
VÄRMEÖVERFÖRING

INSTITUTIONEN FÖR ENERGIVETENSKAPER

VÄLKOMMEN TILL www.vok.lth.se/~ht

FORSKNING
Värmeväxlare, värmeöverförande ytor och kanaler
En stor del av forskningen är relaterad till kompakta värmeväxlare. Studier av
värmeöverföringsmekanismer i komplexa värmeväxlarkanaler sker bl  a med
analytiska metoder, CFD-simuleringar och experimentella undersökningar
t ex termografi. Turbulensmodellering är ett viktigt inslag.

Termisk strålning vid biobränsleförbränning
Vid förbränning av biobränsle, t ex träflis, måste hänsyn tas till
värmestrålningen. Förbränningen genererar bl a H

2
O och CO

2
, som

aktivt deltar i strålningsutbytet. Även partiklar, stora (t ex pellets)
som små (t ex sot), påverkar strålningen genom absorberande och
emitterande egenskaper.

CFD-simulering av flamspridning
Värmeöverföring från flammor till solida väggar är av stort
intresse vid bränder. Med hjälp av CFD (Computational Fluid
Dynamics) kan man simulera olika egenskaper såsom
värmeöverföring (strålning, konvektion, ledning), sotbildning,
turbulens, pyrolys, yttemperatur, massöverföring etc. Detta
kan i sin tur användas för utvärdering av potentiell risk för
brand och vid säkerhetsdesign.

Värme- och masstransport i bränsleceller
I bränsleceller strömmar bränslet (idealt H

2
) och oxidanten (idealt

O
2
) i kanaler av olika tvärsnitt. Värme- och masstransporten är

väsentlig för bränslecellens funktion.

Processintegrering av flerströmsvärmeväxlare
Flerströmsvärmeväxlare (flera kalla och varma strömmar)
erbjuder energimässiga fördelar då hela processer och system
integreras. Här utvecklar vi metodik för beräkning av fler-
strömsvärmeväxlare och kombinerar detta med  s k pinch-teknik
för processintegration.

Examensarbete Vi erbjuder i samarbete med industriföretag (t ex Volvo/Ford, Alfa Laval  AB, ABB
Ventilation Products AB)  ett stort antal examensarbeten av teoretisk och experimentell karaktär. Flera av
examensarbetena innefattar CFD-beräkningar där kurser i Numerisk Värmeöverföring, Turbulens och
Tillämpad CFD utgör lämplig bakgrund.
Via internationella kontakter kan även examensarbete på andra kontinenter vara möjliga.

Termografi med flytande kristaller
Molekylstrukturen hos flytande kristaller är mycket
temperaturkänslig och dess färg förändras vid en
temperturförändring. Kristallerna kan appliceras likt en färg
på de värmeöverförande ytor som skall undersökas. Med
hjälp av en CCD-kamera fotograferas färgfördelningen.
Färgernas egenskaper analyseras i  bildbehandlingsprogam
och översätts till en temperaturfördelning.

CFD beräkning för vågig kanal

Skiss av biobränslepanna för skogsavfall

CFD beräkningar vid brand i slutet rum

Komponenter och struktur för en bränslecell

Termografi av kanalyta med ribbor

Andra doktorandarbeten finns inom:
Knack i förbränningsmotorer - termisk och kemisk kinetikanalys, Jonströmmar i förbränningsmotor,
Fjärvärme, Värmeöverföring i gasturbiner.
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