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Abstract 
In exhaust and supply air ventilation with heat recovery, heat and moisture is transferred by a 
heat exchanger from the warm exhaust air flow to the cold supply air flow. Rotary regenerators 
are widely used due to their high efficiency, but have the drewback of transferring odourants 
from the kitchen hood exhaust air to the supply air. This causes odour problems that must be 
prevented.  

In this study, odour control by absorption has been studied theoretically in order to investigate 
whether it is possible to efficiently remove odorants from the kitchen hood exhaust air and 
minimizing heat losses simultaneously during the absorption process. By studying the olfactory 
system, some physicochemical properties of odorant molecules were identified. Furthermore, the 
mechanisms of mass and heat transfer were considered in order to identify the factors that affect 
the rate of mass and heat fluxes between the liquid and gas phases. Also, the main factors 
involving the design of packed columns were investigated.  

The study showed that there are several similarities between mass and heat transfer. Thus, some 
of the factors that were found to increase the rate of mass transfer also tend to cause an increase 
of heat transfer. Therefore, it is concluded that other options than absorption should be 
considered.   
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Sammanfattning 
I FTX-system återvinns värme och fukt i den varma inomhusluften och överförs i en 
värmeväxlare till den kalla uteluften. För detta syfte används vanligen den roterande regenerativa 
värmeväxlaren på grund av dess höga temperaturverkningsgrad, men nackdelen med denna typ 
av värmeväxlare är att luktämnen från köksventilationen kan överföras till den inkommande 
tilluften. Detta orsakar luktproblem och måste förhindras.  

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida absorption kan användas för att effektivt rena 
spiskåpans frånluft från luktämnen och andra föroreningar samtidigt som eventuella 
värmeförluster minimeras. Genom att studera luktsinnets funktion har de fysiokemiska 
egenskaper som är karaktäristiska för luktämnen kartlagts. Vidare har mekanismerna bakom 
mass- och värmeöverföring tagits i betraktande i syfte att identifiera de faktorer som påverkar 
graden av mass- och värmeflöden mellan gas- och vätskefas. Studien innefattar även den tekniska 
utformningen av en packad kolonn.  

Studien visar att det finns en tydlig analogi mellan mass- och värmeöverföring. Detta innebär att 
några av de faktorer som bidrar till en högre grad av massöverföring också tenderar att öka 
graden av värmeöverföring. Således kan en slutsats dras om att absorption som metod inte är 
optimal i detta avseende, varför andra lösningar bör övervägas.  
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Förord 
Jag vill här ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till min handledare Joachim Claesson för 
vägledning och intressanta diskussioner under projektets gång.  
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Nomenklatur 
 

BENÄMNING TECKEN ENHET 
 

BENÄMNING TECKEN ENHET 

Total kontaktyta 𝐴 m! 
 

Tyngacceleration 𝑔 m  s!! 

Tvärsnittsarea 𝐴! m! 
 

Henrys lags 
konstant 

𝐻!,! bar 

Specifik yta 𝑎 m!  m!! 
 

Höjden av en 
överföringsenhet 

𝐻!" m 

Effektiv yta 𝑎! m!  m!! 
 

Specifik entalpi ℎ J  kg!! 

Våt yta 𝑎! m!  m!! 
 

Värmeövergångstal ℎ!"#$ W  m!!K!! 

Molaritet 𝐶 mol  m!! 
 

Totalt 
massöverföringstal  𝐾 

m  s!! 

mol  s!! 

Specifik 
värmekapacitet 𝑐! J  kg!!  K!! 

 
Massöverföringstal 

gas-gränsyta 
𝑘! m  s!! 

Diffusionskoefficient 𝐷!,! m!  s!! 
 

Massöverföringstal 
gränsyta-vätska 𝑘! m  s!! 

Droppdiameter 𝐷 m 
 

Molflöde vätska 𝐿 mol  s!! 

Partikeldiameter 𝑑 m 
 

Massa 𝑚 kg 

Packningsdiameter 𝑑! m 
 

Molflöde 𝑁 mol  s!! 

Packningsfaktor 𝐹 m!  m!! 
 

Totalt antal 
överföringsenheter 

𝑁!" -‐ 

Korrektionsfaktor 𝑓 -‐ 
 

Tryck 𝑃 bar 

Molflöde gas 𝐺 mol  s!! 
 

Temperatur 𝑇 °C 
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BENÄMNING TECKEN ENHET 
 

INDEX BENÄMNING  

Filmtjocklek 𝑡 m 
 

  ∗ Jämviktstillstånd  

Totalt 
värmeövergångstal 𝑈 W  m!!K!! 

 
𝑎 Torr luft  

Friströmshastighet 𝑉 m  s!! 
 

𝑑𝑏 Torr temperatur  

Packningsvolym 𝑉! m! 
 

𝑑𝑝 Daggpunkt  

Utgångshastighet 𝑣! m  s!! 
 

𝑓𝑔 Ångbildningsentalpi  

Molfraktion i vätska 𝑥 mol  mol!! 
 

𝑖 (upphöjt) Gränsyta  

Molfraktion i gas 𝑦 mol  mol!! 
 

𝑖 (nedsänkt) Godtyckligt ämne  

Kolonnhöjd 𝑍 m 
 

𝑗 Godtyckligt ämne  

Värmediffusivitet 𝛼 m!s!! 
 

𝑔 Gas  

Fri volym 𝜀 m!  m!! 
 

𝑙 Vätska  

Värmeledningstal 𝜆 W  m!!K!! 
 

𝑠 Vätskeyta  

Dynamisk viskositet 𝜇 kg  m!!s!! 
 

𝑠𝑎𝑡 Mättat tillstånd  

Densitet 𝜌 kg  m!! 
 

𝑤 Vattenånga  

Kinematisk 
viskositet 𝜈 m!s!! 

 
𝑤𝑏 Våt temperatur  

Fuktighetsgrad 𝜔 kg  vatten  kg!!torr  luft 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Näst intill alla byggnader och lokaler har idag ett ventilationssystem installerat med syftet att 
upprätthålla en god luftkvalitet. Från energisynpunkt är det eftersträvansvärt att återvinna 
frånluftens energiinnehåll och överföra det till den inkommande tilluften. Detta utnyttjas i så 
kallade FTX-system, i vilket ventilationskanalerna som avser till- respektive frånluft 
sammankopplas med en värmeväxlare. Därvid kan en stor del av värmet i den förbrukade 
frånluften återvinnas, vilket är att betrakta som önskvärt ur ett ekonomiskt såväl som ekologiskt 
hållbart perspektiv.  

En vanligt förekommande värmeväxlare i detta sammanhang är den roterande regenerativa 
värmeväxlaren (Dinglreiter, 2011). Denna utgörs av ett hölje, en rotor samt en drivanordning. 
Rotorn består av små, triangel- eller sinusformade strömkanaler varigenom de båda 
luftströmmarna flödar och växelvis avger respektive upptar energi sinsemellan, se Figur 1.  

 
Figur 1. Schematisk skiss av en roterande regenerativ värmeväxlare (Dinglreiter, 2011, egen översättning). 

Denna typ av värmeväxlare besitter en rad fördelar i förhållande till alternativa lösningar. 
Utmärkande är bland annat en hög temperaturverkningsgrad, små problem med igenfrysning 
samt låga tryckfall över rotorn, vilket medför ett lägre fläkteffektbehov (FläktWoods). Eftersom 
de båda flödena kommer i kontakt med samma rotordelar finns det även möjlighet att överföra 
fukt. Detta förutsätter att rotorytan är hygroskopisk, varvid frånluftens vatteninnehåll upptas av 
torkmedlet och latent värme frigörs. För detta ändamål används vanligen porösa adsorbenter så 
som kiselgel, aluminiumoxid eller syntetiska zeoliter. Dessa ämnen har emellertid även en 
förmåga att adsorbera olika typer av luktämnen, vilket har till följd att den rena tilluften blir 
kontaminerad om frånluften innehåller dessa sorters föroreningar (Okano m.fl., 2008).  

På grund av tillförseln av starka luktämnen och fetter vid matlagning uppkommer det 
komplikationer beträffande köksventilationens frånluftskanal och bruket av roterande 
regenerativa värmeväxlare. Köksventilationen kan antingen anslutas till en separat värmeväxlare 
som inte orsakar luktöverföring mellan frånluft och tilluft, eller så avges frånluften utan att dess 
energiinnehåll återvinns. Ett tredje alternativ kan vara att en annan typ av värmeväxlare används i 
FTX-systemet, med lägre verkningsgrad och övrig problematik som följd. Därtill kvarstår 
problemet med fetter som ansamlas i värmeväxlaren, vilket kan medföra en brandrisk och en 
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negativ inverkan på dess prestanda (Wallhäußer m.fl, 2012). Oavsett val av utformning 
tillkommer således kostnader i form av extra apparatur och energiförluster.   

1.2 Problemformulering, syfte och mål 
Som grund till denna rapport föreligger avsikten att med hjälp av konventionella eller icke 
vedertagna teknologier avskilja luktämnen och andra föroreningar som tillförs ventilationsluft vid 
matlagning. Detta syftar till att utöka möjligheterna till att integrera kökets ventilation med 
byggnadens övriga kanalsystem, med intentionen om att optimera energiåtervinningen och 
minska kostnader för värmeåtervinningsaggregat.   

En central utgångspunkt är att kartlägga huruvida absorption som avskiljningsmekanism är av 
relevans för att rena spiskåpans frånluft från föroreningar. Vidare förs en diskussion om hur en 
absorptionskolonn bäst implementeras i FTX-system med avseende på miljömässiga och tekniska 
aspekter. Den ekonomiska aspekten behandlas i korthet. Specifikt behandlar rapporten följande 
frågeställning: 

• Hur kan kökets ventilationskanal integreras i FTX-system med roterande regenerativa 
värmeväxlare utan risk för överföring av föroreningar mellan frånluft och tilluft? 

• Kan absorption som avskiljningsmekanism vara av relevans för att rena spiskåpans 
frånluft från dess föroreningar?   

• Vilka faktorer är av relevans för absorptionsprocessen och i vilken grad påverkar de 
frånluftens energiinnehåll?  

• Hur implementeras absorptionstekniken bäst i FTX-system med avseende på 
miljömässiga och tekniska aspekter?  
 

Rapporten åsyftar ytterst att besvara frågeställningen ur ett teoretiskt perspektiv. Detta inbegriper 
att föroreningarnas fysiokemiska egenskaper kartläggs och att absorptionsteknikens funktionalitet 
undersöks genom en litteraturstudie. Vidare identifieras de fysiska och kemiska parametrar som 
inverkar på absorptionskolonnens prestanda, varpå en analys med avseende på 
problemformulering och avgränsningar kan genomföras.   

Målet med arbetet är att avgöra huruvida utformningen av ett FTX-system med roterande 
regenerativa värmeväxlare kan optimeras genom förebyggande hantering av frånluftens 
föroreningar med hjälp av absorptionsteknik. Dessutom syftar arbetet till att frambringa en tydlig 
karaktärsbeskrivning över absorptionstekniken och vilka parametrar som inverkar på graden av 
mass- och värmeöverföring under absorptionsprocessen. Således kan rapporten ge en riktlinje för 
hur systemet kan utformas med avseende på hur avgörande parametrar varierar från fall till fall. 

1.3 Avgränsningar 
Studien syftar till att undersöka den generella möjligheten till att implementera 
absorptionsutrustning i FTX-system som är avsedda för bostadshus, storkök, livsmedelsbutiker 
och dylikt. Därmed omfattar studien inte tillämpningar för större anläggningar så som industrier 
och bruk.  

Inga resonemang förs kring de faktiska kostnader för absorptionsapparatur och tillhörande 
utrustning som kan tillkomma. I de fall ekonomiska aspekter berörs avses ett mer generellt 
perspektiv där de ekonomiska konsekvenserna av att införa absorptionsteknik i ett FTX-system 
diskuteras.     
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2 Metod  
I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som har applicerats i syfte att besvara de frågor 
som problemformuleringen bygger på och för att uppnå målen med arbetet. Avsnittet behandlar 
studiens upplägg och vilka antaganden och avgränsningar som har gjorts med avsikt att förenkla 
och reducera arbetets omfattning. Vidare redogör avsnittet för vilka aspekter som har tagits i 
betraktande i analysen av studiens utfall. Slutligen utvärderas metodvalet och en diskussion förs 
kring möjliga förbättringar som kan utföras.        

2.1 Studiens upplägg 
Rapportens innehåll baseras på en litteraturstudie som har genomförts med syftet att få en 
övergripande och generell bild över absorption som fenomen och de mekanismer som kan 
relateras till absorptionsprocessen. I huvudsak tas tre aspekter i betraktande i litteraturstudien. 
Dessa inbegriper teorin kring luktämnen och deras fysiska och kemiska egenskaper, teorin kring 
absorption och massöverföring samt teorin kring värmeöverföring i absorptionsprocessen och 
övriga energirelaterade fenomen. I Figur 2 visas en översiktlig beskrivning av metodvalet.  

 
Figur 2. Översiktlig beskrivning av metodval och tillvägagångssätt.  

Studien av luktämnen syftar till att kartlägga de egenskaper som kan betraktas som karaktäristiska 
för ett ämne som orsakar lukt. Avsikten med detta är att utröna huruvida luktämnen besitter 
gemensamma egenskaper av fysisk och kemisk karaktär med målet om att använda denna vetskap 
för att utforma en absorptionsprocess som är särskilt effektiv för att avskilja luktämnen. 
Kartläggningen utförs genom att luktsinnets fysiologi och det förlopp som sker då ett luktämne 
förnimmas av luktorganet studeras.  

Teorin kring absorption och massöverföring omfattar huvudsakligen den tekniska utformningen 
av en absorptionsmekanism samt de fenomen och parametrar som inverkar på graden av 
massöverföring vid absorption. Vidare undersöks möjligheterna att styra absorptionsprocessen 
genom att kartlägga vilken påverkan vederbörande parametrar har på processens utförande och 
hur dessa samspelar med varandra. Detta syftar till att komma till insikt om hur 
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absorptionsprocessen kan optimeras med avseende på reducering av specifika ämnen samt vilka 
begränsningar och möjligheter som föreligger vid utformningen av en absorptionsmekanism.  

Studien av värmeöverföring och andra energirelaterade fenomen i absorptionsprocessen syftar till 
att binda samman de övriga två aspekterna med problemformulering, syfte och mål. Med detta 
avses att undersöka i vilken grad absorptionsprocessen påverkar luftens energiinnehåll och hur 
absorptionsmekanismen kan utformas för att minimera energiförluster.  

Resultaten av litteraturstudien framkommer löpande i rapporten, men en sammanställning av de 
mest relevanta och oberoende faktorerna presenteras i ett senare skede.  

Studien är övergripande och generell i det avseendet att många faktorer tas i betraktande men 
utan att dessa studeras i detalj. Inga numeriska beräkningar utförs och studien utgår inte från ett 
specifikt fall med bestämda förhållanden och omständigheter. I stället kartläggs och presenteras 
den teori som är av relevans för de aspekter som angivits ovan i syfte att sammanställa de för 
problemformuleringen mest relevanta faktorerna. Faktorernas påverkan evalueras med avseende 
på vilken inverkan de har på absorptionsprocessens effektivitet respektive luftens energiinnehåll.   

2.2 Analysprocess 
I analysen av resultatet beaktas primärt hur och i vilken grad respektive faktor inverkar på 
antingen absorptionsprocessen, energiutbytet eller båda två. Utifrån detta identifieras de faktorer 
som har en ömsesidig inverkan på varandra. Detta syftar till att finna korrelationer mellan dessa 
och undersöka hur processen varierar med varierande variabler. Särskild vikt läggs på de samband 
som innebär en direkt konflikt mellan absorptionsförmåga och energiutbyte, det vill säga de 
faktorer som påverkar absorptionen positivt och luftens energiinnehåll negativt. Med detta kan en 
bedömning av hur absorptionsprocessen kan optimeras och hur energiförlusterna kan minimeras 
göras. Utifrån analysens utfall kan slutsatser dras med vilka frågeställningen kan bemötas. I Figur 
3 visas en översiktlig beskrivning av analysprocessen. 

 
Figur 3. Översiktlig beskrivning av analysprocessen.  
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2.3 Antaganden 
Teorin kring mass- och värmeöverföring bygger på följande antaganden om inget annat anges: 

• Systemet kan betraktas som stationärt 
• Samtliga fluider i gasform kan betraktas som ideala gaser 
• Samtliga fluider i gasform är inerta 
• Samtliga fluiders kemiska och fysikaliska egenskaper kan betraktas som konstanta  
• Strömningen antas vara turbulent  
• Värmeöverföring sker endast mellan gas- och vätskefas 
• Värmeöverföring sker endast medelst konvektion och konduktion 
• Det totala mass- eller molflödet av gas är mycket större än flödet av enskilda luktämnen i 

gasform 
• Absorptionen sker vid normalt atmosfärstryck (101,3 kPa) 

2.4 Utvärdering och diskussion kring metodval 
Överlag kan den metod som används för denna studie ses som ett gångbart tillvägagångssätt för 
att erhålla en uppfattning om vilka parametrar som är av relevans för processen då absorption 
används som separationsteknik för luktämnen och andra kemiska föreningar. Metoden kan även 
appliceras för att undersöka vilka faktorer som inverkar på ventilationsluftens energiinnehåll och 
utbytet av energi mellan olika medier i direkt kontakt med varandra. Om metoden däremot ställs i 
förhållande till frågeställningen och det syfte som har formulerats kan metodvalet anses vara 
bristande i flera avseenden. Eftersom studien inte baseras på något reellt och konkret fall finns 
det en tendens att resultat och slutsats blir generaliserande och intetsägande. Med detta menas att 
beroende på vilka förutsättningar och förhållanden som föreligger kan studiens utfall komma att 
variera från fall till fall. Ett bättre förhållningssätt vore att avgränsa studiens omfattning till att 
behandla ett specifikt fall där parametrar så som temperatur, massflöde och koncentration av 
luktämnen hos frånluften samt typ av absorptionsutrustning är tydligt definierade. Därmed kan 
numeriska beräkningar genomföras, resultatet kan valideras och verifieras och en explicit slutsats 
kan dras. Detta har dock inte varit genomförbart då data som beskriver stekosets kemiska 
sammansättning och dess koncentrationer i typiska fall inte har kunnat insamlas. Det har inte 
heller funnits några möjligheter att genom experimentella studier testa en hypotes och bemöta 
frågeställningen empiriskt.             

2.4.1 Källkritik och inhämtande av källor  
Huvudparten av de källor som refereras till i denna rapport är antingen tryckta skrifter eller 
vetenskapliga artiklar som är publicerade på bland annat www.sciencedirect.com och dylika 
databaser. Sökningar har främst skett genom sökverktyget KTHB Primo som tillhandahålls av 
KTH Biblioteket. Under litteraturstudien har avseende fästs vid att studera flera olika källor med 
liknande innehåll för att säkerställa att uppgifterna som granskats är konsekventa och tillförlitliga. 
Vidare har äldre källor granskats grundligt för att verifiera att de uppgifter som förekommer 
fortfarande är aktuella.      
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3 Kartläggning av luktämnen och föroreningar 
Detta avsnitt avser att ingående beskriva luktämnens och övriga föroreningars fysiska och 
kemiska egenskaper. Dessa kan identifieras genom att studera luktorganets funktion, varför en 
övergripande beskrivning ges över det förlopp som sker när ett luktämne förnimmas. Samtliga 
ämnen som i någon grad stimulerar människans luktreceptorer karaktäriseras av ett flertal 
gemensamma egenskaper. Kartläggningen syftar till att identifiera de parametrar som kan vara av 
relevans för att optimera absorptionsprocessen och den tekniska utformningen av 
absorptionsapparaturen.   

3.1 Luktämnens karaktäristik – fysiokemiska egenskaper 
Ett luktämne definieras som en substans som stimulerar det mänskliga luktsinnet så att en lukt 
kan uppfattas, där en lukt är en organoleptisk egenskap som förnimmas av luktorganet (British 
Standards Institute, 2003). Med förorening avses i denna rapport alla ämnen och partiklar som 
med avseende på problembeskrivning och avgränsningar kan anses som oönskade, inklusive 
luktämnen samt oljor och fetter som kan tillföras ventilationsluften vid matlagningsaktiviteter.   

Luktämnen uppvisar generellt ett flertal gemensamma fysiska och kemiska egenskaper vilka 
bidrar till att luktorganet förmår att förnimma lukter. Dessa identifieras genom att studera 
luktorganets funktion och det förlopp som sker från det att människan inhalerar luft 
innehållandes luktämnen till att hjärnan registrerar lukten.  

I Figur 4 illustreras luktorganets funktion. För att en lukt skall kunna uppfattas måste ett 
luktämne inhaleras och nå näshålan och näsans slemhinna, i vilken luktnervcellerna som 
registrerar lukter ligger inbäddade. Luktnervceller har cilier som utbreder sig i slemhinnan med 
syftet att utöka receptorarean. Luktämnet löses först i slemmet och kommer då i kontakt med 
luktnervcellerna, varav nervimpulser uppstår i luktnerven som förmedlar information till hjärnan 
(Powers, 2004).  

 
Figur 4. Schematisk bild över luktorganets funktion (Illustration: Toverud, K.C., 1998).  

Av detta kan ett antal egenskaper utrönas. Ett kriterium är att ett ämne vid inandning ska kunna 
nå näshålan, vilket korrelerar med dess molekylvikt och flyktighet. Generellt anses det att ett 
ämne vars molekylvikt understiger cirka 300 u uppfyller detta kriterium (Fahlbusch m.fl., 2003). 
Därtill fordras att ämnet har en viss flyktighet och sålunda ett högt ångtryck (Nicolay, 2006). När 
ämnet väl har nått näshålan måste det först lösas i slemhinnan och sedan i cilierna. Detta innebär 
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att ämnet måste vara lösligt i vatten så väl som i fett, eftersom slem innehåller mycket vatten 
medan cilierna består av lipider (Powers, 2004).    

3.1.1  Flyktighet och löslighet 
Ett ämnes flyktighet är ett mått på dess benägenhet att övergå i gasfas. Därmed finns en direkt 
korrelation mellan ett ämnes flyktighet och dess ångtryck, som definieras som det tryck som en 
gas av ett ämne utgör i termodynamisk jämvikt med vätskefasen av samma ämne. 

Denna relation kan beskrivas enligt Henrys lag och Raoults lag, vilka båda anger att det föreligger 
ett proportionellt samband mellan partialtrycket för ett ämne i gasfas och ämnets koncentration i 
en lösning, där gasen och lösningen befinner sig i jämvikt med varandra. Om lösningen uppvisar 
ett idealt beteende gäller Raoults lag. I detta fall finns en korrelation mellan ämnets 
mättnadsångtryck 𝑃!,!"#(𝑇) vid en given temperatur 𝑇 vid gränsytan mellan gas- och vätskefas 
och ämnets partialtryck 𝑃! enligt 

 𝑃! = 𝑃!,!"#(𝑇)𝑥!,! ,  (1) 

där 𝑥!,! är molfraktionen av ett ämne 𝑖 i en lösning. Om lösningen uppvisar ett icke idealt 
beteende gäller i stället Henrys lag, där Henrys lags konstant 𝐻!,! beskriver förhållandet mellan 
partialtryck och koncentration,    

 𝑃! = 𝐻!,!𝑥!,! .  (2) 

Henrys lags konstant beror av temperatur såväl som av vilket ämne 𝑖  och vilken vätska 𝑗 som 
utgör lösningen (Cengel, 1998; Freudenthal, 2009). Om korrelationskoefficienten anges i 
dimensionslös form, kan Henrys lag uttryckas enligt 

 𝑐!,! = 𝐾!,!𝑐!,! , (3) 

där 𝑐!,! och 𝑐!,! är gasens respektive lösningens koncentration av ett ämne 𝑖 och 𝐾!,! är Henrys 
lags konstant för sagda ämne, här angiven i kg  gas  m!! per kg  vätska  m!!. Av detta framgår 
det att ju högre värde på Henrys lags konstant för ett ämne, desto större benägenhet har ämnet 
att övergå i gasfas. Likaledes indikerar Henrys lag på att ämnen med ett högt värde på Henrys lags 
konstant är mindre lösliga i vätskan. Ämnen vars 𝐾!,! överstiger 0,01 anses vara flyktiga 
(Shareefdeen och Singh, 2005).  

Ett ämnes löslighet definieras som den maximala mängd av ämnet som kan lösas i en given 
mängd lösningsmedel. En inverkande faktor är ämnets polaritet, vilken orsakas av en ojämn 
elektrondistribution inom en molekyl. Om två atomer, vars elektronegativitet skiljer sig åt, binder 
till varandra uppstår det en polär bindning atomerna emellan. Om skillnaden i elektronegativitet 
tangerar eller överstiger 0.5 anses bindningen vara polär, se Tabell 1. 

Tabell 1. Skillnad i elektronegativitet och typ av bindning mellan olika atomslag (Sarker och Nahar, 2007). 

BINDNING SKILLNAD I ELEKTRONEGATIVITET TYP AV BINDNING 

C-Cl 3.0-2.5 = 0.5 Polär kovalent 

P-H 2.1-2.1 = 0 Opolär kovalent 

C-F 4.0-2.5 = 1.5 Polär kovalent 

S-H 2.5-2.1 = 0.4 Opolär kovalent 

O-H 3.5-2.1 = 1.4 Polär kovalent 
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En polär molekyl innehåller polära bindningar som är asymmetriskt fördelade över molekylen. 
Detta ger upphov till ett dipolmoment. Molekyler vars atomer har lika elektronegativitet eller vars 
bindningar är symmetriskt fördelade har inget dipolmoment och är således opolära (Sarker och 
Nahar, 2007).  

Polära ämnen tenderar att vara lättlösliga i andra polära ämnen och vice versa (Freudenthal, 
2009). Ett ämnes tendens att lösas i vatten kan beskrivas av dess hydrofilicitet. På motsvarande 
sätt anger ämnets lipofilicitet dess förmåga att lösas i fetter, oljor och lipider. Relationen mellan 
dem kan beskrivas kvantitativt utifrån fördelningskoefficienten (oktanol-vatten) 𝑃!". Denna 
fördelningskoefficient anger förhållandet mellan koncentrationerna av ett ämne 𝑋 löst i oktanol, 
som är ett lipofilt lösningsmedel, respektive vatten vid kemisk jämvikt (Sangster, 1989): 

 𝑃!" =    ! !
   ! !

  , (4) 

där 𝑋 ! och 𝑋 !  är ämnets koncentration i oktanol respektive vatten.  Ofta anges 𝑃!" 
logaritmiskt, vilket innebär att ämnen vars log𝑃!" är positiv är lipofila, medan negativa värden 
tyder på hydrofila egenskaper.    

3.1.2  Koncentration 
Ett ämnes koncentration i en gasblandning är av betydelse beträffande om närvaron av ämnet 
påverkar luktsinnet eller ej eftersom antalet receptorceller i som stimuleras i luktorganet ökar med 
ökande koncentration (Laing m.fl., 2003). För att en lukt ska kunna förnimmas måste 
koncentrationen av det ämne som orsakar lukten överstiga ämnets lukttröskel. Lukttröskeln 
definieras som den lägsta koncentrationen av ett luktämne som under standardiserade 
förhållanden kan förnimmas av 50 % av ett representativt urval av populationen (Christiansen 
m.fl., 1995). Numeriska värden på ett ämnes lukttröskel kan dock komma att variera stort 
beroende på källa eftersom dessa baseras på mätningar hos mänskliga individer, vilket ger upphov 
till osäkerheter eftersom olika personer har olika förmåga att förnimma lukter.     

3.1.3  Summering  
För att ge en övergripande bild av luktämnens karaktäristik kan en sammanfattning göras av de 
inverkande parametrar som har identifierats i denna kartläggning och ställa dessa i relation till 
varandra, se Tabell 2. Dessa inbegriper massa, flyktighet, koncentration, lukttröskel och löslighet i 
vatten och fett. Korrelerande storheter som beskriver flyktighet och löslighet är Henrys lags 
konstant 𝐾!,! respektive fördelningskoefficienten 𝑃!".  

Tabell 2. Sammanfattning av faktorer som påverkar ämnens benägenhet till att orsaka lukt.   

BENÄMNING 
BESKRIVANDE 

STORHET 
BETECKNING KOMMENTAR 

Massa Molekylvikt 𝑀! Lägre värden ger ämnet ökad benägenhet till att orsaka lukt. 

Flyktighet 

 

Henrys lags konstant 

 

𝐾!,! 
Högre värden ger ämnet ökad benägenhet till att orsaka 

lukt.  

Koncentration 
Molfraktion 

Lukttröskel 

[𝑋] 

𝑂𝑇𝑉 

Hög molfraktion och låg lukttröskel ger ämnet ökad 
benägenhet till att orsaka lukt 

Löslighet Fördelningskoefficient  𝑃!" 
Generellt ger högre värden ämnet en ökad benägenhet till 

att orsaka lukt.  
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3.2 Stekosets sammansättning 
För att ytterligare kartlägga de fysiokemiska egenskaper som är av relevans vid lukthantering är 
det skäligt att studera de ämnen som förekommer specifikt i stekos. I nuläget har omkring 8000 
olika luktämnen identifierats i mat och drycker (Fahlbusch m.fl., 2003), vilket omöjliggör en 
studie som kartlägger enskilda kemiska substanser. Av denna anledning är ett bättre 
förhållningssätt att identifiera olika grupper av ämnen som kan åtskiljas utifrån deras molekylära 
struktur och sammansättning.  

Organiska föreningar kan uppdelas i ämnesklasser utifrån föreningens funktionella grupp. Denna 
beror av de grundämnen som ingår i molekylen samt strukturen av dessa utöver de generella 
kolvätekedjor som alltid ingår i en organisk förening. Molekyler som saknar en funktionell grupp 
benämns som kolväten (Stauffer m.fl., 2007). Vanligt förekommande ämnesklasser beträffande 
luktämnen är bland annat kolväten, aldehyder och ketoner (Fahlbusch m.fl., 2003). Även icke 
organiska föreningar så som sulfider och svavelväten kan uppträda som luktämnen.  

Luktämnen som genereras vid matlagningsaktiviteter består vanligen av blandningar av organiska 
och icke organiska ämnen vid låga koncentrationer. Av dessa är kol- och svavelföreningar 
vanligast. Som ovan nämnts utgörs dessa vanligen av kolväten, aldehyder, ketoner, sulfider och 
svavelväten, men även alkoholer och olika typer av syror är vanligt förekommande i stekos (Kabir 
och Kim, 2011). I Tabell 3 sammanfattas samtliga ämnesklasser som är föremål för denna studie.  

Tabell 3. Vanligt förekommande ämnesklasser hos luktämnen. R och R’ betecknar olika typer av kolvätekedjor 
(Fahlbusch m.fl., 2003). 

ÄMNESKLASS FUNKTIONELL GRUPP EXEMPEL KEMISK FORMEL KARAKTÄR 

Alkoholer R-OH 
Linalool 

Mentol 

C!"H!"O 

C!"H!"O 

 

Sött, lavendel 

Mint 

Aldehyder R-CHO 

 

Acetaldehyd 

Butyraldehyd 

 

 

CH!CHO 

C!H!CHO 

 

 

Frukt, äpple 

Härsket 

Ketoner R(CO)R’ 
Aceton 

Diacetyl 

CH!(CO)CH! 

(CH!CO)! 

Frukt, sött 

Smör, grädde 

Svavelföreningar Varierande 

 

Dimetylsulfid 

Vätesulfid 

 

(CH!)!S 

H!S 

 

Vitlök 

Ruttna ägg 

 

Syror 

 

Varierande 

 

Etansyra 

 

CH!COOH Vinäger 

 

Kolväten 

 

R, R’ 

 

Pinen 

 

C!"H!" Barr, rosmarin 



 
 

10 

Bortsett från luktämnen kan stekoset innehålla ett stort antal andra föroreningar, så som oljor, 
fetter, alifatiska kolväten, polyaromatiska kolväten, aromatiska aminer och elementär kol (Kabir 
och Kim, 2011).  

4 Absorption 
Med luktkontroll avses tillämpandet av metoder och teknologier vars syfte är att endera bortföra, 
skingra eller förebygga spridning av de kemiska substanser som orsakar lukt. Vad gäller hantering 
av ventilationsluft innehållandes stekos är förebyggande åtgärder svårligen tillämpbara, då det är 
oundvikligt att föroreningar tillförs ventilationssystemet vid matlagning. Således kvarstår 
möjligheten att antingen avskilja föroreningarna från ventilationsluften eller att blanda ut den 
förorenade luften med ren luft i så stor grad att lukttröskeln för respektive ämne underskrids.  

Följande avsnitt behandlar en av de vanligaste separationsteknikerna som finns att tillgå för 
luktkontroll, nämligen absorption. Avsnitten berör den tekniska utformningen av en typisk 
absorptionskolonn och möjligheten att med olika medel styra absorptionsprocessen. Vidare 
undersöks transportfenomen så som mass- och värmeöverföring och dess påverkan på 
föroreningar och ventilationsluft. Detta syftar till att redogöra för absorptionsteknikens 
funktionalitet med en målsättning om att identifiera de parametrar som inverkar på dess 
effektivitet och prestanda.  

4.1 Översiktlig beskrivning 
Generellt innebär absorption av ett ämne att det tas upp av ett annat ämne av fast eller flytande 
fas. Beträffande hantering av luftföroreningar syftar absorption till att fasta eller flytande partiklar 
alternativt molekyler i gasform överförs till en flytande fas. Den flytande fasen, absorbenten, kan 
bestå av ett rent lösningsmedel så som vatten. Ibland tillsätts andra substanser vars syfte är att 
öka affiniteten mellan absorbenten och föroreningarna (Nicolay, 2006; Eimer, 2014). 
Absorptionsprocessen kan antingen vara fysisk eller kemisk. Fysisk absorption inträffar då 
föroreningen löses i absorbenten, medan det vid kemisk absorption även sker kemiska reaktioner 
mellan föroreningen och lösningsmedlet (Barbour m.fl., 1995).  

Absorption som fenomen är vida spritt i olika tekniska utföranden, och möjligheterna till att 
variera absorptionsmekanismen är stora. Eftersom absorption innefattar en process där en eller 
flera substanser löses i en vätska är lösligheten hos dessa en betydande faktor. Vidare måste 
fenomen som mass- och värmeöverföring tas i betraktande för att avgöra hur effektivt 
absorptionen ter sig vad gäller separation av föroreningar och dess påverkan på 
ventilationsluftens energiinnehåll. Teorin kring detta tas löpande upp i avsnittet. Utformningen av 
en absorptionsmekanism är komplex och kräver bland annat en omfattande analys av ingående 
aktiva och inaktiva ämnen, dimensionering av absorptionskolonnen et cetera. Av denna 
anledning avgränsas detta avsnitt till att endast omfatta teorin kring absorption som fenomen.  

4.2 Teknisk utformning 
Det finns ett flertal olika utformningar av avskiljningsmekanismer som utnyttjar absorption som 
princip, men grundregeln är i samtliga fall att gasen tvingas att komma i kontakt med vätskefasen, 
varpå vätskan absorberar eller löser de specifika föroreningar som ska bortföras. Utformningen 
kan variera i stor grad beroende på syfte och tillämpning. I industrin är till exempel 
absorptionstorn vanligt förekommande, vilka kan anta dimensioner uppåt tiotals meter. Ett annat 



 
 

11 

exempel på utformning är venturiskrubbern, som är formad som ett venturirör i syfte att 
accelerera gasen till en högre hastighet.  

En mer generell bild fås om apparaturens innandöme studeras. De vanligast förekommande 
utformningarna är så kallade packade kolonner samt plattkolonner. Av dessa är packade kolonner 
mest använda (Theodore och Ricci, 2011), varför följande beskrivning avgränsas till att endast 
omfatta dessa. Packade kolonner består vanligen av vertikalt stående kammare fyllda med ett 
packningsmaterial. Packningsmaterialet bidrar till en avsevärd ökning av kontaktarean mellan de 
två faserna gentemot det fall om absorbenten hade distribuerats fritt i volymen. I Figur 5 
illustreras en packad kolonn. I detta fall är de båda flödena motsatt riktade. Den förorenade gasen 
flödar uppåt medan absorbenten tillförs i den övre delen av tornet och flödar nedåt under 
påverkan av gravitationen.  

 
Figur 5. Skiss på en packad kolonn (Theodore och Ricci, 2011, egen översättning).  

För att ytterligare öka kontaktarean mellan absorbenten och gasen kan ett sprejmunstycke 
användas för att tillföra volymen ett stort antal små vätskedroppar. Då gasen passerar det 
vätskefyllda området absorberas en del av föroreningarna varefter den renade gasen lämnar 
absorptionskolonnen. 

4.2.1 Val av packningsmaterial 
En av de mest betydande faktorerna vid utformningen av en packad kolonn är valet av 
packningsmaterial. Variationen bland dessa är stor, både till material och geometri. För att 
optimera kolonnens verkningsgrad och livslängd är det viktigt att ta hänsyn till vissa 
omständigheter. Dessa återges i Tabell 4 med kommentarer.   
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Tabell 4. Relevanta faktorer vid val av packningsmaterial (Theodore och Ricci, 2011).  

1. Tålighet och korrosionsbeständighet 
Materialet bör vara korrosionsbeständigt 
och inte ingå i kemiska reaktioner med 
lösningsmedlet eller gasblandningen. 

2. Fri volym per volymenhet som upptas av packningsmaterialet 

Volymen som upptas av 
packningsmaterialet bör vara låg för att 

motverka bland annat tryckfall över 
kolonnen. 

3. Area per volymenhet 
Verkningsgraden är direkt beroende av 

kontaktarean mellan faserna. 

4. Flödesmotstånd 
Flödesmotståndet bör vara lågt för att 

motverka tryckfall över kolonnen. 

5. Vikt per volymenhet Låg densitet är att föredra. 

6. Kostnad per areaenhet 
För absorptionskolonner med stora 

volymer kan kostnaden vara en 
betydande faktor. 

 

Beroende på de faktorer som framgår av tabellen kan packningsmaterialet väljas utifrån vilka 
omständigheter som föreligger. Egenskaper som materialtyp och geometri inverkar dels på hur 
väl packningsmaterial fyller sitt syfte, men detta har även en inverkan på materialets kostnad. 
Några vanliga typer av packningsmaterial och dess egenskaper visas i Tabell 5.  

Tabell 5. Vanliga typer av packningsmaterial och dess karaktäristiska egenskaper (Theodore och Ricci, 2011).  

 

RASCHIGRINGAR 

En av de vanligaste typerna av packningsmaterial. Låg 
kostnad men mindre effektiva än andra typer. Finns 
tillgängliga i många olika material. 

 

BERLSADLAR 

Mer effektiva än raschigringar men till en högre 
kostnad. Låga tryckfall.  

 

PALLRINGAR 

Låga tryckfall och god fördelning av vätska. Finns 
tillgängliga i metall, plast och keramiska material. 

 

 

 

SPIRALRINGAR 

Stor kontaktarea mellan faserna i jämförelse med 
raschigringar. 
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Beträffande packningsmaterialets geometri framträder tre karaktäriserande dimensioner; storleken 
𝑑!, den specifika ytan 𝑎 och den fria volymen 𝜀. Storleken 𝑑! anger vanligen en typisk 
längdstorhet så som packningens diameter. Den specifika ytan 𝑎 och den fria volymen 𝜀 
definieras som den area respektive det tomrum som 1  m! av packningsmaterialet utgör. Dessa 
parametrar är av betydelse vad gäller graden av massöverföring respektive tryckfall över kolonnen 
eftersom en stor area innebär en större kontaktyta mellan gas- och vätskefas och en stor fri volym 
minskar tryckfallet (Kolev, 2006).  

Nära relaterat till 𝑎 är den våta ytan 𝑎! och den effektiva ytan 𝑎! . Den våta ytan 𝑎! definieras 
som den del av 𝑎 som täcks av ett lager vätska, medan 𝑎! är den totala arean per volymenhet i 
kolonnen som utgör kontakten mellan gas och vätska, inklusive ytan av de vätskedroppar och 
strålar som rör sig i den fria volymen. I vissa fall, då vätskeflödet är högt och packningsmaterialet 
utgörs av små komponenter, finns möjligheten att arean av den effektiva ytan underskrider arean 
av den våta ytan. Absorptionen sker via den totala kontaktytan 𝐴 som definieras som 

 𝐴 = 𝑉!𝑎! , (5) 

där 𝑉! (m!) är absorptionskolonnens totala volym.  

Övriga inverkande faktorer vid utformningen av kolonnen kan vara hur packningsmaterialet är 
arrangerat och hur lösningsmedlet fördelas över packningsmaterialet. Vanligast förekommande är 
slumpmässigt packade kolonner, det vill säga att packningsmaterialet hälls ner i kolonnen utan att 
ta hänsyn till att strukturera det i ett ordnat arrangemang. Att fördela vätskan jämnt över 
packningsmaterialet är av stor betydelse för att erhålla en stor kontaktarea. Beroende på 
kolonnens höjd och övriga dimensioner samt packningsmaterialets geometri kan vätskan komma 
att behöva omfördelas längre ned i kolonnen på grund av att den tenderar att ansamlas vid 
kolonnens väggar (Theodore och Ricci, 2011).  

4.2.2 Val av lösningsmedel 
Valet av lösningsmedel i absorptionsprocessen är en viktig faktor då dess effektivitet i många fall 
är direkt beroende av hur stor mängd av föroreningarna som det förmår att lösa. I detta avseende 
är det också viktigt att identifiera vilka substanser som ska lösas eftersom de kemiska 
egenskaperna hos föroreningarna kan variera stort. Därmed kan det lätt uppstå komplikationer 
vid val av lösningsmedel, då ett specifikt lösningsmedel kan vara väl lämpat för en viss substans 
medan det kan vara olämpligt för en annan. En översikt över faktorer som bör tas i beaktande 
vid val av lösningsmedel ges i Tabell 6.  
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Tabell 6. Relevanta faktorer vid val av lösningsmedel (Theodore och Ricci, 2011).  

1. Löslighet 
En hög löslighet ökar 

absorptionsförmågan och minskar 
åtgången av lösningsmedlet. 

2. Flyktighet 
En låg flyktighet hos lösningsmedlet är 
att föredra för att minska tillförseln till 

det strömmande mediet. 

3. Korrosivitet 
Lösningsmedlet bör ej agera som 
oxidationsmedel för att undvika 

korrosion. 

4. Kostnad 
I de fall då ett annat lösningsmedel än 

vatten används är kostnaden av betydelse 
då stora volymer förbrukas. 

5. Viskositet 
Låg viskositet är att föredra då det bland 

annat ökar absorptionsförmågan och 
minskar tryckfallet över kolonnen. 

6. Kemisk stabilitet 
Lösningsmedlet bör vara kemiskt stabilt 

och helst svårantändligt. 

 

Av tabellen ovan framgår det att lösningsmedlet måste ha ett flertal karaktäristiska egenskaper för 
att kunna uppfylla sitt syfte. En annan egenskap som må vara uppenbar, men väl värd att noteras, 
är att lösningsmedlet bör vara luktfritt. Överlag är vatten ett vanligt lösningsmedel på grund av 
dess låga kostnader och höga tillgänglighet. Dessutom är vattnet på grund av dess polära 
egenskaper ett effektivt lösningsmedel för andra polära ämnen, så som ketoner och organiska 
syror.  Å andra sidan är vatten ett mindre effektivt lösningsmedel för icke polära föroreningar 
(Freudenthal, 2009). För detta ändamål kan kolväten med hög kokpunkt, så kallade tvättoljor, 
användas. Dessa är opolära och löser således andra opolära ämnen väl. Tvättoljor är dock relativt 
flyktiga, vilket medför en risk att den renade gasen åter blir förorenad av lösningsmedlet. Av 
denna anledning är användningen av tvättoljor som lösningsmedel begränsad till absorption vid 
lägre tempereraturer (Freudenthal, 2009).    

4.3 Transportfenomen 
Karaktäristiskt för alla typer av avskiljningsmekanismer är utbytet av storheter så som 
rörelsemängd, energi och massa mellan olika system. Då syftet med en avskiljningsmekanism är 
att rena ventilationsluften från föroreningar, krävs det att ett massutbyte mellan luften och ett 
omgivande eller ett intilliggande medium sker. Detta förlopp kallas massöverföring, och inträffar 
vid många fysiska processer inklusive absorption. Nära förknippat med massöverföring är 
värmeföring, vid vilket ett nettoutbyte av energi sker mellan två system.  

De drivande krafterna för massöverföring är koncentrations-, temperatur- och tryckgradienter i 
mediet i vilket överföringen sker (Baehr och Stephan, 2006). Andra faktorer kan komma att 
påverka graden av massöverföring, så som föroreningarnas partikelstorlek och partikelmassa 
(McKenna m.fl., 2008). Värmeöverföring sker till följd av skillnader av temperatur mellan olika 
medier, där värmen överförs genom konduktion, konvektion eller strålning.   

Att studera hur värme- och massöverföringsprocesserna ter sig i olika fall är av relevans då de 
dels är avgörande faktorer vad gäller hur effektiv bortförseln av föroreningarna är i 
absorptionsprocessen, men även för att avgöra vilken påverkan de har på ventilationsluftens 
energiinnehåll och vilket effektbehov som krävs för att driva förloppet. Graden av värme- och 
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massöverföring korrelerar i många fall med varandra. Vid exempelvis förångning avgör mängden 
tillförd energi hur mycket massa som övergår från vätske- till gasfas vid specifika förhållanden. 
Vid kondensation gäller det omvända, då en viss mängd energi måste bortföras för att 
kondensera en gas.  

4.3.1 Massöverföring vid absorption 
För att absorption av en luftburen partikel eller en gas ska ske fordras direkt kontakt med den 
flytande absorbenten. Denna kontakt kan inträffa av flera olika anledningar, vilka varierar 
beroende av bland annat storlek och massa hos de absorberade ämnena. Avsnittet fokuserar 
främst på massöverföring av gaser och de mekanismer som styr förloppet, men behandlar också 
absorption av större partiklar i fast eller flytande form.  

Fasjämvikter 

Vid ett jämviktstillstånd gäller det att koncentrationen av ett ämne 𝑖 i gasfas är en funktion av 
koncentrationen av samma ämne i vätskefas och vice versa (Kolev, 2006): 

 𝐶!
!∗ = 𝑓 𝐶!!∗ ↔   𝐶!!∗ = 𝑔(𝐶!

!∗). (6) 

𝐶!
!∗ och 𝐶!!∗ betecknar jämviktskoncentrationerna i gas- respektive vätskefas (mol ∙m!!). Vid 

jämvikt faserna emellan sker ingen nettotransport av 𝑖 åt någondera håll vilket innebär att 𝐶!
!∗ 

och 𝐶!!∗ är konstanta. En ökning av en av koncentrationerna skulle medföra en ökning av den 
andra när systemet har återgått till ett nytt jämviktstillstånd.  

Ekvationer som beskriver detta jämviktstillstånd har nämnts i avsnitt 3.1.1. Vid absorption i 
lösningar som uppvisar ett icke idealt beteende gäller Henrys lag: 

 𝑃! = 𝐻!,!𝑥!!∗, (7) 

där 𝑃! är ämnets partialtryck (bar) ovan lösningen,  𝐻!,! är Henrys lags konstant (bar) för 𝑖 i en 

vätska 𝑗 och 𝑥!!∗ är ämnets molfraktion i vätskefasen vid jämvikt. Raoults lag beskriver sambandet 
mellan ämnets partialtryck och mättnadstryck 𝑃!,!"# enligt 

 𝑃! = 𝑃!,!"#𝑥!!∗. (8) 

Här avser 𝑃!,!"# det mättnadstryck som ämnet utgör i sin rena form. Det är viktigt att poängtera 
att ekvationerna (7) och (8) inte är tillämpbara för alla molfraktioner, vilket kan ses i Figur 6.  

 
Figur 6. Tillämpning av Henrys lag och Raoults lag vid olika koncentrationer (Freudenthal, 2009, egen 
översättning). 
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Generellt gäller Henrys lag för ämnen vars koncentration är liten i lösningen medan ämnen med 
hög koncentration följer Raoults lag (Freudenthal, 2009). Vid ett givet tryck är Henrys lags 
konstant en funktion av temperaturen och ökar med stigande temperatur (Cengel, 1998). Av detta 
i kombination med Henrys lag kan det konstateras att absorptionsförmågan av en gas i en vätska 
ökar med sjunkande temperatur. Vidare är absorptionen särskilt effektiv för ämnen med höga 
partialtryck och med låga värden på Henrys lags konstant (bar). 

Massöverföringsmekanismer 

Överlag innefattar massöverföringen vid absorptionsprocessen minst tre steg: 

1. De ämnen som absorberas måste först transporteras från gasflödet till vätskans yta. 
Detta sker till följd av diffusionsflöden i gasfasen men även av konvektiv masstransport 
som är ett resultat av gasflödets rörelse i makroskopisk skala. 

2. Ämnena överförs till vätskefasen till följd av diffusion genom gränsytan mellan gas och 
vätska.  

3. Ämnena diffunderar ut i vätskan.  
 

Vid kemisk absorption innefattar denna process ytterligare ett steg då det sker en kemisk reaktion 
mellan de absorberade ämnena och lösningsmedlet. Dessa fall kommer inte att tas i beaktande i 
efterföljande redogörelser.  

Eftersom absorption inbegriper massflöden mellan två faser, gas- och vätskefasen, är det rimligt 
att studera den region vid vilken fasövergången sker. Gränsytan mellan gas och vätska kan, 
beroende på vilka antaganden som görs, betraktas på flera olika sätt. Enligt Whitman och Lewis 
(1924) tvåfilmsteori antas masstransporten ske genom två filmer som finns i gränsytan mellan gas 
och vätska. Vid denna gränsyta antas koncentrationsgradienter uppstå, se Figur 7.  

 

 
Figur 7. Gränsyta mellan vätska och gas. I figuren visas koncentrationsgradienter mellan gas och gränsyta 
respektive gränsyta och vätska (Eimer, 2014, egen översättning).   

Här betecknar 𝐶!
! och 𝐶!

!,! koncentrationen av ämnet 𝑖 i gasen samt vid gasfilmens gränsyta 

(mol ∙m!!). På samma sätt betecknar 𝐶!
!,! och 𝐶!! koncentrationen vid vätskefilmens gränsyta 

och i vätskan.  

För att massöverföring mellan faserna ska ske fordras en drivande kraft som påverkar förloppet. 
Den drivande kraften är i detta fall proportionell mot avvikelsen från jämviktsläget mellan de två 
faserna, vilken kan uttryckas kvantitativt som skillnaden i koncentration ämnet i gas- respektive 
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vätskefasen. Vidare ökar graden av massöverföring proportionellt med en ökning av kontaktarean 
mellan gas och vätska. För att beskriva graden av massöverföring matematiskt införs 
massöverföringstalet 𝑘, varmed massflödet mellan gasen och gränsytan kan beskrivas enligt 

 𝑁 = 𝑘!𝐴 𝐶!
! − 𝐶!

!,! = 𝑘!𝐴(𝐶!
!,! − 𝐶!!), (9) 

där 𝑁 betecknar molflödet (mol ∙ s!!) genom gränsytan och 𝐴 är kontaktytan mellan gas och 
vätska (m!). Proportionalitetskonstanterna 𝑘! och 𝑘! är gasfilmens respektive vätskefilmens 
massöverföringstal (m ∙ s!!).  

Det är möjligt att bestämma koncentrationerna vid gränsytan, men av bekvämlighetsskäl är det 
ofta lättare att uttrycka skillnaden i koncentration som differensen mellan koncentrationen i gasen 
eller vätskan och den koncentration som uppnås vid jämvikt mellan de två faserna. Under 
premissen att koncentrationerna vid gränsytan antas befinna sig i jämvikt med varandra kan 
förhållandet mellan dem uttryckas 

 𝑚! =
!!
!,!∗

!!
!,!∗ . (10) 

Om Henrys lag antas gälla kan de totala massöverföringstalen 𝐾! och 𝐾! bestämmas efter en 
omskrivning av ekvation (9): 

 𝐾! =
!

!
!!!!

! !
!!

, (11) 

  

 𝐾! =
!

!
!!
!!!
!!

. (12) 

𝐾! och 𝐾! betecknar här vätske- respektive gassidans totala massöverföringstal (m ∙ s!!). De två 

termerna !
!!

 och !
!!

 kan betraktas som resistanser mot massöverföring för respektive fas.  

Massflödet kan nu uttryckas som  

 𝑁 = 𝐾!𝐴 𝐶!
! − 𝐶!

!∗ = 𝐾!𝐴(𝐶!!∗ − 𝐶!!). (13) 

𝐶!
!∗ och 𝐶!!∗ är i detta fall den koncentration av 𝑖 som uppnås i gasen respektive vätskan vid 

jämvikt mellan faserna (Eimer, 2014). Av ekvation (10) framgår det att för mycket lösliga gaser är 
𝑚! litet och vätskesidans resistans kan således försummas i ekvation (12). För svagt lösliga gaser 
är 𝑚! stort och gassidans resistans kan på samma sätt försummas i ekvation (11).  

Det finns ett flertal olika modeller för beräkning av 𝑘! och 𝑘! med varierande noggrannhet. 
Massöverföringstalen är beroende av hur det absorberade ämnet transporteras till gränsytan 
(Kolev, 2006). Denna transport kan ske genom antingen diffusion, konvektiv masstransport eller 
en kombination av dessa. Graden av konvektiv masstransport kan variera beroende på fluidens 
rörelse, men diffusion är en ständigt inverkande transportmekanism. Enligt Ficks lag föreligger 
det ett samband mellan massflödet till följd av diffusion och koncentrationsgradienten i en 
specifik riktning i ett stillastående medium. Om ett antagande görs att mediet endast består av det 
diffunderande ämnet 𝑖 samt ytterligare ett ämne 𝑗 kan Ficks lag beskrivas matematiskt under 
premissen att systemet är stationärt. Molflödet 𝑁 i en specifik riktning ges då av 
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 𝑁 = −𝐶𝐷!,!𝐴
!(!! !)
!"

, (14) 

där 𝐷!,! är diffusionskoefficenten (m! ∙ s!!), 𝐴 är arean ortogonal mot flödesriktningen och 𝐶 är 
den totala koncentrationen (mol ∙m!!). Diffusionskoefficenten, som är specifik för ämne 𝑖 och 
𝑗, är proportionell mot temperaturen och omvänt proportionell mot trycket (Cengel, 1998) enligt 

 𝐷!,! ∝
!! !

!
. (15) 

Om masstransporten till och från gränsytan antas ske till följd av endast diffusion kan 𝑘! och 𝑘! 
enligt Whitman och Lewis tvåfilmsteori beräknas enligt 

 𝑘! =
!!,!
!!

, (16) 

 𝑘! =
!!,!
!!

, (17) 

där 𝐷!,! och 𝐷!,! är vätskans respektive gasens diffusionskoefficient och 𝑡! och 𝑡! är 
filmtjockleken på vardera sida om gränsytan. Denna modell är dock förenklad och tar till exempel 
inte hänsyn till tidsaspekter och att andra transportmekanismer än diffusion kan komma att 
påverka förloppet.  

Vid konvektiv masstransport sker massöverföringen till följd av både diffusion och gasens 
makroskopiska rörelse. Graden av massöverföring ökar vid konvektiv masstransport genom att 
gas med en låg koncentration av ett ämne förflyttas och ersätts med gas med en högre 
koncentration nära gränsytan, vilket bibehåller stora koncentrationsdifferenser av ämnet mellan 
gas och vätska. Massöverföringstalet ökar således vid påtvingad konvektion och beror bland 
annat på geometrifaktorer samt de dimensionslösa storheterna Reynolds tal och Schmidts tal 
(Cengel, 1998). Reynolds tal beskriver förhållandet mellan tröghetskrafter och viskösa krafter och 
definieras som 

 𝑅𝑒 = !"#
!

,  (18) 

där 𝜌 är det strömmande mediets densitet, 𝑉 är friströmshastigheten och 𝜇 är dess dynamiska 
viskositet. 𝐷 är en karaktäristisk längd, och vid strömning runt till exempel ett sfärisk objekt 
anges vanligen dess diameter. Schmidts tal beskriver förhållandet mellan fluidens kinematiska 
viskositet 𝜈 och dess diffusivitet enligt 

 𝑆𝑐 = !
!!,!

.  (19) 

Av dessa parametrar kan Sherwoods tal och i förlängningen massöverföringstalet bestämmas. 
Om massöverföringstalet för gasfasen ska bestämmas gäller det att  

 𝑆ℎ = !!!
!!,!

= 𝑓(𝑅𝑒, 𝑆𝑐).  (20) 

Funktionen i högerledet i ekvation (20) beror bland annat på geometrifaktorer och om 
strömningen är turbulent eller laminär. Således kan 𝑘! beräknas om denna relation är känd.   

Ovan given teori gäller främst för gaser och mindre partiklar. Vid insamling och absorption av 
större luftburna partiklar i fast eller flytande fas förutsätts att partiklarna kolliderar med det 
absorberande mediet. Den dominerande orsaken till att en sådan kollision inträffar är impaktion, 
vilket innebär att partikeln av sin egen tröghet undgår att ändra rörelseriktning då ett hinder 
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uppträder. När en gas möter en vätskedroppe kommer den att ändra riktning och flöda runt 
droppen. En partikel i fluiden kommer då också att ändra riktning men påverkas samtidigt av 
tröghetskrafter, som verkar för att upprätthålla den ursprungliga rörelseriktningen. Den 
resulterande kraften på partikeln är en kombination av fluidens kraftpåverkan och partikelns 
tröghet. Impaktion inträffar således då partikelns tröghet dominerar över fluidens kraftpåverkan 
(McKenna m.fl., 2008). I Figur 8 illustreras impaktionsförloppet.  

 
Figur 8. Absorption av större partiklar till följd av impaktion.  

Absorption till följd av impaktion är starkt beroende av partikelns storlek. Större partiklar vars 
diameter överstiger 10 µμm har på grund av ett stort tröghetsmoment en större tendens att 
påverkas av impaktion. Det motsatta gäller mindre partiklar, vars diameter understiger 0,1  µμm. I 
dessa fall är diffusion till följd av Brownsk rörelse den mest bidragande orsaken (McKenna m.fl., 
2008). 

Även om partikeln skulle följa luftströmmen kan den på grund av dess storlek kollidera med en 
vätskedroppe och absorberas, vilket illustreras i Figur 9. Denna process kallas interception och 
inträffar då avståndet mellan partikelns centrum och vätskedroppen underskrider partikelradien 
(Pulley och Walters, 1990).  

 
Figur 9. Absorption av större partiklar till följd av interception.  

En annan insamlingsmekanism, sedimentation, beror av gravitationens påverkan på 
vätskedropparna. I detta fall uppstår kollisionen på grund av att vätskedropparna faller och 
därigenom kommer i kontakt med partiklarna (McKenna m.fl., 2008). 
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Impaktionens påverkan på en partikel kan beskrivas matematiskt med hjälp av Stokes tal, 𝑆𝑡𝑘 
(Kim m.fl., 2001). Stokes tal beror av relaxationstiden 𝜏, vilken definieras som den tid det tar för 
partikeln att ändra sin hastighet efter nya kraftvillkor, och stoppsträckan 𝑆, vilken är den sträcka 
som partikeln rör sig innan den bromsats in från utgångshastigheten 𝑣! till stillastående på grund 
av luftfriktionen (Hinds, 1982). Relaxationstiden ges av  

 𝜏 = !!!!!!
!"!

, (21) 

där 𝜌! och 𝑑 är partikelns densitet respektive diameter, 𝐶! är en korrektionsfaktor för mindre 
partiklar och 𝜇 är gasens dynamiska viskositet. Stoppsträckan beror av relaxationstiden enligt  

 𝑆 = 𝑣!𝜏. (22) 

Genom att dividera stoppsträckan med ett för hindret en karaktäristisk längd, i detta fall 
droppens diameter 𝐷, fås Stokes tal av 

 𝑆𝑡𝑘 =    !
!

. (23) 

Ett stort värde på Stokes tal indikerar på en hög sannolikhet att en partikel kolliderar med 
vätskedroppe på grund av impaktion (Kim m.fl., 2001). Således kan en våtskrubbers effektivitet 
ökas genom att öka luftströmmens och sålunda partikelns hastighet respektive minska 
vätskedropparnas diameter. 

Absorptionsförmågan till följd av interception beror främst av förhållandet mellan 
partikeldiametern och droppdiametern, 

 𝑅 = !
!

, (24) 

där ett ökande 𝑅 ökar sannolikheten att partikeln absorberas till följd av interception. Andra 
inverkande faktorer är förhållandet mellan vätskans respektive luftens viskositet samt 
volymfraktionen av ett eventuellt packningsmaterial. Partikelhastigheten är i detta fall av mindre 
betydelse (Kim m.fl., 2001). 

Dimensionerande parametrar 

För att konkretisera ekvationerna givna ovan är det lämpligt åskådliggöra hur massöverföringen 
ter sig under absorptionsprocessen i sin helhet. För att nå ett önskat resultat behöver 
absorptionskolonnen dimensioneras. Detta utförs genom att till exempel bestämma erforderlig 
vätsketillförsel samt kolonnens höjd och övriga dimensioner. Dessa typer av problem behandlas 
enklast genom att ställa upp en massbalans. Denna modell grundar sig på att en rad 
förutsättningar gäller, så som att gas- och vätskeflödet är konstant, att massöverföringstalen är 
konstanta, att processen är isoterm, att kontaktytan är konstant och att endast en främmande 
substans är närvarande. Modellen är således en grov förenkling av det verkliga fallet, men ger 
ändå en tydlig bild över vad som sker under processen.  

Låt 𝐺!, 𝐿! beteckna inflödet och 𝐺! och 𝐿! beteckna utflödet (mol ∙ 𝑠!!) av gasen respektive 
vätskan, se Figur 10.  
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Figur 10. Balans mellan inflöde och utflöde i en absorptionskolonn.  

Låt även 𝑥! och 𝑦! beteckna molfraktionen av ett ämne 𝑖 i vätskan respektive gasen. Med index 1 
avses kolonnens botten och index 2 dess topp. Flödet av 𝑖 kan beskrivas av en mass- eller 
molbalans enligt  

 𝐺!𝑦!! + 𝐿!𝑥!! = 𝐺!𝑦!! + 𝐿!𝑥!!. (25) 

Eftersom koncentrationen av 𝑖 troligtvis är liten i förhållande till den totala andelen mol i gasen 
och vätskan, är det rimligt att anta att molförhållandet mellan gas och vätska kan betraktas som 
konstant, med andra ord 𝐺! = 𝐺! = 𝐺 och 𝐿! = 𝐿! = 𝐿. Ekvation (25) kan således skrivas om 
och bilda kvoten 

 
!
!
= !!!!!!!

!!!!!!!
. (26) 

Ekvation (26) representerar en rät linje i ett 𝑥𝑦-diagram som går genom punkterna (𝑥!!,   𝑦!!) och 

(𝑥!!, 𝑦!!) med lutningen !
!
 . Om resultatet presenteras grafiskt tillsammans med en kurva som 

representerar koncentrationen i vätskan respektive gasen vid jämvikt kan några intressanta 
iakttagelser göras. Om molfraktionerna 𝑥!!, och 𝑦!! samt gasflödet 𝐺 antas vara kända, kan 
vätskeflödet 𝐿 bestämmas för att nå ett önskat målvärde på koncentrationen av 𝑖 i den utflödande 
gasen (𝑦!!). I Figur 11 visas korrelationen mellan koncentrationerna under absorptionsprocessen. 
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Figur 11. Molfraktionen av ett ämne 𝑖 i vätska och gas i förhållande till jämviktskurvan. De röda pilarna 
representerar storlek och riktning för den drivande kraften (Theodore och Ricci, 2011, egen översättning).  

Linjen som representerar ekvation (23) går genom punkterna 𝐴 och 𝐵 vilket korrelerar mot en 
relativt hög vätsketillförsel. Om vätskeflödet sänks är det fortfarande fullt möjligt att nå 
målvärdet 𝑦!!, men detta innebär att koncentrationen av 𝑖 i vätskefasens utflöde antar ett högre 
värde, vilket svarar mot punkt 𝐶 i Figur 11. Enligt ekvation (13) är graden av massöverföringen 
mellan faserna proportionell mot differensen mellan den aktuella koncentrationen och 
jämviktskoncentrationen i respektive fas. Således ökar den drivande kraften för massöverföring 
mellan faserna av ett ökat vätskeflöde. Ett minskat vätskeflöde fordrar därmed en längre 
kontakttid mellan gas och vätska och följaktligen en absorptionskolonn med större dimensioner 
(Theodore och Ricci, 2011).  

Då koncentrationerna närmar sig ett jämviktsläge kommer molflödet att gå mot noll enligt 

 𝑛∗ = lim!!
!→!!

!∗ 𝐾! 𝐶!
! − 𝐶!

!∗ = 0, (27) 

vilket svarar mot punkt 𝐸 i Figur 11. I denna punkt går således den drivande kraften mot noll och 
den erforderliga kontakttiden samt kolonnhöjden går mot oändligheten. Av detta kan det 
konstateras att det teoretiskt lägsta vätskeflödet som tillåter absorption utifrån dessa 
förutsättningar korrelerar med linjen 𝐴𝐷 i diagrammet. För alla koncentrationer 𝑥! och 𝑦! som 
ligger under jämviktskurvan kommer den drivande kraften att vara motriktad och därmed 
inträffar i stället desorption. I dessa fall kommer det att ske ett nettoflöde av 𝑖 från vätskefasen till 
gasfasen. 

För att dimensionera kolonnen kan den totala graden av massöverföring uppskattas givet att ett 
genomsnittligt massöverföringstal 𝐾 (mol ∙ s!!) finns tillgängligt. Analysen kan göras med 
avseende på antingen gas- eller vätskefasen, då valet är godtyckligt. Ett vanligt tillvägagångssätt är 
att beräkna det totala antalet överföringsenheter  𝑁!" och totalhöjden av en överföringsenhet 𝐻!" 
(Kolev, 2006). Den erforderliga kolonnhöjden 𝑍 för en given absorptionsprocess kan då beräknas 
enligt 

 𝑍 = 𝑁!"𝐻!". (28) 

Dessa parametrar erhålles genom att ställa upp en massbalans över en kontrollvolym och 
integrera över hela kolonnhöjden. Om beräkningarna avser massöverföring av ett ämne 𝑖 i 
gasfasen fås  
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 𝑁!" =
!!!
!!!!!

∗
!!!
!!!

, (29) 

 

 𝐻!" =
!

!!!!!
, (30) 

där 𝐴! är kolonnens tvärsnittsarea (m!). Genom integration av högerledet i ekvation (29) erhålles 

 𝑁!" =
!!!!!!!
(!!!!!

∗)!"
, (31) 

där (𝑦! − 𝑦!∗)!" är en logaritmisk medelkoncentrationsdifferens som ges av 

 (𝑦! − 𝑦!∗)!" = (!!!!!
∗)!!(!!!!!

∗)!
!" (!!!!!

∗)! (!!!!!
∗)!

. (32) 

Det totala antalet överföringsenheter kan betraktas som ett mått på hur svår separationen är att 
genomföra och i hur stor utsträckning den drivande kraften 𝑦! − 𝑦!∗ behövs för att ändra 
koncentrationen av 𝑖 från 𝑦!! till 𝑦!! (Eimer, 2014). Överföringsenhetens höjd är en egenskap 
som är specifik för kolonnen i fråga. Värden på det totala överföringstalet 𝐾 och den effektiva 
ytan 𝑎! måste ofta bestämmas experimentellt (Sattler och Feindt, 1995).          

Observera att utifrån ovan givna ekvationer kan det totala molflödet 𝐺!" mellan faserna uttryckas 
som funktion av (𝑦! − 𝑦!∗)!". Den totala ändringen i koncentration per sekund ges enligt 
ekvation (25) av  

 𝐺!" = 𝐺(𝑦!! − 𝑦!!). (33) 

En omskrivning av ekvationerna (30)-(31) och (33) ger då att 

 𝐺!" = 𝐾𝑎!𝐴!𝑍(𝑦! − 𝑦!∗)!" = 𝐾𝐴(𝑦! − 𝑦!∗)!". (34) 

Som det framgår av beräkningarna av 𝑁!" och 𝐻!" är det i slutändan främst kolonnhöjden som 
avgör kolonnens verkningsgrad. Vad gäller kolonnens kapacitet och förmåga att hantera stora 
gasflöden är det däremot dess diameter som är av betydelse. Vid ett specifikt vätskeflöde finns 
det ett maximalt gasflöde innan gasens luftmotstånd hindrar vätskan att flöda fritt i kolonnen. På 
motsvarande sätt finns det ett maximalt vätskeflöde för en given geometri då vätskan tenderar att 
ansamlas i kolonnen.  Detta bidrar till att vätskan blockerar kolonnens tvärsektion och orsakar ett 
ökande tryckfall och en minskande absorptionsförmåga. Till slut utgör vätskan ett så stort hinder 
att gasen tränger igenom i form av bubblor, vilket ytterligare orsakar tryckfall och att vätska följer 
med gasen ut ur kolonnen. Detta förhållande mellan gas- och vätskeflöde kallas flödningslinjen 
och är en funktion av gasens respektive vätskans massflöde samt densitet (Sherwood m.fl., 1938). 
Då kolonnens diameter ska bestämmas utförs dimensioneringen med avseende på de gas- och 
vätskeflöden som fordras för att uppnå önskad verkningsgrad. Primärt utses en diameter som är 
tillräckligt stor för att undvika flödning, men vanligen bör diametern väljas så att förhållandet 
mellan gas- och vätskeflöde ligger mellan 50-75 % av motsvarande förhållande vid flödning     
(Theodore och Ricci, 2011). Inverkande faktorer är bland annat vätskans och gasens densitet och 
viskositet, typ av packningsmaterial, specifik yta och fri volym. Beräkningarna kan utföras utifrån 
de generaliserade korrelationer som finns mellan flödningshastigheter och tryckfall (McCabe 
m.fl., 2005). I dessa fall anges flödninglinjen som en funktion av en flödesparameter på x-axeln 
och en kapacitetsparameter på y-axeln enligt 
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 𝑋 = 𝑓!(𝐿!,𝐺!,𝜌!,𝜌!). (35) 

 𝑌 = 𝑔!(𝐺!,𝐹, 𝜇!,𝜌!,𝜌! ,𝑔). (36) 

där 𝐺! är gasmassflödet (kg  s!!), 𝐹 är en packningsfaktor, 𝑔 är tyngdaccelerationen och 𝐿! och 
𝐺! är vätskans respektive gasens massflöde per areaenhet. Observera att 𝑓! och 𝑔!, ingående 
parametrar och parametrarnas dimensioner kan variera beroende på vilken korrelation som 
används. För ett givet flödestillstånd 𝐿!  och 𝐺! finns därmed en korrelerande gashastighet 𝐺! 
vid vilken flödning inträffar. Därmed kan en lämplig tvärsnittsarea väljas enligt 

 𝐴! =
!!
!!!

, (37) 

där 𝑓 är en godtyckligt vald korrektionsfaktor. 

4.3.2 Värmeöverföring vid absorption 
Eftersom absorptionsprocessen syftar till att rena ett gasflöde vars energiinnehåll är tänkt att 
återvinnas i ett senare skede är det av stor vikt att undersöka huruvida eventuella värmeförluster 
kan ske vid kontakten mellan gas och vätska. För detta ändamål är det praktiskt att betrakta 
absorptionskolonnen som en värmeväxlare där värmeöverföringen sker mellan två faser i direkt 
kontakt med varandra, en så kallad direktvärmeväxlare.  

Eftersom koncentrationen av föroreningarna i många fall är små i förhållande till flödet av luft är 
det rimligt att försumma dessa i värmeöverföringsprocessen. Däremot är det befogat att anta att 
luftmassan håller en viss mängd vattenånga eftersom vissa matlagningsaktiviteter så som kokning 
innebär att vatten förångas och tillförs ventilationsluften. Vidare bör vätskan som används i 
absorptionsprocessen ha en lägre temperatur än ventilationsluften. Problemet kan således 
betraktas som kylning av fuktig luft. 

Fuktig luft 

Luft som innehåller vattenånga kan uppdelas i två komponenter; torr luft med massan 𝑚! och 
vattenånga med massan 𝑚! . För att beskriva den fuktiga luftens egenskaper och tillstånd måste 
trycket och två oberoende egenskaper vara kända. Vattenångan utgör ett partialtryck och enligt 
Daltons lag utgörs totaltrycket av 

 𝑃 = 𝑃! + 𝑃! . (38) 

där 𝑃! och 𝑃! är den torra luftens respektive vattenångans partialtryck. Om ytterligare vattenånga 
tillsätts en volym vid en specifik temperatur kommer dess partialtryck att öka till dess att 
vattenångans mättnadstryck 𝑃!,!"# 𝑇  uppnås varpå vattenångan börjar kondensera. I Tabell 7 
anges några av de egenskaper som beskriver den fuktiga luftens tillstånd.  
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Tabell 7. Egenskaper hos fuktig luft. Index 𝑎 betecknar torr luft och 𝑤 vattenånga (Gatley, 2013).   

STORHET DEFINITION	  OCH	  BETECKNING	   ENHET	  

Massa 

 

𝑚 = 𝑚! +𝑚! 

 

kg 

Fuktighetsgrad 

 

𝜔 =
𝑚!

𝑚!
 

 

kg  vatten kg  torr  luft 

Relativ fuktighet 

 

𝜑 =
𝑃!

𝑃!,!"#(𝑇)
 

 

- 

Daggpunkt 

 

𝑇!" = 𝑇!,!"#(𝑃!) 

 

°C 

Våta termometerns 
temperatur 𝑇!" °C	  

Torra termometerns 
temperatur 𝑇!"	   °C	  

 

Ur energisynpunkt kan den fuktiga luftens totala specifika entalpi ℎ  betraktas. Denna utgörs av 
den torra luftens respektive vattenångans entalpi och kan uttryckas som  

 ℎ = ℎ! + 𝜔ℎ! , (39) 

där ℎ! och ℎ! är luftens respektive vattenångans specifika entalpi (J ∙ kg!!). Entalpin beskriver 
den fuktiga luftens energimängd jämfört med en referenspunkt. Om referenstillståndet definieras 
vid temperaturen 𝑇!"# = 0  °C under premissen att allt vatten är i form av vätska kan ℎ! och ℎ! 
vid en temperatur 𝑇 bestämmas av 

 ℎ! = 𝑐!,!𝑇  (40) 

 

 ℎ! = ℎ!" + 𝑐!,!𝑇  (41) 

där 𝑐!,! och 𝑐!,! (J ∙ kg!! ∙ K!!) är den torra luftens respektive vattenångans specifika 
värmekapacitet och ℎ!" är vattnets ångbildningsentalpi (Gatley, 2013).  

Värmeöverföringsmekanismer 

Värmeöverföringen som sker vid direkt kontakt mellan gas och vätska kan ses som ett 
energiutbyte mellan och inom tre medier. Om det finns temperaturskillnader mellan dem 
kommer det att ske ett nettoutbyte av energi från det varmare till det kallare mediet. 
Värmeöverföringen kan ske med antingen konduktion, konvektion eller strålning, se Figur 12. 
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Figur 12. Värmeöverföringsmekanismer mellan gas, vätska och omgivning.  

Det är rimligt att anta att absorptionskolonnen är välisolerad och att värmeöverföringen till 
största del sker mellan vätskan och gasen till följd av konvektion. Den effekt som överförs mellan 
vätskan och gasen beskrivs av Newtons avsvalningslag enligt 

 𝑄 = ℎ!"#$𝐴!(𝑇! − 𝑇!),  (42) 

där ℎ!"#$ är värmeöverföringstalet (W ∙m!! ∙ K!!) mellan gas och vätska, 𝐴! är vätskans ytarea 
(m!), 𝑇! är vätskans yttemperatur och 𝑇! är gasens temperatur långt bort från ytan. 
Värmeöverföringstalet ökar vid påtvingad konvektion och beror i likhet med 
massöverföringstalet vid konvektiv masstransport på geometrin samt två dimensionslösa 
storheter, nämligen Reynolds tal 𝑅𝑒, som beskrivs i avsnittet om massöverföringsmekanismer, 
samt Prandtls tal. Vid stora Reynoldstal är strömningen turbulent vilket ökar graden av 
värmeöverföring. Prandtls tal beskriver förhållandet mellan mediets kinematiska viskositet och 
dess termiska diffusionshastighet enligt 

 𝑃𝑟 = !
!
,  (43) 

där 𝜈 är mediets kinematiska viskositet (m! ∙ s!!) och 𝛼 dess värmediffusivitet (m! ∙ s!!). Av 
dessa parametrar kan Nusselts tal bestämmas enligt 

 𝑁𝑢 = !!"#$!
!

= 𝑓(𝑅𝑒,𝑃𝑟),  (44) 

där 𝜆 är mediets värmledningstal (W ∙m!! ∙ K!!), vilket ger underlag för beräkning av ℎ!"#$ 
(Cengel, 1998). 

Om vätskans temperatur inte är uniform kan värmetransport ske även inom vätskan till följd av 
både konvektion och konduktion. Värmeöverföring mellan medier genom strålning bör tas i 
beaktande vid stora temperaturdifferenser mellan omgivning och vätskefas, men analysen kring 
denna mekanism är ofta komplicerad och undviks gärna av praktiska skäl (Kreith, 1987).  

Värmeöverföring till följd av fasändringar kan ske om gasen innehåller en stor mängd vattenånga. 
Om den fuktiga luften kommer i kontakt med en yta som vars temperatur understiger 
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daggpunkten som är associerad till vattenångans partialtryck kommer den att börja kondensera 
varpå latent värme frigörs.  

Värmeöverföring med fuktig och torr luft 

Det mest lätthanterliga fallet när det gäller värmeöverföring mellan två faser i direktkontakt är det 
fall då det inte sker några fasändringar under förloppet. Om luften antas vara torr kan en 
energibalans ställas upp med antagandet om att systemet är stationärt, att värmeöverföringen 
endast sker mellan de flödande faserna och att all energi bevaras i övrigt, se Figur 13. 

 
Figur 13. Energibalans över absorptionskolonnen.  

Till höger i Figur 13 ses ett förenklat volymelement 𝑑𝑉  med en effektiv yta 𝑑𝑎! . Om ℎ! och ℎ! 
betecknar värmeöverföringstalet på gas- respektive vätskesidan gäller det att  

 ℎ!(𝑇! − 𝑇!)𝑑𝑎! = ℎ!(𝑇! − 𝑇!)𝑑𝑎! ,  (45) 

där 𝑇!, 𝑇! och 𝑇! är gasens, ytans respektive vätskans temperatur i volymelementet. Av detta 
följer en temperaturändring i de båda medierna enligt 

 𝑚!,!𝑐!,!𝑑𝑇! = 𝑚!,!𝑐!,!𝑑𝑇! .  (46) 

Massflödena 𝑚!,! och 𝑚!,! betecknar här den massa av respektive fas som träder in i volymen 
per sekund och volymenhet. Ekvationerna (45)-(46) är ekvivalenta och beskriver det värmeutbyte 
per volymenhet som sker mellan faserna i en liten del av kolonnen. Genom integrering över hela 
volymen med antagandet om att värmeöverföringstalen är konstanta fås den totala överförda 
effekten av 

 𝑄! = 𝑈𝑎!𝑉!Δ𝑇!=  𝑈𝐴Δ𝑇!.  (47) 

Medeltemperaturdifferensen Δ𝑇! kan anges som det aritmetiska medelvärdet av 
temperaturdifferenserna vid in- och utlopp, men temperaturändringen sker snarare exponentiellt 
än linjärt (Cengel, 1998) och därför används vanligen den logaritmiska 
medeltemperaturdifferensen  
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 Δ𝑇!" = !!!"!!!!"
!"(!!!" !!!")

,  (48) 

där Δ𝑇!" = 𝑇!,!" − 𝑇!,!" och Δ𝑇!" = 𝑇!,!" − 𝑇!,!" enligt beteckningarna i Figur 13. Det 
volumetriska värmeövergångstalet 𝑈𝑎!  beräknas utifrån 

 
!

!!!
= !

!!!!
+ !

!!!!
,  (49) 

där ℎ! och ℎ! antas vara genomsnittliga värmeövergångstal. Av ekvation (46) fås, om systemet 
antas vara stationärt och eventuella skillnader i kinetisk och potentiell energi försummas, att  

 𝑄! = 𝑚!𝑐!,! 𝑇!,!" − 𝑇!,!" = 𝑚!𝑐!,! 𝑇!,!" − 𝑇!,!" ,  (50) 

där 𝑚! och 𝑚! betecknar gasens respektive vätskans massflöde (kg ∙ s!!).  

I ovan givna fall är det endast fråga om överföring av sensibelt värme mellan faserna. Om 
absorptionsprocessen innefattar någon form av kondensation måste det tas hänsyn till ändringen 
av entalpi till följd av att latent värme avges under fasövergången. Därmed är fallet att betrakta 
som en process där värme- och massöverföring sker simultant. Den drivande kraften för 
överföring av sensibelt värme är temperaturskillnader mellan luften och vätskans yta, medan den 
drivande kraften för massöverföring är skillnaden i ångtryck dem emellan.  

Den totala ändringen av luftens entalpi kan bestämmas genom en mass- och energibalans över 
absorptionskolonnen. Denna utförs med avseende på den torra luftens massflöde 𝑚! eftersom 
det kan betraktas som konstant. Den fuktiga luftens tillstånd beskrivs av Figur 14.  

 
Figur 14. Energibalans över absorptionskolonnen.  

Om vätskans temperatur är kallare än luftens kommer ett utbyte av energi att ske mellan faserna. 
Om temperaturen dessutom understiger daggpunkten kommer vattenångan att kondensera och 
överföras till vätskefasen. Detta föranleder en temperaturändring Δ𝑇! = 𝑇!,!" − 𝑇!.!" och 
Δ𝑇! = 𝑇!,!" − 𝑇!,!" samt en ändring av fuktighetsgrad Δ𝜔 = 𝜔!" − 𝜔!". Den fuktiga luftens 
totala entalpiflöde ges enligt ekvation (39)-(41) av 
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 𝑚!ℎ = 𝑚!(𝑐!,!𝑇! +𝜔(ℎ!" + 𝑐!,!𝑇!)),  (51) 

och vätskans entalpiflöde av 

 𝑚!ℎ! = 𝑚!𝑐!,!𝑇! . (52) 

En energibalans över kolonnen ger då den totala överförda effekten mellan faserna enligt 

 
𝑄! = 𝑚!(𝑐!,!Δ𝑇! 

+Δ𝜔ℎ!" + 𝑐!,!(𝜔!"𝑇!,!" − 𝜔!"𝑇!.!"))=  𝑚!,!"𝑐!,!Δ𝑇! +
𝑚!Δ𝜔𝑐!,!𝑇!.!". 

(53) 

Av ekvation (53) framgår det att ändringen av den fuktiga luftens entalpi beror dels av 
temperaturändringar men även av graden av massöverföring mellan faserna. Hur mass- och 
värmeöverföringen ter sig korrelerar med den fuktiga luftens tillstånd, vätskans temperatur samt 
massflödena av de båda faserna. Transporten av värme och massa behöver inte nödvändigtvis 
vara riktad åt samma håll. Värmeöverföring sker alltid från det varmare till det kallare mediet, 
medan masstransportens riktning beror av vätskans temperatur. Som tidigare nämnts 
kondenserar vattenångan om vätskans temperatur är under daggpunkten, medan förångning 
inträffar om temperaturen överstiger daggpunkten (Veindenbergs m.fl., 2010).  

Genom att ställa upp mass- och energibalanser över en kontrollvolym i absorptionskolonnen kan 
noggranna prediktioner av temperatur och fuktighetsgrad längs kolonnen erhållas (Li m.fl., 2006). 
I de fall då den fuktiga luften har en hög relativ fuktighet kommer kondensation att ske vid 
kontakt med den kallare vätskefasen, vilket minskar luftens temperatur och fuktighetsgrad och 
ökar vätskans temperatur. Ett exempel visas i Figur 15.  

 
Figur 15. Temperaturer av fuktig luft och vatten samt fuktighetsgrad som funktion av kolonnhöjden (Milosaljevic 
m.fl., 1997, egen översättning).  

En annan aspekt som bör tas i betraktande är förhållandet mellan gas- och vätskeflödena. Graden 
av kondensation är starkt beroende av dessa och ökar med ökande vätskeflöde vid konstant 
gasflöde, vilket korrelerar med en minskande fuktighetsgrad. Samtidigt minskar både gasens och 
vätskans temperatur vid respektive utflöde med ökande vätskeflöde (Li m.fl., 2006).  
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5 Resultat och diskussion 
Detta avsnitt avser att presentera de observationer som har iakttagits under studien. Vissa resultat 
som kan relateras till frågeställningen har angivits löpande i föregående avsnitt, men för att få en 
övergripande uppfattning av hur dessa förhåller sig till varandra krävs en allomfattande analys av 
studiens utfall. Varje aspekt presenteras och diskuteras var för sig. Avsnitt 5.1 presenterar en 
sammanställning av de faktorer som anses vara av störst betydelse för absorptionsprocessen och 
energiutbytet mellan faserna. I efterföljande avsnitt presenteras och diskuteras dessa faktorer mer 
utförligt. Diskussionen behandlar ytterst faktorernas inverkan på absorptionsprocessen och 
energiutbytet mellan faserna.  

5.1 Sammanställning av inverkande faktorer 
Nedan sammanfattas de faktorer och parametrar som under studien har observerats vara av 
störst betydelse för absorptionsprocessen och energiutbytet mellan faserna. Dessa delas in i två 
kategorier, yttre respektive inre inverkande faktorer. Med yttre faktorer avses de faktorer som är 
förutbestämda redan innan det skede då absorptionsprocessen sker. Med inre faktorer avses de 
faktorer som kan påverkas och regleras utifrån de krav som ställs på absorptionsprocessens 
utförande och prestanda. I Tabell 8 återges de yttre inverkande faktorerna och deras huvudsakliga 
påverkan på absorptionsprocessen, kolonnens tekniska utformning samt energiutbytet mellan 
faserna.     

Tabell 8. Sammanställning av yttre inverkande faktorer. Med energiförlust avses en minskning av gasens entalpi.  

FAKTOR OMRÅDE	   HUVUDSAKLIG	  PÅVERKAN	  

Luktämnens flyktighet 
och löslighet 

Absorptionsförmåga 
Val av lösningsmedel, erforderlig kolonnhöjd, grad av 

vätsketillförsel 

Luktämnens 
koncentration och 

lukttröskel 
Absorptionsförmåga Erforderlig kolonnhöjd, grad av vätsketillförsel 

Gasflöde Absorptionsförmåga, energiutbyte 
Erforderlig kolonnhöjd och grad av vätsketillförsel, erforderlig 
kolonndiameter, flödning, tryckfall, flödestyp, energiförluster 

Gastemperatur Absorptionsförmåga, energiutbyte Löslighet, energiförluster 

Gasens fuktighetsgrad Energiutbyte Energiförluster 

Övriga, fysiska och 
kemiska ämnesspecifika 

egenskaper etc. 
Absorptionsförmåga, energiutbyte Tryckfall, flödestyp, energiförluster etc. 

 

I Tabell 9 återges de yttre inverkande faktorerna. Observera att ett flertal faktorer, så som 
massöverföringstal och värmeövergångstal, är direkt beroende av andra parametrar. Betydelsen av 
dessa diskuteras i kommande avsnitt.      
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Tabell 9. Sammanställning av inre inverkande faktorer. Med energiförlust avses en minskning av gasens entalpi. 

FAKTOR OMRÅDE	   HUVUDSAKLIG	  PÅVERKAN	  

Vätskeflöde Absorptionsförmåga, energiutbyte 
Erforderlig kolonnhöjd, erforderlig kolonndiameter, flödning, 

tryckfall, flödestyp, energiförluster 

Vätsketemperatur Absorptionsförmåga, energiutbyte Löslighet, energiförluster 

Val av packningsmaterial Absorptionsförmåga, energiutbyte Kontaktarea, tryckfall, flödestyp 

Val av lösningsmedel Absorptionsförmåga Löslighet, grad av massöverföring 

Kolonnhöjd Absorptionsförmåga Verkningsgrad, tryckfall 

Kolonndiameter Absorptionsförmåga Flödning, tryckfall, verkningsgrad 

 

5.2 Diskussion kring absorptionsprocess och energiutbyte 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens utfall. Diskussionen behandlar graden av de 
inverkande faktorernas betydelse på absorptionsprocessen och energiutbytet mellan faserna. 
Vidare följer ett resonemang kring de ekonomiska och miljömässiga aspekter som kan relateras 
till ämnet.   

5.2.1 Inverkan av föroreningarnas egenskaper på processen 
I avsnitt 3.1 framgår det att de karaktärsgivande egenskaperna hos ett luktämne är dess 
molekylvikt, flyktighet, löslighet och koncentration. Ingen korrelation mellan ett ämnes 
molekylvikt och dess tendens att ingå i en absorptionsprocess har observerats. Vidare kan 
absorption vara en effektiv separationsteknik för gaser så väl som för större partiklar eftersom 
absorptionen kan ske till följd av både diffusion samt impaktion, interception och sedimentation, 
vilket framgår i avsnitt 4.3.1.  

Ett ämnes flyktighet och löslighet i olika medier har enligt observationer som gjorts i avsnitt 4.3.1 
en betydande inverkan på hur absorptionsprocessen ter sig. Luktämnen uppvisar både hydrofila 
och lipofila egenskaper. Eftersom graden av massöverföring av ett ämne mellan två faser är 
proportionell mot avvikelsen mellan dess faktiska koncentration och dess koncentration vid 
jämvikt, tenderar ämnen med hög löslighet i den absorberande vätskan att i högre grad 
absorberas än ämnen med låg löslighet. Därmed är det av stor vikt att utse ett lösningsmedel som 
löser föroreningarna väl. Luktämnets tendens att lösa sig i både vatten och fett ger indikationer 
om vilka lösningsmedel som kan väljas för att effektivisera processen i det hänseendet. 

Ett luktämnes koncentration kan betraktas med avseende på två aspekter, nämligen dess faktiska 
koncentration vid absorptionskolonnens inflöde samt dess lukttröskel. En hög faktisk 
koncentration och en låg lukttröskel fordrar enligt ekvation (29) ett större antal 
överföringsenheter för att reducera koncentrationen till en acceptabel nivå, vilket inverkar på 
kolonnens erforderliga höjd. Huruvida koncentrationen vid kolonnens utflöde måste understiga 
ämnets lukttröskel för att uppnå syftet med separationen, nämligen att neutralisera luktämnena i 
ventilationssystemets tilluft, tål att undersökas vidare. Lukttröskeln kan dock anses som den 
koncentration vid vilken luktämnet garanterat inte orsakar någon lukt, och bör således vara det 
värde som eftersträvas vid utflödet. Med detta kan ämnen vars lukttrösklar är låga vara 
problematiska eftersom det ur ett tekniskt perspektiv ofta finns begränsningar för hur hög 
kolonnen kan vara och hur stort vätskeflöde som kan tillföras beroende på omständigheter där 
kolonnen är tänkt att implementeras.  
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5.2.2 Effektivitet och möjligheter till att styra processen 
I avsnitt 4.2 samt 4.3.1 avhandlas möjligheterna att styra absorptionsprocessen genom den 
tekniska utformningen av absorptionskolonnen respektive dimensionerande parametrar. Teorin 
behandlar endast packade kolonner med motströms riktade flöden, men de grundläggande 
mekanismerna är i många fall gemensamma för de flesta typer av absorptionskolonner och 
våtskrubbrar.    

Av studien framgår det att absorptionsprocessen går att variera i hög grad utifrån de krav som 
ställs på dess utförande. I det avsnitt som behandlar massöverföringsmekanismer framgår det att 
graden av massöverföring mellan faserna bestäms av det totala massöverföringstalet, den totala 
kontaktytan samt koncentrationsskillnader mellan faserna. I detta avseende måste hänsyn tas till 
val av packningsmaterial och lösningsmedel, mängden av gas respektive vätska som flödar in och 
ut ur kolonnen och relationen dem emellan, höjd och diameter hos kolonnen samt övriga 
parametrar som inverkar på till exempel massöverföringstalet mellan gas och vätska.  

Beträffande den totala kontaktarean mellan gas och vätska måste huvudsakligen två parametrar 
tas i betraktande, nämligen packningsmaterialets specifika yta samt mängden tillförd vätska och 
på vilket sätt vätskan distribueras över packningsmaterialet. Packningsmaterialet bör generellt ha 
en stor specifik yta, men en stor fri volym är också av betydelse för att undvika flödning och 
följaktligen stora tryckfall över kolonnen. Gällande vätsketillförseln kan en viss motsägelse 
observeras. Ett högt vätskeflöde relativt gasflödet ökar generellt absorptionsförmågan vilket 
åskådliggörs utifrån en massbalans med avseende på det absorberade ämnet över kolonnen. 
Däremot kan ett för högt vätskeflöde eller en ojämn fördelning av vätskan bidra till en mindre 
effektiv area eftersom fria droppar antar en större area än en lika stor volym vätska i form av till 
exempel en stråle. Vidare orsakar ett för stort vätskeflöde flödning. Även en undre tillåten gräns 
för mängden tillförd vätska existerar. Denna passeras då vätskeflödet är så pass lågt relativt 
gasflödet att jämvikt mellan faserna inträffar och den drivande kraften för massöverföring går 
mot noll. Därmed krävs en noggrann avvägning vad gäller mängden tillförd vätska för att 
optimera absorptionsförmågan. 

Stora avvikelser mellan den faktiska koncentrationen och koncentrationen vid jämvikt fordras för 
att erhålla en hög grad av massöverföring. Dessa upprätthålls genom att välja ett lösningsmedel 
som kan lösa föroreningarna väl, eftersom en hög löslighet medför låga koncentrationer i 
gasfasen vid kemisk jämvikt. Lösningsmedlets temperatur har visat sig ha betydelse för 
lösligheten, då absorptionsförmågan ökar vid sjunkande temperatur. Utöver lösligheten måste 
andra faktorer tas i betraktande vid val av lösningsmedel, så som kostnad, tillgänglighet, viskositet 
och korrosivitet. Vatten kan, främst på grund av hög tillgänglighet och låg kostnad samt för att 
luktämnen uppvisar hydrofila egenskaper, anses som det naturliga valet av lösningsmedel. 
Därutöver kan vatten, med eller utan föroreningar, anses ha en liten eller ingen miljöpåverkan 
och medför inga hälsovådliga effekter eller övriga säkerhetsrisker.   

En utförlig beskrivning av det totala massöverföringstalet har på grund av dess komplexitet 
utelämnats i denna rapport. Beräkningar av massöverföringstalet baseras på empiriska eller 
semiempiriska modeller vilka beror av bland annat Reynolds tal och Schmidts tal (Onda m.fl., 
1968). Många av de parametrar som inverkar på massöverföringstalet är förutbestämda, så som 
ämnesspecifika egenskaper. Således kan massöverföringstalet främst påverkas genom att öka 
graden av konvektiv masstransport, vilket styrs av flödeshastigheter och geometrifaktorer. 
Därmed kan absorptionskolonnens diameter samt packningsmaterialets geometri och 
dimensioner anses ha en inverkan på massöverföringstalets storlek.  
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Vad kolonnens dimensioner anbelangar kan dessa ur ett teoretiskt perspektiv utformas på ett 
sådant sätt att absorptionsförmågan är i det närmaste obegränsad under premissen att ideala 
förhållanden beträffande löslighet, tryckfall etc. råder. I verkligheten föreligger det dock 
begränsningar i dessa avseenden, inte minst vad gäller tillgängligt utrymme och kostnader. 
Däremot visar resultaten som framkommer i avsnitt 4.3.1 att proportionen mellan höjd och 
diameter är beroende av bland annat gasflöde, vätskeflöde, koncentrationsdifferenser mellan faser 
och koncentration i in- och utflöde, vilket möjliggör att utformningen kan anpassas genom 
justeringar av de inre inverkande faktorerna. I slutändan bör bedömningen huruvida absorption 
som separationsteknik är tillämplig, effektiv och kostnadsmässigt fördelaktig göras utifrån de 
faktiska förhållanden som råder i varje enskilt fall.  

5.2.3 Energiförluster och effektiv energianvändning 
Med energiförluster avses här all form av energiomvandling och värmeöverföring som medför att 
frånluftens totala energiinnehåll minskar vid den roterande regenerativa värmeväxlarens inflöde, 
relativt det fall då frånluften flödar obehandlad från köksventilationen till värmeväxlaren. Detta 
inbegriper också det fläkteffektbehov som uppstår vid händelse av tryckfall över 
absorptionskolonnen och eventuella behov av uppvärmning av lösningsmedlet.  

Eftersom syftet med FTX-system är att i största möjliga mån återvinna den energi som tillförs 
ventilationsluften vid uppvärmning av lokaler och vid aktiviteter så som matlagning och dylikt är 
det av yttersta vikt att reducera de energiförluster som kan förekomma i och kring 
absorptionsprocessen. Om förlusterna och effektbehovet för fläktar är så pass stora att 
nettoåtervinningen av energi blir för liten och oekonomisk kan det inte finnas något berättigande 
till att implementera en luktreducerande apparatur i FTX-systemet. I dessa fall kan det vara mer 
lönsamt att använda en annan typ av värmeväxlare än den roterande regenerativa som inte 
medför överföring av luktämnen till tilluften alternativt att betänka möjligheterna att med andra 
ingrepp än absorption separera föroreningarna.  

Huvudsakligen tas i denna analys tre olika typer av energiförluster i betraktande, nämligen 
överföring av sensibel respektive latent energi mellan faserna samt energiförluster till följd av 
tryckfall över absorptionskolonnen. En betydande omständighet är observationen av den tydliga 
analogin mellan mass- och värmeöverföring som framkommit under studien. Dessa 
transportfenomen uppvisar i många fall stora likheter med varandra. Till exempel ökar graden av 
både massöverföring och värmeöverföring om kontaktarean mellan faserna ökar. Vidare är både 
mass- och värmeöverföringstalen starkt beroende av fluidernas egenskaper och graden av 
turbulens. Överföring av latent entalpi mellan faserna innefattar också en process där massa 
överförs från det ena mediet till det andra. Därmed uppstår en konflikt i det hänseendet att 
massöverföring är önskvärt medan värmeöverföring är en sidoeffekt som svårligen kan undvikas.  

Hur omfattande energiförlusterna till följd av överföring av sensibelt och latent värme är beror, 
förutom värmeövergångstal och kontaktarea, på de förhållanden som råder gällande temperatur, 
massflöde samt fuktighetsgrad hos gasen respektive vätskans temperatur och massflöde. Dessa 
parametrar kan variera i det verkliga fallet, men det är inte osannolikt att den fuktiga luften har en 
hög relativ fuktighet eftersom en stor mängd vatten i gasform tillförs ventilationen i kök och 
badrum. Med ökande relativ fuktighet följer en högre daggpunkt. Till exempel har fuktig luft med 
temperaturen 30 °C och relativ fuktighet 60 % en daggpunkt om cirka 21-22 °C (Havtun, 2010), 
vilket innebär att lösningsmedlet måste tempereras för att undvika kondensation. Om vatten 
används som lösningsmedel innebär det att cirka 4,2 kJ per kg vatten måste tillföras för att höja 
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temperaturen en grad (Cengel, 1998). Eftersom ångbildningsentalpin för vatten uppgår till ca 
2500 kJ per kg (Havtun, 2010) är det av stor vikt att undvika kondensation i största möjliga mån 
för att bevara luftens energiinnehåll i absorptionsprocessen.  

Även vid överföring av sensibelt värme fordras små temperaturskillnader mellan gas- och 
vätskefas för att minimera energiförlusterna, vilket visas i avsnitt 4.3.2. Dessutom minskas den 
överförda effekten av ett lägre vätskeflöde. Detta står i kontrast med kolonnens 
absorptionsförmåga, eftersom ett lösningsmedel vid låg temperatur tenderar att ha en högre 
lösningsförmåga än vid en högre temperatur. Vad gäller vätskeflödet fordras en specifik mängd 
relativt gasflödet för att optimera kolonnens absorptionsverkningsgrad. Således kan en låg grad av 
värmeöverföring och en hög grad av massöverföring inte betraktas som möjliga att samordna till 
fullo, utan i detta avseende måste kompromisser göras åt endera hållet. 

Angående tryckfallet över kolonnen har inga närmare undersökningar gjorts. Tryckfallet kan dock 
anses öka med ett ökande vätskeflöde, och vid en för stor vätsketillförsel inträffar flödning vilket 
har stor inverkan på tryckfallets magnitud. Vidare kan tryckfallet reduceras genom att välja ett 
packningsmaterial med stor fri volym och litet flödesmotstånd. Oavsett hur stort tryckfallet är 
över kolonnen kommer det att bidra till ett ökat fläkteffektbehov. Låga tryckfall över roterande 
regenerativa värmeväxlare är en av anledningarna till att de används i stor omfattning, och därför 
tål det att undersökas närmare huruvida stora tryckfall över absorptionskolonnen kan komma att 
förverka detta incitament.  

5.2.4 Ekonomiska och miljömässiga aspekter 
Vad avsnitt 1.3 anger så har inga undersökningar gjorts angående kostnader för 
absorptionskolonn, packningsmaterial, lösningsmedel och drift och således förs ingen diskussion 
kring detta ärende. Däremot bör de ekonomiska konsekvenserna och andra påföljder av att införa 
extra apparatur i FTX-systemet beaktas. Kostnaden för absorptionskolonnen och övrig 
utrustning bör ställas i proportion mot de eventuella energibesparingar som kan göras i ett längre 
perspektiv. Dessa energibesparingar bör vidare ställas i proportion mot vilka besparingar som kan 
göras genom att använda en roterande regenerativ värmeväxlare gentemot en annan typ av 
värmeväxlare som inte överför luktämnen mellan frånluft och tilluft. Eftersom energiförluster i 
absorptionskolonnen i vissa fall är att vänta till följd av kondensation och tryckfall riskerar denna 
vinning att bli väldigt liten beroende på vilka omständigheter som råder. En annan aspekt ur det 
ekonomiska perspektivet är kolonnens livslängd och krav på underhåll. Om det till exempel finns 
risk för beläggningar på packningsmaterialet som påverkar massöverföring och flöde kan 
regelbundet underhåll vara nödvändigt, vilket innebär en löpande kostnad.      

Ur ett miljömässigt perspektiv kan det finnas skäl till att investera i absorptionsutrustningen även 
om inga större ekonomiska incitament föreligger. Detta eftersom det ur ett långsiktigt och 
hållbart perspektiv finns ett värde i att minska förbrukningen av energiresurser och påverkan på 
miljön. Denna aspekt kan också sammankopplas med valet av lösningsmedel i kolonnen. För att 
undvika onödig påverkan bör ett för naturen så neutralt alternativ som möjligt användas. Vatten 
är, utöver de fördelar som nämnts tidigare, ett fullgott alternativ i detta avseende. Dessutom 
skulle absorptionskolonnen vid användning av vatten som lösningsmedel kunna anslutas till det 
ordinära avloppssystemet utan risk för att giftiga substanser och andra föroreningar sprids i natur 
och vattendrag, vilket eventuellt hade varit fallet vid val av andra lösningsmedel.         
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6 Slutsatser och framtida arbete 
I detta avsnitt presenteras de iakttagelser och slutsatser som anses vara av störst betydelse i 
relation till rapportens problemformulering, mål och syfte. Dessa avser att besvara de frågor som 
ställs i problemformuleringen och syftar till att utgöra ett underlag för bedömningen huruvida 
absorption som avskiljningsmekanism kan användas i ett FTX-system med roterande regenerativa 
värmeväxlare. Avslutningsvis presenteras förslag på hur studien kan utvecklas i framtiden.  

Utifrån resultat och analys har följande slutsatser dragits: 

• Absorption är en effektiv avskiljningsmekanism för luktämnen och andra 
föroreningar 
Absorptionsförmågan beror av flera parametrar som går att variera, så som 
packningsmaterial, lösningsmedel, vätskeflöde och kolonndimensioner. Möjligheterna till 
att styra absorptionsprocessen på ett sådant sätt att ett önskvärt resultat kan uppnås kan 
därför anses vara goda. Absorption har verkan på både gaser och större partiklar och kan 
således avskilja både luktämnen så väl som andra föroreningar. Därmed kan absorption 
som avskiljningsmekanism anses vara av relevans för att rena spiskåpans frånluft från 
dess föroreningar. 
 

• Absorption som reningsprocess av luft vars energiinnehåll ska återvinnas i ett 
FTX-system är inte en optimal lösning 
Studien har visat på en tydlig analogi mellan mass- och värmeöverföring, vilket innebär 
att en hög grad av massöverföring tenderar att ge en hög grad av värmeöverföring mellan 
faserna. Vidare måste energi i många fall tillföras lösningsmedlet för att undvika eller 
minimera förluster av frånluftens energiinnehåll, vilket kan anses vara inkonsekvent. En 
avskiljningsmekanism bör i detta sammanhang ha så liten påverkan som möjligt på 
frånluftens energiinnehåll och därför kan absorption som metod inte anses som optimal.  

6.1  Förslag på framtida studier 
Av de slutsatser som har angivits ovan kan det konstateras att ett betydande problem föreligger i 
och med att omfattande energiförluster kan ske i absorptionsprocessen. Däremot är det viktigt att 
understryka att denna studie endast baseras på teori och bygger på antaganden som innebär en 
förenkling av det verkliga problemet. För att ytterligare undersöka möjligheten till att använda 
absorption som avskiljningsmekanism bör en mer konkret studie genomföras. Detta innefattar att 
kartlägga vilka ämnen som är vanligast förekommande i stekos och i vilka koncentrationer. 
Vidare bör lukttrösklar och löslighet i olika lösningsmedel för dessa ämnen kartläggas för att 
kunna anpassa absorptionsprocessen till fullo. För att avgöra i hur stor grad 
absorptionsprocessen påverkar ventilationsluftens energiinnehåll bör även typiska värden för 
luftens fuktighetsgrad och temperatur kartläggas. Detta ger därmed underlag för en utförligare 
studie över hur absorptionsprocessen ter sig.  
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