
TPS-02/46

FÖRBÄTTRAD UTFORMNING AV
SEKUNDÄRFÖRBRÄNNINGSZON I
VEDPANNA

Christian Fredriksson, Roger Hermansson,
Sylvain Leduc

December 2002



 

 
 
 
F1023-slutrapport-CFver15     
2002-12-19 TPS-02/46  

 Titel: Förbättrad utformning av sekundärförbränningszon i 
vedpanna 

 Författare: Christian Fredriksson, Roger Hermansson, Sylvain Leduc  

 Rapportnummer:  TPS-02/46   

 Version: Slutversion 
 Datum:  2002-12-19 

 Språk: Svenska 
 Antal sidor: 39 

 Nyckelord:  Experiment, modellering, vedpanna, CFD, emissioner, partiklar 
 Spridning:         

 Beställare: Statens energimyndighet 
 Beställares ID: P12826-1 

 Avsändare: TPS Termiska Processer AB, Studsvik, 611 82 Nyköping 
Tel 0155-22 13 00, Fax 0155-26 30 52, e-post tps@tps.se 

 Godkänd av:  

 

 

ABSTRACT 
This report presents the results from work with the aim to reduce the emissions of particles and 
unburnt gaseous components from a modern wood fired boiler by improving the design of the 
secondary combustion zone. The secondary combustion zone is the part of the boiler where the 
combustible gas from the wood is burnt by addition of secondary air. As a part of this work a 
CFD model of the secondary combustion zone has been validated which can be used as a tool 
for design of wood boilers. 

Validation of the CFD model showed that it was possible to simulate the velocity- and 
temperature field in the secondary combustion zone with good accuracy provided that the data 
of inlet massflow and inlet gas temperature were correct. Validation of the particle-tracking 
model was also done which showed that the model could track particles with sizes down to 0.4 
mm with acceptable accuracy. It is most likely also possible to track particles with sizes below 
0.4 mm with acceptable accuracy, but this could not be shown in this work due to difficulties in 
modeling turbulence in flows with very high Reynold number which was the case when 
validating tracking of very fine particles. The RNG k-ε model was used for modeling of the 
turbulence. 

The combustion condition in the secondary combustion zone has been investigated in 
experiments and CFD simulations. The burning cycle was divided into three parts; start-up, full 
load and burnout. Several modifications of the secondary combustion zone design were tested in 
order to reduce the emissions of unburnt gas and particles. The modifications where designed to 
increase the mixing of gas and oxygen, increasing the residence time in the warmest part of the 
secondary combustions zone and creating areas where particles could be separated from the gas 
flow. Two modifications lead to reduced emission, one was by placing a steel plate inside the 
ceramic bowl beneath the gas inlet from the wood storage to speed up the heating of the 
combustion zone during start-up, the other one was by sealing of gaps between the ceramic 
bowl and the ceramic grate which acts as the “roof” of the secondary combustion zone. The 
result was a decrease in emissions of CO and THC (total hydrocarbons). A steel plate inside the 
bowl reduced emission of CO and THC with approximately 30-50% during start-up. By sealing 
of the gap between the bowl and grate the emission of CO during full load was decreased from 
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approximately 2000 to 60 ppm. None of the other modifications lead to any significant 
reduction emissions of CO, THC or particles. 

Reduced emissions of unburnt gas at full load can be attained by achieving good sealing of gaps 
between construction elements in the boiler. During start-up and burnout it is necessary to be 
able to control and reduce the amount of excess air in order to increase gas temperature. 
Increased burnout of particles was difficult to achieve due to the short residence time in the 
secondary combustion zone. CFD-simulation was shown to be a useful tool to achieve a more 
detailed knowledge of the combustion conditions in the secondary combustion zone. 
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1 Sammanfattning 
I denna rapport presenteras resultat från arbete med målet att reducera emissionerna av partiklar 
och oförbrända gaskomponenter från en modern vedpanna genom att förbättra utformningen av 
pannans sekundärförbränningszon. Sekundärförbränningszonen är den del av pannan där de 
brännbara gaserna från veden slutförbränns med sekundärluft. Som en del i detta arbete har en 
CFD-modell för sekundärförbränningszonen validerats vilken kan användas vid konstruktion av 
vedpannor. 

Validering av CFD-modellen visade att det går att simulera hastighets- och temperaturfält i 
sekundärförbränningszonen med god noggrannhet förutsatt att indata för massflöde och 
ingående gastemperatur är korrekt. Validering av partikelspårningsmodell gjordes också vilket 
visade att modellen kunde spåra partiklar med storlek ned till 0,4 µm med acceptabel noggrann-
het. Det är troligen också möjligt att spåra partiklar under 0,4 µm med acceptabel noggrannhet 
vilket dock inte kunde visas i detta arbete pga. svårigheter att modellera turbulens vid väldigt 
höga Re-tal, vilket var fallet vid validering med väldigt fina partiklar. För att modellera 
turbulensen användes RNG k-e modellen. 

Genom experiment och CFD-simulering har förbränningsförhållanden som råder i en modern 
vedpanna undersökts. Eldningsperioden har delats upp i tre delar; uppstart, fullast och 
utbränning. De modifieringar som sedan togs fram för att minska emissionerna av oförbränd gas 
och partiklar var inriktade på att öka omblandningen av gas och syre, öka uppehållstiden i den 
varmaste delen av sekundärförbränningszonen och att skapa områden där är det möjligt för 
partiklar att separeras från gasströmmen och avskiljas. Två modifieringar som ledde till 
minskade emissioner var dels en plåt som lades i keramikskålen för att snabba upp 
uppvärmningen av skålutrymmet och på så sätt öka utbränningen vid uppstart, och dels tätning 
av mellanrum mellan skålen och den keramiska rosten som utgör ”taket” i sekundär-
förbränningszonen. Resultatet blev lägre emissioner av både CO och THC (totala kolväten). Plåt 
i skål minskade emissioner av CO och THC med ca 30-50 % under uppstart. Genom att täta 
mellanrum mellan skål och rost kunde emissionerna av CO minskas från ca 2000 ppm till ca 60 
ppm under fullastperioden. Ingen av de andra modifieringarna ledde till någon signifikant 
minskning av utsläpp av vare sig CO, THC eller partiklar. 

Minskade utsläpp av oförbränd gas under fullast kan uppnås genom att åstadkomma en bra 
tätning av mellanrum mellan konstruktionselement i vedpannan. Under uppstart och utbränning 
är det nödvändigt att på något sätt kontrollera och minska luftöverskottet och på så sätt öka 
temperaturen. Ökad utbränning av partiklar är svårt att uppnå med de korta uppehållstider som 
råder i pannan. CFD-simulering har visat sig användbar för att få detaljkunskap om förhållanden 
i sekundärförbränningszonen. 

2 Bakgrund 
Småskalig vedeldning förknippas ofta med höga emissioner, främst av tjäror och andra 
oförbrända komponenter. Detta är definitivt sant vad gäller äldre pannor och pannor som inte 
eldas mot en ackumulatortank men även för moderna villapannor är emissionerna betydligt 
högre än för större anläggningar. Oförbränt men även NOx och i ännu större utsträckning 
partiklar släpps ut. Det senare studeras bl.a. inom en schweizisk undersökning [1] som visar att 
partikelemissionerna från en modern villapanna med omvänd förbränning visserligen är 
betydligt lägre än för en äldre panna baserad på överförbränning men fortfarande höga i 
jämförelse med andra typer av förbränning. Ett ökat användande av biobränslen vid småskalig 
förbränning i Sverige kommer alltså att öka belastningen av partiklar i områden där människor 
vistas. Det har konstaterats att det är i huvudsak partiklar med en diameter under 10 µm som står 
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för de största hälsoriskerna i och med att dessa partiklar är inandningsbara [2]. Det har också 
visats att partiklar från småskalig biobränsleeldning i huvudsak är i storleksordningen 0.1 µm 
[3, 4]. 

Moderna vedpannor är i de flesta fall av relativt snarlika konstruktioner som bygger på 
förgasning av veden i en primärzon varifrån de brännbara gaserna leds ner genom rosten där 
sekundärluften tillsätts. Efter tillsatsen av sekundärluft sker slutförbränningen, ofta genom att 
flammorna slår ner i en skål där en viss återcirkulation kan åstadkommas men ibland genom att 
flammorna slår direkt ner i en plan plåt innan de länkas av framåt eller bakåt. Utvecklingen har 
gått från pannkonstruktioner med självdrag, sedan med tilluftsfläkt för att idag huvudsakligen 
utnyttja en rökgasfläkt. Detta gör att tryckfallet inte längre på samma sätt som tidigare är 
begränsande utan att olika förbränningstekniska åtgärder som resulterar i en ökning av 
tryckfallet kan accepteras. Man har därmed en större frihet än tidigare att på ett optimalt sätt 
utforma den sekundära förbränningszonen vilket dock ännu inte har utnyttjats fullt ut. 
Användning av CFD-simulering vid undersökning av vedförbränning har blivit mer vanligt och 
har ökat i betydelse allteftersom bättre modeller utvecklas som både är noggrannare och mer 
lättanvända, se till exempel [5,6]. CFD-simulering används dock inte i dagsläget av 
pannkonstruktörer i någon större utsträckning. 

3 Målsättning 
Målsättningen för detta arbete har varit att förbättra utformningen av den sekundära 
förbränningszonen i en modern vedpanna och ta fram generella designkriterier för den 
sekundära förbränningszonen för att minska emissioner av partiklar till atmosfären. Ett delmål 
har varit att ta fram och validera numeriska CFD-modeller som kan användas vid konstruktion 
av vedpannor för att uppnå bättre utbränning och bättre partikelavskiljning. 

4 Genomförande 
Förbränningsförhållanden i sekundärförbränningszonen i en i dagsläget modern vedpanna har 
studerats både experimentellt och med numerisk s.k. CFD-modellering med det kommersiella 
programmet Fluent. En modell har tagits fram för att simulera hastighets- och temperaturfält 
samt partikelbanor. Detta har gjort det möjligt att undersöka relevanta parametrar såsom 
temperatur, uppehållstid och omblandning för både gas och partiklar. Förbränning har inte 
simulerats utan gasen har antagits vara i princip slutförbränd när den kommer in i sekundär-
förbränningszonen. Modellerna för förbränning som kan användas vid simulering av 
vedförbränning är i dagsläget relativt komplicerade att använda med varierande noggrannhet 
och inkluderades inte i modellen för att på ett relativt enkelt och tillförlitligt sätt kunna studera 
förbränningsförhållanden utan påverkan av fel i förbränningsmodellen. Partikelspårnings-
modellen validerades genom att modellera en så kallad lågtrycksimpaktor som med tröghets-
krafter klassificerar partiklar med storlekar ned till 0.03 µm vilket var relevanta partikelstorlekar 
för detta arbete. 

Det experimentella arbetet har delats in i två delar. Den första delen gjordes med en mer 
omfattande mätutrustning för validering av CFD-modeller av sekundärförbränningszonen, så att 
hastighets-, tryck- och temperaturfält kan predikteras på ett tillfredsställande sätt. Den andra 
experimentella delen gjordes för att utvärdera olika modifieringar av sekundärförbrännings-
zonen med syfte att förbättra utbränningen och minska utsläppen av stoft. Mellan den första och 
andra experimentella delen testades en mängd olika modifieringarna genom CFD-simuleringar. 
De intressantaste kandidaterna utvärderades senare experimentellt. Med hjälp av resultat och 
erfarenheter, från både de experimentella delarna och de CFD-simuleringar som gjorts, förslås 
sedan generella designkriterier för utformning av sekundärförbränningszonen. Designkriterierna 
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är tänkta att kunna användas tillsammans med CFD-simuleringar som ett stöd för konstruktörer 
av vedpannor. De båda experimentella delarna har utförts av TPS, validering av CFD-modeller 
har gjorts vid Luleå Tekniska Universitet. 

4.1 Experiment 

4.1.1 Experimentell utrustning 
Experiment gjordes på en modern vedpanna med 30 kW värmeeffekt. I Figur 1 visas en bild på 
den nedre delen av pannan uppställd för experiment och i Figur 2 visas en tecknad bild av 
pannan i genomskärning. Konstruktionen av pannan är av samma typ som de flesta andra 
moderna och miljögodkända pannor, det vill säga med omvänd förbränning, där ej slutförbrända 
gaser leds från vedmagasinet nedåt till en sekundärförbränningszon där extra luft tillsätts för att 
slutförbränna gasen. Gas och förbränningsluft blandas där i en skål för att sedan ledas ut till ett 
utrymme nedanför bränsleförrådet där gasen kyls något innan den når konvektionsdelen där den 
huvudsakliga värmeöverföringen sker. Denna princip är som nämnts den mest vanliga bland 
miljögodkända vedpannor i dagsläget, det som kan skilja mellan olika modeller är hur skålen är 
utformad och i vilket material den är tillverkad. I den panna som använts här är skålen av 
keramik och öppningen är riktad framåt mot pannluckan som man kan se i Figur 3. Sekundär-
förbränningszonens volym är ca 0,039 m3 (0.35*0.15*0.74m). 

  

Figur 1. Experimentuppställning i vedpannans 
nedre del. 

Figur 2. Nedre del av vedpanna i 
genomskärning. 

Pannan är även utrustad med en lambda-sond som mätte O2-halten i rökgasen vilket i sin tur 
reglerade tillförsel av primär- och sekundärluft för att upprätthålla en önskad O2-halt i gasen. 
Pannan kopplades till befintligt rökgassystem och vattensystem med ackumulator på lab. En 
luftkyld värmeväxlare användes också vid behov för att kyla pannvatten. Vid pannan styrdes 
vattentemperaturen dels genom en shuntventil som strypte vattenflödet till pannan under 
uppeldning, dels av pannan själv som stryper lufttillförseln om vattentemperaturen blir för hög. 
Normalt har utgående vatten en temperatur av ca 70°C vilket innebär fullt vattenflöde och 
normal lufttillförsel. 

Vid experiment för validering av CFD-modell mättes gashastighet, temperatur, gassamman-
sättning och rökgasflöde. Hastighet mättes med två pitotrör som var instuckna i sekundär-
förbränningszonen från ena sidan, se Figur 1, och traverserades för att mäta hastighetsprofilen 
längs två linjer på den ena sidan av pannan. Sekundärförbränningszonen är symmetrisk och det 
antogs att hastigheten är densamma på båda sidor. Pitotrören tillverkades i rostfritt stål och 
spetsen svetsades för att tåla den höga temperaturen. Differenstrycket över pitotrören mättes 
med temperaturkompenserad differenstrycktransmitter från Furness Controls Ltd med 
mätområde ±40 Pa och med felet <0.5 % av mätvärdet. Temperatur mättes i tio punkter för att 
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bestämma gas- och vattentemperatur. Samtliga termoelement var av typen K. Två av 
gastemperaturmätningarna, en i skålen och en vid det bakre pitotröret, gjordes med 
sugpyrometer för att bestämma gasens temperatur utan påverkan av strålning till och från 
väggar. Positionerna för de olika mätpunkterna visas i Figur 4. I figuren betecknar bokstaven 
”T” temperaturmätning med oskyddat termoelement, bokstaven ”S” temperaturmätning med 
sugpyrometer och ”V” hastighetsmätning med pitotrör. Gasen sammansättning vad gäller O2, 
CO2 och CO mättes på torr rökgas i pannans utlopp. Halten av H2O i gasen kunde också 
bestämmas genom att mäta O2-halten i både den torra och våta gasen. O2-halten i den torra 
gasen gavs av den konventionella O2-mätutrustningen och O2-halten i den våta gasen kunde 
bestämmas ur signalen från den befintliga lambda-sonden. Rökgasflödet bestämdes genom 
spårgasmätning vilket innebär att en känd mängd av en inert gas, helium i detta fall, injicerades 
till rökgaserna i sekundärförbränningszonen. Nedströms pannan bestämdes sedan halten av He i 
de torra rökgaserna med He-läcksökare, vilket gjorde att det var möjligt att beräkna det totala 
torra rökgasflödet. Helium-läcksökaren var av märket Alcatel ASM 110 Turbo CL. Genom den 
beräknade fukthalten i gasen kunde även det totala våta rökgasflödet bestämmas. 

Vid experiment för utvärdering av modifieringar av sekundärförbränningszonen mättes 
gassammansättning vad gäller O2, CO2, CO och THC (totalkolväte), gastemperatur i pannans 
utlopp, stofthalt i gas från panna och in- och utgående vattentemperatur. Stofthalten mättes med 
isokinetisk stoftsond och tillhörande utrustning från Metlab Miljö AB. 

Som bränsle användes inomhustorkad björkved med längd ca 0.5m där varje längd var kluven i 
fyra bitar. Fukthalten låg på cirka 18 % och värmevärdet på cirka 20 MJ/kg TS. 

 

 

 

 

Figur 3. Sekundärförbränningszon sedd från 
pannans frontvägg med nedre pann-
luckan öppen. 

Figur 4. Skiss över sekundärförbränningszon med 
mätpunkter sedd ovanifrån (V) och från 
sida (H). 

4.1.2 Beräkningsmetoder 
Som beskrivits bestämdes gashastigheter i vedpannan med pitotrör, hastigheten beräknas som 

 

)
15,273

15,273
(25,1

2

gasT

dp
v

+
⋅

⋅=   (1) 

där dp är uppmätt differenstryck och Tgas är gastemperaturen uppmätt med sugpyrometer. Det 
värde på gashastigheten som användes vid validering var ett medelvärde under den tid som 
mätningen pågick i aktuell position. I Figur 5 visas ett exempel på hur gashastigheten varierade 
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under en mätperiod där två pitotrör traverseras. Pitotrör ”V fram” mäter i tre punkter och ”V 
bak” i fyra punkter, se även Figur 4. För pitorör ”V bak” registreras även negativa difftryck i de 
två innersta mätpunkterna vilket innebär att gasflödet är relativt instabilt och fluktuerar kring 
nollvärdet. 
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Figur 5. Gashastighet (m/s) som funktion av tid (minuter) vid traversering av pitotrör. 

Panneffekten bestämdes genom att mäta in- och utgående vattentemperatur till pannan och med 
jämna mellanrum manuellt läsa av flödesmätaren som mäter vattenflödet till pannan. Gasflödet 
bestämdes som nämnts genom att först injicera ett känt flöde av helium till sekundär-
förbränningszonen genom ett hål i nedre luckan till sekundärförbränningszonen, se Figur 1. 
Heliumgasen blandas i sekundärförbränningszonen med rökgaserna och koncentrationen av den 
utspädda heliumgasen bestäms nedströms pannan i samma gasuttag som användes för 
gasanalys. Koncentrationen bestämdes på torr gas. Instrumentet för mätning av helium-
koncentrationen kalibrerades i en separat uppställning där helium injicerades i ett känt gasflöde 
av samma storlek som det förväntade rökgasflödet från vedpannan. 

Det totala torra rökgasflödet kunde beräknas genom 
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där [He] är den uppmätta volymkoncentrationen av helium i torr gas. Fukthalten i gasen 
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och det total våta rökgasflödet kunde därefter beräknas enligt: 

 
][1 2OH

V
V tg

vg −
=

&
&     (4) 

Bestämning av halten oförbränt i flygaskan gjordes på det material som samlats upp på glas-
fiberfilter vid stoftprovtagning. Filtren torkades och hölls sedan torra i excikator tills de 
inaskades i ugn vid 550°C i 1 timme. Filtren vägdes före och efter inaskning. Ett antal filter utan 
stoft inaskades också för att bestämma ett medelvärde på viktminskningen av rena filter som 
visade sig inte vara försumbar. Halten oförbränt beräknades som viktminskningen av filter med 
stoft minskat med medelvärdet på viktminskningen av rena filter och dividerat med den mängd 
stoft som mättes vid stoftprovtagning. Osäkerheten i viktminskningen hos rena filter vid 
upphettning till 550°C gjorde att två olika metoder användes vid beräkning av halten oförbränt. 
Den resulterande halten oförbränt presenteras därför som två värden vilket ger ett spann där den 
faktiska halten bör ligga med en högre sannolikhet. 

4.1.3 Experimentellt genomförande 
Vid alla experiment i vedpannan började eldningen med ett första vedinlägg på 4 kg. När det 
vedinlägget hade brunnit ut och CO2-halten hade sjunkit under 4 %, lades nästa vedinlägg på  
20 kg in. Ingen mer ved lades sedan in ut. En eldningsperiod var normalt 2-3 timmar. Endast en 
eldning per dag gjordes för att pannan skulle kylas ned ordentligt mellan försöken och 
därigenom uppnå likartade förbränningsförhållanden vid alla försök. Pannan tömdes på aska 
mellan försöken. Någon sotning av panna gjordes ej. 

Traversering för hastighetsmätning började efter att stabila förhållanden uppnåtts i pannan och 
hastigheten mättes i varje punkt i ca tre minuter. 

Stoftprovtagning under experiment för utvärdering av modifieringar gjordes i rökgasledning ca 
2 meter nedströms pannan med isokinetisk stoftprovtagningsutrustning. Stoftprovtagning 
genomfördes under en eldningscykel från det att det andra vedinlägget lades in till dess att 
veden brunnit ut och CO2-halten sjunkit under 4 %. 

Data loggades kontinuerligt var 5: e sekund. Kalibrering av huvudgaskomponenter gjordes 
innan varje mätkampanj och kalibrering av THC-instrument gjordes innan varje försök. 

5 Validering av CFD-modell 
Validering av CFD-modell gjordes för att verifiera att den kan simulera strömnings- och 
temperaturfält och partikelbanor med acceptabel noggrannhet. Modellen har sedan använts i 
detta arbete för att studera och optimera olika modifieringar av sekundärförbränningszonen. 
Valideringsarbetet har varit ett separat delprojekt som utförts vid avdelningen för Energiteknik, 
Luleå Tekniska Universitet och som redovisas i bilaga 1. De experiment som ligger till grund 
för validering av CFD-modellerna gjordes vid TPS. 

De huvudsakliga slutsatserna från valideringsarbetet var att temperaturer och hastigheter kunde 
simuleras med acceptabel noggrannhet oavsett vilken turbulensmodell som användes. 
Partikelbanor för partiklar över 0,4 µm i en partikelklassificerare (impaktor) kunde predikteras 
med acceptabel noggrannhet med RNG k-ε och RSM turbulensmodeller. För mindre partiklar 
var det inte möjligt att uppnå acceptabel noggrannhet med någon av turbulensmodellerna vilket 
tills största delen beror på svårigheter att modellera turbulensen i gasflödet med de extrema 
hastigheter (>200 m/s) som användes i impaktorn för de minsta partiklarna. Det betyder att det 
inte har varit möjligt att kontrollera hur bra partikelspårningsmodellen kan prediktera 
partikelbanor för partiklar under 0,4 µm. Det är dock mycket troligt att modellen kan prediktera 
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partikelbanorna för dessa mindre partiklar med samma noggrannhet som för de större 
partiklarna, om inte bättre, eftersom påverkan av egen massa minskar och är i det närmaste 
försumbar för dessa små partiklar. Små partiklar under 1 µm följer i stort sett gasströmmen och 
noggrannheten blir i detta fall beroende av noggrannheten i turbulensmodellen vilken är 
densamma för alla partikelstorlekar. Den turbulensmodell som rekommenderades var RNG k-ε-
modellen som gav acceptabel noggrannhet samtidigt som den är relativt enkel att använda och 
bidrar till minskad beräkningstid jämfört med den något noggrannare och mer komplicerade 
RSM-modellen. 

6 Beskrivning av strömnings- och förbrännings-
förhållanden i sekundärförbränningszon 

För att kunna utforma sekundärförbränningszonen på ett bra sätt är det nödvändigt att känna till 
strömnings- och förbränningsförhållanden i den delen av pannan. Det är också nödvändigt att 
veta hur strömningsförhållanden påverkar partikelbanor för partiklar som dras med från 
vedutrymmet och även för partiklar som har sedimenterat på olika ställen och som kan tänkas 
ryckas med av gasströmmen. Temperaturfältet har stor betydelse i och med att temperaturen 
dels påverkar densiteten och därigenom volymflödet och hastigheten, dels utbränningen av 
partiklar och andra oförbrända komponenter. Den del av pannan som utgör sekundär-
förbränningszonen och som modellerats visas i Figur 3 som den ser ut i verkligheten och i Figur 
6 som geometrin i modellen ser ut. Inloppet i modellen är modellerat efter det att sekundärluften 
tillsätts, dvs. den gas som kommer in i modellen antas vara slutförbränd och innehåller bara 
CO2, H2O, N2 och O2. Som man kan se i Figur 6 är utloppet i modellen avslutat en bit upp i 
gaskylaren för att få med effekter av de sju rökgaskanalerna. 

 

Figur 6. Vy av samma sek.förbränningszon 
som modellerats, nedre del av panna. 

Strömnings- och förbränningsförhållanden har studerats både experimentellt och teoretiskt med 
hjälp av CFD-simulering. Förbränningsförhållanden, det vill säga hastighet och temperatur, 
skiljer sig beroende på vilken eldningsfas man befinner sig i och påverkas även av fluktuationer 
i förbränningen orsakade av ojämn torkning och avgasning av bränsle och av att veden ramlar 
ned och flyttar på sig allteftersom den brinner upp. I Figur 7 visas ett exempel på hur 
gassammansättningen ändras under en eldningscykel. Det första vedinlägget på 4 kg tänds ca 
kl.9.40, när CO2-halten har sjunkit till 4 % läggs det andra vedinlägget på 20 kg in, i detta fall ca 
kl.10.35. Vid ca kl.12.25 övergår förbränningen från gasförbränning till glödförbränning av det 
kvarvarande fasta kolet. Hela brasan har brunnit ut vid ca klockan 12.50. Uppstartsfasen är 
mellan 09.40 – 10.35, fullastfasen mellan 10.35 – 12.25 och utbränningsfasen mellan 12.25 – 



  8 

 
 
 
F1023-slutrapport-CFver15     
2002-12-19 TPS-02/46  

12.50. Innan stabil förbränning har uppnåtts innehåller gasen förhöjda halter av både CO och 
THC vilket sedan sjunker när förbränningen har kommit igång och pannan värmts upp. På slutet 
stiger CO-halten i gasen igen då veden glödförbränns relativt långsamt samtidigt som 
lufttillförseln är riklig vilket kyler gasen och försämrar utbränning [9]. 
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Figur 7. Exempel på gassammansättning under eldningscykel. 

Hur temperaturerna i pannan varierar under en eldningscykel visas i Figur 8. T-flam-1 och T-
flam-2 är temperaturmätningar i skålen direkt under sekundärluftstillförseln. T-flam-1 är 
mätningar med sugpyrometer där inverkan av strålning från omgivande ytor är mindre än för T-
flam-2 som är ett oskyddat termoelement. Resultatet är att T-flam-1 är något högre under större 
delen av eldningscykeln då främst skålen är kallare än gasen vilket sänker temperaturen för T-
flam-2. På slutet av eldningscykeln blir förhållandet det omvända då gastemperaturen är lägre 
än skålens temperatur och T-flam-2 följaktligen visar högre värden. T-kyl-in är gastemperaturen 
(sugpyrometer) i utrymmet efter skålen innan gasen går in i konvektionsdelen. Som man kan se 
var temperaturen omkring 800°C under större delen av försöket men ligger klart under 800° 
under uppstart och i slutet av eldningscykeln. T-kyl-ut är gastemperaturen efter konvektions-
delen vilket ligger runt 200°C. Genom att plotta temperaturerna i samma diagram som CO-
halten kan man se att CO-halt och gastemperatur är starkt kopplade och att CO-halten sjunker 
då temperaturen i skålen ligger över 800°C. Höga temperaturer räcker dock inte enbart för att 
bränna ut CO vilket ses under den stabila eldningsperioden, med gastemperaturer i skålen på 
över 1000°C, då halter på ca 1000 ppm finns i rökgaserna. 
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Figur 8. Gastemperaturer i vedpanna under eldningscykel. 
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Figur 9. Gastemperaturer och CO-halt i vedpanna under eldningscykel. 
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I och med att både gasflödet från bränslet och gastemperaturen ändras kommer också det totala 
gasflödet att variera något vilket visas i Figur 10. Figuren visar dels det torra och våta gasflödet, 
dels tryckfallet över sekundärförbränningszon (dp-panna) och undertryck efter kylare (dp-
kylare). Fluktuationerna i det våta gasflödet är markant större än för det torra gasflödet vilket 
betyder att halten vattenånga i gasen fluktuerar mycket relativt de andra gaskomponenterna. I 
Figur 11 visas halten vattenånga i gasen under en eldningscykel tillsammans med halten av O2, 
CO2 och CO. Tidpunkten för mätningarna är samma för Figur 8 till Figur 11. Gassamman-
sättning i Figur 7 är mätt vid ett senare tillfälle. I Figur 11 kan man alltså se att halten 
vattenånga pendlar mellan 15 och 30 % under den stabila eldningsperioden mellan uppstart och 
utbränning. I slutet av eldningscykeln minskar fluktuationerna och vattenångan försvinner på 
slutet då glödförbränningen tar vid. I Figur 10 framgår detta genom att det torra och våta 
rökgasflödet får samma värden. De uppmätta nivåerna på halten av vattenånga stämmer relativt 
bra överens med beräknade halter enligt [7]. Modellberäkningarna har däremot inte predikterat 
de stora fluktuationerna i vattenhalt i gasen, som troligen beror på förhållanden i eldstaden där 
fukt från bränslet först frigörs i utrymmet ovanför vedlagret och sedan vid olika tillfällen 
”smiter” igenom vedlagret och ut i sekundärförbränningszonen. 

I Figur 10 kan man också se att gasflödet ökar på slutet. Det flödet som redovisas är normal-
volymflödet vilket kan likställas med massflödet vilket alltså ökar på slutet. I samma figur finns 
tryckfallet över sekundärförbränningszonen och kylaren angivet och undertrycket efter kylaren 
vilka visar att tryckfallet sjunker något samtidigt som undertrycket stiger i slutet av eldnings-
cykeln. Det kan möjligtvis förklaras med att gastemperaturen sjunker snabbt på slutet vilket gör 
att det faktiska volymflödet i pannan minskar och därmed tryckfallet över pannan. Samtidigt 
ökar gasens densitet vilket alltså leder till ett ökat massflöde. 
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Figur 10. Gasflöde (torr och våt) och difftryck i vedpanna. dp-panna är tryckfall över 
sekundärförbränningszon plus kylare, dp-utlopp är undertryck efter kylare. 
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Figur 11. Gassammansättning (O2, CO2, H2O och CO) vid valideringsexperiment. 

För att få en mer detaljerad uppfattning av förbränningsförhållanden i sekundärförbrännings-
zonen har CFD-modellen använts för tre fall. Den stabila eldningsperioden är normalt den 
längsta perioden men dock inte den mest betydelsefulla vad gäller utsläpp av partiklar och 
oförbränt vilka normalt är högst i början och slutet av eldningsperioden [3]. Därför har 
förhållanden studerats för tre fall där randvillkoren motsvarar förhållanden vid uppstart, fullast 
respektive utbränningsfas. De modellparametrar som har använts i de olika fallen är samman-
ställda i Tabell 1. Det som har studerats har varit hastighets- och temperaturfält, uppehållstider 
och omblandning, dvs. faktorer som påverkar förbränningen. Den inloppstemp som har använts 
i simuleringarna är vald så att den överensstämmer med uppmätt gastemperatur med 
sugpyrometer alldeles nedanför inloppet. 

Tabell 1. Huvudparametrar använda i CFD-modell för olika driftsfall. 

Lastfall Massflöde 
(kg/h) 

Inloppstemp 
(°C) 

Gassammansättning 
(vol-%) 

Skåltemp 
(°C) 

Väggtemp 
(°C) 

   CO2 H2O N2 O2   

Uppstart 80 800 5.5 4.4 80.1 14.4 Tin=300   
Tut=200 

57 

Fullast 93 1077 7.3 21.4 62.7 8.6 Värme-
jämvikt 

57 

Utbränningsfas 80 600 4.2 0 79.4 16.4 Tin=800 
Tut=700 

57 
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6.1 Gashastighet och gastemperatur 

6.1.1 Uppstart 
Hastighetsfältet och vektorer i uppstartsfallet visas i Figur 12 - Figur 15. Den högsta gas-
hastigheten är 8 m/s och uppnås i centrum av skålens utlopp där gasen kommer in i den kylda 
delen av sekundärförbränningszonen. Strömningsbilden i skålen visas i Figur 16, det bildas två 
symmetriska virvlar på varsin sida om den nedåtgående gasströmmen från inloppet till 
sekundärförbränningszonen. Denna strömningsbild är densamma för samtliga driftsfall fast med 
olika belopp på hastigheterna. I utrymmet mellan skål och den kylda väggen är hastigheten ca 3 
m/s vilket sjunker ytterligare efter skålen där hastigheten är mellan 1.5 och 2 m/s. 
Gastemperaturen visas i Figur 17-Figur 19. I skålen är temperaturen ca 800°C vilket är 
detsamma som inloppsemperaturen. Efter skålen kyls gasen och i slutet av sekundär-
förbränningszonen, och vid inloppet till kylaren, är gastemperaturen 500-600°C. Längs med 
väggarna bildas det dock ett gränsskikt med kallare gas som har kylts av väggarna som håller 
57°C. 

  

Figur 12. Uppstart. Hastighetsfält (m/s),  
vy snett framifrån. 

Figur 13. Uppstart. Hastighetsfält (m/s),  
vy uppifrån. 

  

Figur 14. Uppstart. Hastighetsfält (m/s),  
vy från sidan. 

Figur 15. Uppstart. Hastighetsvektorer (m/s),  
vy uppifrån. 
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Figur 16. Uppstart. Hastighetsvektorer (m/s), vy 
framifrån. 

Figur 17. Uppstart. Temperaturfält (°C), vy snett 
framifrån. 

  

Figur 18. Uppstart. Temperaturfält (°C), vy 
uppifrån. 

Figur 19. Uppstart. Temperaturfält (°C), vy från 
sidan. 

6.1.2 Fullast 
Temperatur- och hastighetsfält i fullastfallet visas i Figur 20-Figur 26. Jämfört med uppstarts-
fallet är temperaturerna högre vilket ökar hastigheterna. I centrum på utloppet från skålen 
uppnås den högsta hastigheten på 12 m/s, i utrymmet mellan skål och den kylda väggen är 
hastigheten mellan 4 och 5.5 m/s och i utrymmet efter skålen ligger gashastigheten mellan 2 och 
4 m/s.  

Gastemperaturen, som visas i Figur 24-Figur 26 är i skålen i princip densamma som inlopps-
temperaturen dvs. ca 1080°C. Efter skålen kyls gasen och i slutet av sekundärförbrännings-
zonen, och vid inloppet till kylaren, är gastemperaturen mellan 700 och 900°C. De lägre 
temperaturerna finns i området bakom skålen och närmast den bakre väggen. Längs med 
väggarna bildas det ett gränsskikt med kallare gas som har kylts av väggarna som håller 57°C. 
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Figur 20. Fullast. Hastighetsfält (m/s),  

vy snett framifrån. 
Figur 21. Fullast. Hastighetsfält (m/s),  

vy uppifrån. 

  
Figur 22. Fullast. Hastighetsfält (m/s),  

vy från sidan. 
Figur 23. Fullast. Hastighetsvektorer (m/s),  

vy uppifrån. 

  
Figur 24. Fullast. Temperaturfält (°C),  

vy snett framifrån. 
Figur 25. Fullast. Temperaturfält (°C),  

vy uppifrån. 

 

 

Figur 26. Fullast. Temperaturfält (oC),  
vy från sidan. 
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6.1.3 Utbränningsfas 
För utbränningsfasen visas temperatur- och hastighetsfält i Figur 27-Figur 33. I centrum på 
utloppet från skålen uppnås den högsta hastigheten på 6 m/s, i utrymmet mellan skål och den 
kylda väggen är hastigheten mellan 2 och 3 m/s och i utrymmet efter skålen ligger gashastig-
heten på 1-2 m/s.  

Gastemperaturen, som visas i Figur 24-Figur 26 är i skålen också här densamma som inlopps-
temperaturen av 600°C. I och med att skålen fortfarande är relativt varm, kyls gasen inte så 
mycket i slutet av sekundärförbränningszonen, och vid inloppet till kylaren har gastemperaturen 
bara sjunkit till mellan 500 och 580°C. De lägre temperaturerna finns i området bakom skålen 
och närmast den bakre väggen. Längs med väggarna bildas det ett gränsskikt med kallare gas 
som har kylts av väggarna som håller 57°C. 

  

Figur 27. Utbränningsfas. Hastighetsfält (m/s),  
vy snett framifrån. 

Figur 28. Utbränningsfas. Hastighetsfält (m/s),  
vy uppifrån. 

  

Figur 29. Utbränningsfas. Hastighetsfält (m/s),  
vy från sidan. 

Figur 30. Utbränningsfas. Hastighetsvektorer 
(m/s), vy uppifrån. 
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 Figur 31. Utbränningsfas. Temperaturfält (°C),  
vy snett framifrån. 

  

Figur 32. Utbränningsfas. Temperaturfält (°C),  
vy uppifrån. 

Figur 33. Utbränningsfas. Temperaturfält (°C),  
vy från sidan. 

6.2 Partikelbanor och partikeltemperatur 

I Figur 34 - Figur 39 visas trajektorier av gasmolekyler som spårats från olika positioner i 
inloppet tills de når utloppet i de tre driftsfallen. Under uppstart är medeluppehållstiden cirka 
0.5 sekunder och varierar mellan 0.3 och 1.7 sekunder. I fullastfallet är volymflödet högre och 
då är medeluppehållstiden cirka 0.4 sekunder (0.2 - 1.2 sekunder). Under utbränningsfasen 
ligger medeluppehållstiden på cirka 0.6 sekunder (0.3 - 1.5 sekunder).  

Om man följer spåren kan man se att den gas som viker av och vänder direkt efter skålens 
utlopp till största delen hamnar i sekundärförbränningszonens ytterkant nära väggen, och gasen 
som kommer ut i mitten av skålens utlopp når pannans framkant, vänder i de främre hörnen och 
strömmar in bakom skålen och ut genom de mittersta kylkanalerna. Detta verkar vara fallet 
oavsett var vi befinner oss i eldningscykeln. Den del av gasen som efter utloppet från skålen får 
en bana nära väggen kommer att kylas ganska snabbt. För den gas som utgår från den delen av 
inloppet som är närmast skålens utlopp kan temperaturen sjunka under 800°C redan efter 0.05-
0.1 sekund då den når den kylda sidoväggen. 

Trajektorier av gasmolekyler innebär egentligen att man spårar masslösa partiklar. Genom att 
använda samma procedur för partiklar med massa kan man få en uppfattning om hur partiklar 
med olika storlek beter sig i sekundärförbränningszonen. Partiklar med diametern 0.2, 1 och 10 
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µm har därför spårats där d = 0.2 µm motsvarar medeldiametern för partiklar i rökgas från 
vedpannor. De mindre partiklarna (0.2 och 1 µm) följer i stort sett gasströmmen och partikel-
banorna liknar de i Figur 34-Figur 39. Större partiklar kan däremot lägga sig på botten av 
sekundärförbränningszonen i den bakre delen bakom skålen där hastigheterna är lägst. De kan 
eventuellt stanna där men också ryckas med gasen ut efter ett tag. 

Ur förbränningssynpunkt är det partikeltemperaturen och uppehållstiden som är av betydelse. I 
Figur 40-Figur 42 är partikeltemperaturen plottat som funktion av uppehållstiden för partiklar 
med tre storlekar som utgått från tre positioner i inloppet. ”pos IN” betyder att utgångs-
positionen för partikeln är längst in i skålen, ”pos MITT” i mitten och ”pos UT” är partiklar 
med utgångspunkt nära skålens utlopp. Som man kan se sjunker temperaturen snabbast för de 
partiklarna som startar närmast skålens utlopp vilket är rimligt i och med att de börjar kylas 
snabbast av de intilliggande väggarna. Det är också dessa som har kortast uppehållstid. I 
uppstartsfallet är partikeltemperaturen under 600°C efter omkring 0.3 sekunder. I fullastfallet är 
däremot partikeltemperaturerna betydligt högre och för de flesta partiklar över 800°C under de 
första 0.4 till 0.5 sekunderna. För partiklar med utgångspunkt närmast skålens utlopp är också 
temperaturen över 800°C under större delen av tiden i sekundärförbränningszonen, men 
uppehållstiden är väldigt kort omkring 0.2 sekunder. Under utbränningsfasen är partikel-
temperaturen mellan 400 - 600°C hela tiden. 

Noterbart är att temperaturen sjunker snabbast för de större partiklarna vilket inte var väntat 
eftersom en större partikelmassa borde ta längre tid att kyla ned. Men det visar sig bero på att de 
större partiklarna får en bana närmare väggen där de kyls snabbare. Längre uppehållstider och 
högre temperaturer får normalt partiklar med utgångspunkt längre in i skålen, men även de kan 
kylas ned relativt snabbt om de kommer in i något kallare område t.ex. nära kylda väggar. Viss 
variation i uppehållstider och temperaturer blir det mellan simuleringar av samma driftsfall 
eftersom partikelbanorna påverkas av turbulensen i gasströmmen vilken i modellen innehåller 
slumpmässigt genererade parametrar. 
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Figur 34. Uppstart. Trajektorier av gasmolekyler, 
färgerna motsvarar uppehållstiden (s). 

Figur 35. Uppstart. Trajektorier av gasmolekyler, 
färgerna motsvarar uppehållstiden (s). 

  

Figur 36. Fullast. Trajektorier av gasmolekyler, 
färgerna motsvarar uppehållstiden (s). 

Figur 37. Fullast. Trajektorier av gasmolekyler, 
färgerna motsvarar uppehållstiden (s). 

  

Figur 38. Utbränningsfas. Trajektorier av 
gasmolekyler, färgerna motsvarar 
uppehållstiden (s). 

Figur 39. Utbränningsfas. Trajektorier av 
gasmolekyler, färgerna motsvarar 
uppehållstiden (s). 
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Figur 40. Partiklarnas temperaturhistorik under uppstart. 
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Figur 41. Partiklarnas temperaturhistorik under fullast. 
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Figur 42. Partiklarnas temperaturhistorik under utbränningsfas. 

6.3 Sammanställning av förbränningsförhållanden i sekundär-
förbränningszon 

Förbränningsförhållanden har undersökts för tre olika driftsfall vilka har motsvarat förhållanden 
under uppstart, fullast och utbränningsfas. Förbränningsmässigt så innehåller rökgaserna relativt 
höga halter av CO och THC under uppstartsfasen och höga halter av CO under utbrännings-
fasen. Vid fullast minskar CO-halten men är fortfarande i storleksordningen 1000 ppm. Halten 
av THC i rökgaserna är störst (max ca 1000 ppm) under uppstart för att minska under fullast och 
är i stort sett obefintlig under utbränningsfasen. Det totala våta rökgasflödet ligger under större 
delen av eldningscykeln mellan 70 och 80 Nm3/h. Som man kan se i Figur 10 varierar 
rökgasflödet relativt mycket beroende på en varierande fukthalt i gasen. Fukthalten är i början 
av eldningscykeln 25-30 %, under fullast är den 20-25 % och går sedan ned till noll under 
slutförbränningsperioden. 

Gastemperaturen har mätts dels i skålen direkt under gas-luftinloppet, dels i utrymmet efter 
skålen innan gasen når gaskylaren. Under uppstart når gastemperaturen i skålen temperaturer på 
800-1000°C samtidigt som gastemperaturen i det övriga utrymmet är mellan 400-600°C. Vid 
fullast har gastemperaturen i skålen ökat till 1000-1200°C och i utrymmet efter skålen till ca 
800°C. Under utbränningsfasen minskar temperaturerna drastiskt och både gastemperaturen i 
skålen och efter skålen sjunker till under 600° inom loppet av cirka 10 minuter samtidigt som 
CO-halten stiger kraftigt, se Figur 9. 

När det gäller gasströmningen i sekundärförbränningszonen är strömningsbilden densamma för 
samtliga driftsfall fast med olika belopp på hastigheterna. Från inloppet ned i skålen strömmar 
förbränningsgaserna och det bildas två symmetriska virvlar på varsin sida om den nedåtgående 
gasströmmen. Gasen strömmar sedan framåt ut ur skålen för att sedan vända och ledas bakåt på 
varsin sida om skålen till rökgaskylaren. Under uppstart är den högsta gashastigheten är 8 m/s 
och uppnås i centrum av skålens utlopp där gasen kommer in i den kylda delen av 
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sekundärförbränningszonen. I utrymmet mellan skål och den kylda väggen är hastigheten ca  
3 m/s vilket sjunker ytterligare efter skålen där hastigheten är mellan 1.5 och 2 m/s. Vid fullast i 
centrum på utloppet från skålen uppnås den högsta hastigheten på 12 m/s, i utrymmet mellan 
skål och den kylda väggen är hastigheten mellan 4 och 5.5 m/s och i utrymmet efter skålen 
ligger gashastigheten på 2-4 m/s. Under slutförbränningsperioden uppnås den högsta 
hastigheten på 6 m/s i centrum på utloppet från skålen, i utrymmet mellan skål och den kylda 
väggen är hastigheten mellan 2 och 3 m/s och i utrymmet efter skålen ligger gashastigheten på 
1-2 m/s. 

I och med att gasflödet skiljer sig något mellan de olika driftsfallen kommer uppehållstiderna 
för gas och partiklar att bero något på driftsförhållanden. Under uppstart är medeluppehållstiden 
för gasen ca 0.5 s med min 0.3 s och max 1.7 s. I fullastfallet är volymflödet högre och medel-
uppehållstiden är ca 0.4 s med min ca 0.2 s och max ca 1.2 s. Under utbränningsfasen ligger 
medeluppehållstiden på ca 0.6 s, min ca 0.3 och max ca 1.5 s.  

Om man följer spåren kan man se att de spår som viker av och vänder direkt efter skålens utlopp 
till största delen hamnar i sekundärförbränningszonens ytterkant och de spår som når pannans 
framkant vänder i de främre hörnen och strömmar in bakom skålen och ut genom de mittersta 
kylkanalerna. Detta verkar vara fallet oavsett driftsfall. Det är också möjligt att se att den del av 
gasen som efter utloppet från skålen får en bana nära väggen kommer att kylas ganska snabbt. 
För den gas som utgår från den delen av inloppet som är närmast skålens utlopp kan 
temperaturen sjunka under 800°C redan efter 0.05-0.1 sekund då den når den kylda sidoväggen. 

Partiklar med diametern 0.2, 1 och 10 µm har spårats där d = 0.2 µm motsvarar medeldiametern 
för partiklar i rökgas från vedpannor. De mindre partiklarna (0.2 och 1 µm) följer i stort sett 
gasströmmen. Större partiklar kan däremot lägga sig på botten av sekundärförbränningszonen i 
den bakre delen bakom skålen där hastigheterna är lägst. De kan ev. stanna där men också 
ryckas med gasen ut efter ett tag. 

Ur förbränningssynpunkt är det partikeltemperaturen och uppehållstiden som är av stor 
betydelse. Partikeltemperaturen sjunker snabbast för de partiklarna som startar närmast skålens 
utlopp vilket är rimligt i och med att de börjar kylas snabbast av de intilliggande väggarna. Det 
är också dessa som har kortast uppehållstid. I uppstartsfallet är partikeltemperaturen för dessa 
partiklar under 600°C efter ca 0.3 s är. I fullastfallet är däremot partikeltemperaturerna betydligt 
högre och för de flesta partiklar över 800°C under de första 0.4-0.5 sekunderna. För de partiklar 
med utgångspunkt närmast skålens utlopp är också temperaturen över 800° under större delen 
av tiden i sekundärförbränningszonen, men uppehållstiden är väldigt kort och ca 0.2 s. Under 
utbränningsfasen är partikeltemperaturen mellan 400-600°C hela tiden. Noterbart är att 
temperaturen sjunker snabbast för de större partiklarna vilket inte var väntat eftersom en större 
partikelmassa borde ta längre tid att kyla ned. Men det visar sig beror på att de större 
partiklarna, pga. deras större massa, får en bana närmare väggen där de kyls snabbare. Längre 
uppehållstider och högre temperaturer får normalt partiklar med utgångspunkt längre in i skålen, 
men även de kan kylas ned relativt snabbt om de kommer in i något kallt område som t.ex. nära 
väggen som håller en temperatur på ca 60°C. 

7 Karaktärisering av stoftutsläpp från vedpannor 
Stofthalten i rökgaserna från vedeldning är normalt lägre än från andra biobränsleeldade upp-
värmningssystem. Gaegauf et. al har jämfört stofthalten från olika typer av förbrännings-
utrustningar och de lägsta halterna uppvisar pellet- och vedeldade pannor med stofthalter på 30-
40 mg/Nm3 [8]. Experiment i detta arbete har visat att stofthalten i vedpannan har legat mellan 
40-45 mg/Nm3 vilket stämmer väl överens med publicerade data. 
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Storleksfördelningen på stoftet från vedpannor för villabruk har presenterats av [3, 8]. Medel-
partikelstorleken ligger normalt mellan 0.1-0.2 µm. Det är den uppmätta medelstorleken under 
normal drift. Under utbränningsfasen visar det sig att partikelstorleken minskar och är i medeltal 
ca 0.03 µm vilket var resultat från vedeldning i en vedkamin [8]. 

Det stoft som lämnar pannan består av både aska och oförbränt. Mätningar gjordes för att 
bestämma halten oförbränt i stoftet visar att den är ca 28-35 % för pannan i detta projekt. Det 
betyder att det finns en potential för att minska den utsläppta stoftmängden genom att åstad-
komma en bättre utbränning av stoftet. 

8 Generella riktlinjer vid konstruktion av sekundär-
förbränningszon 

För god utbränning fordras generellt sett tillräckligt lång uppehållstid, vid tillräckligt hög 
temperatur och med tillräckligt god omblandning (turbulens). Detta har sedan långt tillbaka gått 
under benämningen de tre T:na (Tid, Temperatur, Turbulens). Problemet är för det första att 
definiera vid vilken tid, temperatur och omblandning som en god utbrännings uppnås, och för 
det andra att ta fram relevanta data, från beräkningar eller mätningar på den aktuella vedpannan, 
för att veta om goda förbränningsförhållanden uppnås eller om förbättringar kan göras. I detta 
arbete har fokus varit att utnyttja resultat från CFD-beräkningar av sekundärförbränningszonen i 
en vedpanna. Detta för att snabbt enkelt och billigt kunna avgöra hur olika konstruktioner av 
sekundärförbränningszonen påverkar utbränningen av gas och partiklar och även separering av 
partiklar. 

Vid förbränning av fasta bränslen måste man skilja på utbränning av gaskomponenter och av 
partiklar. Medan gasförbränningen vanligtvis sker väldigt snabbt och begränsas av ombland-
ningen av oförbränt och syre, kan utbränningen av partiklar både vara styrd av reaktions-
hastigheten och av omblandningen. 

8.1 Uppehållstid kontra temperatur 

När det gäller uppehållstid och temperatur kan en god utbränning i princip uppnås antingen 
genom lång uppehållstid och/eller hög temperatur. Vid vedförbränning är det i första hand 
utbränning av CO som är ett problem då den oxidationen kan vara relativt långsam, dels vid 
temperaturer under 800°C [9], dels vid torr gas utan OH-radikaler. Närvaro av väte eller vatten, 
och därmed OH-radikaler, påskyndar oxidationen av CO avsevärt [10]. Det behövs dock väldigt 
små halter, ca 20 ppm, för att det skall få en effekt vilket betyder att det vid förbränning av 
kolväten och normalt fuktiga bränslen finns tillräckligt med OH-radikaler [11]. Det är inte bara 
temperaturen och fukthalten i gasen som påverkar utbränningen av CO. I det uttryck för 
reaktionshastigheten för oxidation av CO som har publicerats av Howard m.fl. [12], ingår 
förutom temperatur och koncentration av H2O även koncentrationen av CO och O2 som 
variabler som påverkar reaktionshastigheten. 

De uppmätta temperaturerna i sekundärförbränningszonen, se Figur 8, visar att temperaturerna i 
skålen ligger väl över 800°C (900-1200°) under fullastperioden, men då gasen har lämnat skålen 
kyls den snabbt och har vid bakre delen av sekundärförbränningszonen nått ca 800°C vilket 
gäller under den stabila eldningsfasen. I början och slutet av eldningen ligger dock gastempera-
turen klart under 800° vilket skulle kunna bidra till försämrad utbränning av CO. Med hjälp av 
resultat från simuleringar av gasfasförbränning i [9] kan man se att det krävs ca 0.1s uppehålls-
tid för att förbränna CO vid 800° om omblandningen är optimal. Är temperaturen ca 900°C 
krävs det bara 0.01s uppehållstid. Vid 700° är nödvändig uppehållstid ca 1 sekund, en 
förändring av temperaturen med 100° i detta intervall förändrar alltså förbränningshastigheten 
med en tiopotens. Medeluppehållstiden för gasen är i de tre driftsfallen 0.4-0.6 s. Under 
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fullastfallet är temperaturen och uppehållstiden generellt sett tillräcklig för att CO skall brinna 
ut förutsatt att omblandningen är god. Ett undantag är den gas som lämnar inloppet närmast 
skålens utlopp och som snabbt når väggen där den kyls till under 800°C inom 0.05-0.1s. Här 
kan det tänkas att CO inte hinner oxidera vilket skulle kunna förklara en del av den CO som 
finns i rökgasen trots höga temperaturer i övrigt. Under uppstart och utbränning är 
temperaturerna generellt lägre än vad som krävs för CO-utbränning vid aktuella temperaturer 
och kopplingen mellan temperatur och CO-halt är ganska uppenbar i Figur 9 då 
gastemperaturen under i skålen (T-flam-1&2) under uppstartsfasen stiger över 800°C vilket 
direkt innebär en reduktion av CO till ca hälften. En annan förklaring till CO-emissioner kan 
förstås vara otillräcklig omblandning med luft vilket är en av förklaringarna till CO-emissioner 
vid vedeldningsförsök av Larfeldt, Andersson och Leckner [7]. 

Jämfört med CO är kolväten (THC) betydligt lättare att förbränna, i de modellsimuleringar med 
perfekt omblandning för att studera reaktionshastigheter som gjordes i [9], innehöll rökgaserna 
oförbränt enbart i form av CO. Såsom visats i experimentdata här, Figur 7, finns det också THC 
i rökgaserna samtidigt med CO vilket borde rimligtvis betyda att förbränningen också till stor 
del begränsas av omblandning vilket diskuteras i nästa avsnitt. 

Att H2O halten i gasen från vedförbränning kan variera mycket har observerats i de mätningar 
som har gjorts i detta arbete, Figur 11. Med tanke på att OH-radikaler deltar i utbränningen av 
CO kan detta ha betydelse. Under den ”stabila” eldningsperioden pendlar H2O-halten mellan 
15-30 % samtidigt som den under utbränningsfasen sjunker till noll. CO halten pendlar också 
ganska kraftigt under den stabila eldningsfasen och stiger kraftigt då vattenhalten sjunker till 
noll på slutet. Men den kraftiga höjningen av CO på slutet åtföljs också av snabbt sjunkande 
temperaturer, pga. ett högt luftöverskott, vilket är den mest troliga förklaringen av försämrad 
utbränning av CO i utbränningsfasen. 

Utbränning av partiklar styrs av den kemiska reaktionshastigheten eller masstransport till och 
från partiklarna [13]. Det är partikeltemperaturen som avgör vilken mekanism som är 
kontrollerande, vid lägre temperaturer är det den kemiska reaktionshastigheten som är 
kontrollerande mekanism. När temperaturen ökar så sker reaktionen snabbare och det blir 
masstransport till och från partikelytan som styr förbränningshastigheten. Masstransporten i sig 
är inte lika temperaturberoende varför förbränningshastigheten inte ökar ytterligare vid ökad 
temperatur. Partiklar förbränns mycket långsammare är gasformiga komponenter. Experiment 
gjorda i [13] med stenkolskoks visar på en 70 %-ig utbränning efter ca 50 sekunder. Fallet gäller 
för 850°C med partikelstorleken 718 µm. Modellberäkningar för samma fall gav samma 
utbränning efter 5-10 sekunder. Dessa utbränningstider skall jämföras med utbränning av 
gaskomponenter efter 0.01-1 sekund. Partikelstorlekarna som användes vid experimenten var 
dock mycket större är vad som är aktuellt i en vedpanna och mindre partiklar skulle normalt ha 
kortare utbränningstid.  

Modellberäkningar för utbränning av mindre kokspartiklar från kol har presenterats av Vareide 
och Sønju [14]. För den minsta beräknade partikelstorleken av 1 µm stiger utbränningstiden från 
ca 0.1 – 4 sekunder då temperaturen sjunker från 1000 till 600°C. Detta gäller vid en O2-halt av 
5%, vid en syrehalt på 10% stiger utbränningstiden från ca 0.06 till 2 sekunder för samma 
temperatursänkning. Eftersom medelpartikelstorleken i stoftet från en vedpanna är ca 0.2 µm 
blir dessa tider en överskattning för majoriteten av partiklarna i rökgasen. För en 718 µm vid 
850°C ger samma modellberäkningar en fullständig utbränningstid på ca 250 s vid 5% O2 och 
ca 80 s vid 10% O2. Detta kan jämföras med tidigare nämnda beräkningar i [13] som för samma 
partikelstorlek ger en utbränningstid på 5-10 sekunder, alltså en signifikant skillnad. 
Experimenten gjorda i [13] med samma partikelstorlek ger dock bättre överensstämmelse med 
beräkningar i [14] då experimenten visar på en 70 % utbränning efter ca 50s.  

Utgående från modellberäkningarna i [14] skulle det med aktuella uppehållstider i vedpannan, 
ca 0.4 sekunder i fullastfallet, krävas en temperatur på ca 850°C vid 5 % O2 och ca 730°C vid 
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10% O2 för fullständig utbränning. Med hjälp av CFD-modellen har det varit möjligt att beräkna 
temperaturhistoriken för olika partikelstorlekar som utgår från olika positioner i inloppet. 
Partikeltemperaturen sjunker snabbast för de partiklarna som startar närmast skålens utlopp i 
och med att de börjar kylas snabbast av de intilliggande väggarna. Det är också dessa som har 
kortast uppehållstid. I uppstartsfallet är partikeltemperaturen för dessa partiklar under 600°C 
efter ca 0.3 s är. I fullastfallet är däremot partikeltemperaturerna betydligt högre och för de 
flesta partiklar över 800°C under de första 0.4-0.5 sekunderna. För partiklarna med utgångs-
punkt närmast skålens utlopp är också temperaturen över 800° under större delen av tiden i 
sekundärförbränningszonen, men uppehållstiden är väldigt kort, cirka 0.2 sekunder. Under 
utbränningsfasen är partikeltemperaturen mellan 400-600°C hela tiden. 

Det är alltså endast i fullastfallet man kan förvänta sig utbränning av partiklarna då 
temperaturen ligger över 800°C. CFD-beräkningarna har dock visat att även här kan vissa 
partiklar snabbt kyls ned vid kalla väggar redan efter ca 0.2 sekunder vilket naturligtvis 
försämrar utbränningen. 

8.2 Turbulent omblandning 

Den turbulenta omblandningen är relativt komplicerad att mäta och beräkna. Genom experiment 
med spårgas kan man bestämma Pe-talet som är ett mått på omblandningen [15]. Med hjälp av 
CFD-beräkningar är det också möjligt att få en uppfattning om den turbulenta omblandningen 
och kunna avgöra om den är tillräcklig för god utbränning. Turbulenta flöden karaktäriseras av 
ett fluktuerande hastighetsfält, se Figur 43. Dessa fluktuationer bidrar till transport 
(omblandning) av storheter såsom rörelsemängd, energi och ämneskoncentration. I många 
förbränningssammanhang är det ofta den turbulenta omblandningen som begränsar 
utbränningen av CO och andra oförbrända gaskomponenter eftersom både temperatur och 
uppehållstider normalt är tillräckliga för god utbränning. När det gäller vedförbränning verkar 
det dock som om även temperatur och uppehållstid kan begränsa utbränningen. 

Som nämnts kan dock utbränning av partiklar både begränsas av omblandningen och reaktions-
hastigheten. 

 

Figur 43. Hastigheter i ett turbulent hastighetsfält, zv är den absoluta hastigheten, zv är 

medelhastigheten och 
'
zv  är den fluktuerande hastigheten. Bild tagen ur [16]. 
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I detta arbete har den turbulenta omblandningen i sekundärförbränningszonen studerats genom 
att i CFD-modellen införa en liten koncentration av en ny gaskomponent i diskreta punkter i 
inloppet och därefter undersöka hur den gaskomponenten sprids ut i huvudgaskomponenterna. 
På detta sätt får man en kvalitativ uppfattning om hur bra omblandningen är. Här har de olika 
utformningarna av sekundärförbränningszonen jämförts genom att jämföra fördelningen av den 
nya gaskomponenten i utloppet. I Figur 44, Figur 46 och Figur 48 visas hur en förhöjd 
koncentration av CH4 införs i olika positioner i inloppet i modellen för basfallet utan någon 
modifiering. I Figur 45, Figur 47 och Figur 49 visas sedan hur koncentrationen av CH4 är 
fördelad i utloppet, dvs. i de sju rökgasrören i kylaren, för motsvarande inloppsposition. En 
jämnare fördelning av CH4 i utloppet betyder att omblandningen har varit bättre. Som man kan 
se vid en jämförelse är det en märkbar skillnad i omblandning beroende på var gasen tillsätts i 
inloppet till sekundärförbränningszonen. Sämst omblandningen sker för fallet då gasen tillsätts i 
mitten av inloppet och bäst då gasen tillsätts längst in. Koncentrationen av CH4 i utloppet 
varierar mellan 288 och 313 ppm då gasen tillsätts längst in, mellan 278 och 329 ppm då gasen 
tillsätt i mitten och då gasen tillsätts längst ut varierar den mellan 283 och 314 ppm. 
Medelvärdet var 300 ppm i alla fallen eftersom den tillsatta mängden CH4 var densamma och 
inga reaktioner sker i modellen. Om dessa skillnader i omblandning har någon signifikant 
betydelse på utbränning av stoft och annat oförbränt är oklart men det är dock möjligt att 
kvalitativt jämföra hur olika modifieringar av sekundärförbränningszonen påverkar 
omblandningen med denna metod. 

  

Figur 44. Vy från sidan. Koncentration av CH4, 
position ”IN”. 

Figur 45. Koncentration av CH4 i utlopp,  
position ”IN”. 

  
  

Figur 46. Vy från sidan. Koncentration av CH4, 
position ”MITT”. 

Figur 47. Koncentration av CH4 i utlopp,  
position ”MITT”. 
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Figur 48. Vy från sidan. Koncentration av CH4, 
position ”UT”. 

Figur 49. Koncentration av CH4 i utlopp,  
position ”UT”. 

8.3 Separering av partiklar 

Majoriteten av partiklarna har en storlek under 1 µm och medelpartikelstorleken är normalt 0.1-
0.2 µm. Partiklar med dessa storlekar är svåra att separera mekaniskt [17]. För att avskilja dessa 
partiklar med tröghetskrafter behövs det mycket högre hastigheter än som förekommer i en 
vedpanna. 

Som exempel kan man ta en impaktor som används för att klassificera små partiklar, i den 
uppnås hastigheter på 10-20 m/s för att separera partiklar i storleksordningen 1 µm och ca 200 
m/s för att separera 0.1-0.2 µm partiklar. Ett annat alternativ för separering är att partiklarna får 
sedimentera på en yta i pannan. Det innebär att partiklarna genom påverkan av gravitationen 
faller med sin fria fallhastighet mot botten på pannan där de sedan förhoppningsvis blir kvar. 
Detta är dock inte möjligt för de små partiklarna under 0.5-1 µm eftersom deras rörelse, i både 
laminär och turbulent strömning, följer en slumpmässig ”Brownsk” rörelse påverkad av 
kollisioner med gasmolekyler. I det turbulenta flödet tillkommer dessutom påverkan av de 
turbulenta virvlarna [17]. Lägst Reynoldstal har strömningen då den passerar skålen på utsidan 
mellan skål och vägg med riktning bakåt mot kylaren. Då ligger Re-talet på 2000-5000 vilket är 
ett turbulent flöde på gränsen till laminärt. I alla andra delar av sekundärförbränningszonen är 
strömningen mer turbulent än i denna del. 

Slutsatsen är därför att någon separering av huvuddelen av partiklarna inte är möjlig med hjälp 
av gravitation eller tröghetsmoment. Det enda sättet att minska emissionerna av stoft inom detta 
projekt har därför varit att försöka maximera utbränningen av partiklarna och därför minimera 
vikten av de partiklarna som följer med rökgasen ut. Förutom att en ökad utbränning minskar 
den utsläppta mängden stoft så minskar det också halten av oförbränt i partiklarna såsom PAH 
och därmed skadeeffekterna av utsläppen. 

9 Demonstration av förbättrad utformning av sekundär-
förbränningszon 

När det gäller utbränning av oförbrända gaskomponenter är slutsatserna från mätningar och 
datorsimuleringar att det under uppstart och utbränning är gastemperaturen som är för låga för 
att CO skall brinna ut vilket också bidrar till ökade halter av kolväten (THC) i rökgaserna. 
Under uppstarten beror det dels på att alla ytor är kalla vilket kyler inkommande gas, dels på att 
lufttillskottet är högt vilket också kyler gasen. Vid utbränning beror de låga temperaturerna mest 
troligt enbart på att högt luftöverskott snabbt kyler gasen samtidigt som förbränningen av träkol 
och sot går långsamt och med låg effekt. Halterna av THC i rökgaserna kan indikera att 
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omblandningen av luft och bränngas också kan begränsa utbränningen då THC normalt brinner 
upp snabbare än CO och modellsimuleringarna i [9] visar att all THC förbränns vid de 
temperaturer (600-900°C) och uppehållstider (0.01-1s) som testats. CFD-modellsimuleringar i 
detta arbete visar att omblandningen av gaser är sämst för den gas som kommer ut mitt i 
inloppet från vedförrådet. 

Vid fullast tyder det mesta på att de temperaturer och uppehållstider som råder i pannans 
sekundärförbränningszon var tillräckligt höga respektive långa för att gas och partiklar skall 
kunna slutförbrännas. Det som begränsar utbränningen ytterligare är då omblandningen, det vill 
säga transport av syre och oförbränt till varandra. 

De modifieringar som har gjorts har därför till en del fokuserats på att få partiklar att stanna 
kvar i sekundärförbränningszonen, dels på att öka omblandning av luft och bränngas främst i 
den varma delen närmast skålen. De olika modifieringarna beskrivs nedan och följs av en 
jämförelse och utvärdering av de tester som gjordes. 

9.1 Modifiering med räfflor längs botten och vägg 

För att få fler partiklar att stanna kvar i sekundärförbränningszonen och samtidigt öka ombland-
ningen testades en variant med ”räfflor” där plattjärn i en L-form ställdes upp på en plåt efter 
varandra som man kan se i Figur 50. I Figur 51 kan man se räfflorna monterade på varsin sida 
om skålen i sekundärförbränningszonen. Tanken med denna modifiering vara att räfflorna skall 
skapa en mängd recirkulationszoner på botten och längs väggar där partiklar kan bli separerade 
och ackumuleras. Recirkuleringen skulle också förbättra omblandningen av oförbränt och syre. 
Tre varianter testades, i Figur 50 syns en variant med 10 räfflor med avståndet 20 mm, de två 
andra varianterna hade 10 räfflor med avståndet 10 mm och med räfflorna längre bak eller fram 
i pannan. CFD-simuleringar hade visat att placeringen av räfflorna hade inverkan på deras 
funktion och därför gjordes dessa varianter för att undersöka detta. 

  

Figur 50. Räfflor med 20 mm avstånd. Figur 51. Räfflor monterade i pannan. 

9.2 Modifiering med utloppsrör från skål 

För att förhindra att gas och partiklar lämnar skålen alltför snabbt och kyls ned, men också för 
att öka omblandningen av den heta bränngasen och luft, tillverkades en variant där en plåt med 
två hål täckte utloppet på skålen, se Figur 52 och Figur 53. Från utloppshålen som var 50 mm i 
diameter stack det in två rör med längd 50 mm inåt i skålen. Hålens position var anpassad för att 
överensstämma så bra som möjligt med centrum av de två virvlar som bildas i skålen och som 
visualiserats i CFD-modellen, se även Figur 16. De två rören skulle på detta sätt nästan fungera 
som två parallella liggande cykloner. 
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Figur 52. Plåt med utloppsrör. Figur 53. Plåt monterad i skålutlopp. 

9.3 Modifiering med galler 

En annan variant som testades för att öka omblandningen av gasen var att ”blockera” utloppet 
från skålen med en plåt med vertikala parallella slitsar, se Figur 54 och Figur 55. Dels ökar 
gasens hastighet ut från skålen genom slitsarna vilket ökar turbulens och omblandning, dels gör 
de relativt breda spalterna mellan slitsarna att omblandningen efter skålen förbättras. 

  

Figur 54. Plåt med slitsar. Figur 55. Monterad plåt med slitsar. 

9.4 Modifiering med plåt i skål 

En identifierad orsak till dålig utbränning av oförbränt under uppstart är att godset i pannan 
fortfarande är kallt och därför kyler gasen med försämrad utbränning som följd. Den keramik-
skål som sitter monterad i denna typ av panna kommer under uppstart att värmas upp relativt 
långsamt på grund av keramikens dåliga värmeledningsförmåga. För att snabbare få en varm yta 
som strålar tillbaka värme till gas och partiklar gjordes en test med att infodra skålen med en 
plåt på det sätt som visas i Figur 56 och Figur 57. 
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Figur 56. Plåt för montering i skål. Figur 57. Plåt på plats i skålen. 

9.5 Modifiering med isolering längs vägg 

När gas och partiklar lämnar den varma skålen kommer dom ut i ett utrymme med kylda väggar 
vilket naturligtvis försämrar möjligheterna för utbränning. För att testa hur denna kylning 
påverkar utbränningen isolerades en bit av den kylda väggen med en ca 0.15*0.15 m bit 
isolermaterial (Fiberfrax) på båda sidor om skålen enligt Figur 58 och Figur 59. Tjockleken på 
isolerskiktet var ca 5 mm. 

  

Figur 58. Isolerskivor (2 st.). Figur 59. Isolerskiva monterad på ena sidan. 

9.6 Modifiering med tätning mellan skål och överdel 

Överdelen på den keramiska skålen sluter inte tätt mot överdelen av sekundärförbrännings-
zonen, dels för att det skall vara möjligt att ta ut skålen och dels för att ge utrymme för termisk 
expansion av skålen. Även andra keramiska insatser i pannan är konstruerade för att kunna 
expandera vilket innebär att det normalt finns utrymmen där olika delar inte tätar helt mot 
varandra. För att undersöka hur mycket det påverkar emissionerna gjordes en modifiering 
genom att täta skålen mot överdelen med värmetålig tätningsmassa. 

 



  30 

 
 
 
F1023-slutrapport-CFver15     
2002-12-19 TPS-02/46  

9.7 Jämförelse mellan de olika modifieringarna 

De olika modifieringarna har utvärderats med tanke på utbränning av oförbrända gaskompo-
nenter och utbränning och separering av partiklar. Den sista modifieringen med tätning av 
mellanrum mellan skål och överdel har bara utvärderats med avseende på emissioner av CO. 
Hänsyn till kostnads- och tillverkningsaspekter har inte utvärderats men diskuteras i avsnitt 10 
nedan. 

Ur driftssynpunkt har några modifieringar skilt sig från de övriga. Det är modifieringarna med 
utloppsrör från skål och med galler. Det ökade tryckfall som de har åstadkommit har gjort att 
det har varit svårare att tända brasan och få stabila förbränningsförhållanden på grund av 
svårigheter att få in tillräckligt med luft i startskedet. När väl brasan är tänd och pannan 
uppvärmd har det dock fungerat tillfredställande. 

Utbränning av CO och THC 
I nedanstående Tabell 2 visas uppskattade värden av CO och THC under de tre eldnings-
perioderna vid försök med olika modifieringar. Under uppstarten är halten av THC som högst 
och normalt mellan 500-1000 ppm. THC-halten sjunker sedan till 200-300 ppm under fullast-
perioden för att sedan i princip gå ned till noll under utbränningsfasen. För emissionerna av CO 
är det generella utseendet att halten ligger på 4000-6000 ppm under uppstart, ca 2000 ppm 
under fullast och 10000 ppm under utbränningsfasen. Det är två modifieringar som skiljer sig 
från de övriga är ”plåt i skål” och ”tätning”. Varianten ”plåt i skål” verkar bidra till mindre 
emissioner av både CO och THC under uppstartsfasen jämfört med de övriga. Vid eldning med 
varianten ”tätning”, med tätning av skål, kan man se att CO-halten hade sjunkit till extremt låga 
värden under fullastperioden och var i snitt ca 60 ppm. Detta betyder att den CO som man i de 
andra fallen kan mäta under fullastperioden beror på läckage av bränngas från vedmagasinet 
genom springor mellan skål och överdel, antagligen främst i skålens bakkant. Att motsvarande 
minskning inte kan ses under uppstart och utbränning beror mest troligt på att gasflödet under 
dessa perioder är lågt och att tryckfallet över det ”riktiga” skålutloppet är så pass lågt att gasen 
föredrar att gå den vägen istället för genom springorna. För alla varianter är CO-halten högst 
under slutförbränningsfasen och är då i de flesta fallen över mätinstrumentets mätområde.  

Tabell 2. Uppskattade värden på CO och THC vid olika modifieringar av sekundärförbränningszon. 

 Uppstart Fullast Utbränning 

Modifiering CO (ppm) THC (ppm) CO (ppm) THC (ppm) CO (ppm) THC (ppm) 

Utan modifiering 6000 700 2000 250 10000 0 

Räfflor 20 mm 4000 800 2000 300 10000 0 

Räfflor 10 mm fram 6000 700 2000 250 10000 40 

Utloppsrör 5000 700 2000 300 8000 20 

Galler 3000 700 1500 250 10000 0 

Plåt i skål 2000 500 2000 300 10000 0 

Isolering 4000 700 1500 200 10000 0 

Tätning 3500 ej mätt 60 ej mätt 10000 ej mätt 

 

Partikelseparering och utbränning 
Resultat från stofthaltsmätning i rökgasen efter pannan kan ses i Tabell 3. Stoftuppsamling 
pågick över en eldningsperiod från det att andra vedinlägget på 20 kg lades in tills det att brasan 
hade brunnit ut och CO2-halten hade sjunkit till 4 %. Stofthalten är angiven i både torr och våt 
gas men är inte korrigerad till en viss O2-halt. O2-halten i gasen har varit densamma för alla 



  31 

 
 
 
F1023-slutrapport-CFver15     
2002-12-19 TPS-02/46  

försök och reglerats av pannans reglersystem styrt av lambda-sond. Från Tabell 3 är det klart att 
någon signifikant minskning av stofthalten inte har kunnat uppnås med någon modifiering. 
Stofthalten har legat mellan ca 40-54 mg/Nm3 tg och variationerna anses vara inom fel-
intervallet för slumpmässiga variationer och någon skillnad i stofthalt med olika modifieringar 
kan man alltså inte se. De uppmätta stofthalterna överensstämmer väl med tidigare mätningar på 
vedpanna gjorda av t.ex. Fredriksson och Rudling [18]. Som man kan se i Figur 50 stannar det 
en del partiklar i det mellanrum mellan räfflorna som var avsikten, mängden var dock för liten 
för att det skall påverka den uppmätta stofthalten i rökgasen. Den mängd stoft som stannade 
kvar i sekundärförbränningszonen, dels i varianten med räfflor men också för de andra 
varianterna, hade en halt av oförbränt på ca 2-3 %. Inga stoftprov togs under försök med 
modifiering genom tätning av utrymme mellan skål och överdel. 

För att utvärdera hur de olika modifieringarna påverkade utbränningen av partiklar, inaskades 
det stoft som samlats upp vid stoftprovtagning för några modifieringar, se Tabell 4. Som 
beskrivits tidigare anges andelen oförbränt som ett intervall mellan två värden som beräknats 
med olika metoder. Detta för att med större säkerhet ge en indikation på halten av oförbränt i 
stoftet. Som man kan se är halten oförbränt i de uppsamlade partiklarna störst vid försök utan 
modifiering, ca 28-35 %, vilket minskar till ca 10-22 % vid försök med de olika 
modifieringarna. Det verkar alltså vara en klar minskning av halten oförbränt i partiklarna vid 
försök med alla tre modifieringar. Skillnaderna i halten oförbränt i de fyra fallen borde dock 
också ha påverkat den uppmätta stofthalten i Tabell 3, och stofthalten i fallet utan modifiering 
skulle då rimligen ha varit högre. Som man kan se i Tabell 3 är stofthalten i fallet utan 
modifiering istället lägre. Osäkerheten i bestämningen av halten oförbränt är större än 
bestämningen av stofthalten och det är mest troligt så att både stofthalten och halten oförbränt i 
stoftet är i stort sett opåverkad av hur sekundärförbränningszonen har modifierats i dessa försök.  

Tabell 3. Stoft- och fukthalt i gas efter panna med olika modifieringar. 

 Stofthalt Fukthalt i gas Stofthalt 

Modifiering mg/Nm3 tg vol-% mg/Nm3 våt gas 

Utan modifiering 44 15.5 37.1 

Räfflor 20 mm 39.7 12 35 

Räfflor 10 mm fram 49.6 9.5 43.8 

Utloppsrör 46.1 10.2 41.4 

Galler 47.3 18.2 42.9 

Plåt i skål 53.6 10.3 48.6 

Isolering 49.9 12.6 43.6 

 

Tabell 4. Andel oförbränt på filter med uppsamlad flygaska. 

Modifiering Andel oförbränt (%) 

Utan modifiering 28 – 35  

Galler 20 – 21 

Plåt i skål 10 – 20  

Isolering 10 – 22  
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10 Diskussion 
Detta arbete har i huvudsak gått ut på att först undersöka förbränningsförhållanden i en given 
vedpannan och möjligheter för att förbättra utbränning och separering av partiklar. Under-
sökningen har gjorts dels experimentellt, dels med hjälp av CFD-modellering. Sedan har olika 
förslag på modifieringar tagits fram och testats för att förhoppningsvis minska problemen och 
därmed minska emissionerna av oförbränt och partiklar. De förslag på modifieringar som tagits 
fram har enbart utformats för att uppnå önskade förbränningsförhållanden, ingen hänsyn har 
tagits till hur modifieringarna i praktiken skall tillverkas, i vilket material eller om 
modifieringen är ekonomiskt försvarbar. Modifieringens utformning och materialval kommer 
också att påverka livslängden vilket också är en viktig aspekt eftersom en panna skall fungera 
utan problem i 20-30 år. Andra aspekter på vissa av de testade utformningarna är hur mycket de 
ökar tryckfallet över pannan och om det kräver ökad fläktkapacitet och därmed orsakar 
fördyring.  

Orsaker till utsläpp av oförbrända gaskomponenter har visat sig vara olika beroende på var i 
eldningsperioden man befinner sig. Under uppstart var orsaken en kombination av låg 
temperatur och dålig omblandning. Under fullast har orsaken till emissioner av CO och THC 
varit läckage av bränngas genom spalter mellan skål och överdel. Under utbränningsperioden är 
orsaken låga gastemperaturer. 

Det som inte har varit möjligt att göra något åt i detta projekt är de låga temperaturerna under 
utbränningsperioden, under uppstarten har detta problem till viss del kunnat minskas genom att 
lägga in en plåt i skålen. De låga temperaturerna beror på ett högt luftöverskott vilket 
kontrollerats av pannans eget reglersystem som styrts med lambda-sond. Detta är något som 
borde kunna kontrolleras på ett bättre sätt med en lambda-sond styrd panna. Även någon typ av 
temperaturstyrning är nog också nödvändig. Det finns i dagsläget dock väldigt få pannor med 
lambda-styrning på marknaden och med fasta inställningar av lufttillförseln är det svårt att 
reglera detta på ett bra sätt utan att pannanvändaren skall behöva hålla pannan under ständig 
uppsikt. Eftersom CO-halterna under utbränningsfasen är väldigt höga kan åtgärder för att 
minska dessa bidra till väsentligt minskade totala utsläppet av CO. Ett annat sätt att höja 
temperaturen skulle kunna vara genom förvärmning av förbränningsluften, vid uppstart skull det 
kunna ske på elektrisk väg medan det under fullast skulle gå att värma upp tilluften med värme 
från rökgaser. 

För att minska utsläppen av partiklar har en möjlighet varit att separera dem från gasströmmen 
och få dem att stanna i pannan. Till viss del lyckades detta genom att lägga in räfflor i pannan, 
se avsnitt 9.1, vilket samlade upp en del partiklar, mängden var dock för liten för att påverka 
stofthalten i rökgaserna. Ett praktiskt problem med denna typ av modifiering är att kunna rensa 
ut askan på något smidigt sätt. Det andra sättet att minska partikelutsläppet är att öka 
utbränningen och på så sätt minska vikten på partiklarna vilket även minskar PAH-halten i 
partiklarna och därmed hälsoeffekter. Även detta har visat sig svårt och ingen modifiering har 
lett till någon ökad utbränning och minskat utsläpp av partiklar. Problemet är för korta 
uppehållstider/låga temperaturer. Att uppnå tillräckliga uppehållstider är dock väldigt svårt 
inom det begränsade utrymme som finns, den mest realistiska åtgärden är att försöka uppnå 
högre gastemperaturer. 

De utformningar som testades har varit inriktade på att öka uppehållstiden i den varma delen av 
pannan, öka temperaturen på (minska kylningen av) ytor i sekundärförbränningszonen och att 
öka omblandningen av gas och luft. Den utformning som visade sig ha mest effekt på 
emissionerna av CO och THC under uppstart var genom att installera en plåt i skålen. Denna 
åtgärd innebar att plåten snabbare fick en högre temperatur än keramiken normalt får och 
strålningen från plåten förbättrade utbränningen. Eftersom stål har en lägre emissivitet än 
keramik innebär det att det som egentligen förbättrade situationen antagligen var ett tunt mellan-
rum mellan plåten och keramiken som effektivt isolerade plåten från keramiken och på så sätt 
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blev snabbare uppvärmd. Eftersom pannan tömdes på aska mellan varje försök var skålen tom 
under uppstart. Vid normal användning skall, enligt uppgift från pannleverantör, aska i skålen 
efter eldning ligga kvar vilket snabbar upp uppvärmningen vid efterföljande eldning och 
minskar emissionerna under uppstart. 

En annan modifiering med samma syfte, och som också verkade ha en viss effekt, var att isolera 
en del av den kylda väggen i sekundärförbränningszonen. Tanken var att förlänga uppehålls-
tiden i en varmare miljö för att på så sätt öka utbränningen. Detta verkade ha effekt främst under 
fullastperioden. Den isolerade delen av väggen var dock inte så lång och en längre sträcka med 
isolering kanske hade förbättrat situationen ytterligare. Det skulle i så fall betyda att ett bra sätt 
att förbättra utbränningen vore att inte kyla sekundärförbränningszonen utan istället isolera den. 
Själva gaskylaren skulle i så fall få ta hela kyleffekten. 

Den modifiering som dock bidrog till den i särklass största reduceringen av oförbrända 
gaskomponenter var genom att täta springor mellan skål och den överliggande rosten där veden 
ligger. Med befintlig konstruktion är dessa mellanrum nödvändiga för att material skall kunna 
expandera utan att spricka och dessutom göra det möjligt att ta ut skålen vid rengöring. Vid 
normal användning rengörs inte pannan på det sätt som har gjorts här och mellanrum kommer 
till en del att tätas med aska. Efter en tids användning skall då emissionerna minska allteftersom 
pannan tätar ”sig själv”. Detta är något som inte har testats i detta arbete. Det borde dock vara 
möjligt att minska detta problem genom att konstruera pannan på ett annat sätt. För 
modifieringarna ”utloppsrör” och ”galler” har läckaget av gas mellan skål och överdel troligtvis 
haft en mer negativ påverkan på än de andra varianterna eftersom dessa modifieringar ökade 
tryckfallet över skålens utlopp vilket sannolikt ledde till ett ökat läckage av gas i skålens 
bakkant. 

Andra utformningar av skålen har inte testats i detta arbete, men i en annan studie av emissioner 
från vedpannor med hjälp av CFD-modellering, är en av slutsatserna att emissionerna är starkt 
beroende av den geometriska utformningen av skålen [5]. 

CFD-simuleringar har visat sig användbara för att kartlägga förbränningsförhållanden mer 
detaljerat än vad som har varit möjligt med de mätningar som också har gjorts. Speciellt 
skillnader i uppehållstid och temperatur beroende på var i inloppet olika komponenter kommer 
in har varit betydelsefullt. Det har också varit möjligt att få en generell bild av strömningen på 
ett sätt som inte är möjligt med punktmätningar. För att utvärdera partikelseparering har det 
varit möjligt att spåra partiklar och följa dem antingen ut ur pannan med rökgaserna eller tills de 
har nått en vägg eller yta i pannan där de har kunnat stanna. Svårigheterna har varit att bedöma 
om partiklar som når en yta kommer att bli kvar där eller ryckas med av gasströmmen vid något 
tillfälle. Detta har gjort att det har varit svårt att kvantitativt bedöma om en modifiering är bra 
eller dålig ur partikelsepareringssynpunkt utan alla modifieringar har bedömts mera kvalitativt. 
Utbränningen av partiklar och gaskomponenter har också bedömts kvalitativt i och med att 
modellen inte inkluderade förbränning. Med tanke på de svårigheter det är att med tillräcklig 
noggrannhet modellera förbränning med kommersiellt program är det dock denna modell ett 
fullgott alternativ som är relativt enkel och snabb att sätta upp och använda. Framtida utveckling 
av modeller för gasförbränning i ved/pelletspannor kan dock göra de mer pålitliga och attraktiva 
för denna typ av ändamål. CFD-simuleringar skulle också kunna användas för att optimera 
utformningen av inloppet till sekundärförbränningszonen där förbränningsluften tillsätts. 
Genom att åstadkomma en jämnare och bättre omblandning mellan gas och sekundär-
förbränningsluft redan i inloppet kan man förbättra utbränningen av gaskomponenter. 
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11 Slutsats 
Experiment och CFD-simulering har först genomförts för att fastställa de förbrännings-
förhållanden som råder i pannan under en eldningsperiod. Eldningsperioden har delats upp i tre 
delar; uppstart, fullast och utbränning. De aktuella förbränningsförhållanden har sedan jämförts 
med den temperatur, uppehållstid och omblandning som krävs för att uppnå god utbränning och 
partikelseparering. Jämförelsen har sedan legat till grund för framtagande av olika förslag på 
modifieringar av sekundärförbränningszonen. Modifieringar har först testats med hjälp av CFD-
simulering och utvalda varianter har sedan testats och utvärderats i experiment. 

De problem som har identifierats ur förbränningsteknisk synpunkt är: 

• under uppstart når man under en kort period tillräckliga temperaturer för att god 
utbränning av gaskomponenter skall uppnås. Under större delen av uppstarten är dock 
temperaturen för låg, dels pga. av att ytorna i pannan är kalla och kyler gasen, dels pga. 
ett högt luftöverskott som också kyler gasen. 

• vid fullast är temperaturen tillräcklig för utbränning av gaskomponenter. Att rökgasen 
ändå har innehållit CO och THC har i detta arbete berott på läckage av bränngas genom 
mellanrum mellan skål och överdel 

• höga halter av CO under utbränningsfasen beror på snabbt sjunkande gastemperaturer 
på grund av högt luftöverskott på samma sätt som under uppstart. 

• halten oförbränt i partiklar i rökgasen är 10-35 %. Utbränningen begränsas av för låga 
temperaturer och korta uppehållstider. 

Efter försök med olika modifieringar har en förbättrad utbränning uppnåtts genom att: 

• montera en plåt i keramikskålen vilket minskade emissioner av CO och THC under 
uppstart. 

• isolera delar av den kylda väggen ledde till minskad CO och THC under fullast-
perioden. 

• täta mellanrum mellan skål och överdel gav drastisk minskning av CO-halt under 
fullastperiod. 

Ingen modifiering har lett till någon märkbar minskning av stofthalt eller halt av oförbränt i 
partiklar. Förslag på ytterligare åtgärder vilket skulle kunna minska utsläpp av oförbränt är: 

• förbättrad styrning av lufttillförsel under uppstart och utbränning. 

• ingen kylning av slutförbränningszonen. 

• förvärmning av förbränningsluft. 

CFD-modell har presenterats som med tillfredställande noggrannhet kan användas vid 
simulering av sekundärförbränningszon när det gäller hastigheter, temperatur och partikelbanor. 
CFD-modellering ger ökad detaljkunskap om förbränningsförhållanden i sekundärförbrännings-
zonen vilket har betydelse vid konstruktion av pannor.  
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Summary 
The CFD-software Fluent has been used to study the flow in a wood-log fired boiler that has 
been tested at TPS. Velocity and temperature fields have been simulated for three test cases 
where measurements at TPS are used to obtain boundary conditions. The temperature field is 
well described compared to the measurements, the velocity field a bit poorer but still with 
acceptable accuracy. Chemical reactions were not included in these simulations.  

Since the software will also be used to predict traces for particles in the boiler the ability of the 
software to predict the flow of gases and particles in a so-called impactor has been simulated. 
The results have been compared to results obtained in the literature from measurements 
performed on a commercial impactor. Three turbulence models have been compared: the k-ε, 
the RNG k-ε and the Reynolds stress model. 

Both the RNG k-ε and the Reynolds stress model give good agreement with the measurements 
except for the smallest particles with diameters below 0,4 µm. 

To have both results accuracy and computing time saving, the RNG k-ε seems to be the most 
suitable turbulence model for both the impactor and the wood-log fired boiler. 
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1 Introduction 
The development of wood-fired boilers has been very successful when it comes to reduction of 
emissions of unburned gases. The emission of particles is however still too high and considered 
to be a health risk; this fact has motivated the present study. Most of the emitted particles are 
very small and therefore dangerous for the health as they can be inhaled to the lungs. Reducing 
the particles emission means either separating them from the gas flow inside the boiler or 
obtaining a more complete burnout of particles, if they contain combustible matter. 

The development of techniques to reduce particles emission can be made faster and cheaper if 
the experimental work is combined with the use of modern simulation tools. However, results 
obtained with such tools have to be validated against measurements. In this study the 
commercial software FLUENT has first been used to simulate the flow- and temperature field in 
a commercial boiler and then to simulate the capture of particles in a so called impactor. The 
impactor is normally used to classify the distribution of particle size for example in the 
emissions from boilers. The results were then compared to results obtained in measurements to 
validate the code. 

2  Objective 
The overall objective of the project was to find means to show how CFD-modeling can be used 
as a tool for the design of the secondary combustion zone, with the purpose of reducing the 
emissions of particles from small boilers fired with wood-logs (Figure 1, Figure 2). One way 
would be to trap the particles before they leave the system. The design of such traps would be 
much more effective if numerical design tools could be used. 

 

Figure 1: Left, the experimental settings of the wood fired boiler. Right, the lower part of the wood 
fired boiler. 
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Figure 2: The wood fired boiler; enlightened is the part studied. 

 

In this part, the objective was to test the ability of the commercial software Fluent to predict the 
flow and temperature field as well as the particle trajectories. This was to be achieved by 
comparisons with measurements in a boiler at TPS and with results found in the literature from 
measurements performed on a commercial impactor. 

3 Implementation of the CFD-model 

3.1 Flow-model 

To be able to design the secondary zone to reduce the particle emissions from the boiler, one has 
to know the velocity and temperature fields inside the boiler in detail. Such a knowledge is 
possible to obtain with detailed simulations with modern simulation tools, i.e. FLUENT, if the 
simulated fields can be shown to be correct when compared to the corresponding measured 
ones. 

Thus simulations of the secondary combustion zone in a commercial boiler have been 
performed with input of boundary conditions as they were obtained in the measurements at TPS. 
Results of the simulations were compared to measured data for velocity and temperature at 
some specified points in the boiler. 

In the boiler gases are led from the primary combustion zone trough a slot down into a ceramic 
bowl in the secondary zone where temperatures were measured in the experiments. The inlet 
temperature to the secondary combustion zone was not measured. In the simulations the inlet 
temperature was adjusted to give smallest possible difference between the simulated 
temperature and the temperature measured with the suction pyrometer, which should be most 
accurate. The inlet in the model was set below the holes where secondary air was provided. 
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The gas composition given in Table 1 below was used in the whole zone since the burnout of 
combustible compounds in the inlet gases is probably quite fast and thus takes place close to the 
inlet. Gas composition in table 1 was used to calculate the emissivity of the gas throughout the 
simulated volume. 

Heat transfer by convection and radiation between the gas and all the walls was included in the 
simulations as well as heat conduction in the walls of the ceramic bowl. The temperature of the 
walls surrounded by water was set to a constant value. 

 

 

Figure 3: Control volume of the studied boiler. Half of the geometry is drawn, and the dimensions 
are the following: 828 mm long, 494mm wide, and 219mm high. 

 

The model studied was a 3D geometry with a symmetry plane in the Y-Z plane (see Figure 3). 
The geometry was composed of 388 118 cells, with 50 098 hexahedrons, 297 212 tetrahedrons 
and 3 772 pyramids and 37 036 prisms. The simulations were carried out in steady state, and 
with the Reynolds Stress Model (RSM), as the Reynolds Stress Model has been shown to be 
more accurate than the k-ε model (Knaus et al., 1999). Nevertheless the RNG k-ε model has 
been tested as well. 

Input data for the inlet were as follows: 

Temperature:  starting value 1480 K, adjusted as described above for every case. 
Turbulence intensity: 0,2 
Hydraulic diameter: 0,018 m 
 

The wall surrounded by water was given the constant temperature of 340 K. 3 cases were 
studied with measured data given in Table 1 and Table 2: 
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Table 1: Measured gas composition. 

Case Dry gas 
% O2 

Dry gas 
% CO2 

Dry gas  
% O2+CO2 

Wet gas   
% O2 

Wet gas   
%   H2O 

Wet gas 
density 

(kg/Nm3) 

1 10,89 9,33 20,23 8,59 21,39 1,22 
2 10,86 9,32 20,18 8,44 22,39 1,22 
3 11,06 9,04 20,10 9,72 12,08 1,27 

 

Table 2: Measured mass flows, m& , and volume flows, V& . 

Case 

Dry gas 

totV&  

(Nm3/h) 

Dry gas 

totm&  

(kg/h) 

Dry gas 

totm&  

(kg/s) 

Wet gas 

totV&  

(Nm3/h) 

Wet gas 

totm&  

(kg/h) 

Wet gas 

totm&  

(kg/s) 

1 60,12 80,56 2,037E-02 76,59 93,50 2,596E-02 
2 59,35 79,53 2,011E-02 76,57 93,07 2,595E-02 
3 59,32 79,49 1,991E-02 67,54 85,71 2,266E-02 

 

The solid ceramic bowl inside the boiler has been meshed and included in the simulations to 
account for heat transfer through its walls. The following physical properties were used: 

Density: ρ = 2 650 kg/m3 
Specific heat:  Cp = 960 J/kgK 
Thermal conductivity:  k = 1.6 W/mK 
Internal emissivity:  ε = 0.75 

 

The top and bottom surfaces of the ceramic bowl were assumed to be adiabatic. 

3.2 Particle tracking model 

To investigate whether the particle tracking option in Fluent is good enough to model particle 
separation in the boiler, a separate study of the particle flow in an impactor (Figure 4) was 
performed. Each stage of the impactor studied is composed of one or many main pipes, through 
which a flow of air and particles are lead, the flow leaves the pipe as a jet, which hits a wall in 
perpendicular direction, see Figure 4. The largest particles are collected on this wall, the other 
carry on parallel to the wall and eventually enter the next stage. 
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Figure 4: Schematic of the impactor. 

Most of the simulations have been carried out with an axi-symmetric geometry, in steady state. 
For all stages normally only one inlet pipe has been simulated. Some simulations have also been 
carried out in 3D, to validate the axi-symmetric calculations, others in 3D with the number of 
inlets greater than one, to see if the interaction between many jets would influence the results 
(stage 11 only). Both laminar and turbulent models were used in the simulations. Every 
geometry has a number of cells around 10 000. 

Laminar flows: 
Input values for the geometry are shown in Table 3 and for the flow in Table 4. 

Turbulent flows: 
Simulations on this kind of impactor, with the k-ε model, have been shown to give insufficient 
results (Durbin et al., 2001) and cannot be trusted (see Table 14). Thus the turbulent simulations 
were performed with use of the RNG k-ε and the Reynolds Stress Model with the following 
parameters: 

Inlet hydraulic diameter: inlet diameter, W (Figure 5), 
Turbulence intensity:  10%, 
Backflow hydraulic diameter:  S (Figure 5), 
Backflow turbulence intensity:  10 % 
Particles density: 1000 kg/m3 

 

For the particles tracking, only the stochastic model has been tested. 
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Stages 5 to 13 were simulated with the segregated solver and uncompressible flows option and 
stages 1 to 4 with the coupled explicit solver and compressible flow due to the high velocities. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 5: Geometry for the stage 5 of the impactor. Just a single inlet was studied. 

 

Geometric values for the different stages of the impactor are shown in Table 3 and used input 
data in Table 4. The data for the impactor are the same as the data used for the impactor studied 
by Marjamäki et al, 1999. 

Table 3: Geometry of the impactor[4]. 

  Geometry 

Stage Number 
of jets 

Radius   
(mm) 

Area*  
(mm2) 

S       
(mm) 

T        
(mm) S/W 

1 69 0,15 4,88 0,9 0,7 3 
2 58 0,125 2,85 0,9 0,7 3,6 
3 21 0,15 1,48 0,9 0,7 3 
4 19 0,15 1,34 0,9 0,7 3 
5 27 0,15 1,91 0,9 0,7 3 
6 50 0,15 3,53 0,9 0,7 3 
7 48 0,2 6,03 1,2 1 3 
8 20 0,35 7,70 2,1 2,1 3 
9 17 0,5 13,35 2,5 2,5 2,5 

10 14 0,7 21,55 3 3 2,14 
11 3 1,6 24,13 6,5 6,5 2,03 
12 1 3,15 31,17 12 12 1,90 
13 1 4,15 54,11 12 16 1,45 

*   Area=(Area of a jet)*(number of jets) 
 

As shown in Table 3 the impactor is composed of several inlets in the stages where the smaller 
particles are collected. The airflow rate for each inlet was calculated based on the area of the 
inlet and the properties of the air at that specific stage. The flow of particles was set to 1 g of 
particles per kg of air and kept constant for all the stages. Values many times higher were tested 
and gave the same results. The mass flow of air is constant through the impactor while mass 
flow of particles will be reduced for every stage, from stage 13 to stage 1. Since we are only 
interested in what fraction of particles of a certain diameter, which are captured at the respective 
stage, we can use a constant value for particle mass flow throughout. 

 

W=Radius*2 

S T 
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Table 4: Input data[4]. 

Stage Number 
of jets 

Velocity 
(m/s) 

Pressure 
ratio 

Poutlet    
(kPa) 

Mass flow / jet 
(10 -6 kg/s) 

Reynolds 
number 

1 69 285 0,445 10 3,72 1257 
2 58 239 0,597 22,5 4,06 1468 
3 21 260 0,563 37,6 10,76 3404 
4 19 173 0,769 66,8 11,09 2947 
5 27 96 0,918 86,9 7,35 1782 
6 50 48 0,977 94,7 3,87 912 
7 48 27,6 0,992 96,96 4,02 705 
8 20 21,4 0,995 97,76 9,60 962 
9 17 12,3 0,998 98,26 11,30 791 
10 14 7,6 0,999 98,41 13,70 685 
11 3 6,8 1 98,48 64,05 1401 
12 1 5,3 1 98,51 193,58 2150 
13 1 3 1 98,54 195,58 1649 

 

The Reynolds number for an impactor with round nozzles is defined as: Re=ρ*V0*W/µ, where 
V0 is the inlet velocity, ρ is the density and µ the dynamic viscosity of the air. 
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4 Results 

4.1 Validation of the CFD-model 

4.1.1 Flow model 
 

The simulations have been carried out for 3 cases derived from experiments at TPS. Input 
values are found in Table 1 and Table 2, wet gas only. As described earlier the inlet temperature 
was varied to get best agreement with measured temperatures in the secondary zone. The final 
results are shown in Table 5 to Table 10. 

Figure 10, in appendix A1, shows the position for measurements of T1, T2, T3 and Tsugpflam, 
situated 50mm above the bottom of the studied boiler, and an example of a temperature profile, 
while Figure 11 shows the position for T4 and T5, 100mm from the same bottom. For the 
temperature tables, the columns named Exp (C) and Exp (K) are the results from the 
experiments, and the column named Fluent shows the results from the simulations. For the 
velocities tables, the column named Exp1 shows the results from the experiments for case 1, and 
the column named Z-component, the results from the simulations. Only the Z-component was 
measured in the experiments. Points for measuring V1, V2, V3, V4, and V5 are situated as shown 
in Figure 13. 

Case1: 
Inlet temperature: 1 400K 

Table 5: Temperatures for case 1. 

 Temperature 
Point Exp (C) Exp (K) Fluent (K) Absolute error Relative error (%) 

T1 982 1255 1346 91 7,3 
T2 1062 1335 1346 11 0,8 
T3 1130 1403 1346 -57 -4,1 
T4 797 1070 1239 169 15,8 
T5 788 1061 1132 71 6,7 

Tsugpflam 1087 1360 1346 -14 -1,0 

 

Table 6: Velocities for case 1. 

 Velocity m/s 

Point Exp1 Z-component Relative error (%) 
V1 4,28 3,06 -28,5 
V2 3,73 3,06 -18,0 
V3 2,78 3,06 10,1 
V4 4,15 2,18 -47,5 
V5 2,44 2,18 -10,7 
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Case2: 
Inlet temperature: 1 550 K. 

Table 7: Temperatures for case 2. 

 Temperature 
Point Exp (C) Exp (K) Fluent (K) Absolute error Relative error (%) 

T1 983 1256 1489 233 18,6 
T2 1166 1439 1489 50 3,5 
T3 1052 1325 1489 164 12,4 
T4 828 1101 1367 266 24,2 
T5 822 1095 1245 150 13,7 

Tsugpflam 1215 1488 1489 1 0,1 

 

Table 8: Velocities for case 2. 

 Velocity m/s 
Point Exp2 Z-component Relative error (%) 

V1 4,35 3,6 -17,2 
V2 3,89 3,6 -7,5 
V3 3,08 3,6 16,9 
V4 3,85 2,58 -33,0 
V5 1,84 1,55 -15,8 

Case 3: 
Inlet temperature: 1 350 K. 

Table 9: Temperatures for case 3. 

 Temperature  
Point Exp (C) Exp (K) Fluent (K) Absolute error Relative error (%) 

T1 963 1236 1299 63 5,1 
T2 1025 1298 1299 1 0,1 
T3 1005 1278 1299 21 1,6 
T4 749 1022 1197 175 17,1 
T5 778 1051 1095 44 4,2 

Tsugpflam 1029 1302 1299 -3 -0,2 

 

Table 10: Velocities for case 3. 

 Velocity m/s 
Point Exp3 Z-component Relative error (%) 

V1 3,16 2,63 -16,8 
V2 3,06 2,63 -14,1 
V3 2,41 2,63 9,1 
V4 2,96 1,88 -36,5 
V5 1,31 1,13 -13,7 
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The simulated temperatures are in good agreement with the measured ones; more care has been 
brought to the temperature point Tsugpflam, which should give the best value for the temperature 
of the gas without taking care of the radiations. Moreover T4 is situated closer to the walls than 
T5, and therefore is more influenced by radiation to the walls, especially the cold wall at 340 K. 
Therefore in the simulations T4 always has the greatest absolute error (between 169 and 266 
degrees). 

For all 3 cases only the Z-component of the velocities were measured. For the velocities V2, V3 
and V5 the simulations match well the experiments: the relative error is usually less than 18%. 
However, problems appear for the velocities V1 and V4. In fact, the measured velocity V4 is 
always higher than the calculated one. After the section where V1, V2 and V3 are measured the 
gas comes out in a wider section where V4 and V5 are measured, and one would expect V4 and 
V5 to be of the same magnitude as shown in the simulations. Since these 2 points are situated 
just after the opening area, it can make sense that V4 is of the same magnitude as V1, V2, V3, and 
that V5 has a lower value. 

4.1.2 Particle tracking model 
For each stage of the impactor, the number of cells is around 10 000, which is a reasonable 
number, and thus, a few minutes are needed to get convergence. For stages with more than one 
jet, normally only one jet has been simulated. Below are the results of the experiments and the 
simulations with both laminar and turbulent models. 

Dp,50 is the limiting diameter of the particles when half of them are collected in the specific stage 
of the impactor. The value of Dp,50 is determined so that for this diameter half of the particles are 
collected on the wall of the specific stage, and the other half escapes through the outlet and into 
the next stage. 

Table 11: Results with the laminar flow option. 

  Experimental 
results Simulation - Laminar 

Stage Number of 
jets 

Exp.[4]   Dp,50 
(µm) 

Fluent Dp,50 
(µm) 

Relative 
error (%) 

1 69 0,029 0,62 2038 
2 58 0,055 0,428 678 
3 21 0,092 0,465 405 
4 19 0,154 0,36 134 
5 27 0,261 0,415 59 
6 50 0,38 0,535 41 
7 48 0,61 0,64 5 
8 20 0,95 1,23 29 
9 17 1,6 1,98 24 

10 14 2,4 2,8 17 
11 3 4 4,85 21 
12 1 6,7 7,35 10 
13 1 9,9 11,55 17 

 

The results of the laminar simulations are shown in Table 11: the Dp,50 obtained by the 
simulations is quite close to the experiments from stage 7 to 13. 

Since the laminar simulations do not match the experiments for levels 1, 2, 3 and 4, and the 
Reynolds number is higher, the flow may become turbulent around stage 5. To solve this 
problem, simulations with the RSM and the RNG-k-ε turbulence model have been carried out 
for all the levels. 
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Table 12: Results with the Reynolds stress model. 

 Experimental 
results Simulations - RSM 

Stage Number 
of jets 

Exp.[4]   Dp,50 
(µm) 

Sim. (Fluent) 
Dp,50 (µm) 

Relative 
error (%) 

1 69 0,029 0,18 521 
2 58 0,055 0,25 355 
3 21 0,092 0,26 183 
4 19 0,154 0,32 108 
5 27 0,261 0,36 38 
6 50 0,38 0,5 32 
7 48 0,61 1,1 80 
8 20 0,95 1 5 
9 17 1,6 1,83 14 

10 14 2,4 2,81 17 
11 3 4 4,25 6 
12 1 6,7 7 4 
13 1 9,9 10,6 7 

 

A graph showing the evolution of the numbers of particles caught by the impactor according to 
their diameter can be drawn as below (the same curves are shown in more detail in Appendix 
A1). 

This kind of graph gives a good information of the value of Dp,50. For levels 5 to 13, Graph 1 
(Appendix A1) is close to the results obtained by the experiments (Durbin et al., 2001). Each 
curve has the property to have a steep tangent in the neighborhood of Dp,50. Looking at the 
turbulent simulations in Table 12, the results for stages 7 to 13 do match well with the 
experiments, but the laminar simulations also match the experiments from stage 7 to 13. The 
RSM and the RNG-k-ε-model gives somewhat better results than the laminar model and since 
the channels in the boiler are much wider than in the compactor, high Reynolds numbers can 
occur even if the velocities are lower. 

Moreover, the flow in the impactor seems to depend on the Reynolds number and the S/W ratio. 
Assuming that the flow is laminar from stage 6 to 13, which seems reasonable according to the 
results in Table 11, the flow would be laminar for low Reynolds numbers (up to 2 300) and low 
ratio S/W (up to 3). With a Reynolds number higher than 2 000 simultaneously with a S/W ratio 
higher than 3, the flow may start to be turbulent. This observation confirms the experiments 
from Marjamäki et al., 1999, which have shown that the Dp,50  of the impactor depends on the 
S/W ratio and the Reynolds number for each stage. More details about turbulence and the 
geometry of the impactor can be found in Gòmez-Moreno et al., 2001. 

In order to find out whether the axi-symetric calculations give results accurate enough for the 
impactor, some 3D calculations have been carried out: 

Table 13: Results for the 3D geometries. 

   Turbulent 2D Turbulent 3D 

Stage Number 
of jets 

Exp.[4] Dp,50 
(µm) 

Fluent     
Dp,50 (µm) 

Relative 
error (%) 

Fluent     
Dp,50 (µm) 

Relative 
error (%) 

3 21 0,092 0,25 172 0,22 139 
4 19 0,154 0,32 108 0,264 71 

 

For these 2 stages, Dp,50 is about the same as in the calculations done in axi-symmetry. 
Consequently the axi-symmetric calculations give results close to the 3D calculations, and the 
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results in Table 12 are accurate enough for the impactor. In the boiler there is no axi-symmetry 
so 3D simulations should be used. 

It has to be noted that for most stages the number of jets is greater than 1, which means that the 
particles flow could be disturbed by the surrounding jets (see Figure 16, Figure 17). Then the 
axi-symmetric calculations should give some results close to the real ones only for stage 12 and 
13. For stage 11, all the inlets have been modeled in 3D and gave the result Dp,50=4,3µm. This 
should be compared with the result with only one jet: Dp,50=4,25µm, and with the experimental 
result: Dp,50=4 µm. 

Although the k-ε model does not give results accurate enough, the RNG k-ε model gives results 
almost as good as the RSM model (see Table 15). For both the impactor and the boiler the RNG 
k-ε give results accurate enough, and in order to save time (Su et al., 1996), this model can be 
used in further calculations. 

Table 14: Comparison between the K-ε and the Reynolds stress model. 

Stage 
Exp[4] Dp,50 

(µm) 
RSM Dp,50 

(µm) 
Relative 
error (%) 

K-ε Dp,50 
(µm) 

Relative 
error (%) 

1 0,029 0,18 521 0,56 1831 
2 0,055 0,25 355 0,35 536 
3 0,092 0,26 183 0,27 193 
4 0,154 0,32 108 0,43 179 
5 0,261 0,36 38 0,51 95 
6 0,38 0,5 32 0,525 38 
7 0,61 1,1 80 2,68 339 
8 0,95 1 5 2,55 168 
9 1,6 1,83 14 2,9 81 
10 2,4 2,81 17 2,75 15 
11 4 4,25 6 4,2 5 
12 6,7 7 4 7,45 11 
13 9,9 10,6 7 10,8 9 

 

Table 15: Comparison between the Reynolds stress model and the k-e RNG model. 

Stage 
Exp[4] Dp,50 

(µm) 
RSM Dp,50 

(µm) 
Relative 
error (%) 

RNG K-ε 
Dp,50 (µm)  

Relative 
error (%) 

1 0,029 0,18 521 0,2 590 
2 0,055 0,25 355 0,27 391 
3 0,092 0,26 183 0,25 172 
4 0,154 0,32 108 0,25 62 
5 0,261 0,36 38 0,37 42 
6 0,38 0,5 32 0,56 47 
7 0,61 1,1 80 0,85 39 
8 0,95 1 5 1,5 58 
9 1,6 1,83 14 1,95 22 
10 2,4 2,81 17 2,78 16 
11 4 4,25 6 4,2 5 
12 6,7 7 4 7,45 11 
13 9,9 10,6 7 10,4 5 

 

The stochastic model for particle tracking has also been tested and proved not to give any better 
results than the simple particle tracking. 
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5 Conclusions and recommendations 
The accuracy of the simulations on the boiler was acceptable regarding the uncertainty in 
boundary conditions such as inlet temperature, distribution of inlet velocities and inlet gas 
composition. 

The particle tracking options in Fluent gave very good results for particles down to about 0.4 
µm in simulations on the impactor, which means that it is possible to track the particles until a 
limit speed of 48 m/s and pressure ratio of 0.977. However, this should be acceptable for the 
boiler case since smaller particles are very difficult to trap without very large pressure losses, 
which cannot be allowed in a practical boiler. 

Thus it is recommended to use the software Fluent for simulations to find ways to reduce the 
particle emissions by use of mechanical traps. 3D simulations with either the RSM turbulence 
model, for accuracy, or the RNG k-ε model, to save calculation time, and particle tracking 
should be used. If particle emissions should be reduced with better combustion, the composition 
of the inlet flow must be better known and combustion must be included in the simulations. 
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Appendix A1 
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Graph 1: Impactor collection efficiency curves, obtained with use of the RSM turbulence model. 
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Graph 2: Collection efficiency curves for levels 10 to 13, obtained with use of the RSM turbulence 
model. 
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Graph 3: Collection efficiency curves for levels 6 to 9, obtained with use of the RSM turbulence 
model. 
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Graph 4: Collection efficiency curves for levels 1 to 5, obtained with use of the RSM turbulence 
model. 
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Figure 6: 3D temperature profile. 

 

 

Figure 7: 3D temperature profile. 
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Figure 8: 3D figure and the temperature profile of the cross section at 100 mm from the bottom. 

 

 
Figure 9: 3D figure and the temperature profile of the cross section at 50 mm from the bottom. 
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Figure 10: Cross section at 100 mm from the bottom, temperature profile. 

 

 
Figure 11: Cross section at 50 mm from the bottom, temperature profile. 
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Figure 12: Cross section at the symmetry plan, temperature profile. 

 

 

Figure 13: Cross section at 50 mm from the bottom, velocity profile. 
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Figure 14: Cross section at the symmetry plan, velocity profile. 

 

 

Figure 15: Impactor, level 10, laminar, Dp,50=3,67 µm. 
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Figure 16: Impactor, level 11 with 3 inlets. 

 
Figure 17: Impactor, level 11 with 3 inlets. 




