimentellt uppmätts. Grafiskt kan ses att sprayriktningen har inverkan på fördelningen 
vid inloppet till katalysatorn.   

. 

   
Figur 60. ∫Φ för 
motströmsriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.02972-0.26465, 
maxvärde:0.039351, 
minvärde:0.025058. 

Figur 61. ∫Φ för 
medströmsriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.02972-0.26465, 
maxvärde:0.038598 
minvärde:0.025058. 

Figur 62. ∫Φ för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad i gavel vid snitt 1-3, 
skala:0.02972-0.26465, 
maxvärde:0.037041, 
minvärde:0.025058. 
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Vid jämförelse av fördelning av ∫Φ för detta nya tidsintervall vid snitt 1-3 för insprutaren placerad 
i gaveln (se Fig.60-62 ) ses att det finns variationer gällande homogeniteten. Bäst 
fördelningsbild ses för den 8 håls radiellt riktade insprutaren och sämst ses för den enkla 
motströmsriktade sprayen. Att den motströmsriktade sprayen uppvisar en sämre fördelning än 
den medströmsriktade kan tyckas märkligt. En förklaring till detta kan vara att ett större antal 
väggträffar för medströms sprayriktning relativt motströms sprayriktning erhölls. Se mer om 
detta i kapitel 9.6. 

 

8.5.2 Insprutare placerad vid inlopp till ljuddämpare 
 

   

Figur 63. ∫Φ för 
motströmsriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.02851-0.02835, 
maxvärde:0.028492, 
minvärde:0.028434. 

Figur 64. ∫Φ för 
medströmsriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.02851-0.02835, 
maxvärde:0.028436, 
minvärde:0.028393. 

Figur 65. ∫Φ för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 5, 
skala:0.02851-0.02835, 
maxvärde: 0.028504,  
minvärde:0.028424. 

 

Vid utvärdering av resultaten för inloppsplacering för det nya tidsintervallet vid snitt 5 (se Fig.63-
65) ses att liknande fördelningsbild för ∫Φ som för gavelplacering erhölls. Skillnaden jämfört med 
gavelplaceringen låg i storleken på skillnaden mellan max och min andel. Bäst fördelning erhölls 
för den motströmsriktade insprutaren och sämst fördelning erhölls för den medströmsriktade 
insprutaren.  Rangordningen för denna placering var helt omkastad jämfört med 
gavelplaceringen.  
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Figur 66. ∫Φ för 
motströmsriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 1-3, 
skala:0.02835-0.02812, 
maxvärde:0.028292, 
minvärde:0.025058. 

Figur 67. ∫Φ för 
medströmsriktad insprutare 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 1-3, 
skala:0.02835-0.02812, 
maxvärde:0.028367, 
minvärde:0.025060. 

Figur 68. ∫Φ för 8 håls 
radielltriktad insprutare, 
placerad vid inlopp till 
ljuddämpare vid snitt 1-3, 
skala:0.02835-0.02812, 
maxvärde:0.028327, 
minvärde:0.025063. 

 

Vid jämförelse av fördelning av ∫Φ för detta nya tidsintervall vid snitt 1-3 för insprutaren placerad 
vid inloppet till ljuddämparen (se Fig.66-68) ses att det finns variationer gällande homogeniteten 
även för denna insprutningsplacering. Vid jämförelse med det gamla tidsintervallet (se Fig.46-
48) ses att fördelningsbilden för den motströmsriktade insprutaren vid det nya tidsintervallet 
skiljer sig mer från det övriga insprutningsutformningarna än vid för det gamla tidsintervallet. En 
förklaring till detta är att det nya tidsintervall som användes var optimerat för den 8 håls radiellt 
riktade sprayen. 

Bäst fördelningsbild ses för den enkla motströmsriktade insprutaren och sämst homogenitet ses 
för den enkla medströmsriktade sprayen. Fördelningsbilden för den enkla motströmsriktade 
insprutaren är inte homogen men vid jämförelse med gavelplacering så uppvisar den en 
betydligt jämnare fördelning. 

8.5.3 Insprutare placerad vid avgasbroms 
 

   
Figur 69. ∫Φ för 
motströmsriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, för 
snitt 5, skala:0.028185-
0.02814, maxvärde:0.028173, 
minvärde:0.028163. 

Figur 70. ∫Φ för 
medströmsriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, för 
snitt 5, skala:0.028185-
0.02814, maxvärde:0.028176, 
minvärde:0.028158. 

Figur 71. ∫Φ för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, för 
snitt 5, skala:0.028185-
0.02814, maxvärde:0.028178, 
minvärde:0.028162. 
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Även vid utvärdering av resultaten för avgasbromsplacering för det nya tidsintervallet vid snitt 5 
(se Fig.69-71) ses att liknande fördelningsbild för ∫Φ som för gavelplacering erhölls. Skillnaden 
jämfört med gavelplaceringen och inloppsplacering låg i storleken på skillnaden mellan max och 
min andel. Bäst fördelning erhölls för den motströmsriktade insprutaren och sämst fördelning 
erhölls för den medströmsriktade insprutaren. Dock var skillnaderna mellan de olika 
placeringarna väldigt små. Vilket tolkas som att insprutningsriktningens inverkan på 
fördelningen vid inloppet till katalysatorn är väldigt liten.  

 

   
Figur 72. ∫Φ för 
motströmsriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, vid 
snitt 1-3, skala:0.028185-
0.02814, maxvärde:0.028292, 
minvärde:0.025142. 

Figur 73. ∫Φ för 
medströmsriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, vid 
snitt 1-3, skala:0.028185-
0.02814, maxvärde0.028284, 
minvärde0.025085 

Figur 74. ∫Φ för 8 håls 
radielltriktad insprutare 
placerad vid avgasbroms, vid 
snitt 1-3, skala:0.028185-
0,02814, maxvärde:0.028287, 
minvärde:0.025098. 

 

 

Vid utvärdering av resultaten för avgasbromsplacering med det nya tidsintervallet vid snitt 5 (se 
Fig.72-74) ses att liknande fördelningsbild för ∫Φ ges för alla 3 insprutningsriktningar. Här ses 
återigen det problem som uppkommer på grund av att systemet inte har stabiliserat sig efter 2:a 
insprutningsperioden, vid jämförelse mellan detta nya tidsintervall och det gamla (se Fig.51-53) 
ses dock att en betydligt bättre fördelningsbild har uppnåtts med detta nya tidsintervall. Bäst 
fördelningsbild ses för den enkla motströmsriktade insprutaren och sämst fördelningsbild ses för 
den enkla medströmsriktade insprutaren. Resultaten tolkas som att insprutningsriktningens 
inverkan på fördelningen vid inloppet till katalysatorn är väldigt liten. 

8.5.4 Jämförelse av uppnådda resultat via analysmetod. 
Från resultaten sågs att insprutningsriktningens inverkan på fördelning av  ∫Φ vid inlopp till 
katalysator varierade.  
Resultaten tolkas som att den avgörande faktorn för god fördelning är insprutarens läge. För att 
på ett enkelt sätt numeriskt jämföra insprutningspunkt och läge valdes 2 stycken jämförelsetal 
dels σ(Φ) och dels en kvot för ∫Φ för den nya tidsintervallen, denna kvot definierades som: 

( ) ( )
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Φ

ΦΦ
=Φ

∫
∫∫ minmax

- 
)(ζ      (17) 

där ∫Φmax är maxvärde för ∫Φ över tidsintervallet och ∫Φmin är minvärdet för ∫Φ över tidsintervallet. 
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Placering och insprutningsriktning ∫Φmax ∫Φmin ∫Φmedel ζ(Φ) vid snitt 
5 (%) 

σ(Φ) vid 
snitt 5 

Gavelplacering motströms spray 0.029718 0.026466 0.028092 11.577 1.65E-03 

Gavelplacering medströms spray 0.029720 0.026510 0.028115 11.418 1.43E-03 

Gavelplacering 8 håls radiell spray 0.029457 0.026760 0.028109 9.596 1.40E-03 

Inloppsplacering medströms spray 0.028504 0.028424 0.028464 0.281 3.70E-04 

Inloppsplacering 8 håls radiell spray 0.028492 0.028434 0.028463 0.204 3.33E-04 

Inloppsplacering motströms spray 0.028436 0.028393 0.028415 0.150 3.16E-04 

Avgasbroms- placering medströms spray 0.028176 0.028158 0.028167 0.062 3.07E-04 

Avgasbroms- placering 8 håls radiell spray 0.028178 0.028162 0.028170 0.059 3.04E-04 

Avgasbroms- placering motströms spray 0.028173 0.028163 0.028168 0.036 3.00E-04 

Tabell 7.  Jämförelsetal 
 
I tabell 7 ses bl.a. de jämförelsetal som valts för utvärdering av resultaten. För gavelplacering 
ligger ζ(Φ) mellan ca 11.6-9.6%. Lägst ζ(Φ) gavs för den 8 håls radiella insprutaren vid denna 
placering. Detta indikerar att insprutningsriktningen har påverkan gällande fördelningen vid 
denna insprutningsplacering. För inloppsplacering ligger ζ(Φ) mellan ca 0.28-0.15 % detta är en 
reducering på ca 40 ggr jämfört med gavelplacering och tyder på att insprutning i gavel ej är att 
föredra om god fördelning vill uppnås.  Här ses att variationerna mellan de olika 
insprutningsriktningarna minskar vilket tyder på att insprutningsriktningens betydelse för jämn 
fördelning är mindre jämfört med gavelplaceringen. För avgasbromsplacering ligger ζ(Φ) mellan 
ca 0.06-0.04 detta tyder på att förflyttning av insprutaren från inloppet i ljuddämparen till 
avgasbromsen påverkan fördelningen positivt. Här ses en antydan till variation mellan de olika 
insprutningsriktningarna, skillnaden är dock så liten att i princip alla av dessa 
insprutningsriktningar kan användas med väldigt goda resultat vid denna placering. 

Sammanfattningsvis ses från Tabell 6 att vid förflyttning av insprutare från gavel till inlopp görs 
en stor vinst gällande fördelningen. Jämförelsetalet ζ(Φ) minskar med faktor 40 och blir vid 
denna placering mellan 0.3-0.15 % För att ytterligare förbättra fördelningen bör insprutaren 
placeras vid avgasbromsen där jämförelsetalet ζ(Φ) minskar med en faktor av ca 200 jämfört 
med gavelplaceringen. Standardavvikelsen σ(Φ) minskar med faktor 5 för inloppsplacering 
jämför med gavelplacering. Vidare så minskar σ(Φ) med en faktor 5.5 för avgasbromsplacering 
jämfört med gavelplacering. 

Tidigare grafisk presentation av ∫Φ hade varierande max och minvärden därför redovisas ej 
skillnader mellan de olika placeringarna från dessa fall. Detta för att erhålla bästa möjliga 
upplösning.  

 

8.6 Väggfilm 
Från de gjorda simuleringarna kunde data gällande väggfilmsträffar erhållas 
Som tidigare nämnts i avgränsningarna till studien så var det inte mjöligt att simulera 
väggfilmen. Med hänsyn till detta undersöktes antalet väggträffar för de olika fallen. 
Insprutningsplacering Motströms spray Medströms spray 8 håls radiell spray 

Avgasbroms 0 träffar 0 träffar 12163 träffar 

Inlopp 7 träffar 7361 träffar 68075 träffar 

Gavel 5812 träffar 20562 träffar 48249 träffar 

Tabell 8. Totalt antal väggträffar 
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I Tabell 8 ses det totala antalet väggträffar för varje simulering. Observera att på grund av ej 
fungerande väggfilm kunde samma spraydroppe träffa en vägg flera gånger. Här ses att för den 
8 håls radiella sprayen erhölls ett stort antal väggträffar vid alla insprutningsplaceringar. Vidare 
erhölls även ett större antal väggträffar för insprutare placerad i gavel för övriga 
sprayriktningarna samt för medströmsriktad spray vid inloppsplacering. 

Man kunde anta att resultat från studien skulle ha blivit likvärdiga för motströms respektive 
medströmsriktad spray vid avgasbromsplacering med aktiv väggfilmsmodul. Det är även ett 
rimligt antagande att inverkan av väggfilmsmodul skulle ha kunnat bortses från vid 
motströmsriktad spray i gavel, däremot är det tveksamt om liknande resultat skulle ha erhållits 
för övriga fall. Risk finns att den modell utan aktiv väggfilm som användes vid studie kan ha 
bidragit till ett bättre resultat för 8 håls radiell spray än vad som kan anses rimligt. 

 

8.7 Dropplivslängd 
Från simuleringarna kunde även data gällande spraydropparnas livslängd erhållas. Denna 
livstid är intressant eftersom att det är önskvärt att alla spraydroppar har förångats och blandat 
sig med avgaserna innan de når inloppet till katalysatorn. 

 

Placering och insprutningsriktning 
Tidpunkt då alla 

spraydroppar 
förångats (s) 

Gavelplacering motströms spray 0.451 

Gavelplacering medströms spray 0.450 

Gavelplacering 8 håls radiell spray 0.449 

Inloppsplacering medströms spray 0.455 

Inloppsplacering 8 håls radiell spray 0.451 

Inloppsplacering motströms spray 0.449 

Avgasbroms- placering medströms spray 0.453 

Avgasbroms- placering 8 håls radiell spray 0.449 

Avgasbroms- placering motströms spray 0.446 

Tabell 9. Dropplivslängd 

 

I tabell 9 ses den tidpunkt efter den andra sprayen när alla spraydroppar har förångats efter den 
andra insprutningen. Här ses att för gavelplaceringen har den motströmsriktade insprutaren 
längst tid samt den 8 håls radiella insprutaren kortast tid. Det kan därmed antas att den 
insprutningsplacering som har kortast total förångningstid för alla spraydroppar är den som ger 
jämnast fördelning för den ansatta insprutningsplaceringen. 
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9 Slutsats och diskussion 

Följande slutsatser kunde dras: 

• Simulerad modell uppvisar liknande fördelning som uppmätt fördelning för aktuellt 
driftsfall. 

• Aktuell utformning av spiral skapar ojämnt hastighetsfält vid inlopp till katalysator. 

• Insprutares avstånd från katalysator påverkar i större grad homogenitet i tvärsnittet in till 
katalysatorn än munstyckets utformning  

• Kombinationen av insprutare placerad vid avgasbroms med enkelt motströmsriktat 
munstycke gav bäst fördelning vid inloppet till katalystorn. 

 

Jämförelse av homogenitet av ∫Φ in till katalysator för simulerad modell och uppmätt fördelning 
visade liknande fördelningsbild för simulerad vatteninsprutning och uppmätt ureainsprutning. 
Detta verifierar att dom antagande som gjordes för studien kan antas rimliga.   
 
Det sågs från resultaten att aktuell utformning av spiral skapar hastighetsgradienter vid inlopp 
till katalysator. Dessa gradienter antas medföra att en sämre fördelning av insprutade vätska 
över tvärsnitt till katalysator uppnås än vad som vore fallet för vid ett homogent hastighetsfält in 
till katalysator. 

Från resultaten dras slutsatsen att viktigaste parametern för en homogen fördelning av H2O in 
till katalysator var placering av insprutaren. Resultat visade att en insprutare placerad längre 
från katalysator ger en homogenare fördelning av H2O, detta kan tyckas vara uppenbart 
eftersom att en insprutare placerad längre bort från katalysatorn medför att ånga har längre tid 
på sig att blandas med avgaser.  

Anmärkningsvärt är sprayriktningens inverkan på resultatet. För gavelplaceringen gav den 
motströms riktade insprutaren den sämsta homogeniteten och den 8 håls radiellt riktade 
insprutaren den bästa. För de övriga insprutningsplaceringarna gavs den bästa homogeniteten 
för den motströmsriktade insprutaren och den sämsta homogeniteten för den medströmsriktade 
insprutaren.  Rent generellt kan tyckas att den motströmsriktade insprutaren borde ha visat en 
bättre homogenitet än den medströmsriktade för alla insprutningsplaceringar eftersom att 
blandningen blir bättre vid kolliderande flöden.  

Vilket resultat som skulle ha uppnåtts med fungerande väggfilm? Eftersom att väggfilm inte 
fungerade vid denna studie, så ”studsade” delar av spray som träffade en vägg ut igen och 
framför allt så skulle väggar med sprayfilm uppvisa en lägre temperatur än den ansatta 
väggtemperaturen av 570K. Därmed kan man tänka sig att detta beteende skulle ha kunnat 
bidra till bättre blandning av avgaser och vätska, framförallt för 8 håls radiell spray. Vilket inte 
skulle ha varit fallet vid en aktiverade väggfilmsmodul. Då skulle istället spray som hamnat på 
vägg stannat kvar i gränsskikt och gett låg inbladningshastighet i gas, samt lägre 
förångningshastighet. 

Vidare kan frågas om de randvillkor som användes var rimliga. Vid jämförelse av uppmätt och 
simulerad fördelning sågs samma typ av fördelningsbild, men man bör trots detta ställa följande 
fråga: Är det rimligt att väggtemperatur i hela systemet är den samma som avgastemperaturen? 
Ett rimligt antagande bör vara väggtemperatur skulle ha sänkts med 20-30˚C.  



 

 37 
 

Fråga gällande avgasbromsens betydelse för simuleringen bör även ställas. Visserligen så 
skapar denna ett turbulent område som kan vara till nytta för blandning vid insprutare placerad 
vid avgasbroms, men frågan är om denna turbulens inte har stabiliserat sig vid inlopp till 
katalysator. Med en beräkningsmodell utan avgasbroms så skulle visserligen den turbulens som 
den skapas ej tas hänsyn till, men samtidigt skulle beräkningsnätet till modellen bli betydligt 
mindre. Dessa frigjorda celler skulle kunna användas till lösa upp primära insprutningsområde 
på ett bättre sätt. Eller så kunde dessa frigjorda celler bortses från och därmed skapa en 
snabbare beräkningsmodell där mer tid hade kunnat läggas på studie av fler parametrar till 
exempel droppstorlek hos spray, antal spraydroppar vid olika sprayriktningar samt fler 
insprutningsplaceringar. 

 
Förslag på fortsatt arbete 

Med hänsyn till resultat från denna studie, finns en mängd parametrar som skulle vara 
intressanta för fortsatt studie. Förslagsvis bör avgasbromsspjället bara ingå i studien då 
insprutaren är placerad vid avgasbromsen. Det kan antas att dess inverkan på homogenitet av 
vatten i avgaser vid inloppet till katalysatorn är försumbar för de övriga insprutarplaceringarna. 
Om utgångspunkten är att fortsätta att simulera samma driftpunkt som vid denna studie bör 
förslagsvis detta studeras: 

• Utformning av spiral inne i ljuddämpare. 

• Studie av insprutade spraydroppars storlek samt antal spraydroppar.  

• Var i systemet som spraydropparna har övergått till gasfas. 

• Studie med fungerande väggfilmsmodul i aktuell CFD-kod. 

• Jämförelse mellan aktuell modell och fungerande kemimodell med omvandling av urea till 
ammoniak för aktuell CFD-kod. 

• Experimentell verifiering av fördelningsbild för de mest utslagsgivande 
parameterförändringar från simuleringarna. 

 
Som sågs vid studie så skapar aktuell geometri med spiral inne i ljuddämpare ojämn 
hastighetsfördelning över inlopp till katalysator, detta leder till att homogenitet för massandelen 
H2O i avgaser in till katalysator försämras. Därför är det lämpligt att studeras hur denna spirals 
geometri bäst skall utformas för att erhålla så homogen fördelning av H2O i avgaser in till 
katalysator som möjligt.  

En annan intressant parameter att studera är droppstorlek samt antal droppar. Den andel av 
droppar som har störst droppstorlek antas ta längst tid att förångas. Det är därför lämpligt att 
studera huruvida fördelningen vid inloppet till katalysatorn skulle förändras vid förändring av 
droppstorleksfördelningen i CFD-modellen.  
 
Från resultaten sågs att den tidpunkt när alla droppar hade förångats varierade för framförallt 
gavelplacering, det kan misstänkas att alla droppar inte har hunnit förångats innan dom når 
inloppet till katalysatorn. Det är därför önskvärt att undersöka om några spraydroppar kommer 
in vid inloppet till katalysatorn och om så är fallet vad som kan göras för att förbättra systemet 
så att alla droppar hinner förångas innan inloppet till katalysatorn. 

En studie med fungerande väggfilm är att föredra för att eventuellt få större utslag mellan olika 
insprutarriktningar för vatten och därmed på ett bättre sätt kunna analysera vad en direkt 
väggträff av spray ger för resultat, samt om eventuell risk finns för att en tjock väggfilm kan 
byggas upp vid någon vägg i SCR-systemet. 
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Jämförelse, av de mest utslagsgivande parameterförändringarnas inverkan på resultat mellan 
en modell med ureainsprutning och med kemiskomvandling av urea till ammoniak med den 
aktuella modellen, med vatteninsprutning. Detta för att identifiera hur tidsaspekten gällande 
omvandling av urea till ammoniak påverkar resultaten. Det är rimligt att anta att den 
fördelningsbild som gavs för vatteninsprutning skulle bli den samma för ureainsprutning.  

Experimentell verifiering av homogenitet vid inlopp till katalysator med de mest utslagsgivande 
parameterförändringar från simulering. Det skulle vara väldigt intressant att via experiment 
påvisa om fördelningsbilden stämmer för inlopps och avgasbromsplacering samt om storleken 
på det spann som gavs mellan max och min medelmassandel H2O vid inloppet till katalysatorn 
kan antas vara rimligt. Som det sågs från resultaten i simuleringarna var fördelningsbilden mer 
eller mindre den samma för alla insprutningsplacering och spray riktningar, det som varierade 
var max och min nivå för medel massandelen H2O vid inloppet till katalysatorn.  
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Inställningar för beräkningnät. Bilaga 1(6)  
 

Här visas de förfiningar som gjorts för att lösa upp geometrin för SCR-systemet. 

 

   

      
  

 

  

 

 

 

 

Figur 1.Beräkningsnät. 

Tabell 1. Globala inställningar. 
 

Global cellstorlek 

Max (m) 0.01 

Min (m) 0.00125 

Depth 0 

Closure level 1 

Tabell 2. Förfiningar. 

Sektioner Storlek(m)/Djup 

Inlopp 0.005/0 

Avgasbroms del 1 [1] 0.0025/0 

Avgasbroms del 2 [1] 0.000625/0.003 

Rör nära avgasbroms [2] 0.005/0 

Vägg [3] 0.005/0.002 

Spiral [3] 0.005/0.005 

Kanter [4] 0.0025/0 

Katalysator 0.01/0 

  

[1] [2] 

[4]

[3]
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Programkod för utvärdering av resultat. Bilaga 2(6) 
 

Skript för uträknande av medel massandel H2O över tvärsnitt: 

// This formula can only be used with CELL selections 
// In case of FACE Selections please replace the relevant 
// Lines in $$Formula section 
double value; 
$$init 
 
Bind("ElementData:Species:Mass_Fraction_H2O:-", value); 
 
$$formula 
//In case of FACE Selections use following two lines 
divisor += |n|; 
return |n| . value; 
//For Cell Selections 
//divisor += vol; 
//return value * vol; 
 

Skript för uträknande av tidsmedelvärde av massandel H2O: 

double t_start = 0.35; // holds time at first call 
double t_end = 0.6; 
double t_prev;       // holds time at previous call 
double delta_t;      // aux. 
double delta_t_sum;  // aux. 
 
double sum[1]; 
int  ncells = 0; 
 
double value; 
$$init 
Bind("ElementData:Species:Mass_Fraction_H2O:-", value); 
sprintf(name, "ElementData:Species_medel:Mass_Fraction_H2O:-"); 
if(ncells != NCELL){    // this will happen at start / restart / 
rezones 
   ncells = NCELL; 
   resize(sum, ncells); 
   sum = 0.0;           // vector assignment! 
   t_start = t; 
   t_prev = t; 
} 
delta_t_sum = t_prev - t_start; 
delta_t  = t - t_prev; 
if(delta_t < 1.0e-30) delta_t = 1.0e-30;   // to avoid divisions by 0! 
t_prev = t; 
//print "name:", name; 
$$formula 
if(index >= NCELL) return 0.0; // set zero at boundary faces 
// if averaging, update average with current value 
sum[index] = (sum[index]*delta_t_sum + value*delta_t) 
           / (delta_t_sum + delta_t); 
 
// if time-weighted sum, add current value times delta_t 
// sum[index] += value*delta_t; 
return sum[index]; 
 

Skript för uträknande av standardavvikelse medel massandel H2O över tvär snitt: 

double dens; 
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double mfrac; 
double mf_sum = 0; 
double mf2_sum = 0; 
int ncells = 0; 
$$init 
double mf_mean; 
if(init){ 
 Bind("ElementData:Species:Mass_Fraction_H2O
:-", mfrac); 
//        Ncell = NCELL; 
//        print "Number of cells in selection:",Ncell; 
 Bind("ElementData:Flow:Density:kg/m^3", 
dens); 
 print "computing average massfraction..."; 
 init = 0; 
}else{ 
 mf_mean = vals[0] / divisor; 
        vals[0] = sqrt((mf2_sum - 2*mf_mean*mf_sum + 
ncells*mf_mean*mf_mean)/(ncells-1)); 
 divisor = 0.0; 
// print "---------------> Time:", t, ", 
Mass_frac_mean", mf_mean; 
        mf_sum = 0; 
        mf2_sum = 0; 
        ncells = 0; 
} 
$$formula 
double weight = |n|; 
if(weight <= 0.0) weight = vol; 
mf_sum += mfrac; 
mf2_sum += mfrac*mfrac; 
divisor += weight * dens; 
ncells++; 
return weight * dens * mfrac; 
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Specifika inställningar i FIRE. Bilaga 3(6) 
 

 

Aktiva Moduler: 

• Porositet 

• Fasövergång 

• Spray 

Inloppsrandvillkor: 

• Konstant temperatur 

• Konstant turbulens 

• Relativ hastighet för turbulens: 10 m/s 

• % av medel hastighet för turbulens: 10 

• % av hydraulisk diameter:10 

• TKE:1,5 m2/s2 

• Turbulent längdskala:0.009377 m 

• Tdr:32.1916 m2/s3 
 
Randvillkor för fluiden: 
 

• Gaskonstant:257 J/kg K 
• Specifik värmekapacitet: 1007 J/kg K 
• Dynamisk viskositet:1.8428e-5 Ns/m2 

• Termisk konduktivitet:0.0257 W/m K 
• Referens tryck: 100000 Pa 
• Referens temperatur:273.15 K 
• Referens densitet:1.188558 kg/m3 

 
Initialvillkor för fluiden: 
 

• Tryck:1000 Pa 

• Densitet:1.1 kg/m3 

• TKE:1.5 m2/s2 

• Turbulent längdskala:0.009377 m 

• Tdr:32.1915 m2/s3 

• U:0.45 m/s  

• V:0.18 m/s  

• W:-0.088 m/s  

• Likformig fördelning av massflödet över tvärsnittet vid inloppet.  
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Specifika inställningar i FIRE. Bilaga 3(6) 
Fasövergång:  

• EGR:1  

• EGRkomp=0.32 

Diskretisering: 
 

• Randvillkor extrapoleras 
• Derivater löses med Minsta kvadrat metoden 
• Diskretiseringmodell:Simple 
• Turbulensmodell: K-epsilon. 

 
Porositet: 

• Typ:Katalytisk tub friktion 
• Hydraulisk diameter: 0.001225 m 
• Formfaktor:0.9. 
• Volymsandel:0.605. 
• Konstant turbulens. 
• Relativ turbulent längdskala:0.001. 
• Porositets riktning: [0, -1, 0]. 
 

Spray: 
• Förångingsmodell: Dukowics, E1=1, E2=3. 
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Inställningar under inledande simulering. Bilaga 4(6) 

Tid (sekunder) 
Underrelaxations 

faktorer 
Iterationer 

Konvergens 

kriterier 

Från Till Tidsteg Rörelsemängd Tryck 

Max antal 

iterationer 

per tidsteg 

Min antal 

iterationer 

per tidssteg 

Rörelsemängd Tryck 

0 0.01 0.001 0.4 0.05 40 10 0,1 0,1 

0.01 0.1 0.01 0.5 0.15 40 10 0,1 0,1 

0.1 0.12 0.002 0.5 0.15 45 10 0,1 0,1 

0.12 0.18 0.002 0.7 0.2 45 10 0,1 0,1 

0.18 0.35 0.005 0.7 0.2 30 10 0,1 0,1 

0.35 0.37 0.004 0.35 0.1 40 10 0,1 0,1 

0.37 0.43 0.004 0.7 0.2 40 10 0,1 0,1 

0.43 0.6 0.01 0.7 0.2 35 10 0,1 0,1 

Tabell 1. Inställningar under inledande simulering. 
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Beräkningstid för inledande simulering. Bilaga 5(6) 
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Figur 1.Beräkningstid. 
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Inställningar under parameterstudie. Bilaga 6(6) 

Tid (sekunder) 
Underrelaxations 

faktorer 
Iterationer 

Konvergens 

kriterier 

Från Till Tidsteg Rörelsemängd Tryck 

Max antal 

iterationer 

per tidsteg 

Min antal 

iterationer 

per tidssteg 

Rörelsemängd Tryck 

0 0.01 0.0002 0.4 0.05 10 2 0,1 0,1 

0.01 0.1 0.001 0.5 0.15 10 2 0,1 0,1 

0.1 0.12 0.0008 0.5 0.15 20 2 0,1 0,1 

0.12 0.18 0.0008 0.7 0.2 20 2 0,1 0,1 

0.18 0.35 0.002 0.7 0.2 30 10 0,1 0,1 

0.35 0.37 0.0002 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

0.37 0.42 0.0004 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

0.42 0.43 0.0002 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

0.43 0.44 0.0004 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

0.44 0.46 0.001 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

0.46 0.6 0.003 0.7 0.2 20 10 0,1 0,1 

Tabell 1. Inställningar under parameterstudie. 
 




