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Abstract

Water mist for minimization of explosion damages

Philip Marcström

Projektets mål är att färdigställa en förbränningskammare vilken kan användas när
propan förbränns under närvaro av vattendimma. Förbränningskammaren har
färdigställts genom ett antal justeringar. Två seriekopplade pumpar har installerats. En
tryckgivare för matning av tryckvågen har installerats och programvaran CatMan har
använts, varpå mätdata har gehandlats i MATLAB. Tryckluft har anslutits till en
anordning vilken reglerar turbulensen i kammaren. Förbränningskammaren har
försetts med en nozzel vilken producerar vattendimma som sprutas in i kammaren. En
gaspatron för insprutning av propan har anslutits till kammaren. Undersökningar har
utförts för att bestämma vilka förhållanden mellan propan och luft som är
antändningsbara i torr luft. Tryckvågens storlek jämförs också mellan fallen med och
utan vattendimma. Laserutrustning för bestämning av droppstorlek i vattendimma har
riggats och droppstorleken bestämts för den vattendimma som används i
förbränningskammaren.
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Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet 
Projektet syftar till att färdigställa en förbränningskammare vilken kan användas när propan förbränns 

under närvaro av vattendimma. Förbränningskammaren har satts ihop och gjorts användningsbar genom 

ett antal justeringar. Två seriekopplade pumpar har installerats. En tryckgivare för matning av tryckvågen 

har installerats och programvaran CatMan har använts. Tryckluft har anslutits till en anordning vilken 

reglerar turbulensen i kammaren. Förbränningskammaren har försetts med en nozzel vilken producerar 

vattendimma som sprutas in i kammaren. En gaspatron för insprutning av propan har anslutits till 

kammaren. Undersökningar har utförts för att bestämma vilka förhållanden mellan propan och luft som 

är antändningsbara i torr luft. Tryckvågens storlek jämförs också mellan fallen med och utan 

vattendimma. Laserutrustning för bestämning av droppstorlek i vattendimma har riggats och 

droppstorleken bestämts för den vattendimma som används i förbränningskammaren. 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte 

1.1.1 Bakgrund 
När man transporterar farligt gods finns alltid en risk för utsläpp av det farliga godset. Utsläppen sker 

ofta i samband med bränder som kan uppkomma i samband med bränsleläckage vilket kan resultera i 

explosioner. För att minska risken för utsläpp av det farliga godset brukar godset behöva säkras med 

hjälp av kraftiga säkerhetssystem, trots det återstår ofta en risk att läckage sker1. Ett annat sätt att 

minska risken för utsläpp är att minska risken för och omfattningen av explosioner detta slag. Genom att 

minska denna risk kan kravet på de kraftiga och tunga säkerhetssystemen som säkrar det farliga godset 

även minska, vilket kan vara en ekonomisk vinst i sig. Även en säkrare evakuering av personalen är en 

fördel med explosionsminimeringen.  

 

1.1.2 Projektbeskrivning 
Projektet är en uppstart till ett större projekt på samma tema där effekterna av att använda 

vattendimma för att minska risken för och omfattningen av gasexplosioner kommer att utredas. Målet 

med det stora projektet är att bestämma vilken droppstorlek hos vattendimma som är den optimala för 

att minska den tryckvåg som uppstår vid gasexplosioner och hur mycket vattendimman sänker 

antändligheten hos gasen. En annan punkt av intresse är hur flamfrontens hastighet påverkas av 

vattendimman. För att undersöka hur vattendimman påverkar förbränningen används en 

förbränningskammare med en volym på cirka en dm3 i vilken en bränsleblandning och vattendimma kan 

skickas in.  

Som uppstart är det mindre projektets främsta mål att få den avancerade förbränningskammaren att 

fungera som den ska och vidimera det genom ett par körningar där resultatet jämförs med tidigare 

experiment av samma typ för att se att de överensstämmer. Slutprodukten för projektet är en 

fungerande förbränningskammare, resultat för egenskaperna hos vattendimman samt resultat av 

förbränning vid en viss droppstorlek.  

 

1.2 Teori 

1.2.1 Stökiometrisk blandning  
För att bestämma hur mycket av varje gas som ska sprutas in i förbränningskammaren utgår man från en 
stökiometrisk blandning. Det innebär att bränslet och syret i bränsleblandningen förbrukas fullständigt 
och inga syrgasmolekyler eller propan molekyler förblir oförbrända. För att detta ska ske krävs att lagom 
stor mängd av varje ämne tillförs. För att bestämma hur stor andel som ska vara syre respektive bränsle 
använder man sig av reaktionsformeln för reaktionen. Propan som används har kemisk betäckning C3H8 

och reaktionsformeln vid stökiometrisk förbränning ser ut enligt följande: 
 

𝐶3𝐻8 + 5 𝑂2 → 3 𝐶02 + 4 𝐻2𝑂 
 

                                                           
1 G. O. Thomas. On the conditions required for explosion mitigation by water sprays. Diss., University of Wales, 
2000. 
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Eftersom inte ren syrgas används vid förbränningen utan luft används kommer en del kvävgas att finnas 
med i förbränningskammaren. Då syre utgör ca 21% av luften i atmosfären och kvävgas resterande ca 
79%2 kommer andelen kväve i blandningen att vara ca 79/21 gånger så stor som andelen syre. Det 
innebär att för varje syreatom kommer det att finnas 79/21 kvävgasatomer, dvs ca 3,76 stycken. Man 
kan inte använda sig av delade molekyler som 3,76 stycken, men eftersom man i det här fallet beräknar 
mängden av gaserna i antal mol kommer 3,76 mol ändå att utgöra ett fysikaliskt korrekt antal. Om man 
tar med kvävgasen i reaktionsformeln får man en reaktionsformel som ser ut enligt följande3: 
 

𝐶3𝐻8 + 5 𝑂2  + (3,76 ∗ 5)𝑁2 = 𝐶3𝐻8 + 5 𝑂2  + 18,8 𝑁2 → 3 𝐶02 + 4 𝐻2𝑂 + 18,8 𝑁2 
 
Från reaktionsformeln ser man att för varje mol propan man vill förbränna behöver man tillsätta 
5+18,8=23,8 mol luft om man vill att förbränningen ska ske stökiometriskt.  
 
För att bestämma hur många mol propan respektive luft som ska användas i förbränningskammaren 
utgår man från att man vill ha 0,8 bar tryck av stökiometrisk blandning vid rumstemperatur före 
antändning. Eftersom både luften och propanet behandlas som idealgaser följer de idealgaslagen 4 
 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑅𝑇                     (1) 
 
där p=trycket, V=volymen, ntotalt=totala substansmängden, R=gaskonstanten och T=temperaturen i 
Kelvin. Volymen hos förbränningskammaren som är 0,0111m3, gaskonstanten samt temperaturen 
kommer att vara konstanta och kända då substansmängden bestäms. Idealgaslagen skiljer inte gaserna 
åt efter vad de är för ämnen utan behandlar endast hur stort antal mol av varje ämne som finns. Det 
göra att man kan summera antalet mol från respektive gas då man beräknar trycket.5 
 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑅𝑇 = (𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛 + 𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡)𝑅𝑇                    (2) 

 
Man får vid insättning att ett tryck på 0,8 bar, temperatur 293˚K och volym på 0,0011m3 ger en total 
substansmängd på 3,65*10-7mol. Från reaktionsformeln vet man att andelen propan för en stökiometrisk 
blandning är 1/24,8 och andelen luft är 23,8/24,8 av totala antalet mol i blandningen. Genom det kan 
man bestämma antalet mol luft respektive propan som ska sprutas in i förbränningskammaren för att få 
0,8 bar stökiometrisk blandning vid rumstemperatur. 
 
För att bestämma hur många mol av varje gas som skickats in i förbränningskammaren används 
tryckgivaren som finns integrerad i förbränningskammaren. Eftersom gaserna ursprungligen finns i 
behållare med övertryck kommer temperaturen att sjunka då man sedan fyller över dessa till 
förbränningskammaren där trycket är lägre, på grund av adiabatisk kylning. Då temperaturen i 
förbränningskammaren kommer att vara lägre än rumstemperatur kommer även trycket att vara något 
lägre än 0,8 bar innan gaserna har värmts upp till rumstemperatur enligt idealgaslagen, ekvation 1. För 
adiabatisk kylning gäller följande volym och tryckförhållande 
 

                                                           
2 Atmosfärens sammansättning 
3 Lunds Tekniska Högskola, Joakim Bood, 2013-01-25, 
http://www.forbrf.lth.se/fileadmin/forbrf/Documents/Delade_kurser/Fysik_CD/2013/Foerbraenning_introduktion
_2013.pdf (Hämtad 2016-05-20) 
4,5 Ingvar Ekroth och Eric Granryd, Tillämpad termodynamik, Stockholm, Studentlitteratur, 2006 
 

http://www.forbrf.lth.se/fileadmin/forbrf/Documents/Delade_kurser/Fysik_CD/2013/Foerbraenning_introduktion_2013.pdf
http://www.forbrf.lth.se/fileadmin/forbrf/Documents/Delade_kurser/Fysik_CD/2013/Foerbraenning_introduktion_2013.pdf
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𝑝1𝑉1
𝛾

= 𝑝2𝑉2
𝛾
,                     (3) 

 
där p1 och p2 är trycket före respektive efter den adiabatiska kylningen V1 och V2 är volymen före 
respektive efter den adiabatiska kylningen och 𝛾 är kvoten mellan specifika värmekapaciteten då trycket 
hålls konstant, CP, och specifika värmekapaciteten då volymen hålls konstant, CV. 6  Volymen V1 är den 
delvolym som gasen upptar i behållaren den förvaras i före den har sprutats in i förbränningskammaren. 
Denna volym kan bestämmas utifrån idealgaslagen, ekvation 1. Då V1 bestäms används trycket p1 vilket 
är givet på tryckmätaren på behållaren. Genom insättning av de kända parametrarna i idealgaslagen får 
man att 
 

𝑉1 =
𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑅𝑇

𝑝1
.                     (4) 

 
Genom insättning av det nya uttrycket i ekvation 3 och en omskrivning får man en ekvation enligt 
följande 
 

𝑝2 =
𝑝1 (

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑅𝑇
𝑝1

)
𝛾

𝑉2
𝛾 .                             (5) 

 
𝛾 ges av termodynamiska tabeller, och är för syrgas och kvävgas7 7/5 och för propan8 1.13. Insättning av 
de kända parametrarna och förenkling av uttrycket ger en slutgiltig ekvation för vilket deltryck vardera 
gas ska utgöra i förbränningskammaren för att få ett tryck på 0,8 bar vid normalrumstemperatur.  
 

𝑝2,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛 = 𝑝1,𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛
−0.13 ∗ 0.0206                      (6) 

och 

𝑝2,𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑝1,𝑙𝑢𝑓𝑡
−2/5

∗ 0.691                     (7) 

 
Denna modell gäller då gaserna fylls över från gasbehållare till en helt tom tryckkammare där trycket är 0 
bar. Eftersom båda gaserna inte kan fyllas på till en tom kammare är det viktigt att fylla på propanet först 
för att minimera effekten av att den andra gasen påverkar trycket i kammaren. Då mängden propan är så 
liten påverkar det inte den adiabatiska kylningen av luften nämnvärt.  
 

1.2.2 Vattendimma 
Vattendimma är vattendroppar i flytandeform som är i så pass små att de kan hålla sig svävande i luften, 

det rör sig vanligtvis om en storlek på upp till ett par hundra mikrometer. Vattendimma som används i 

brandbekämpningssammanhang går ofta under definitionen NFPA750 som säger att droppstorleken i 

vattendimman maximalt får ha en medeldiameter på 750μm och att 99% av vattendropparna ska ha en 

diameter under 1000μm för att klassificeras som vattendimma.9 Vattendropparna i en vattendimma får 

                                                           
 
6,7 Hyper Physics, R. Nave, Adiabatic Process, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/adiab.html 
(Hämtad 2016-05-26) 
8 The Engineering ToolBox, Gases – Specific Heats and Individual Gas Constants,  
http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-gases-d_159.html (Hämtad 2016-05-22) 
9 J. R. Mawhinney och R. Darwin, Hughes Associates, Inc., 2000-05-30 Protecting against wapor explosions with 
water mist http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf (Hämtad 2016-05-25) 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/adiab.html
http://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-capacity-gases-d_159.html
http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf
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ofta en form som är väldigt sfärisk på grund av att kapillärkrafterna mellan vattenmolekylerna. Det ger 

att volymen beror på vattendroppens radie i kubik medan arean beror av radien i kvadrat. Det är av 

betydelse både när det gäller hur mycket turbulens som uppstår kring en vattendroppe då den träffas av 

en tryckvåg, se turbulens, och när man bestämmer hur snabbt vattendropparna förångas och därmed 

hur snabbt de kan ta upp energi från flamfronten, se entalpi och tryckförändring. 

 

1.2.3 Mie ekvationer 
Mie ekvationer är ett sätt att bestämma hur ljus beter sig då det rör sig genom större partiklar och 
därmed skapar interferensmönster. Interferensmönstret beror på storleken hos partikeln ljuset rör sig 
genom, därför kan lösningen till Mie ekvationer användas för att bestämma storleken hos partiklar som 
finns i luften som tillexempel en liten vattendroppe. Mie ekvationer bygger på att ljus är en 
elektromagnetisk våg som följer Maxwells ekvationer. Man börjar med att betrakta Maxwells tredje och 
fjärde ekvation som säger att 
 

∇ × �⃗� = 𝑖𝜔𝜇�⃗⃗�                   (8) 
och 

∇ × �⃗⃗� = −𝑖𝜔𝜇�⃗� ,                  (9) 

där �⃗�  och �⃗⃗�  är E-fältet respektive H-fältet, i är imaginära talet, 𝜔 är vinkelfrekvensen, och 𝜇 är 
permeabiliteten i vakuum. Genom att ta rotationen hos dessa och förenkla och sedan tillämpa följande 
vektor identitet  
 

∇ × (∇ × 𝐴 ) = ∇ (∇ · 𝐴 ) − ∇ · (∇ 𝐴⃗⃗  ⃗)                (10) 

fås 

∇2�⃗� + 𝜔2𝜖𝑚𝜇�⃗� = 0                  (11) 
och 

∇2�⃗⃗� + 𝜔2𝜖𝑚𝜇�⃗⃗� = 0,                 (12) 
 
där  𝜖𝑚 är materialets permittivitet. Om man löser dessa differentialekvationer i sfäriska koordinater 
med hjälp av variabelseparation får man komplicerade funktioner som beror på vinklarna samt radien. 
Lösningen i φ-led ges av en exponentialekvation, i ϴ-riktning ges den av en Legendre ekvation  och i r-led 
får man en kombination av Besselfunktioner och första ordningens Hankelfunktion. Då en 
elektromagnetiskvåg rör sig i gränsen mellan två olika ämnen med olika permittivitet gäller att  
 

(�⃗� 𝑖𝑛𝑘 + �⃗� 𝑏𝑟𝑢 − �⃗� 𝑖𝑛𝑟) × 𝑟 = 0               (13) 

och  

(�⃗⃗� 𝑖𝑛𝑘 + �⃗⃗� 𝑏𝑟𝑢 − �⃗⃗� 𝑖𝑛𝑟) × 𝑟 = 0,               (14) 

 

där �⃗� 𝑖𝑛𝑘 och �⃗⃗� 𝑖𝑛𝑘 är det inkommande E-fältet repektive H-fältet, �⃗� 𝑏𝑟𝑢 och �⃗⃗� 𝑏𝑟𝑢 är det brutna E-fältet 

respektive H-fältet och �⃗� 𝑖𝑛𝑟 och �⃗⃗� 𝑖𝑛𝑟 är det inre E-fältet repektive H-fältet. Genom att införa dessa 
randvillkor i ekvation 11 och ekvation 12 kan man bestämma hur interferensmönstret då ljuset lämnar 
partikeln ser ut. 10 
 

                                                           
10 Mie Theory, http://www.orc.soton.ac.uk/publications/theses/1460T_lnn/1460T_lnn_03.pdf (Hämtad 2016-05-
26) 

http://www.orc.soton.ac.uk/publications/theses/1460T_lnn/1460T_lnn_03.pdf
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1.2.4 Interferens från punktljuskällor 
Då ljuset rör sig genom en vattendroppe uppstår ett interferensmönster av ytterligare en anledning. Det 

beror på att ljuset delas upp då en del av laserstrålen rör sig in i vattendroppen och bryts, medan en del 

av strålen reflekteras på ytan av vattendroppen, se figur 1. Punkten där strålen reflekteras och punkten 

där ljuset bryts in i vattendroppen kan ses som två separata punktljuskällor. Punktljuskällorna skickar ut 

ljusvågor med laserstrålens våglängd. Då ljuset från punktljuskällorna möts superponerar de och 

antingen släcker ut varandra eller ökar amplituden hos den resulterande vågen beroende på i vilken fas 

de är relativt varandra. Fasen beror på hur långt vågorna har färdats. Beroende på med vilken vinkel från 

punktkällorna som ljuset rör sig så skapas antingen en utsläckning eller en ökning i amplitud och därmed 

skapas ett interferensmönster. Avståndet mellan de lokala maxima och minima som uppstår i 

interferensmönstret  beror på hur punktkällorna är placerade relativt varandra. Eftersom man vet var på 

vattendroppen punktkällorna är placerade kan man genom att bestämma avståndet mellan dem 

bestämma storleken på vattendroppen. 

 

 
Figur 1 Illustration av hur ljuset delas upp och sedan möts då det rör sig förbi en vattendroppe. 

 
 

1.2.5 Flamfront och turbulens 
Då en kemisk reaktion är väldigt snabb och dessutom kräver en viss aktiveringsenergi bildas ofta en 
flamfront. I flamfronten stiger temperaturen och trycket ofta mycket och kan skapa en tryckvåg som 
färdas med flamfronten. Vid flamfronten finns både tillräckligt mycket energi för att starta nya 
reaktioner och oförbränt bränsle på samma plats. Flamfrontens hastighet beror dels på vilket ämne som 
förbränns, dels på hur många partiklar som kan reagera med varandra som finns på samma plats, samt 
hur mycket partiklarna rör sig relativt varandra.  
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Om det finns ett hinder i ett flöde uppstår ofta turbulens. Det beror på att trycket blir lägre bakom 
hindret än i omgivningen då partiklar passerar hindret. Det leder till att partiklar runt om undertrycket 
börjar röra sig mot det och därmed kan börja röra sig relativt de andra partiklarna i flödet. Då stora 
partiklar som till exempel en vattendroppe befinner sig i en gas och träffas av en tryckvåg får det samma 
effekt som ett hinder i ett vanligt flöde har. De små partiklarna accelereras kraftigare än de stora 
partiklarna, se ekvation 15 och 16, och därmed uppstår ett undertryck bakom de större partiklarna. De 
större partiklarna ger på det sättet upphov till turbulens i gasen vilket får gaspartiklarna att börja röra sig 
relativt varandra. Turbulensen som uppstår på grund av vattendropparna kan därmed öka den relativa 
hastigheten mellan partiklarna i gasen och därigenom också hastigheten hos flamfronten och även 
storleken hos tryckvågen. Det betyder att magnituden hos tryckvågen och flamhastigheten kan öka om 
stora partiklar finns i en bränsleblandning i gasform.11 Storleken hos turbulensen beror alltså på hur 
snabbt de större partiklarna accelereras. Att partiklar accelereras olika fort beroende på deras storlek 
beror på att volym-areaförhållandet är större för större partiklar. Kraften som de större partiklarna 
accelereras med beror på hur många mindre partiklar som träffar deras yta, kraften är därmed beroende 
av partikelns area och därför radien i kvadrat. Massan däremot beror på hur stor volym partikeln har, det 
vill säga radien i kubik. Enligt Newtons andra lag ges accelerationen av  
 

𝑎 =
𝐹

𝑚
                  (15) 

 
där a är accelerationen, F är kraften och m är partikelns massa. Det ger om vi sätter in det vi vet om 
kraften och massan att 
 

𝑎 =
𝑐1𝑟

2

𝑐2𝑟
3
= 𝑐3

1

𝑟
            (16) 

 
där c1, c2 och c3 är konstanter. Vi ser att accelerationen därför avtar med partikelns radie, och därför är 
turbulensen större bakom partiklar med större radie. 

 

1.3 Metod 
För att bestämma hur vattendimma påverkar förbränningen av propan används en 

förbränningskammare med storlek 0,10x0,10x0,11m3. Förbränningskammaren är byggd i stål med 2 sidor 

gjorda i starkt glas så att förbränningen kan följas utifrån. Kammaren är försedd med en ventil genom 

vilken propan kan sprutas in, en ventil luft kan sprutas in och pumpas ut genom för att reglera trycket 

och syrenivån samt en ventil genom vilken vattendimma kan sprutas in. Inuti förbränningskammaren är 

en platta fäst i två stag. Stagen kan skjutas upp och ned kraftigt med hjälp av tryckluft som skjuts in i två 

cylindrar kopplade till stagen för att reglera turbulensen i kammaren och blanda reaktanterna. 

Tändanordningen i förbränningskammaren består av 16 parallellkopplade tändstift placerade i 

kammarens botten. Dessa tändstift är kopplade till en strömkälla i form av ett bilbatteri genom en 

strömbrytare. I väggen på kammaren sitter en tryckgivare fäst, vilken är kopplad genom en förstärkare 

till en dator som loggar tryckförändringen i kammaren.  

Processen där förbränningen undersöks börjar med att kammaren töms till väldigt lågt tryck med hjälp 

av pumpen för att rensa ut produkterna från den tidigare förbränningen. Därefter fylls kammaren med 

                                                           
11 J. R. Mawhinney och R. Darwin, Hughes Associates, Inc., 2000-05-30 Protecting against wapor explosions with 
water mist http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf (Hämtad 2016-05-25) 

http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf
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önskad mängd propan, mängden bestäms utifrån tryckgivaren som är integrerad i kammaren. Då rätt 

mängd propan har uppnåtts fylls kammaren med luft genom att pumpventilen öppnas utan att pumpen 

är inkopplad, luft läcker då in i kammaren tack vare undertrycket i kammaren. Då rätt mängd har fyllt 

kammaren blandas reaktanterna genom att tryckluft kopplas till turbulensregulatorn. Då reaktanterna 

blandats startas förbränningen genom att strömbrytaren till tändstiften stängs och de slår gnistor längs 

hela botten på förbränningskammaren. Tändstiften är kopplade så att de slår gnistor precis samtidigt så 

att en jämn antändning av gasen längs hela golvet på förbränningskammaren sker. I ett idealfall uppstår 

då en jämn flamfront vilken rör sig i lodrät riktning mot taket. Tryckförändringen i kammaren loggas med 

hjälp av tryckgivaren och kan analyseras i efterhand genom inmatning av mätvärdena i exempelvis 

MATLAB. Hela förbränningsprocessen ska undertiden filmas med hjälp av en höghastighetskamera, varpå 

flamfrontens hastighet kan bestämmas utifrån uppspelning i slowmotion.  

2. Resultat 

2.1 Fungerande förbränningskammare 
Det viktigaste resultatet av projektet var att rent praktiskt få förbränningskammaren att fungera. 

Projektet med förbränningskammaren har delats in i fem delar, pump och luftinsprut, 

tryckmätningsutrustningen, gasinsprutningsanordningen, turbulensregulator samt insprut av 

vattendimma. Förbränningskammaren har vid tidigare tillfälle använts i ett annat sammanhang där 

enbart förbränning utan vattendimma undersöktes med en annan tryckgivare och förbränning av en 

annan gas. Det gjorde att mycket av förbränningskammaren behövde justeras före den kunde användas.  

För att kunna tömma kammaren på luft och produkter från senaste förbränningen användes två pumpar 

som seriekopplats för att få ner trycket i kammaren så lågt som möjligt. Pumparna kopplades genom en 

slang och en ventil som fästs i kammarens vägg in i kammaren. Pumparna lyckades sänka trycket i 

kammaren till ca 0.17 bar som lägst. För att vara säker på att luften i kammaren byttes ut fullständigt 

mellan förbränningarna tömdes och fylldes kammaren på luft ca fyra gånger innan en ny förbränning 

kördes. Ursprungligen läckte kammaren något vilket resulterade i att trycket i kammaren endast kunde 

sänkas till 0,30 bar, därför tätades alla gängor till ventiler och tändstift som var färst i kammaren med 

teflontejp. Teflontejp är väldigt värmeresistent tejp som fästs mellan gängorna och muttern. 

Pumpanordningen kan ses i figur 2. 

 

Figur 2 Seriekopplad pump för att sänka trycket i kammaren innan förbränning. Ovanpå syns ventilen som kopplas in i 
förbränningskammarens vägg från pumpens slang. 



 
 

9 
 

Tryckgivaren används för att bestämma trycket i tryckvågen under förbränningen och att bestämma 

trycket efter förbränningen. Tryckgivaren är fäst i förbränningskammarens vägg genom en gänga som 

har tum mått. Då tryckgivaren som finns tillgänglig på SP hade en gänga i millimetermått fick en adapter 

mellan dessa två gängor svarvas förhand, se figur 3. En handsvarvad gänga är sällan helt exakt i måtten, 

därför krävdes noggrann tätning mot denna adapter för att inte luft skulle läcka in i 

förbränningskammaren. Tryckgivaren som finns tillgänglig på SP har en mätfrekvens på upp till 200Hz 

vilket är något lågt då tryckvågen i det här fallet har relativt hög hastighet, därför försökte en annan 

tryckgivare användas som ursprungligen fanns integrerad i tryckkammaren. Denna tryckgivare har en 

mätfrekvens på upp till 1MHz men saknade dock förstärkare, vilket gjorde att en äldre förstärkare 

behövde användas. Denna förstärkare var svår att kalibrera och gav därför ett stort mätfel. I och med att 

mängden propan som ska fyllas på i förbränningskammaren bestäms med hjälp av tryckgivaren och har 

ett deltryck som är väldigt lågt föll det utanför mätosäkerheten hos tryckgivaren. Det gjorde att man 

ställdes inför ett val att antingen kunna mäta tryckvågens utseende väldigt noga men inte veta vilken 

bränsleblandning det gällde, eller att känna till bränsleblandningen noga med inte kunna mäta 

tryckvågens utseende exakt. Valet föll på att känna till bränsleblandningens sammansättning noga 

eftersom den största vikten hos projektet ligger i att bestämma flamhastigheten vilket inte görs med 

tryckgivaren utan höghastighetskameran. Tryckgivaren loggar de värden den mäter i ett program som 

heter CatMan, varpå mätvärdena kan sparas över i valfritt nummerbehandlingsprogram.  

 

Figur 3 De två olika tryckgivarna visas till vänster i bild, den vänstra av dem är den som används. Adaptern mellan gängorna 
visas till höger i bild. 

Gasen sprutas in från en trycksatt propanflaska med 95-volymprocentig propan gas. Gasen från flaskan 

leds genom en slang till en tryckregulator som minskar trycket med 5 bar. Detta sker eftersom trycket i 

propanflaskan är så pass högt att alla slangar inte tål det höga trycket och kan gå sönder. Från 

tryckregulatorn leds gasen in i förbränningskammaren genom en ventil i kammarens vägg. Vi ser i figur 4 

hur gasflaskan är kopplad genom tryckregulatorn till ventilen som fästes i förbränningskammaren. 



 
 

10 
 

  

Figur 4 Gasinsprutningsanordingen där tryckregulatorn är det svarta objektet fast i stången och ventilen syns uppe till höger i 
figuren. 

Turbulensregulatorn kallas den håliga skiva som är fäst på två stag inuti kammaren. För att göra det 

möjligt att skjuta skivan upp och ner i kammaren är stagen fästa till två kolvar som löper i två cylindrar. 

Till dessa två cylindrar löper slangar från var sin anordning där tryckluft kan sprutas in för att skapa ett 

övertryck i antingen övre delen av cylindrarna för att skjuta ner skivan till botten av kammaren eller i 

undre delen av cylindrarna för att skjuta upp skivan mot toppen av förbränningskammaren. 

Munstyckena där tryckluften sprutas in byttes för att passa de som kommer från centrala tryckluften 

som finns i byggnaden på SP. För att slippa koppla in och ur tryckluften varje gång turbulensregulatorn 

ska användas tillverkades en förgrening till vilken två ventiler kan kopplas så att man kan öka trycket i 

övre respektive nedre delen av cylindrarna, se figur 5. Turbulensregulatorn rör sig med en stor kraft, för 

att inte regulatorn ska skada golvet i kammaren har en distans tillverkats i trä som gör att stagen till 

turbulensregulatorn inte kan röra sig så långt att de slår i golvet i kammaren innan de tämpas av en 

fjäder som är fäst på distansen utanpå kammaren. 
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Figur 5 Till vänster i bild syns tryckluften som är kopplad till cylindrarna i turbulensregulatorn, samt distansen och fjädrarna som 
hindrar regulatorn att röra sig för långt. Till vänster i bild syns tryckluftsventilerna som kopplas via slangarna till cylindrarna. 

Vattendimman förs in i kammaren genom en nozzel som har fästs i en av kammarens väggar. Återigen 

har en ny gänga fått borras i väggen och en insänkning för nozzelhuvudet har svarvats ut för att 

nozzelhuvudet ska hamna i nivå med väggen på kammaren och inte vara i vägen då turbulensgeneratorn 

förs upp och ner i kammaren. Vattendimman leds från en behållare som har trycksatts med byggnadens 

centraltrycklyft med ca 6 bars tryck genom ett filter för att den dimproducerande nozzeln inte ska täppas 

igen av små partiklar. Efter filtret passerar vattnet en ventil som är fäst i en Ö-nippel som med andra 

änden är fäst i gängan i kammarens vägg. Ventilen är tidinställningsbar och har tillverkats med hjälp av 

en timer och en flödesventil för att kunna öppnas under ett exakt tidsintervall för att spruta in en exakt 

mängd vatten i kammaren.   
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Figur 6 Till vänster i figuren visas den trycksatta vattentanken och filtret som används. Tillhöger i bild visas den tidsinställda 
ventilen. 

Höghastighetskameran som kommer att användas kan ta upp till 3600 bilder per sekund i högupplösning. 

Kameran är kopplad till en dator med en speciell mjukvara som kan tolka bilderna från kameran. För att 

bestämma hastigheten hos flamfronten fästs en linjal längs sidan av kammaren för att ha en 

längdreferens. Bilderna visas sedan bild för bild där tiden är registrerad på vardera bild. 

För att mäta vattendroppstorleken har en laserutrustning riggats. Till att börja med riggades 

utrustningen för att producera vattendimma. Vattendimman produceras med hjälp av en nozzel vilken är 

fäst till en trycksatt behållare på sex bar genom en slang. Nozzeln är därefter kopplad till en 

strömgenerator för att vattendropparna ska bli elektriskt laddade och repellera varandra och sprida sig 

så att dropparna ska vara lättare att analysera enskilt. Ställningen har jordats noggrant för att undvika 

strömöverföring till annat än vattnet via ställningen. Efter att vattendimman riggats riggades laserstrålen 

och kamerautrustningen. Laserstrålen skickas in i vattendimman och bryts med en viss vinkel, varpå den 

träffa kamerautrustningen. Vinkeln mellan laserstrålens ursprungliga rörelseriktning och 

kamerautrustningen tillsammans med avståndet till vattendimman i ett datorprogram. Eftersom 

ljusstrålen delas upp i två olika delar som når kamerautrustningen från något olika avstånd och därmed 

bildar ett interferensmönster vill man inte bryta allt ljus till en punkt på sensorn i kameran eftersom man 

då bara skulle få en ljus prick. Därför sätts kameran ur fokus på ett sådant sätt interferensmönstret kan 

registreras av sensorn. Kamerautrustningen har kopplats till en dator som registrerar och analyserar 

resultatet av fotografierna.  
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Figur 7 I figuren ser vi uppställningen av utrustningen med vilken storleken på vattendropparna i vattendimman bestäms. 

För att kunna bestämma droppstorleken under motsvarande förhållanden som i kammaren har en 

prototypkammare tillverkats i plexiglas. Prototypkammaren har samma mått som 

förbränningskammaren och en ventil där vattendimma kan sprutas in. Prototypkammaren har även en 

turbulensregulator med samma mått som den i förbränningskammaren så att samma procedur kan 

genomföras innan droppstorleken bestäms. För att kunna ventilera kammaren från insprutad 

vattendimma har den en vägg som kan öppnas och kammaren tömmas på vatten.  

 

2.2 Droppstorlek 
Droppstorleken bestäms utifrån ett antal olika bilder på laserstrålens spridning i vattendimman. Ett tiotal 

lämpliga droppar på varje bild väljs ut av datorprogrammet och analyseras. Man ser tydligt i figur 8 
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interferensmönstret som uppstår av vattendropparna, en droppe ger upphov till en rad av punkter i 

bilden, förklaringen ges under Mie ekvationer och Interferens från punktljuskällor. Resultatet av analysen 

gav en droppstorlek med ett medelvärde på 120μm.  

 

Figur 8 Interferensmönstret som uppstår då en laserstråle skickas genom vattendimma. Bredden mellan interferensfransarna och 
antalet fransar avslöjar storleken hos vattendroppen. 

2.3 Antändningsgränser  
Utan vattendimma 
Den magraste antändningsbara gasblandningen i kammaren har en volymprocent propan på ca 2,5%. 

Desto fetare blandningen görs upp till ca 4% desto lättantändligare blir gasen. Vid 8% propan i luften 

börjar antändligheten sjunka . Vid cirka 15% propan går gränsen mot en för fet gasblandning. 

2.4 Tryckvåg 
Trycket då förbränningen skedde i torrluft steg till i snitt 4,2 bar vid stökiometrisk bränsleblandning. Efter 

tryckvågen sjönk trycket relativt fort ned till 0.75 bar, varpå det stabiliserades. Då  förbränningen istället 

skedde med vattendimma i bränsleblandningen såg tryckkurvan likadan ut till formen men med ett något 

högre tryck i tryckvågen på 4,9 bar. Efter förbränningen sjönk trycket till ca 0.68 bar där det 

stabiliserades, alltså något lägre än för torr luft.  
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Figur 9 I figuren visas trycket vid förbränning av stökiometrisk gasblandning med respektive utan vattendimma. 

3. Diskussion och slutsatser 

3.1 Kammaren 
I många fall där problem skulle lösas med kammaren kunde troligtvis elegantare lösningar ha tagits fram 

om material och behov hade funnits. Dock har kammaren utvecklats till att fungera väl efter dess 

ändamål. Ett stort problem som uppstod var vilken tryckgivare som skulle användas då en avvägning 

mellan mätnoggrannhet och mäthastighet behövde göras. Mätnoggrannheten prioriterades eftersom 

den används för att bestämma sammansättningen i gasblandningen vilket är avgörande för att kunna 

utföra förbränningar med samma förutsättningar flera gånger i rad. Förbränningskammaren har en 

förbättringspotential på den punkten. Ett alternativ är att en ny förstärkare införskaffas som kan 

nollställas så att mätosäkerheten minskar. Ett annat alternativ är att en flödesmätare kopplas in mellan 

gasflaskan och kammaren så att mängden gas som sprutas in i kammaren kan bestämmas på det sättet. 

Beträffande pumpen hade en starkare pump varit att föredra, dels för att kunna tömma kammaren på 

produkter och vatten från tidigare körningar fullständigt och dels för att beräkningsmodellen för 

mängden gas som ska användas utgår ifrån ett så lågt tryck som möjligt för att få ett exakt värde på 

mängden gas som ska sprutas in, se stökiometrisk blandning. I övrigt fungerar kammaren ändamålsenligt 

och kräver inte några justeringar. 

3.3 Antändningsgränser  
Hur snäva antändningsgränserna blir beror till stor del på hur stark gnistan är som ska starta 

förbränningen. Idealfallet hade varit att testa antändningsgränserna med en öppen låga för att 

bestämma när blandningen verkligen är för fet och för mager. Flera antändningsförsök av 

bränsleblandningar med samma bränsleblandningar gav samma resultat angående antändlighet, det 

visar att tändanordningen fungerar som den ska och att den tänder med relativt lika mycket energi varje 

gång. Man ser även på antändningen att den är som lättast kring stökiometrisk bränsleblandning som 

bestäms i teoridelen av rapporten. Det visar att tryckgivaren är bra kalibrerad eftersom skillnaderna 

mellan en stökiometrisk blandning och en mager blandning inte är stora då det gäller trycket när gasen 

fylls på.  
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3.4 Tryckvåg och droppstorleksbestämning 
Tryckvågens magnitud steg något då vattendimma var med i bränsleblandningen, anledningen till detta 

är troligtvis att intensiteten hos förbränningen ökade på grund av uppkommen turbulens kring 

vattendropparna, se flamfront och turbulens. Att trycket ökade något vid förbränningen stämmer 

överens med tidigare experiment där i vissa fall till och med en varning har utfärdats för att använda 

vattendimma med en droppstorlek i storleksordningen 150μm.12 Det resultatet visar på att 

bestämningen av vattendroppstorleken som förväntat är relativt korrekt.  

 
 

                                                           
12 J. R. Mawhinney och R. Darwin, Hughes Associates, Inc., 2000-05-30 Protecting against wapor explosions with 
water mist http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf (Hämtad 2016-05-25) 

http://www.nist.gov/el/fire_research/upload/R0002177.pdf

