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Förord 
 

Detta examensarbete har utförts som avslutande del av utbildningen Hållbar energiteknik med 

inriktning mot energieffektivisering och bioenergi vid Luleå Tekniska Universitet. 

Arbetet har genomförts tillsammans med Swerea MEFOS i Luleå och SSAB Special Steels i 

Oxelösund. Arbetet har genomgående varit mycket lärorikt och roligt att genomföra, mycket tack 

vare alla som har varit involverade.  

 

Ett extra stort tack vill jag ge till styrgruppen som består av Johannes Larsson, Christer Weinemyr 

och Per-Åke Gustafsson från SSAB, David Bellqvist och Mikael Larsson från Swerea Mefos, samt 

Carl-Erik Grip från Luleå Tekniska Universitet. All er kunskap och engagemang har gjort arbetet 

mycket roligt att genomföra. 

 

Jag vill passa på att ge ett stort tack till Jonas Zetterholm, Johan Svensson, Patrik Wikström, Mats 

Karlberg, Peter Lingman samt alla andra på Swerea Mefos, Mikael Krutrök och Dan Hedkvist samt 

övriga involverade från SSAB för era råd och expertis under arbetet. 

 

Jag vill ge Stefan ”Den bäste” Lottson ett mycket stort tack för den roliga tid vi har delat under våra 

exjobb på Mefos. Jag ser fram emot att skriva nya historier med vind i seglen framöver! 

 

Varmaste tack till min familj som har varit mycket viktig under min studietid. 

Störst tack vill jag ge till min stöttepelare Malin som har betytt mest under de år jag har studerat, 

ditt stöd betyder allt. 
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet som presenteras i denna rapport är utfört som ett samarbetsprojekt mellan SSAB 

Special Steels i Oxelösund, Swerea Mefos och Luleå tekniska universitet. Examensarbetet är den 

avslutande delen på Civilingenjörsprogrammet Hållbar Energiteknik med inriktning mot 

energieffektivisering och bioenergi. 

 

Arbetets mål var att bygga, demonstrera och testa en operatörsstyrningsmodell för koksverket i 

Oxelösund. Syftet med modellen var att kunna simulera olika driftsituationer och ta fram förslag på 

driftparametrar som operatörer kan använda för att hantera den dagliga driften. Som stöd för 

operatörer utarbetades även en operatörsmanual till modellen. 

 

I inledningen av arbetet identifierades fyra huvudområden som ansågs allra viktigast för SSAB och 

mest fokus lades på dessa i byggandet av modellen. Dessa var koksningsprocessen, värmeledning i 

ugnar, flödet av koksgas och masugnsgas till verket samt tillförsel av luft till 

förbränningsprocessen. Koksningsprocessen bygger framför allt på existerande teoretiska och 

empiriska samband. Värmeledningen bygger på teoretiska samband. Sambanden som används för 

gas- och luftflöden är framtagna främst genom att ta fram nya empiriska samband från loggade 

driftdata och separata mätningar. 

 

Modellen är byggd i beräkningsprogrammet Matlab. Det har möjliggjort användning av de 

fördelaktiga funktioner som finns i Matlab i byggandet och designen av operatörsfönstret som 

slutligen levererades till SSAB. Temperaturändringen i kolet under koksningsprocessen beräknades 

med metoden för finita differenser med en explicit lösning. 

 

Modellen har kalibrerats mot processdata under perioden augusti 2014 till januari 2015. 

Svårigheter med att kalibrera och validera mot redan genomförda produktionsfall är att alla 

parametrar ej går att få lika i modell och det verkliga fallet. Därför har en viss avvikelse kunnat ses 

för många av driftfallen, dock ej större än ett par procent i merparten av fallen. Oxelösund bedömde 

att den erhållna noggrannheten var tillfredställande. 

 

För att bättre kunna validera modellen för framtida arbete är det viktigt att logga data, både från 

modellen och från SSAB:s processdata för att identifiera parametrar som behöver kalibreras. I 

operatörsfönstret finns kalibreringsverktyg som kan användas för intrimningssyfte under denna 

process.  

 

Nyttan med modellen då den har tagits i drift är att fler personer har möjlighet att vara med i 

beslutstagande och att driften ska kunna göras jämnare vid ändrade driftsituationer. En annan nytta 

är att SSAB får möjlighet att minska behovet av olja internt om mer koksgas kan frigöras från 

koksverket genom att kunna planera driften och behov av gaser bättre.  
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Abstract 
 

The master thesis presented in this report was conducted as a cooperation project between SSAB 

Special Steels in Oxelösund, Swerea Mefos and Luleå university of technology. The master thesis is 

the finishing part of the civil engineering program sustainable energy engineering.  

 

The goal of the thesis was to build, demonstrate and test an energy model for the coke plant in 

Oxelösund. The purpose of the model was to work as a support for workers at the coke plant and 

from given in-data to the model it should give guidelines on how the coke plant should be runned. 

As support a manual for the program was also conducted. 

 

In the beginning of the work, four areas that were considered important for the model were 

identified. These areas were the coking process, the flow of blast furnace gas an coke oven gas, the 

flow of air for combustion and the heat transfer in the coke plant. The model for the coking process 

and the heat transfer are manly built from already existing theoretically and empirical correlations. 

The correlations used for gas and air flows are conducted manly from empirical data from the coke 

plant as well as separate measurements. 

 

The model was constructed in the software program Matlab. Using Matlab as working tool has 

enabled creating a graphical users interface that is easy to use. The temperature change in the coal 

during the coking process was calculated by applying a method for finite differences with an 

explicit solver.   

 

The model has been calibrated against process data from the coke plant during the period August 

2014 until January 2015. Difficulties on calibrating and evaluating against already existing data is 

that not all parameters are possible to get the same in the model and the real case. With this in mind 

a small error have been found for most cases. The errors are though not larger than a couple percent 

as maximum and are therefore considered small and acceptable.  

 

To better validate the model for future work it is important to log data, both from the model as well 

as process data at the plant to be able to find parameters that need to be calibrated. In the model a 

calibration tool is implemented for this purpose. 

 

The benefit of using the model in production is that more people can be part of taking decisions 

regarding how to run the plant and that the production can be more even. One more benefit is that 

SSAB can lower their need of oil at other units when more coke oven gas can be available that isn’t 

needed at the coke plant as a result of better planning the production.     
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1 Introduktion 
 

Ståltillverkning är en av de viktigaste industrierna i dagens samhälle då stålet används i allt från 

bilar till byggnader. För att tillverka stål genomförs många olika produktionssteg som kräver 

mycket energi och råvaror för att genomföras. Energin tillförs dels genom användbara biprodukter 

som uppkommer internt vid de olika produktionsenheterna, samt med extern tillsatt energi. Råvaror 

tillsätts genom import av bland annat järnpellets och kol. SSAB är en av nordens största 

producenter av stål och arbetar mycket med att energieffektivisera processer vilket är ett viktigt steg 

både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Stramare lagar och regleringar avseende 

utsläpp och standarder ger ökade krav på producenter. Ett minskat behov av bränsle ger direkta 

ekonomiska besparingar.  

 

Koksverket är en av ståltillverkningens delprocesser där fossilt kol genomgår pyrolys för att bilda 

koks. För att genomföra pyrolysen krävs energi i form av kokgas och masugnsgas som eldas vid 

koksverket. Energibalansen i koksugnarna justeras dagligen för att åstadkomma önskad kvalitet på 

koksen genom att tillsätta rätt mängd koksgas och masugnsgas i verkets förbränningsugnar. 

Balansen styrs även genom att tillsätta rätt mängd luft till förbränningsugnarna för att förbränningen 

ska ske fullständigt och vid rätt temperatur. Samspelet mellan dessa parametrar och 

energistyrningen generellt är komplicerad och en djupare kunskap om denna styrning är i dagsläget 

begränsad till ett fåtal personer. Styrning av tillsatt luft och gas sköts av operatörer vid koksverk. Då 

ingen bra modell för styrning av dessa flöden finns att använda sker variationer vid olika 

drifttillfällen och jämnheten i driften är periodvis svår att hålla. 

 

 
Figur 1: Dagsmedeltemperatur för färdig koks, från SSAB:s processdata. 

I Figur 1 ovan visas den ojämnhet vid driften som kan uppkomma vid ändringar av 

driftförhållanden. Figuren visar medeltemperaturen av den färdigproducerade koksen samt det 

intervall SSAB har som mål för processen. En avvikelse från denna temperatur ger olika effekter 

beroende på ifall temperaturen är för hög eller för låg. Vid alldeles för låg temperatur vilket kan ses 

kring dag 60 i figuren finns det risk att den kvalitet som önskas för koksen ej har uppnåtts, vilket 

ger konsekvenser senare i stålproduktionskedjan. Har temperaturen blivit för hög som de dagar med 

en temperatur över 1020 grader betyder det att koksverket har fått för mycket tillsatt energi mot vad 

som behövs. 
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Att genom modellstyrning kunna förbättra processer i avseendet att minska användningen av 

bränsle samt optimera bränslemixar och få en jämnare drift är ett viktigt steg i arbetet att minska 

miljöbelastningen och få en bättre driftsekonomi och produktkvalitet. Modellstyrningen ska ses som 

ett hjälpmedel för operatörer vid beslutstagande vid driften. 

 

Detta examensarbete syftar till att få driften vid koksverket jämnare och att minska inblandningen 

av den högkvalitativa koksgasen genom modellstyrning.  
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1.1 Uppdrag, förutsättningar och avgränsningar 
Uppdraget för examensarbetet gick ut på att lägga grunden för en energistyrningsmodell för 

driftsoptimering av koksverket vid SSAB Special Steels i Oxelösund. Energistyrningsmodellen 

önskas i längden sprida en bredare förståelse av processen och därmed bidra till ett mer likartat 

arbetssätt, och även i ett kort perspektiv kunna göra driften jämnare och minska behovet av olja 

inom andra enheter som kan använda mer koksgas vid bättre planering av driften. 

 

Modellen önskades ha funktionen att information om kommande driftfall matas in manuellt och 

genom beräkningar genererar modellen driftstöd åt operatörerna gällande till exempel gastillförsel, 

värmevärde på blandgas och lufttillförsel till verket. Modellen ska gå att använda för att hantera 

förändringar i produktion. Som en del av projektet skulle jämförelser göras med andra verks 

energistyrning via litteraturstudier och kontakter med koksverket i Luleå. 

 

Arbetet kunde även mynna ut i förslag på nya mätningar för att förbättra modellen samt ge förslag 

på förändringar i körsätt. 

 

Modellen skulle endast omfatta koksbatteriet och då i synnerhet underledningen. Vid uppstart av 

arbetet bestämdes även att modellen begränsas till att omfatta blandgasdrift, vilket är det normala 

driftfallet som gäller under större delen av året. 

 

1.2 Arbetets genomförande och organisation 
Styrgruppen under arbetet har bestått av: 

 

Fredrik Udén, Examensarbetare Luleå tekniska universitet 

Carl-Erik Grip, Luleå tekniska universitet Examinator 

David Belqvist, Swerea Mefos Handledare 

Mikael Larsson, Swerea Mefos, Handledare 

Johannes Larsson, SSAB Special Steels Oxelösund, Beställare 

Christer Weinemyr, SSAB Special Steels Oxelösund 

Per-Åke Gustafsson, SSAB Special Steels Oxelösund 

 

Arbetet har genomförts med en tydlig organisation och målbild som alla involverade har varit 

överens om under arbetet. Det har kontinuerligt genomförts möten där styrgruppen har träffats för 

att diskutera arbetets framfart, dessa har genomförts varannan vecka under hela arbetet. 

 

I inledningen av arbetet genomfördes ett uppstartsbesök på koksverket i Oxelösund under tre dagar 

där målet var att skapa en klar bild om arbetets upplägg och att erhålla en teknisk baskunskap om 

koksverket för det vidare arbetet. Samt att även erhålla information om vad som önskas ur en 

beräkningsmodell för driften. Det har varit av stor vikt att ha kontakt med operatörer och övriga 

som har intresse i modellen för att alla parter ska bli på det klara på slutproduktens utformning. 

 

Arbetet har genomförts i Luleå där Swerea Mefos har varit närmaste handledare och 

tillhandahållare av arbetsplats. 

 

Det har även genomförts studiebesök på koksverket i Luleå för att undersöka driftförhållanden på 

ett annat koksverk inom SSAB. 

Ett avslutande möte hölls i Oxelösund för att presentera och diskutera modell och manual med 

beställare.  
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1.3 Tidigare arbeten inom SSAB 
Under den tidigare delen av arbetet var det av intresse att undersöka vilka tidigare modeller och 

samband som tagits fram för att ge vägledning i vad som är viktigt för modellen. 

 

Inom SSAB finns ingen helt omfattande modell som tar kolkvalitet och andra driftförhållanden i 

beaktning. Vid koksverket i Oxelösund används inga modeller eller liknande vid den dagliga 

driften. I Luleå finns däremot modeller som bygger på drifterfarenhet med samband från driften, 

dessa bygger på samband för driften i just Luleå vilket ej kan appliceras för verket i Oxelösund. 

 

Externa modeller för hur koksningsprocessen går till har identifierats under arbetet, dessa bygger på 

både empiriska och teoretiska samband. Vissa samband har använts från dessa modeller i arbetet för 

att beskriva koksningsförloppet. Tidigare modeller som tagits fram för koksverk samt utfallet från 

besöket i Oxelösund har gett indikationer på vilka delar av koksverket som är av vikt att ha med i 

modellen och vilka som ej är nödvändiga för att bidra till ett bra resultat. Parametrar tidigare 

modeller beskriver som har varit av vikt för detta arbete är värmeledningen genom kokskakan och 

sammansättning under koksningsförloppet. Övriga parametrar som gas- och luftflöden i verket är ej 

möjliga att modellera annat än att utgå från empiriska mätningar och data vid koksverket i 

Oxelösund.   

 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att genom fördjupad förståelse kring koksverket kunna göra driften jämnare, 

samt involvera fler ur personalen vid beslutstagande genom utbildning för operatörer. 

 

Målet med arbetet var att utveckla en energistyrningsmodell för driften vid koksverket. 

Modellen skulle lämnas över till SSAB efter genomfört arbete. Den skulle tas fram i MATLAB och 

ha ett användarvänligt gränssnitt. 
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2 Anläggningsbeskrivning och processbeskrivning 
 

I denna inledande del av rapporten beskrivs anläggningen för ståltillverkningen ur ett övergripande 

perspektiv samt en detaljerad beskrivning av koksverket i Oxelösund.   

 

2.1  Ståltillverkning vid SSAB 
SSAB är ett företag som är verksamt i stora delar av världen och har sin ståltillverkning i Sverige, 

USA och Finland. SSAB förvärvade Finska Ruukki 2014 vilket har lett till att den sammanlagda 

stålproduktionen nu uppgår till 8,8 miljoner ton/år. (Ruukki, 2015) 

 

För att tillverka stål krävs att många olika processteg genomförs innan det färdiga stålet har 

erhållits. Ståltillverkning kan delas in i de två områdena malmbaserad- och skrotbaserad 

ståltillverkning. I skrotbaserad ståltillverkning är råvaran som tillsätts återvunnet stål, kallat 

stålskrot. Under malmbaserad ståltillverkning tillverkas stålet från de naturliga råvarorna järnpellets 

och kol. Denna del av ståltillverkningen är alltså kärnan till att andelen stål i omlopp kan öka. Detta 

avsnitt beskriver malmbaserad ståltillverkningen ur ett övergripande perspektiv med fokus på de 

största processtegen som är koksverk, masugn, stålverk och valsverk. Dessa kan ses i Figur 2 med 

numreringen som följer nedan: 

 

1. Koksverk 

2. Masugn 

3. Stålverk 

4. Valsverk 

 

 
Figur 2: Stålverkets uppbyggnad. (Jernkontoret, 2015) 
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Koksverk 

I koksverket tillverkas koks genom att stenkol genomgår torrdestillation, även kallad pyrolys. 

Pyrolysen pågår under ca 24 timmar och syftet med denna process är att erhålla ett så rent kol som 

möjligt med rätt egenskaper, kallat koks. De egenskaper som är viktigast hos koksen är hög 

hållfasthet och högt energiinnehåll.  

 

Masugn (SSAB, 2015) 

Masugnen är en enhet som tillverkar råjärn genom en reduktionsprocess av järnpellets. Processen 

inleds genom att koks och järnpellets tillsätts kontinuerligt i masugnens övre del, se Figur 3. I botten 

av masugnen tappas det färdiga råjärnet ut vilket får järnkroppen i masugnen att röra sig nedåt, 

tiden det tar för råjärn och koks att passera genom systemet är ungefär 8 timmar. Vid avläsning av 

temperaturskalan i Figur 3 kan det ses att temperaturen är som lägst i toppen och ökar nedåt genom 

masugnen för att som högst vara ca 2200 0C. Vid denna temperatur sker reduktionsprocessen vilket 

innebär att koksen förbränns tillsammans med syre och vid denna höga temperatur som uppnås 

reduceras syrehalten i järnpelletsen. Koksen och syret bildar i denna reaktion CO och CO2 som leds 

upp genom masugnen och ut genom rör i toppen till gasreningscentralen. Efter reduktionsprocessen 

har råjärnet bildats och det sjunker i temperatur till ungefär 1500 0C innan det tappas ut i botten. Det 

är viktigt att koksen har en hög halt av kol för att så lite biprodukter som möjligt ska vara kvar då 

råjänet tappas och att rätt temperatur har uppnåtts. 

 

 
Figur 3: Beskrivning av masugnen. (SSAB, 2015) 

 

Råjärnet tappas ner i en torpedo med uppgift att transportera råjärn från masugnen till stålverket - 

kan ses i Figur 4. Nedan visas hur tappning av råjärn ur masugnen till torpedon genomförs. 

Torpedon rymmer ungefär 300 ton råjärn. 
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Figur 4: Torpedo. I torpedon tappas råjärnet ner från masugnen. (Jernkontoret, 2015) 

Stålverket 

Stålverket, vilket kan ses vid siffran 3 i Figur 2 samt mer detaljerat i punkt 1-5 i Figur 5, har till 

uppgift att omvandla råjärnet till färdigt stål genom sänkning av kolhalten och tillsättning av 

legering. 

 

Råjärnets väg för att bli stål kan ses i Figur 5 och beskrivs i stegen nedan: 

 

1. Svavelrening. I detta steg renas råjärnet från svavel innan det går vidare i processen. 

2. Nästa steg kallas LD-konvertern. I denna process tillsätts olika legeringar för att ge stålet 

den sammansättning som efterfrågas. Här tillsätts även syrgas under högt tryck genom en 

lans för att syrgasen ska reagera med kolet i råjärnet och sänka kolhalten. 

3. Stålet tappas sedan innan en slutlig analys av stålet genomförs i steg 4. 

4. Analys av sammansättningen i stålet. Här genomförs vid behov en sista tillsättning av 

material i de fall den efterfrågade sammansättningen ej uppnåtts. Här justeras även 

temperaturen och eventuell rening av stålet innan gjutning. 

5. Då stålet har de kvaliteter som efterfrågats går stålet vidare till stränggjutningen. Här 

omvandlas stålet från flytande till fast form. I sin flytande form har kolet en temperatur på 

mellan 1500-1600oC. Stålet leds genom vattenkylda plattor emellan vilka stålet svalnar och 

stelnar. Stålet formas till en lång sträng under stelningsprocessen. Det delas sedan upp i 

bitar, kallade ämnen eller slabs. Dessa slabs är ungefär 11 meter långa, 1,5 meter breda och 

väger ca 25 ton. Slabsen får svalna under väntan på transport eller ytterligare behandling. 

 

 

Masugn 



15 

 

Figur 5: Detaljbeskrivning av stålverket och valsverket. 

 

Valsverket 

Nästa steg i ståltillverkningen är valsverket. Till valsverket fraktas slabbsen för ge stålet dess 

specifika dimensioner som efterfrågas av kunder. Stegen som genomförs i valsverket beskrivs 

nedan, steg 6-8 i Figur 5. 

 

6. Det första steget i valsverket är att värma upp slabsen innan valsningen inleds. Detta görs i 

ämnesugnar och temperaturen i slabsen är ungefär 1250 0C efter denna uppvärmning. 

7. Sedan inleds valsningen. Stålet kan valsas ner till många olika tjocklekar beroende på 

vilken krav kunden har. Den minsta tjockleken som kan uppnås är 0,4 mm. Vid denna 

tjocklek har stålslaben som från början var 11 meter lång blivit ett 6 kilometer långt band. 

8. Stålet rullas sedan upp i rullar vid tillverkning av tunnplåt i Borlänge eller så levereras det 

till kund som grovplåt vid tillverkning i Oxelösund. (Oxelösund, 2014)  
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2.2 Koksverket i Oxelösund 
I kommande avsnitt kommer koksverkets uppbyggnad att beskrivas del för del samt även en 

övergripande beskrivning av koksningsprocessen - detta för att ge en god förståelse för 

fortsättningen av rapporten. Koksverket som beskrivs är koksverket i Oxelösund och den tekniska 

beskrivningen har främst framkommit vid besök i Oxelösund. 

 

2.2.1 Fakta om koksverket 
Koksverket i Oxelösund är ett av världens äldsta verk som fortfarande är i drift. De äldsta delen av 

verket är batteri 3 och 4 är från 1952 och har varit i drift sedan dess. Ett batteri är en mindre enhet 

av verket vilken består av ett antal koksugnar. Genom åren har ytterligare tre batterier byggts i 

omgångar. Koksverket består idag av 100 ugnar som samtliga är i drift dygnet runt. Vid full drift 

sker 121 tryckningar, en tryckning är att en ugn töms, under ett dygn. Detta ger en produktionstid, 

även kallad koksningstid, på knappt 19,8 timmar från det att kolet är lastat i ugnen tills färdig koks 

har erhållits. Ugnarna är 4 meter höga, 11 meter långa och 45 cm breda. I varje ugn laddas 14 ton 

vått kol då en process ska inledas, av dessa 14 ton blir ungefär 10 ton koks och resterande del gaser, 

kallade rågaser. Årligen tillsätts ungefär 600 000 ton kol i Oxelösunds koksverk för att producera 

koks vid en drifttakt av 121 tryckningar/dygn. Som bränsle vid verket används en blandning av 

processgaserna koksgas och masugnsgas, vilket har benämningen blandgas. 

 

I Figur 6 visas en översiktsbild över ett koksverks uppbyggnad sedd från ena långsidan. 

 

 
Figur 6: Översiktsbild av ett koksverk. Vy från ena långsidan, i detta fall den sida som kallas kokssida. 

 

Figur 7 på följande sida visar koksverket i genomskärning. I denna vy är koksverkets kropp, även 

kallad batterikropp, indelad i en övre och en undre del. I både den övre och den undre delen av 

batterikroppen visas de delar som ansågs viktigast i genomförandet av examensarbetet. 

 

I den övre delen är mellanväggar och koksugnarna specificerade, och i den undre delen är 

avgaskanaler och regeneratorer specificerade. Dessa viktiga enheter tas upp i detta kapitel. Vyn i 

Figur 7 är sedd ur samma perspektiv som Figur 6, dock lite vriden. 
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Figur 7: Figuren visar en principskiss över ett koksverks uppbyggnad. (Oxelösund, 2014). I figuren är de 

viktigaste delarna markerade samt koksverkets övre och undre del. 

Batterikropp  

Ett batteri är en mindre enhet av koksverket som i Oxelösund består av mellan 13-28 ugnar. Ett 

batteri är en delvis fristående enhet av hela verket, vilket som består av fem batterier. De 

sammansatta batterierna kallas för en batterikropp. Batterikroppen består till stor del av keramiska 

material och dessa är känsliga för stora temperaturskiftningar. De måste därför alltid hållas varma. 

Om dom skulle kylas ner är det mycket stor risk att keramiken i batteriet blir skadad och måste 

lagas innan produktionen kan återupptas, därav anledningen till att verket har varit igång sedan 

1952. 

 

Koksugn och kort om koksprocessen 

Koksugnen är batterikroppens beståndsdelar tillsammans med förbränningsväggarna mellan 

ugnarna. Dessa består av ett keramiskt och värmebeständigt material. En koksugn är 45 cm bred 

och de är avskilda från förbränningsväggarna av ett tegelskikt som är ca 10 cm tjockt. Vid drift blir 

ugnen laddad med kol som genomgår pyrolys tills koksningsprocessen är klar och koks har 

uppnåtts. Tiden det tar att genomföra koksningsprocessen varierar beroende på vilken drifttakt som 

råder för tillfället. Normalt sker koksning under 17-24 timmar. Det som sker under 

koksningsprocessen är att vatten och flyktigt material i kolet separeras från det solida kolet. Med 

flyktigt material menas exempelvis oljor, tjäror och gaser som är bundna i kolet. Dessa lämnar 

ugnen som gaser, kallade rågaser, i ugnens övre del vilket kan ses i Figur 7. Då koksprocessen är klar 

återstår ca 70 % koks av den totala massa kol som fanns i ungen från början och resterande massa 

har separerats som rågaser till gasreningen. Den exakta vikten beror på hur hög halt flykt kolet 

innehåller. 

 

En viktig del under koksprocessen är att det inte får bli för varmt i ugnens övre del (Oxelösund, 

2014). Då den sista biten i höjdled alltid är tom är det stor risk att väggar i toppen blir för varma om 
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temperaturen i förbränningsväggarna är för hög. Skulle det bli för varmt kan det bildas grafit på 

väggarna, vilket gör att fyllhålen till koksugnen kan täppas igen. Händer detta måste man öppna upp 

luckorna i denna ugn och bränna bort grafiten vilket ger upphov till ett stopp i produktion i denna 

ugn i flera dagar i värsta fall om grafitlagret har blivit för tjockt. Riskområdet är inringat i Figur 8 

nedan. Den visar en ritning över koksugn och förbränningsväggarna med brännare inritat. 

Förbränningsväggarna är de låga staplarna i bilden. 

 

 
Figur 8: Riskområde för grafitbildning i koksugnarna inne i ringen på bilden. (Oxelösund, 2014). Vyn i denna 

figur är från ena långsidan av verket. 

Det har även uppdagats att kol med för låg fukthalt bidrar till att öka risken för grafitisering.  Detta 

är dock inget problem vid normal drift då fukthalten ligger kring 9 % i snitt över året. Under 

sommaren/hösten ligger den lite lägre/högre. 

 

Rågasledning och gasrening 

Rågaserna som bildas under koksningsprocessen leds ut ur ugnarna i deras översta del till ett 

rörsystem som kan ses ovanpå verket i Figur 7. Rörsystemet går till gasreningsverket där separation 

sker för att erhålla de flytande och gasformiga beståndsdelarna i rågaserna. Gasen som separeras 

kallas koksgas. Koksgasen kan användas för flera ändamål då den har ett högt energiinnehåll, Ca 18 

MJ/Nm3. Bland annat används koksgasen för eldning i förbränningsväggarna mellan koksugnarna. 

Detta gör att koksverket till viss del är självförsörjande av energi. Den resterande mängd gas som 

inte återanvänds vid koksverket används ibland annat masugnen, stålverket och valsverket.  

 

Förbränningsväggar 

I förbränningsväggarna mellan koksugnarna eldas blandgas tillsammans med luft. Gaserna och 

luften kommer in i den uppåtgående sektionen i Figur 9 där förbränningen sker. I den nedåtgående 

sektionen av en förbränningskanal går avgaserna från förbränningen för att sedan sugas ut genom 

botten av kanalen. Suget, eller undertrycket, i kanalerna uppkommer genom skorstenarnas 

självdrag, vilket kan regleras av operatörer. 

 

Syftet med förbränningsväggarna är att de ska överföra värme genom tegelväggarna och in i kolet i 

koksugnarna. 
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Figur 9: Förbränningskanaler i väggar mellan koksugnar. 

Regeneratorer 

Regeneratorerna vilka kan ses i Figur 7 samt mer detaljerade i Figur 10 har till uppgift att ta vara på 

energi som finns i rökgaserna. Principen är att då varma rökgaser strömmar genom regeneratorerna 

laddas regeneratorn med värme samtidigt som rökgaserna kyls. Då regeneratorerna är laddade och 

jämvikt har uppnåtts ändras flödesriktningen och istället strömmar kall luft genom de varma 

regeneratorerna och värms upp. Regeneratorerna kyls samtidigt och då de ej kan avge tillräckligt 

mycket värme ändras flödesriktningen igen för att de ska återladdas av de varma rökgaserna.    

 

Regeneratorerna är placerade rakt under koksugnarna och varje regenerator är sammanlänkad med 

två koksugnar, se flödesriktningarna i Figur 10 samt toppen av regeneratorerna i Figur 8. 

Regeneratorerna är uppbyggda av ett värmebeständigt tegel med goda värmeledningsegenskaper. 

Tegelstenarna är gjutna med en hålighet genom vilka gas och luft strömmar. 
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Figur 10: Regeneratorernas uppbyggnad. 

När luft och blandgaser tas in genom regeneratorerna förvärms de till ungefär 1000𝑜𝐶, denna 

temperatur är antagen i samråd med personal vid koksverket samt bekräftad genom en 

undersökning som beskrivs i kapitel 4.3.4. Förvärmning gör att det krävs mindre bränsle i form av 

blandgas för att erhålla tillräckligt hög förbränningstemperaturen för att tillgodose energitillförseln 

till verket jämfört med att inte förvärma. Vid verket finns det två typer av regeneratorer. Den första 

är en luft- och rökgasregenerator. Denna regenerator är växelvis vägen rökgaserna går då de ska till 

skorsten och växelvis vägen luft tas in till förbränning. Den andra är en blandgas- och 

rökgasregenerator. Denna fungerar på samma sätt som en luft/rökgasregenerator med skillnaden att 

istället för luft tas blandgas in.  

 

Regeneratorerna i Oxelösund har under de senaste åren genomgått en renovering. Det hade 

uppdagats den termiska förmågan hade försämrats avsevärt under åren. Detta till följd av igensatta 

regeneratorkanaler samt termisk och kemisk nedbrytning av kanalväggarna. Renoveringen pågick 

mellan 2006-2010 och genomfördes batteri för batteri, utan att stoppa produktionen då skador på 

keramiken i detta fall hade riskerats. (Oxelösund, 2014) 

 

2.2.2 Kolets väg från kol till koks 
I detta avsnitt beskrivs de olika stegen som kol genomgår vid koksverket för att i slutändan bli 

färdig koks. 

 

Kollager 

I anslutning till koksverket finns ett stort lager med kol av olika sort och kvalitet. Kolet ligger 

uppdelat i stora högar med vardera kolsort separerad.  Kolet kommer från flera olika länder, 

vanligast är att SSAB importerar kol från Australien och Kanada. 

 

Kolkross 

Kolkrossen är en enhet som ligger i anslutning till koksverket där kolet tas in i dess levererade form 

från kollagret. I kolkrossen är syftet att krossa kolet så det blir finkornigt innan det tas i koksugnen 

för att underlätta koksningsprocessen. Då kolet krossas genereras värme till följd de mekaniska 
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påfrestningar som sker i kolet. Denna värme gör att kolet även vintertid håller en temperatur över 

noll grader. Efter kolkrossen placeras kolet i silos. 

  

Kolsilo 

Efter kolkrossen lagras kolet i olika silos, där varje silo innehåller en egen kolsort, se  

Figur 11. Anledningen till att ha kolet i silos är för att möjliggöra kontrollerad blandning av olika 

kolsorter för att uppnå den kvalitet på koksen som efterfrågas. 

 
Figur 11: Kolsilos efter kolkross. 

Efter blandningen tas kolet till koltornet. 

  

Koltorn 

Koltornet är ett korttidslager för de mixade kolsorterna innan de ska in i koksugnarna, detta kan ses 

i Figur 6. I koltornet finns plats för ungefär en dags koksproduktion vid Oxelösunds koksverk, ca 

1600 ton. 

 

Fyllmaskin 

Fyllmaskinen är en maskin som tar kol från koltornet för att sedan fylla koksugnarna med kol i 

fyllhålen som kan ses i Figur 9. Fyllmaskinen är placerad ovanpå batteridäck och transporteras av 

operatör längs en räls, denna kan ses i Figur 6. 

 

Koksugnen 
I koksugnen genomgår kolet pyrolys för att koks ska bildas.  Se ugnsbeskrivning för ytterligare 

detaljer tidigare i detta kapitel. 

 

Tryckning 

Då koksningsprocessen är avklarad ska ugnarna tömmas. Detta kallas för en tryckning. Tryckningen 

genomförs genom att luckorna öppnas på vardera sidan om koksugnen. De olika sidorna kallas för 

maskinsidan och kokssidan. På maskinsidan finns det en maskin som har till uppgift att med en lång 

arm trycka koksen ut på andra sidan, kokssidan, ner i en vagn. De olika maskinerna förflyttas längs 

den räls som ligger längs med koksverket på vardera sidan för att placeras vid ugnen som ska 

tryckas. Rälsen på kokssidan kan ses i Figur 6 där även en tryckning visas. Figur 12 och Figur 14 

visar en tryckning mer detaljerat. 
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Figur 12: Figuren visar hur en tryckning går till. 

  

Hur en verklig tryckning ser ut från maskinsidan kan ses i Figur 13 och Figur 14 nedan. Figur 13 

visar en öppen koksugn på maskinsidan just innan en tryckning inleds. Figur 14 visar hur koksen 

trycks ned i tryckvagnen på kokssidan av verket. 

 

 
Figur 13: Öppen lucka på maskinsidan. Färdig koks i ugnen. (Oxelösund, 2014) 

1 2 3 
Maskinsida 

Kokssida 
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Figur 14: Koks trycks ut på kokssidan. Bildreferens: (Sydney steel museum, 2015). I bakgrunden är släcktornet 

inringat. Koksen transporteras längs den räls som finns på kokssidan till släcktornet. 

 

Släcktorn 

Efter tryckningen transporteras koksen till ett släcktorn där stora mängder vatten släpps ner på 

koksen för att den ska snabbkylas. Kylningen görs kort tid efter att tryckningen är genomförd för att 

undvika att för stora mängder av koksen brinner upp då den kommer i kontakt med syret i luften. 

Efter att koksen blivit kyld tippas den ned på en ramp bredvid släcktornet för avångning. Sedan 

transporteras koksen via band till lagerfickor innan vidare transport till masugnen. 

  



24 

 

2.3 Styrning och reglering vid koksverket i Oxelösund 
I detta avsnitt beskrivs styrning, reglering och flöden av bränsle och luft till verket.  

  

Gasstyrning: Bränsletillförsel 

Under normala driftförhållanden sker bränsletillförseln till verket av både koksgas och masugnsgas. 

Masugnsgasen är den basala gasen och står för störst volymtillförsel av de två. Koksgasen är till för 

att höja värmevärdet på gasblandningen och genom detta höja temperaturen i förbränningsväggarna 

vid behov. Koksgasen kan alltså ses som en styrparameter för att uppnå ett önskat driftförhållande. 

Det totala flödet av blandgas till koksverket kan volymkontrolleras och regleras i blandgasstationen. 

 

Reglering av blandgas kan ske på 3 olika sätt. Det första är att det totala flödet till verket regleras i 

blandgasstationen som är placerad i anslutning till koksverket, detta sker genom volymmätning av 

flödet för att uppnå det flödet som ska gälla för driftfallet. Det andra sättet är batteristyrningen av 

gasen. Denna styrning sköts genom att reglera flödet som ska till batteri 5 genom att justera dragen i 

skorstenarna tillsammans med justering av ventiler. Batteri 5 har en flödesmätare. Flödet till de 

övriga batterierna är det som blir över av det totala flödet minus det som går till batteri fem, ingen 

volymmätning sker i övriga batterier. Se Figur 15 för placering av mätpunkter.  Det finns ingen 

styrning som kan kontrollera volymflödet så det är jämnt till ugnarna i batteri 1-4, utan här antar 

man att det fördelas jämnt för dessa fyra. Justeringar kan göras med skorstensdrag och justering av 

ventiler. Det tredje sättet för reglering av gasflöde genomförs för enskilda förbränningsväggar 

genom att personal reglerar manuellt på gasreglage vid dessa. Detta sätt kräver mycket erfarenhet 

för att kunna genomföra och uppföljning av ändringarna krävs för att veta att de genomfördes 

korrekt. 

 
 

 

 
Figur 15: Blandgasflöde till verket. 

Luftstyrning till verket 

Luftstyrningen är en parameter som är mycket viktig för att förbränningen ska ske vid rätt 

temperatur och med fullständig förbränning. Styrningen av luften sker mekaniskt genom att spjäll i 

skorstenen kan reglera undertrycket som bildas av det naturliga draget i skorstenarna. Det går ej att 

volymstyra luften till verket då inga sådana mätinstrument finns installerade. Det enda sättet att veta 

hur mycket luft som går genom systemet är att genomföra gasanalyser på avgaserna och med givet 

flöde på blandgaser kan det teoretiskt tillsatta luftflödet beräknas. 

 

Styrningen av luft till koksverket är även den batteristyrd. Här sker det dock på ett annat sätt än 

gasstyrningen. 

 

Koksverket har tre skorstenar som leder ut avgaserna efter för passering genom regeneratorerna. 

Skorstenarna är lokaliserade i anslutning till koksverket och är kopplade till olika batterier enligt 

Tabell 1 nedan: 

 

Flödesmätning 

Batteri 1 Batteri 2 Batteri 3 Batteri 4 Batteri 5 

Blandgasledning till batteri 1-4 
Blandgas 
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Tabell 1: Skorsten och batteri-samhörighet. 

Skorsten 1 Batteri 1 

Skorsten 2 Batteri 2-4 

Skorsten 3 Batteri 5 

 

Hur skorstenarna är placerade illustreras i Figur 16 nedan. 

 

 

 

 

 

 
Figur 16: Placering av skorstenar i förhållande till koksverket. Skorstenarna har byggts i samband med att 

koksverket har blivit större. I början fanns endast batteri 2 och 3 och skorsten 2. Sedan har det i etapper byggts 

fler ugnar, där batteri 1 kom att kopplas till skorsten 1, batteri 4 kopplades till skorsten 2, och batteri 5 som är 

nyast är kopplat till skorsten 3. 
 

Luften till batterierna och ugnarna kan regleras på två sätt. Det första är genom att ändra på det 

naturliga draget som uppstår i skorstenarna. Draget kan regleras genom att öppna eller stänga ett 

spjäll i anslutning till avgasernas inträde i skorstenen. 

 

Flödet av luft kan ändras genom skorstensdraget för att luftkanalerna och luftinloppet i 

mästergången under ugnarna är i samma rörsystem som avgaserna, kan ses i en in-zoomad vy från 

Figur 7 i Figur 17 nedan. Detta innebär att ju mer öppnat spjället i skorstenarna är desto större 

undertryck, sug, blir det i hela systemet och mer luft tas in i systemet. 

 

Mängden luft in i systemet kan ej mätas därför spelar empiriska samband tillsammans med 

avgasanalys en stor vikt för att med det rätta undertrycket i skorstenarna erhålla rätt sammansättning 

på avgaserna, även kallat rökgaser. Då inställningar genomförs i undertrycket styr man mot 

syrgashalten i skorstenen. Är syrgas-halten för låg eller att det inte är någon syrgas i skorstenen är 

det ett tecken på att det kan vara ofullständig förbränning i ugnarna. 

 

Det finns även möjlighet att reglera draget och inloppsarean i knärören i mästergången. Detta gör att 

enskilda batterier får ett ändrat drag. Ändringen genomförs vid den inringade delen i Figur 17, 

ventiler justeras manuellt samt att metallplattor kan placeras över inloppet. Justeringar av detta drag 

är inget som görs dagligen, utan det är skorstensdraget som är den reglerande parametern för hela 

systemet. Det är bra att det sker ett samspel mellan skorstensdraget och draget i knärören. Det gör 

nämligen att draget i skorstenen ej behöver vara inställt på maximalt drag som standard, och ger 

därmed möjligheter att relativt snabbt kunna ändra förutsättningarna till önskat driftfall för hela 

verket. 
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Figur 17: Luftintag till ugn i mästergång. Knäröret, vilket är inringat i figuren, har luckor som öppnas eller 

stängs beroende på vilket håll gaser och luft flödar. (Oxelösund, 2014). Röd pil visar rökgasriktning och vit pil 

visar luftflödesriktningen. 

Växling 

Växling i luft-, blandgas- och rökgasriktning är något som inträffar varje 30:e minut på koksverket. 

Detta innebär att flödesmediet genom regeneratorerna skiftas från att ha varit luft eller blandgas till 

att vara rökgaser samt den omvända proceduren. Figur 17 ovan visar hur flödena av luft och 

rökgaser går beroende på flödesriktningen. Växlingen tar normalt ett par minuter att genomföra och 

alla regeneratorer på en sida byts automatiskt från att ha varit rökgassida till att vara luftsida eller 

blandgassida. Se Figur 10 och beskrivning av regeneratorer för tydligare beskrivning om hur flödet 

ändrar riktning. 

 

2.3.1 Kontrollparametrar under driften 
Vid normal drift sker dagligen kontroller för att se om allt sker som det ska. Dessa kontroller 

innefattar att temperaturen mäts på olika kontrollpunkter för att se så att de ligger inom ramen för 

vad som anses normalt samt kontroll av syrehalten i skorstenarna. 

 

Mätning av batteritemperatur 

Den första kontrollpunkten sker i botten av rökgaskanalen. Mätningen genomförs med en pyrometer 

genom inspektionshålet på batteridäck. Se Figur 18 nedan för illustration av mätningen. 
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Figur 18: Temperaturmätning med pyrometer på plattan i rökgaskanalen. 

Mätningen av plattan i rökgaskanalen görs dagligen för att se till att batteriet hålls vid rätt 

temperatur. 

 

Mätning av kokstemperatur 

Den andra mätningen som dagligen utförs är mätningen av temperaturen på den färdiga koksen. 

Detta sker då koksen ligger i transportvagnen i kyltornet genom att en pyrometer mäter på flera 

punkter i kokslasten. Utifrån denna mätning beräknas medeltemperaturen för koksen och 

återkoppling görs till vilken ugn som har vilken medeltemperatur. 

 

Personal får sedan efter att dessa temperaturmätningar har genomförts analysera vilka åtgärder som 

krävs vid avvikelse. Personal kan ha olika alternativ att stå inför då analysen är genomförd. 

Identifieras en avvikelse i temperatur kräver det att personal justerar blandgas och/eller luftflöden 

för att närma sig den rätta temperaturen. I de fall en ändring har genomförts görs uppföljande 

mätningar för att undersöka hur utfallet blev. Ytterligare justeringar kan komma att behöva 

genomföras innan verket har uppnått balans i verket  

igen. 

 

Kontroll av syrehalt i skorstenar 

Det sker livemätningar av syrehalterna i skorstenarna vid verket för att operatörer ska kunna vara 

säkra på att fullständig förbränning har uppnåtts. 

 

  

Pyrometer på batteridäck 

Temperaturmätning 

av bottenplatta 
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2.4 Några data om koksverket i Luleå  
Som en del av arbetet har en jämförelse av vissa driftparametrar gjorts på koksverket i Luleå. 

Litteraturstudien (Krutrök & Hedkvist, 2014) för driftförhållanden vid koksverket i Luleå har 

genomförts genom att besöka verket och se alla de olika driftstegen samt hur driften styrs och 

justeras. Innan detta besök hade besöket genomförts på SSAB i Oxelösund, därmed var det lättare 

att ta reda på fakta som behövdes för studien då mycket bakgrundsfakta redan erhållits. 

 

Fakta om koksverket  

Koksverket i Luleå består av 52 ugnar som är drygt 7 meter höga och 45 cm breda. Varje ugn fylls 

med 38,5 ton kol inför varje koksningsprocess. Vid full produktionstakt sker det ungefär 74 

tryckningar under ett dygn vilket ger en koksningstid på ungefär 17,5 timmar.  

 

Bränsletillförsel 

Vid koksverket i Luleå eldas endast koksgas, som bildas internt på koksverket. 

 

Lufttillförsel 

Lufttillförseln till koksverket sker på samma sätt som i Oxelösund, alltså genom att reglera draget i 

knärören i mästergången för enskilda regeneratorer samt genom skorstensdrag på batterinivå. 

Skorstensdraget används även här för att vara korrigerande faktor vid driftändringar. 

 

Förbränningskanaler 

Förbränningskanalerna är ordnade efter en annan struktur än de i Oxelösund i och med att ugnarna 

är mycket högre vid Luleås verk. Här krävs det för att värmeöverföringen skall vara jämn i höjdled 

över kolbädden förbränning i både väggarnas övre och undre delar. Indelningen hur dessa är 

placerade kan ses som två delar. En som är de yttre delarna av batterikroppen och en som är den 

inre. 

 

I de yttre delarna, se Figur 19, sker förbränning i två steg. Förbränningen inleds vid ungefär 37 cm 

höjd i kanalen där koksgas och luft tillsätts. Förbränningen sker ofullständigt i detta steg för att 

kunna förbrännas ytterligare en gång vid höjden 225 cm. Här är en sekundär tillförsel av luft som 

tillsammans med de oförbrända gaserna brinner med fullständig förbränning. Denna sekundära 

förbränning är till för den övre delen av ugnen. Det kan även tillsättas koksgas i de övre brännarna 

vid behov. 

 

Figur 19 är koksverket sett längs med en ugn. Maskinsidan är till vänster i figuren och kokssidan är 

till höger. 
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Figur 19: Förbränningskanaler mellan koksugnar. De fyra yttre kanalparen har förbränning i två olika höjder. 

De inre kanalerna i batterikroppen har förbränning antingen högt upp i väggen eller långt ner. Grått i 

bakgrunden symboliserar vart koksugnen är belägen. På den andra sidan av ugnen är de inre brännarna 

motsatt konstruerade mot vad denna sida är. Alltså betyder det att på den platsen förbränning sker i de nedre 

delarna i denna vägg sker förbränning i den övre på andra sidan ugnen. 

I den inre delen av batterikroppen sker endast förbränning i ett steg i varje kanal. För att 

värmeöverföringen i höjdled ska vara jämn har man konstruerat väggarna så att varannan brännare 

har förbränning i de övre delarna av ugnen och varannan har i de nedre delarna. 

 

Vid vilken höjd förbränningen sker i kanalerna kan justeras med dysor vid inloppen för koksgas och 

luft. Dysornas funktion är att reglera inloppshastigheten för att få förbränningen på den höjd man 

vill ha. 

 

Växlingstid 

Växlingstiden i Luleå är var 20:e minut.  

 

2.4.1 Kontrollparametrar under driften 
Vid normala driftförhållanden har personal i Luleå flera kontrollparametrar som är viktiga att hålla 

koll på för att driften ska ske på rätt sätt. 

 

Temperaturmätning längs batteriet 

Den första är samma som en av Oxelösunds metoder genom att ha längsmätning av batteriet, att 

alltså mäta temperaturen i batterikroppen på plattan i rökgaskanalerna som i Figur 18. Här har 

personalen som har hand om driften tabeller som hjälpmedelsunderlag som visar vilken temperatur 

som bör råda vid olika driftförhållanden på plattan. Tabellerna gäller för 17-21 timmars 

drifthastighet och ger förslag på vilken temperatur som bör råda för de specifika fallen. 
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Temperaturmätning av koks i kyltorn 

En annan mätning som genomförs på daglig basis är temperaturmätning av den tryckta koksen. Här 

sker mätning precis som i Oxelösund när koksen kommer till kyltornet och en pyrometer loggar 

temperaturen över koksbädden. 

 

Temperaturmätning av koks vid tryckning 

Det genomför även ytterligare en temperaturmätning. Denna mätning görs precis då koksen trycks 

och är till för att få en temperaturprofil på hela kokskakans yttre skikt. 

På kokssidan finns tre pyrometrar placerade i höjdlederna 1,6 meter, 3,8 meter och 5,6 meter. Dessa 

mäter temperaturen över hela kokskakan enligt Figur 20 nedan. Fördelen med att göra denna 

mätning är att man erhåller en temperaturprofil både i djupled och i höjdled över kokskakan. 

 

 
Figur 20: Temperaturmätning under tryckning. Skapar temperaturprofil i djupled och höjdled över kokskakan. 

Analys av mätningar 

Vid analyser av mätningen kan personal identifiera enskilda brännare i väggarna som avviker från 

börvärden genom att titta på temperatur och profilmätningen. 

Beslut får sedan tas för vilken åtgärd som skall genomföras. Exempelvis kan dysan i denna kanal 

behöva bytas eller rengöras. Ett annat fall kan vara att en hel vägg håller för låg temperatur. 

Åtgärden för detta kan vara att justera hela gas- eller luftflödet för denna vägg. Båda dessa 

mätningar, längdmätning och temperaturprofilsmätningen är vid normala driftfall grunden för hur 

driften ska ske kommande dag.  

 

Ändringar av driften 

Då ändringar av driften genomförs finns olika instruktioner som personal har som underlag. Den 

ena instruktionen gäller då störningar inträffar. Exempelvis finns det rutiner för hur gastillförseln 

från gasklockan till koksverket ska genomföras vid störningar på koksverket. Här beror det på kur 

lång tid störningen har pågått, och utifrån detta finns förslag på hur mycket gastillförseln till 

koksverket ska minskas, samt om gaspausen vid växling ska vara längre. Vid denna rutin finns även 

instruktioner om i vilken takt produktionen kan återställas till normalläget.  Under tiden 12-48 

timmar efter en störning finns förslag på ändringar i gaspausens längd till dess att normalläget är 

återställt. 
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En annan rutin som gäller driftändringar är då temperaturen i batteriet eller koksen är för låg. Här 

finns samband som bygger på drifterfarenhet om hur driften skall ändras kommande dygnet och hur 

uppföljningen skall genomföras efter denna tid. 
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3 Princip för koksningsprocessen 
I detta avsnitt beskrivs vad som sker i kolet under koksningsprocessen. 

Koksningsprocessen är en process där fossilt stenkol genomgår pyrolys för att bilda koks.  

Pyrolys innebär att med förbränning utan tillförsel av syre ändra ett ämnes sammansättning. 

Ändringen sker genom att ämnet under uppvärmning sönderdelas och från att ha varit ett fast 

material består produkterna av ett fast material, vätskor och gaser då processen är klar. 

 

Vid pyrolys av stenkol separeras oljor, tjäror och gaser som är bundna i kolet. Dessa kallas flykten, 

vilket finns i kolet i dess initiala tillstånd. De flyktiga andelarna vill man ej ha med i masugnen då 

de påverkar kolet negativt i avseendet att halten av rent kol är lägre då flykten finns i kolet vilket 

även bidrar till en sämre hållfasthet. Separeringen sker under ett långt temperatur- och tidsspann. De 

olika stegen kan ses i Figur 21 och Figur 22 samt beskrivs i text nedan. 

 
Figur 21: I denna figur är kolets massförändring under pyrolysen beskriven. Av ett ton kol blir det ungefär 700 

kg koks och 300 kg som separeras från kolet och blir olja, tjära och gaser. 

1. Initialt laddas kolet i ugnen med den blöta sammansättning som det har i koltornet. 

Upp till 100𝑜𝐶 sker uppvärmningen av det våta kolet. Här är sammansättningen konstant till 

dess att förångningen inleds. 

2. Under förångningsprocessen förångas fukten som finns på kolets yta. Viss fukt finns kvar 

men är bundet inne i kolet och separeras därför ej i denna fas utan förångas endast inne i 

kolet. Detta temperatursteg är det som tar längst tid att komma förbi pga. vattnets höga 

förångningsentalpi. 

3. Då ytfukten har separerats går kolet in i den torra fasen. Här sker endast uppvärmning av 

kolet med oförändrad sammansättning till dess att den icke reversibla pyrolysprocessen 

inleds vid temperaturer kring 400𝑜𝐶. Pyrolysprocessen inleds med att kolet går in i en 

plastisk fas. Här sväller kolbädden och porerna öppnas. I och med öppnandet av porer ges de 

vattenångor, oljor och tjäror som varit inneslutna i kolet möjlighet att drivs ut. Detta steg 

pågår till dess att temperaturen har nått kring 550𝑜𝐶. 

4. Då temperaturen ökar och kommer in i den fas som kallas för semikoksfasen drivs de första 

gaserna ut ur kolet. Här har den plastiska fasen av kolet upphört och en stelningsfas inleds 

istället. Under denna fas krymper kolet igen vilket kan ses till höger i Figur 22 som längst 

ner visar hur den inre porositeten ändras. Det som ökar under denna fas är bildandet av 

volym som upptas av yttre sprickor. Hur sprickorna ser ut kan ses i Figur 13, där de tydligt 

framträder i koksbädden. Semikoksfasen pågår till dess att kolet har nått ungefär 800𝑜𝐶. 

5. Då semikoksfasen är genomförd startar det sista steget i koksningsprocessen som heter 

koksfasen. I detta steg är det främst vätgas som drivs ut och är det sista av de flyktiga 
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andelarna som finns kvar. Vid ungefär 1000𝑜𝐶 (Loison, Foch, & Boyer, 1989) all flykt 

drivits ut ur koksen och den är klar att tryckas. 

 

Samlingsnamnet för flykten är rågaser, vilka efter separering tas till gasreningsverket för vidare 

behandling. Det är vid gasreningsverket som koksgasen fås fram ur rågaserna för att sedan kunna 

återanvändas vid bland annat förbränning i koksverket. 

 

 
Figur 22: Koksningsprocess. Figuren till vänster (Lundgren, 2010) visar de ungefärliga tidsproportionerna för 

temperaturförändringen i mitten av ugnen. Figuren till höger (Merrick, Matematical models of thermal 

decomposition of coal, 1981) visar hur volymändringen går till genom koksningsförloppet. 
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4 Modellbygge i Matlab – använda samband 
I denna del tas alla samband upp som används i modellen i Matlab för att beskriva koksverket. De 

samband som redovisas är de som är framtagna för lufttillförsel, blandgastillförsel, värmeöverföring 

samt koksningsprocessen. 

 

4.1 Luftsamband 
Vid framtagandet av luftsamband vid verket testades två teorier för hur sambanden skulle göras. 

Initialt togs ett samband fram som i slutändan visade sig vara otillräckligt och ett nytt samband 

behövde därför arbetas fram. Dessa presenteras nedan. 

 

Utkast 1 

Vid framtagandet av samband för teoretiskt luftflöde till koksverket var grundidén att ta fram 

samband för draget i skorstenarna och koppla detta till volymflöde genom analys av rökgaser. 

Draget kan bestämmas genom att mäta undertrycket i skorstenarna vilket genomförs varje dag på 

koksverket och loggas kontinuerligt. Ett samband enligt denna metod togs fram och användes 

initialt vid modellbyggandet. Ett problem som uppdagades med denna lösningsmetod var att ingen 

hänsyn hade tagits till draget i knärören. Vid en ändring av knärörsdraget påverkas draget i 

skorstenarna på sådant vis att det behöver justeras för att det totala flödet av luft ej ska påverkas. I 

och med att draget i knärören ej kan mätas blev denna lösning mycket svår att genomföra. 

 

Personal på koksverket har under hösten 2014 arbetat med att justera just knärörsdragen då draget i 

skorstenarna har legat nära sin maximala kapacitet. Det man uppnådde med denna ökning var att 

snabba och stor justeringar för lufttillförseln kan göras i skorstensdraget då det fått en stor 

regleringsmöjlighet. Tidigare när skorstensdraget har legat nära sitt maximum har personal behövt 

skruva manuellt på alla enskilda knärör för att göra en ökning av luftflöde. Detta är mycket 

tidskrävande och ger upphov till stora risker för felinställningar för enskilda ugnar då det krävs 

intrimning och rökgasmätningar för alla enskilda ugnar innan balans i verket har uppnåtts. 

 

Utkast 2 

Lösningen på hur luftflödet skulle tas in i modellen har istället varit att ta fram samband för 

syrehalten i rökgaserna i de olika skorstenarna. Under framtagandet av samband för luftflöden har 

rökgasmätningar samt analyser av dessa och processdata över skorstenarnas syrehalter över tid varit 

grund. Nedan visas täckningsgraden för de olika batterierna för två av dagarna som 

rökgasmätningarna genomfördes under. 

 
Tabell 2: Antal ugnar för respektive batteri vars rökgaser mättes. 

  Antal ugnar 
Mätning 1  
Antal uppmätta 19:e 

Mätning 2  
Antal uppmätta 20:e 

Täckningsgrad 
19:e 

Täckningsgrad 
20:e 

Batteri 1 23 8 13 0,35 0,57 

Batteri 2 22 9 13 0,41 0,59 

Batteri 3 14 6 8 0,43 0,57 

Batteri 4 13 4 9 0,31 0,69 

Batteri 5 28 12 16 0,43 0,57 

 

Täckningsgraden i Tabell 2 menas med hur stor andel av ett batteris ugnar som omfattas av 

mätningen. Med täckningsgraderna i Tabell 2 samt vid en analys av mängden läckluft för varje 

batteri vid jämförelse med loggad syrehalt i skorstenar och uppmätta värden i knärören 

identifierades att läckluften i batteri 5 är mycket mindre än de övriga. Detta mycket på grund av att 

batteri 5 är den nyaste delen av verket. De övriga batteriernas läckage var flera gånger större och 

differensen mellan maximal och minimal syrehalt för enstaka ugnar var stor i jämförelse med batteri 
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5. Denna iakttagelse överensstämde väl med det SSAB har haft erfarenhet av. Därför genomfördes 

en grundlig analys över läckluften med utgångspunkt från batteri 5 med tillhörande skorsten 3.       

 

Samband för läckluft i batteri 5 och skorsten 3 

Framtagandet av ett fullständigt luftsamband inleddes med att beräkna läckluften i batteri 5 enligt 

principen i Tabell 3. 

 
Tabell 3: Genomförande av läckluftsberäkning i batteri 5. 

Batteri 5 
 Parameter Mätning Beräkning 

Blandgas 
Luft till systemet Mäts ej Beräknat stökiometrisk luft utifrån 

blandgassammansättning 

Knärör – innan läckage  

Torr syrehalt i knärör 
efter förbränning 

Uppmättes under 
stickprov 

Beräknat stökiometrisk luft för att 
uppnå uppmätta halten 

Våt syrehalt i knärör 
efter förbränning 

Mättes ej Beräknat teoretisk halt med beräknad 
rökgassammansättning 

Skorsten – efter läckage 

Våt syrehalt i skorsten Mäts kontinuerligt Modell beräknat stökiometrisk luft för 
att uppnå uppmätta halt 

Läckluft i systemet Mäts ej Beräknat läckluft från ovanstående 
beräkningssteg 

 

Under stickprovsmätningarna mättes gassammansättningen exklusive vattenånga, den kallas torr 

gassammansättning, i knärören. Den genomsnittliga syrehalten för batteri 5 beräknades i och med 

att värdet som mäts kontinuerligt i skorstenar är ett genomsnitt för hela batteriet. Därefter 

beräknades den teoretiska luftmängden till den givna blandgassammansättningen för detta 

drifttillfälle, data för blandgas har erhållits från koksverket. 

 

 
Figur 23: Mätpunkter vid rökgasmätning. 

Samband för läckluft i övriga batterier – analys av processdata     
Vid framtagandet av luftsamband för övriga batterier har analyser av syrehalten i alla tre skorstenar 

mellan augusti 2014 till januari 2015 tagits i beaktning. Här har den intressanta faktorn varit att se 

hur syrehalten i skorsten 1 och 2 förhåller sig till skorsten 3 över hela denna tidsperiod, och på detta 

sätt ta fram samband för lufttillförsel för dessa.  
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Avvikelsen har tagits fram genom att subtrahera syrehalten i skorsten 1 och 2 med syrehalten i 

skorsten 3. Detta har resulterat i  

Figur 24 och Figur 25 nedan.  

 

 
Figur 24: Samband för skorsten 1. 

Ett medelvärde för avvikelsen har beräknats vilket är den röda linjen i figurerna. Denna 

medelvärdesavvikelse är den som används i modellen för förslag på teoretiska syrehalter operatörer 

ska arbeta mot.  

 

 
Figur 25: Samband för skorsten 2. 

Nedan sammanställs sambanden för luft som används i modellen. 

 
Tabell 4: Samband för syrehalt i skorstenar. 

Indata i modellen  Syrehalt i knärör = O2 knärör [vol%] 

Skorsten 1 teoretiskt Skorsten 1 = (Skorsten 3) + 1,02 [vol%] 

Skorsten 2 teoretiskt Skorsten 2 = (Skorsten 3) + 2,58 [vol%] 

Skorsten 3 teoretiskt Skorsten 3 = O2 knärör + 1,00 [vol%] 
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Då syrehalten i skorstenarna har stor inverkan på förbränningstemperaturen och således även 

kokstemperaturen har det i modellen implementerats en korrigeringsparameter för att vid behov 

kunna trimma in dessa värden ännu bättre. 

 

4.2  Blandgassamband 
Blandgasflödet till koksverket har tagits fram genom empiriska samband. Detta för att det finns gott 

om underlag för att ta fram ett sådant samband samt att genom att ta fram ett empiriskt samband är 

möjligheterna större att personal har användning av det resultat modellen i slutändan genererar. 

Modellens syfte är att beskriva koksverket i Oxelösund på bästa möjliga sätt, och då är empiriska 

driftsamband det absolut bästa alternativet. 

 

Volymflöde av blandgas 

Sambanden har tagits fram genom att analysera driftdata mellan augusti 2014 till januari 2015. 

Under denna period har underlaget av olika trycktakter per dygn varit mycket gott. Trycktakter 

mellan 98-119 tryckningar per dygn finns med i processdatat vilket är hela spannet som koksverket 

opererar inom vid normala förhållanden. Ur Figur 26 och Figur 27 har ett empiriskt samband för 

gasflöde till drifttakt tagits fram vilket resulterat i Figur 28 där en regressionsanalys genomförts. 

 

 
Figur 26: Blandgasflöde under perioden augusti 2014 till januari 2015. 

 

 
Figur 27: Drifttakt under perioden augusti 2014 till januari 2015. 
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Figur 28 är framtagen genom att för varje dag under mätperioden beräkna kvoten av Figur 26 och 

Figur 27. Sedan är kvoterna sorterade för respektive drifthastighet som varit de olika dagarna. I 

Figur 28 visas medelkvoten för respektive drifthastighet med standardavvikelse för respektive 

drifttakt inlagt i figuren. 

 

Som kan ses i figuren är det vissa produktionshastigheter som har stor standardavvikelse eller 

avviker från regressionslinjen. Dessa avvikelser beror på att det har varit dåligt med underlag för 

dessa driftshastigheter. Vid bra dataunderlag avviker mätdatat mindre från regressionskurvan, detta 

kan ses speciellt vid de låga och höga drifthastigheterna som har mycket bra driftsunderlag från 

Figur 26 och Figur 27.  

 

 
Figur 28: Regressionsanalys av loggat blandgasflöde vid koksverket. 

 

Det maximala flödet av blandgas till verket som kommunicerats från SSAB är ungefär 410 

Nm3/ugn och timme. Gasflödet går därför mycket sällan över 41000 m3/timme till hela verket, 

vilket kan ses i Figur 26 att det endast överskrids vid ett fåtal tillfällen. Vid sammanställningen i 

Tabell 5 framkom att blandgasflödet vid 118 tryckningar/dygn och över denna drifthastighet är i 

nivåer med det maximalt efterfrågade gasflödet från SSAB.  

 

För att ej överskrida detta flöde ansattes i modellen att trycktakten över 118 tryckningar/dygn har 

det maximala flödet. Här är dock halten av koksgas högre för att rätt energimängd ska tillföras 

koksverket. 

  

Flödessambandet som används i modellen är sammanfattat i ekvationen nedan, vilken bygger på 

regressionskurvans ekvation. 

 

𝐵𝑙𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = (−1,3982 ∗ 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡𝑎𝑘𝑡 + 512,47) ∗ 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑡𝑎𝑘𝑡 [Nm3/timme] 

Exempel på flöde vid olika trycktakter visas i Tabell 5. 
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Tabell 5: Empiriskt samband för blandgasflöde till koksverket. 

Hastighet [Tryckningar/dygn] Blandgasflöde [m3/timme] 

100 37265 

102 37725 

104 38174 

106 38612 

108 39038 

110 39453 

112 39858 

114 40251 

116 40632 

118 41003 

120 41003 
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4.3 Värmeledningssamband 
Detta delkapitel beskriver de samband som använts för beräkning av värmeledningen i ugnen. 

Kapitlet inleds med gasstrålning och tar sedan upp förbränningsrektioner, värmeledningssnittet och 

värmeledningsmetod i snittet. 

  

4.3.1 Rökgasstrålning i förbränningsväggar 
 

Ideala gaslagen 

I beräkningarna är antagandet gjort att samband för ideala gaser råder för gaser. Enligt ideala 

gaslagen är volymförhållandet av en gaskomponent direkt applicerbart från mol-förhållandet för 

densamma. 

 

Enligt ideala gaslagen gäller att: 

𝑝𝑽 = 𝒏𝑅𝑇 där V är volym och n är mol. 

 

Rökgasstrålning 

Rökgasstrålningen som används i beräkning i modellen bygger på samband för gasstrålning mot en 

svart kropp. De strålande beståndsdelarna i rökgaserna är CO2 och H2O. Samband som gäller för 

gasstrålning mot en svart kropp beräknas enligt följande ekvation: 

 

�̇� = 𝜎(𝜀𝑔𝑇𝑔
4 − 𝛼𝑔𝑇𝑠

4)[𝑊/𝑚2]    (1) 

Tg är rökgastemperaturen i förbränningsväggarna och Ts är temperaturen på teglet i 

förbränningsväggarna. Formeln gäller för absoluta temperaturen i grader Kelvin. 

  

Värden för konstanterna för absorptivitet, α, och emissivitet, ε, från rökgaserna beräknas genom 

följande empiriska samband som tagits fram av Ashok T. Modak (Modak, 1978).  

 

Sambanden i denna metod är jämförda mot mer korrekta teoretiska mätningar och påvisar en 

avvikelse som inte är större än 5 % inom alla våglängdsspann. Anledningen till att använda 

metoden framtagen av Modak är att beräkningarna blir lättare att hantera och är mindre 

tidskrävande i jämförelse att genomföra beräkningar för varje enskild våglängd.  

I metoden beräknas strålning från vattenånga och koldioxid. 

 

Beräkningarna i Modak´s metod går till enligt följande steg där den totala gasemissiviteten 

summeras till: 

 

𝜀𝑔 = 𝜀𝐻2𝑂 + 𝜀𝐶𝑂2
− ∆𝜀𝑐𝑤     (2) 

 

∆𝜀, är emissiviteten för de våglängder där vattenånga och koldioxid överlappar varandra. I 

beräkningarna subtraheras därför detta värde för att erhålla ett mer korrekt värde för gasens totala 

emissivitet.  

 

Den totala gas-absorptionen sammanfattas till följande uttryck med antagandet att ytan som gasen 

strålar mot är en svart kropp: 

 

𝛼𝑔 = 𝜀𝑔 ∗ (𝑇𝑔/𝑇𝑠)(0,65−0,2∗𝛽)    (3) 

 

Termen 𝛽 bestäms enligt följande ekvation, vilken beskriver förhållandet mellan vattenångans och 

koldioxidens partiella tryck i rökgaserna: 

 

𝛽 =  𝑝𝑤/(𝑝𝑤 + 𝑝𝑐)          (4) 
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𝑝𝑤 är vattenångans partiella tryck i rökgaserna. 

𝑝𝑐 är koldioxidens partiella tryck i rökgaserna.  

 

Termerna 𝜀𝐻2𝑂 och 𝜀𝐶𝑂2
i ekvation (4) bestäms var för sig genom följande ekvation: 

 

 

ln(𝜀) = ∑ 𝑇𝑖(𝑥) (∑ 𝑇𝑗(𝑦)

3

𝑗=0

(∑ 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑇𝑘(𝑧)

3

𝑘=0

))

2

𝑖=0

 

 

(5) 

 

Variablerna 𝑥, 𝑦 och 𝑧 är: 

 

𝑥 = 1 +
ln (𝑝)

3,45
       

𝑦 = (2,555 + ln(𝑝𝑙))/4,345     

𝑧 = (𝑇𝑔 − 1150)/850       

 

I ekvation för y är 𝑙 gasdjupet i geometrin. Detta är en parameter som bestäms av geometrins form 

och storlek. Nedan visas en förbränningsvägg sedd uppifrån.  

Tvärsnittet i förbränningsväggarna är icke-cirkulärt, därför krävs samband för icke-cirkulärt 

tvärsnitt (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013) (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 

2013). Sambandet tillsammans med tvärsnittet kan ses nedan. 

 

 

 

 
 

 

 

 

𝑏 = 0,47 − 0,108 

𝐿 = 0,63 − 0,108 ∗ 2 

𝐴 = 𝑏 ∗ 𝐿 

𝑃 = 2𝑏 + 2𝐿   

𝐷 = (
4𝐴

𝑃
)    

 

Gasdjupet sammanfattas till: 

 

𝑙 = 𝐷 ∗ 0,65 
 

Termerna 𝑇𝑖, 𝑇𝑗 och  𝑇𝑘 representerar Chebyshev polynom av ordningen n och variabeln x, y och z. 

För 𝑥 gäller följande, principen är samma för 𝑦 och 𝑧. 

 

𝑇0(𝑥) = 1       

𝑇1(𝑥) = 𝑥       

𝑇𝑛+1(𝑥) = 2𝑥𝑇𝑛(𝑥) − 𝑇𝑛−1(𝑥)     
 

Ekvation (5) är giltig inom intervallet: 

 

0.0011 ≤ 𝑝 ≤ 1.0  [𝑎𝑡𝑚]      

0.0011 ≤ 𝑝𝑙 ≤ 5,989 [𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑚]     

300 ≤ 𝑇 ≤ 2000 [𝐾]      

0,108 m 0,47 m 

0,63 m 

Figur 29: Mått över förbränningsvägg, från ritning över koksverket. 
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Variabeln 𝐶𝑖𝑗𝑘bestäms av 48 stycken konstanter för vattenånga och koldioxid. Dessa konstanter 

finns i bilaga 7. 

 

4.3.2  Värmeledning från gaser till koksbädden 
Samband för värmeledning kräver ett transient beräkningsförlopp för att ge bra resultat då de alla 

termiska samband ändras vid ändrad temperatur. För att lösa temperaturändringen i det transienta 

förloppet används en metod för finita differenser med en explicit lösare. Lösaren arbetar i både tid 

och rum. Metoden som används bygger på samband från (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 

2013) 

 

 
Figur 30: Matrisuppbyggnad av en koksugn med tegelvägg. 

 

 

 

I Figur 30 ovan visas en koksugn med vy från ena långsidan av verket, endast halva ugnen är 

uppritad då det är antaget att symmetri råder. Med antagandet om symmetri menas att 

värmeöverföringen är lika stor från båda sidor av kokskakan. Detta antagande gör att 

beräkningsprocessen blir mindre omfattande och genererar ett snabbare beräkningsförlopp. Figur 30 

visar också ett två-dimensionellt snitt, vid beräkningar för värmeledning är beräkningssnittet 

förenklat till att vara endimensionellt med antagandet att värmen är jämnt fördelad i Y-led i Figur 

30. Detta antagande gjordes i samråd med styrgruppen vid uppstartsbesök i Oxelösund med 

bakgrund att ugnarna är låga och skillnaden det skulle kunna vara i temperatur från övre till undre 

del av ugnen är försumbar.  

Y 

X [m] 

Toppen av koksugn 

Botten av koksugn 

Tegelvägg mot 

förbränningsvägg 

Mitten av ugn 

∆Y 

0 0,10 0,325 

Kokskaka 
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I Figur 31 nedan visas det endimensionella snittet ur Figur 30. Observera ∆Y i de båda figurerna för 

att se hur snittet är gjort. Snittet är indelat i noder som sitter med ca 5 cm mellanrum i det totalt 32,5 

cm långa snittet som består av 10 cm tegelvägg och 22,5 cm kol. 

 
Figur 31: Nodbeskrivning i beräkningssnittet. 

Ekvationer som används beskrivs i kommande stycke: 

 

Nedan visas ekvationen som används för en innernod i beräkningsgeometrin. m anger i ekvationen 

vilken position noden har och p anger vid vilket tidssteg temperaturen i nod m har blivit beräknat. 

𝑇𝑚
𝑝+1

 anger noden m:s temperatur i nästkommande tidssteg. Samband för noden för detta tidssteg 

löses genom att använda data för noden i det föregående tidsteget. Detta innebär att ett fel kan 

uppkomma, men genomförs beräkningarna med mycket korta tidssteg blir felets påverkan liten. I 

beräkningarna har 2 sekunders tidssteg använts. 

 

𝑇𝑚
𝑝+1 = 𝐹𝑜(𝑇𝑚+1

𝑝 + 𝑇𝑚−1
𝑝 ) + (1 − 2𝐹𝑜)𝑇𝑚

𝑝
   (6) 

 

För en yt-nod används följande uttryck: 

  

𝑇𝑦𝑡𝑎
𝑝+1 =

2𝑞∆𝑡

𝜌𝐶𝑝
(𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇𝑦𝑡𝑎

𝑝 ) +
2𝛼∆𝑡

(∆𝑥)2 (𝑇1
𝑝 − 𝑇0

𝑝) + 𝑇0
𝑝
   (7) 

 

I ekvation (7) är q den strålningsenergi som beräknas genom ekvation (1). 

Fouriertalet i noderna beräknas enligt följande uttryck: 

   

𝐹𝑜 =
𝛼∆𝑡

(∆𝑥)2      (8) 

 

Den termiska diffusiviteten, α, i Fouriertalet är ett mått på ett ämnes egenskaper att lagra och leda 

värme. Den beräknas enligt följande ekvation. Ett högt värde på α ger effekten för ett ämne att det 

är sämre på att lagra värme.     

 

𝛼 =
𝑘

𝜌𝐶𝑝
      (9) 

 

𝑘 är ämnets konduktiva värmeledningskoefficient, ρ är ämnets densitet och 𝐶𝑝 är ämnets specifika 

värmekapacitet. 

 

4.3.3 Rökgassammansättning och flamtemperatur 
I kommande del av kapitlet tas de rökgassamband upp som används i modellen för lösning av 

ekvation 1-9. 

 

 

 

 

 

∆Y 
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Förbränningstemperatur – Adiabatisk flamtemperatur 

I arbetet används den adiabatiska flamtemperaturen för beräkning av rökgasstrålning i 

förbränningsväggarna. Den adiabatiska flamtemperaturen är den temperatur då luft och 

gasblandning uppnår perfekt förbränning. Detta inträffar aldrig i praktiken, men det ger ett gångbart 

värde att arbeta med. 

 

Vid beräkningarna tas ingen hänsyn till dissociation. Detta begrepp innebär att vid höga 

flamtemperaturer, över 1500𝑜𝐶 sker reaktioner som gör att produkterna i rökgaserna reagerar 

tillbaka till sina ursprungsformer. Vid 1500 − 2500𝑜𝐶 är det normalt dessa reaktioner (LTU, 2002) 

som bör tas med i beräkningarna:  

 

𝐶𝑂2 ↔ 𝐶𝑂 + 1/2 𝑂2      

𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 +  1/2𝑂2      

𝐻2𝑂 ↔ 1/2𝐻2 + 𝑂𝐻       
 

Dessa reaktioner är energikrävande och sänker den verkliga temperaturen på flamman.  

 

Den adiabatiska flamtemperaturen beräknas enligt följande samband (LTU, 2002): 

 

∑ 𝑛(𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟 ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑜) + 𝑄𝑝 =  ∑ 𝑛(ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑜)𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟   (10) 

 

Den totala entalpin i gaserna bestäms av följande parametrar: 

 

ℎ = ℎ𝑠 + ℎ𝑐 [J/kg]      

 

ℎ𝑠 = ∫ 𝐶𝑝∆𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
 [J/kg]     

 

ℎ𝑐 = ∆ℎ𝑜 [J/kg]      

 

Där ℎ𝑠 är entalpin för en gas vid temperaturen T. ∆ℎ𝑜 är reaktionsenergin för en specifik gas. I 

ekvation (10) är 𝑛 substansmängden av de enskilda gaserna. 

 

Ekvation (10) kan skrivas om till: 

 

∑ 𝑛(

𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟

∫ 𝐶𝑝∆𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑓

+ ∆ℎ𝑜) + 𝑄𝑝 =  ∑ 𝑛( ∫ 𝐶𝑝∆𝑇

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑓

+ ∆ℎ𝑜)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟

 

 

 

(11) 

 

Om 𝑄𝑝 = 0 är 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 = 𝑇𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘, detta gäller i beräkningarna. 

Qp är energiförluster till omgivningen som vid det ideala faller antas vara noll. 

Referenstemperaturen, 𝑇𝑟𝑒𝑓, är satt till 0𝑜𝐶 i beräkningarna. 

 

Förbränningsreaktioner 

De gassammansättningar som använts i beräkningarna för koksgas och masugnsgas 

kommunicerades från SSAB i inledningen av projektet. Dessa presenteras i Tabell 6 nedan.  
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Tabell 6: Gassamansättning i koksgas och masugnsgas. 

Gaskomponent Masugnsgas Koksgas 

H2 [vol%] 2,06 (torr) 59.00 

O2 [vol%] 0 0,15 

CH4 [vol%] 0 24.00 

CO [vol%] 20,62 (torr) 4,30 

CO2 [vol%] 24,74 (torr) 0,90 

N2 [vol%] 52,57 (torr) 5,30 

C2H4 [vol%] 0 2.00 

C2H6 [vol%] 0 0 

C3H6 [vol%] 0 0,10 

C3H8 [vol%] 0 1,50 

H2O [vol%] 4,50 2,75 

 

Värmevärdet för masugnsgasen är ungefär 2,7 MJ/Nm3 och ungefär 18 MJ/Nm3 för koksgasen. 

 

Sammansättningen för torr masugnsgas, sammansättning exklusive vatten, mäts kontinuerligt. Vid 

beräkningar internt hos SSAB används 4-5 vol% H2O vid omräkning till gasens våta 

sammansättning. I modellen är detta värde satt till 4,5 vol% och halterna av masugnsgasens övriga 

komponenter räknas om till våt sammansättning vid simulering av driftfall. Sammansättningen för 

koksgas mäts mycket sällan. Därför ligger viss osäkerhet i de värden som används i beräkningarna. 

De värden som är angivna i Tabell 6 är de som angetts som rimliga värden att anta i beräkningarna 

enligt SSAB. 

 

I förbränningsprocessen har följande reaktioner tagits i beaktande till följd av koksgasens och 

masugnsgasens sammansättning: 

 
Tabell 7: Rektioner som används i beräkningarna för luft och förbränningssamband. 

2H2 + O2 ⟶ 2H2O 

2CO + O2 ⟶ 2CO2 

CH4 + 2O2 ⟶ CO2 + 2H2O 

C2H4 + 3O2 ⟶ 2CO2 + 2H2O 

C2H6 + 3,5O2 ⟶ 2CO2 + 3H2O 

C3H6 +4,5O2 ⟶ 3CO2 + 3H2O 

C3H8 +5O2 ⟶ 3CO2 + 4H2O 
 

Rökgaserna består i beräkningarna av H2O, N2, CO2 samt även det överskott av O2 då det i 

beräkningarna är kalkylerat med ett syreöverskott.  Syrehalten i skorstenarna är i modellen 

anpassade för ett överskott i förbränningarna samt för den beräknade läckluft som uppkommer 

innan skorstenar. 

 

4.3.4 Temperatur i förbränningskanaler under koksningsprocessen 
Under arbetet gjordes ett antagande att temperaturen för rökgaserna i förbränningskanalerna är 

konstant genom hela koksningsprocessen. För att stärka detta antagande genomfördes en 

temperaturmätning ovanpå en regenerator under 3 dygn. Figur 32 och Figur 33 nedan visar 

temperaturkurvorna under denna mätperiod. Det som är intressant att observera är 

temperaturtopparna och bottnarna som håller sig på mycket jämna nivåer. Topptemperaturerna 

ligger mellan 1060 och 1065 grader förutom vid 5 tillfällen då temperaturen överstiger 1070 grader. 

Dessa tillfällen uppkommer då en ugn töms och värmeledningen genom väggarna minskar 

tillfälligt. Den maximala avvikelsen är mindre än 1 % från medeltemperaturen i 

förbränningsväggarna vilket gör att antagandet att temperaturen för rökgaserna är konstant under 
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hela koksningsförloppet är befogat. Mellan varje topp i Figur 32 är det 1 timme, under denna timme 

har regeneratorn verkat både genom att värmas av rökgaser samt att värma ingående luft.   

   

 
Figur 32: Resultatet av regeneratortemperaturmätningen för en luft och rökgas-regenerator. Figuren visar en 

period på ungefär 3 dygn. 

En förtydligande bild av hur kurvorna ser ut i Figur 32 kan ses nedan i  

Figur 33. 

 

 
 

Figur 33: Förtydligande figur från resultatet av regeneratormätningen. 

Ytterligare ett antagande som stärktes var att temperaturen för luft och blandgas då de tas in i 

förbränningsväggarna är ca 1000oC. Denna temperatur beräknades genom att sortera ut alla 

temperaturkurvor för luft från Figur 32 och beräkna medeltemperaturen av dessa.  

 

4.4 Kol och koks, värmeledning och sammansättning 
I denna del tas kolets och koksens värmeledningsegenskaper och sammansättning upp.  

 

4.4.1 Värmeledning 
Samband för värmeledningen i kolbädden är hämtade från existerande samband framtagna 

teoretiskt och empiriskt enligt Merricks metod (Merrick, Coke modell , 1981). I denna 
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beräkningsmetod är samband för värmeledning i kolbädden förenklade till strålning och 

konduktivitet. Sambanden som är framtagna med Merrick metod varierar med rådande temperatur 

och sammansättning. Samband för olika temperaturspann visas nedan. 

 

Den totala värmeöverföringen genom kolbädden från strålning och konduktion för temperaturer 

under 600 Kelvin då pyrolysen ej har startat sammanfattas till: 

 

𝐾 = 𝐹𝑢𝑘𝑡 ∗ 𝑘3 + (1 − 𝐹𝑢𝑘𝑡)/((𝑒/(𝑘1 + 𝑘2)) + 𝑒/𝑘0) [W/mK]  (12) 

 

där Fukt är andelen fukt i kolet, k0 är den konduktiva värmeledningen i en kolpartikel, k1 är 

konduktiv värmeledning från ånga, k2 är stålningen som sker i luftfickor i bädden, k3 är den 

konduktiva värmeledningen genom fukt på kolet, e är en funktion av porositeten i bädden. I 

beräkningarna antas att inre porositet och porositet i bädden är lika stora. Den inre porositeten är 

den del av själva kolpartikeln som består av hålrum. Alla konstanter sammanställs nedan:  

 

k0 = ((Verklig densitet/ 4511)3.5) ∗ (T1/2) [W/mK]   

k1 = (7.45 ∗ 10−5) ∗ T  [W/mK]   

k2 = (2.28 ∗ 10−10) ∗ (T3)  [W/mK] 

k3 = 0.6 [W/mK] 

e = 1 − (1 − Porositet) 1/3   

 

Vid temperaturer över 600 K gäller följande samband till följd av att koksningsprocessen sätter 

igång vilket påverkar kolets egenskaper att leda värme. Den sammanlagda 

värmeledningskoefficienten blir över denna temperatur: 

 

K = (1 − Porositet) ∗ k0  +  Porositet ∗ k1𝑎  +  Porositet ∗ k2𝑎  +  𝑣𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑜𝑟 ∗ k2𝑏 [W/mK] (13) 

 

där k1a är den approximerade konduktiva värmeöverföringen från rågaser, k2a är strålningen i 

bädden, k2b är strålningen i de sprickor som bildas, vsprickor är den volymfraktion som upptas av 

sprickor. Alla konstanter sammanställs nedan:  

 

𝑘1𝑎 = 4.96 ∗ (10−4) ∗ 𝑇 [W/mK] 

𝑘2𝑎 = 3.42 ∗ (10−11) ∗ 𝑇3 [W/mK]  

𝑘2𝑏 = 2.28 ∗ (10−9) ∗ 𝑇3  [W/mK]   

𝑣𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑜𝑟 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑏ä𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑝𝑝𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑣 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐𝑘𝑜𝑟 

I beräkningarna har volymfraktionen av denna parameter satts till ett fast värde av 0,3. Detta 

genomfördes under valideringsprocessen då det uppdagades att denna parameter har störst viktning 

av 𝑘1𝑎 , 𝑘2𝑎 𝑜𝑐ℎ  𝑘2𝑏 och justeringar var nödvändiga för att få till kalibreringen korrekt. 

 

4.4.2 Sammansättning och densitet 
I detta avsnitt tas de teoretiska, samt de empiriska sambanden från litteratur upp för 

koksningsprocessen. Avsnittet inleds med att beskriva kolpartikelns uppbyggnad och sedan tas den 

sammansatta kolmixen som används vid koksverket upp. 

 

Sammansättning i kol 

Då sammansättningen i kolet beräknas krävs samband för både den enskilda kolpartikeln samt för 

den totala blandningen med aska, vatten och flykt. Det har varit av stor vikt att ta fram bra samband 

för sammansättningen då den har stor inverkan på övriga parametrar samt att det är en parameter 

som SSAB önskar kunna specificera grundligt vid användande av modellen. 
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Densitet för kolets olika beståndsdelar 

Densiteten för kolet, torrt och askfritt, beräknas utifrån följande empiriska samband. Konstanterna 

C, O och H i beräkning av densitet är de som beräknas i sammansättning för kolpartikel senare i 

detta avsnitt: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑟−𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 = 23 ∗ 𝐶 + 29,2 ∗ 𝑂 − 26 ∗ 𝐻 − 765 [𝑘𝑔/𝑚3]    

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 1000 [𝑘𝑔/𝑚3]     
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑠𝑘𝑎 = 2500 [𝑘𝑔/𝑚3]     

 

Volymfraktion för kolets olika beståndsdelar 

Volymfraktionen beräknas för att kunna bestämma den verkliga densiteten i den sammanlagda 

kolmixen. Den beräknas med de olika massandelarna och deras respektive densitet enlig följande 

ekvation. Index x i ekvation (14) nedan är den specifika beståndsdelen kol, vatten eller aska. 

Summationen i nämnaren är summan av alla kvoter av massa/densitet som beräknas.  

 

𝑣𝑥 =

𝑚𝑥
𝜌𝑥

∑
𝑚𝑖
𝜌𝑖

𝑖
1

  [𝑚
3

/𝑚
3

]     (14) 

𝑚𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝜌𝑥 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

Sammanlagd densitet 

Den sammanlagda densiteten, också kallad verklig densitet, beräknas genom att beräkna summan av 

volymkvoterna multiplicerat med respektive densitet. 

 

∑ 𝑣𝑖 ∗𝑖
1 𝜌𝑖 [𝑘𝑔/𝑚3]     (15) 

 

Bulkdensitet 

Bulkdensiteten är densiteten av den massa som upptar en volym, i detta fall densiteten av kolet som 

är lastat i koksugnen.  

 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 =
𝑚

𝑉
 [𝑘𝑔/𝑚3]     (16) 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [kg] 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [m3] 

 

Bulkdensiteten varierar genom hela koksningsprocessen till följd av mass- och volymändring i 

ugnen. 

 

Porositet i koksbädden 

Porositeten i koksbädden innebär andelen av den totala bädden som upptas av luftfickor. 

Denna beräknas genom att beräkna kvoten av bulkdensiteten och verkliga densiteten. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘

𝜌𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔
 [%]     (17) 

För att kunna beräkna porositeten och bulkdensiteten behöver kokskakans volymändring under 

koksningen vara känd. 
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Kokskakans volymändring 

Vid undersökning av hur kokskakan rör sig under koksningsprocessen framkom under 

litteraturstudien att denna parameter är en av de parametrar som är absolut svårast att kalkylera 

p.g.a. kolets komplicerade struktur samt hur den packas i ugnen. Packningen beror på kolets fukt, 

samt hur hårt bulkat kolet är initialt vilket mycket beror på hur fort man har fyllt ugnen med kol. 

Sker fyllningen snabbt blir kolet hårdare sammanpackat i bädden och får således högre bulkdensitet 

och möjligen genom detta en mindre variation i volymändring före och efter koksning.   

 

Lösningen på hur denna parameter kunde implementeras i modellen blev att basera förändringen på 

empiriska mätningar från Oxelösunds koksverk. Under 3:e och 8:e februari 1994 genomfördes 

höjdmätningar av kokskakan varje timme under flera koksningsprocesser. Mätningarna 

genomfördes genom att ha en mätsticka som sattes ner i fyllhålen och placerades på kolbädden. 

Höjderna visar längden av mätstickan som är kvar ovanför batteridäck.  Driftförhållandena vid 

denna mätning speglar de förhållanden som råder vid dags datum, därmed antogs att dessa 

mätningar var applicerbara i modellen för att ha som grund till kokskakans rörelseförändring. 

Koksningstiden var ungefär 19 timmar vid dessa mätningar, vilket inte avviker mycket från dagens 

dryga 20 timmar. Hur kokskakan ändrar sin höjd i modellen har sammanställts i Tabell 15 i bilaga 3 

samt i Figur 35. 

 

 
Figur 34: Illustrering av hur mätningen gick till, den del av stickan ovanför batteridäck mättes. 

Resultatet från höjdmätningen kan ses i Figur 35 nedan. Vid test av modellen framkom att 

volymändringen kunde göras som en funktion av temperaturökningen i kolet. Utifrån detta 

antagande erhölls följande kurva för ändringen av volym vid ökad temperatur. 
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Figur 35: Kokskakans volymändring under koksningsprocessen. 

Sammansättningen i en kolpartikel  

Sammansättningen i en kolpartikel är förenklad till ämnena C, H och O2. I kolet finns även N2, S 

och andra beståndsdelar. Dock är andelen av dessa små och korrelationer för hur dessa reagerar i 

koksningsprocessen är svårare att prediktera utifrån den litteraturstudie som har genomförts, därför 

har de i beräkningarna negligerats.  

 

Hur massfraktionerna av C, H och O2 i kolet är bygger på empiriska samband enligt Mazmudar´s 

formel i ekvation (18-20) nedan (Loison, Foch, & Boyer, 1989). Dessa samband ger en avvikelse på 

maximalt 1 % för kol med en flykthalt på över 18 % och kol med alla olika fukthalter. 

Kompositionen visar massandelen av totala kolpartikeln.   

 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶 = 𝐶 = 97 − 0,27𝐹𝑙𝑦𝑘𝑡 − 𝐹𝑢𝑘𝑡(0,6 − 0,01𝐹𝑢𝑘𝑡) [%] (18) 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑂 = 𝑂 = 0,25𝐹𝑙𝑦𝑘𝑡 + 0,4𝐹𝑢𝑘𝑡 − 2,8 [%]  (19) 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐻 = 𝐻 = 3,6 + 0,05𝐹𝑙𝑦𝑘𝑡 − 0,0035𝐹𝑢𝑘𝑡2(1 − 0,02𝐹𝑢𝑘𝑡)[%] (20) 

 

4.4.3 Flykt under koksningsprocessen 
I detta avsnitt tas de samband som används i modellen för flyktens avgivande under 

koksningsprocessen. 

 

Flykthaltens förändring under koksningsprocessen 

Under koksningsprocessen minskas mängden kvarvarande flykt i kolet vid ökad temperatur till följd 

att den drivits av. Samband som används i modellen bygger på empiriska mätningar som 

presenterats i (Loison, Foch, & Boyer, 1989). Data som presenteras bygger på resultatet från 6 

mätningar av flyktens ändring för kol med flykthalt på mellan 20-30 wt%. Det som visas är andelen 

av kvarvarande flykt vid olika temperatursteg. 

 
Tabell 8: Samband för flyktens ändring vid ändrad temperatur. 

Temp [C] 20 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 

Kvarvarande 
flykt 1,00 0,93 0,72 0,45 0,33 0,26 0,13 0,05 0,02 0,00 

 

Ur Tabell 8 har ett polynom av grad 6 tagits fram för implementering i modellen. 

Presenteras i bilaga 2. Kurvan för flyktändringen har följande utseende. 
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Figur 36: Kvarvarande flykt i kolet. 

Reaktionsenergi i flykten 
Under koksningsprocessen inträffar en rad exoterma reaktioner till följd av att flykten separeras från 

kolet. I beräkningarna kommer hänsyn att tas till flykten förenklas till att bestå av oljor, tjäror och 

koksgas. De flesta reaktioner som inträffar under koksningsprocessen är mycket komplicerade att 

uppskatta och de modeller som finns beskrivna för reaktionerna är i de flesta fall approximerade. I 

modellen för flykten i detta arbete tas hänsyn till exoterma reaktioner för koksgas och tjäror, samt 

förångningsenergin som krävs för att förånga olja och tjära. Summan av dessa energier kommer att 

ge utfallet att ju högre flykthalt kolet har desto högre kommer den exoterma energin att vara. SSAB 

har kommunicerat att en ökad flykthalt i kolet gör att den tillsatta energin för att genomföra 

koksning blir större. Detta har även varit slutsatsen från studie om externa modeller för 

kokprocesser. I modellen för reaktionsenergierna i detta arbete har de exoterma reaktionerna 

använts i omvänt syfte, att istället behandla dem som energitillförsel har de använts för att 

approximera ökningen av tillsatt energi vid en ökad flykthalt. Nedan tas reaktionerna upp som 

använd i modellen och i kapitlet för specifik värmekapacitet beskrivs hur reaktionerna kan 

omvandlas till ett ökat behov av energi för att genomföra koksning.   

    

Samband för tjärornas exoterma energi vid bildandet av dessa gäller enligt ekvation (34). Oljor 

antas i beräkningarna ha samma exoterma reaktionsenergi som tjäror. 

För dessa gäller enligt Merrick: 

 

𝑞𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑜𝑙𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑗ä𝑟𝑜𝑟 = − 1 936  [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

 

Förångningsenergin för oljor och tjära gäller enligt följande samband (Loison, Foch, & Boyer, 

1989). 

 

𝑞𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑗ä𝑟𝑜𝑟 = 335 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

 

För koksgasen gäller reaktionsenergin enligt följande tabell (Nist Chemestry Webbok, 2015). Vid 

beräkningar fås den totala reaktionsenergin för koksgasen genom att analysera 

gassammansättningen. I tabellen visas både de exoterma och endoterma reaktionerna. 
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Tabell 9: Reaktionsenergi för koksgaser i rågaserna. 

Koksgas i rågaserna 
Beståndsdel q [J/mol] Exoterm eller Endoterm reaktion 

H2 0 - 

O2 0 - 

CH4 -74870 Exoterm 

CO -110530 Exoterm 

CO2 -393510 Exoterm 

N2 0 - 

C2H4 52470 Endoterm 

C2H6 -84000 Exoterm 

C3H6 20410 Endoterm 

C3H8 -104700 Exoterm 

H2S -20500 Exoterm 

H2O -241830 Exoterm 

 

 

 𝑄𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑞𝑖 [𝐽/𝑚3]𝑖
𝑖=1     (21) 

 

𝑛𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠 [𝑚𝑜𝑙/𝑚3] 
𝑞𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑘𝑜𝑠𝑔𝑎𝑠 [J/mol] 

 

För att beräkna volymflödet av koksgasen i rågaserna används följande samband för att räkna om 

från massflöde. 

𝑉𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠 = 𝑚𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠/𝜌𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠[𝑚3] 

  

De totala reaktionsenergierna för de flyktiga andelarna av kolet sammanfattas till följande ekvation: 

 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑉𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠𝑄𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠 + 𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎+𝑡𝑗ä𝑟𝑎𝑞𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑙𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑗ä𝑟𝑜𝑟 −

𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎+𝑡𝑗ä𝑟𝑎𝑞𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑙𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑗ä𝑟𝑜𝑟 (22) 

 

I beräkningarna används följande samband för sammansättningen i rågaserna. Dessa bygger på 

empiriska tester utförda i en Jenker retort för olika kol. (Loison, Foch, & André, 1989)  Se bilaga 5. 

 

𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎+𝑡𝑗ä𝑟𝑎 = 0,34 ∗ 𝑓𝑙𝑦𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡  [𝑘𝑔/𝑘𝑔]     

𝑚𝑘𝑜𝑘𝑠𝑔𝑎𝑠 = 0,66 ∗ 𝑓𝑙𝑦𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡  [𝑘𝑔/𝑘𝑔]  
 

Sambandet är framtaget ur (Loison, Foch, & Boyer, 1989) från mätningar av massan i rågaserna för 

sju olika kolsorter med en flykthalt kring 24 wt%.    

 

Kolets specifika värmekapacitet  
I detta avsnitt tas de samband för kolets specifika värmekapacitet upp som används i modellen. Den 

beräknas genom att dela in kolmixen i kolpartikel, vatten och aska.  

 

 

 

Specifik värmekapacitet solida material, Einsteins metod 

Den specifika värmekapaciteten för det rena kolet, utan vatten, flykt och aska, beräknas enligt 

Einsteins kvantteori för solida material. (Merrick, Coke modell , 1981). 
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𝐶𝑝 = (
𝑅

𝑀
) ∗ [𝑓1 (

𝜃1

𝑇
) + 2 ∗ 𝑓2 (

𝜃2

𝑇
)] [𝐽/𝑘𝑔𝐾]    (23) 

 

𝐶𝑝 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡     

𝑅 = 8.314 [𝐽/(𝑚𝑜𝑙𝐾)]      

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]     

𝑀 = 𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚𝑜𝑙]     

𝜃1𝑜𝑐ℎ 𝜃2 = 𝐸𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑠 𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟, 380 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 1800 𝐾. [𝐾]  
 

Termen 𝑓 (
𝜃

𝑇
) bestäms av följande uttryck. 

 

𝑓 (
𝜃

𝑇
) =

exp (
𝜃
𝑇)

(
exp (

𝜃
𝑇) − 1

𝜃
𝑇

)

2 

 

                                       (24) 

 

                             

 

Substansmängden, M, i kolsammansättningen per kilo kol beräknas genom att analysera 

sammansättningen i kolpartikeln. Sammansättningen fås ur ekvation (18-20) för kolpartikel tidigare 

i detta avsnitt. 

 

𝑀 = ∑
𝜇𝑖

𝑦𝑖

𝑖
𝑖=1   [𝑚𝑜𝑙]      

 

I ovanstående ekvation är de olika variablerna: 

 

𝑦𝑖 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝐶, 𝐻 𝑜𝑐ℎ 𝑂 𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑡.    

𝜇𝑖 = 𝑀𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎 𝐶, 𝐻, 𝑂(12, 1, 16)[𝑔/𝑚𝑜𝑙]  
 

Specifik värmekapacitet aska 

Den specifika värmekapaciteten för askan beräknas genom följande samband. (Merrick, Coke 

modell , 1981). 

 

𝐶𝑝𝑎𝑠𝑘𝑎 = 1000 ∗ (0,594 + (5,86 ∗ 10−4) ∗ 𝑇)  [ 𝐽/𝑘𝑔𝐾] 
 

Specifik värmekapacitet vatten 

Vattnets specifika värmekapacitet (P.Incropera & P.Dewitt, 2013) för uppvärmning samt 

förångning beräknas enligt följande samband. Värmen till förångningen är förångningsentalpin för 

vatten. För att lättare få in denna i modellen läggs detta värde in i den specifika värmekapaciteten. 

 

För vattnets uppvärmning, 0 − 100𝑜𝐶, gäller: 

 

𝐶𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 4190 [𝐽/𝑘𝑔𝐾]      
 

Förångningsentalpin läggs in i temperatursteget 100 − 101𝑜𝐶. Vattnets förångningsentalpi är 2257 

kJ/kg vid 100𝑜𝐶 och trycket 1 atm. (P.Incropera & P.Dewitt, 2013). Genom detta blir 

energibalanserna korrekta. 

 

𝐶𝑝𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2257 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾]     



54 

 

 

Specifik värmekapacitet för sammansatt kol 

Den totala specifika värmekapaciteten för kolet i dess levererade form till koksverket sammanfattas 

enligt följande ekvation. 

 

𝐶𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝐶𝑝𝑖
𝑖
1      (25) 

Där 𝑦𝑖 är massandelen av de enskilda elementen i blandningen. 

 

Justering av specifik värmekapacitet till följd av ändrad flykthalt 

En ökad halt av flykt ger ett ökat värde för den tillförda energin som krävs för koksning.  

I föregående avsnitt beskrevs de exoterma reaktionerna som tagits hänsyn till i modellen och att de 

ska tillämpas genom att använda dem för at beräkna den extra energi som krävs för att genomföra 

koksning. Vid användande av energin beräknad i ekvation (22) genomförs en justering av kurvan 

för specifik värmekapacitet i Figur 37. Hur justeringen genomförs och vad resultatet gör i 

beräkningarna tas upp i detta avsnitt. 

Den övre kurvan i Figur 37 är den specifika värmekapaciteten för kol beräknad med ekvation (25) 

vid olika temperaturer.  

 

 
Figur 37: Specifik värmekapacitet för en typ av kol. 

Genomförs beräkning av arean under den övre kurvan fås den energi som krävs för att uppnå 

koksning för ett statiskt fall i en enskild punkt. Detta beräknas i ekvation (26) och (27). 

 

Den nedre kurvan är den kurvan som är justerad för att ta hänsyn till reaktionsenergin. Arean under 

denna kurva är den energi som behöver tillsättas i ett statiskt fall för en punkt för att uppnå 

koksning. Hur mycket kurvan ska justeras ned beräknas genom att  

för varje temperatursteg multiplicera med den specifika värmekapacitet som råder vid denna 

temperatur och summera alla steg enligt följande beräkning för kurvan utan korrigering: 

 

𝑞𝑠𝑡𝑒𝑔 = ∆𝑇 ∗ 𝐶𝑝(𝑇)  = ((𝑇 + 1) − 𝑇) ∗ 𝐶𝑝(𝑇) [𝑘𝐽/𝑘𝑔]   (26) 

  

 

Specifik värmekapacitet utan 

korrigering för reaktionsenergi 

Specifik värmekapacitet med 

korrigering för reaktionsenergi 
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𝑄𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑞𝑠𝑡𝑒𝑔   [𝑘𝐽/𝑘𝑔]

𝑇=1000

𝑇=0

 

 

 

                                                           (27) 

𝑄𝑡𝑜𝑡 visar den totala energin som krävs för att värma 1 kg kol för ett statiskt beräkningsfall från 0 

till 1000 0C. Sedan beräknas reaktionsenergi som genereras under koksningsprocessen enligt 

samband för koks i teoridelen. 

 

Genom att subtrahera reaktionsenergin från den energi som krävs i det statiska fallet fås den 

nettoenergi som krävs för att genomföra koksningsprocessen. 

 

𝑄𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 − 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖    [𝑘𝐽/𝑘𝑔]   (28) 

 

Det sista steget är att beräkna den nya kurvan för specifik värmekapacitet i Figur 37.  

Detta görs genom en itterationsprocess där ekvation (26) och (27) beräknas genom att tillämpa 

följande ekvationssamband som tagits fram under arbetet istället för Cp-värdet i ekvation (26). Detta 

kan ses nedan. X är en faktor som itereras till lösning. 

 

𝐶𝑝(𝑇, 𝑋) = 𝐶𝑝(𝑇) ∗  (1 − X(1 − Flykt(T))    (29) 

 

Parametern Flykt(T) är en funktionsfil i modellen som beräknar den andel flykt som är kvar i kolet 

vid temperaturen T, och parametern 𝐶𝑝(𝑇)  är som tidigare den specifika värmekapaciteten vid 

temperaturen T. 

 

Itterationsprocessen genomförs med målet att ekvation (27) med det nya sambandet för specifik 

värmekapacitet i ekvation (29) ska ange samma värde som ekvation (28) som beräknades initialt, 

vilket är nettoenergin som ska tillföras. Den parameter som varieras för att uppfylla detta är X.  

Parametern X antar initialt värde 0, för att sedan ökas i steg om 0,01 tills likheten är uppfylld. 

 

Anledningen till att låta kolets specifika värmekapacitet bero på flyktens ändring är för att det ger 

kurvan ett utseende som är representativt för vid vilken temperatur denna exoterma energi påverkar 

koksen under processen. Där flyktavgivandet är störst är även påverkan för den specifika 

värmekapaciteten störst.  

 

I diskussionsdelen av rapporten tas det upp vilken inverkan ändringen av den specifika 

värmekapaciteten har för energibehovet då den implementeras i ett transient förlopp. 
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5 Modellens arbetssätt, kalibrering och validering 
I detta avsnitt beskrivs hur modellen arbetar med sambanden som tagits upp i föregående kapitel i 

rapporten. I modellen har som beskrivits tidigare en metod för finita differenser använts vid 

beräkning av värmeledning i snittet. Lösningen sker med en explicit lösare som diskretiserar 

beräkningarna i tidssteg samt i geometrin. 

 

Modellen är uppbyggd i en huvudmodell, där beräkningar sker, samt i undermodeller som 

huvudmodellen hämtar data ifrån. Sambanden som beskrivits i kapitel 4 är placerade i 

undermodeller. Indata i huvudmodellen är specificeringar om kolkvalitet och måltemperatur för 

koksen samt vid vilken drifthastighet produktionen ämnas genomföras. Modellen genomför sedan 

beräkningar för flamtemperatur, rökgassammansättning och energibalans i förbränningsväggarna 

utifrån det initiala startvärdet för halten koksgas i blandgasen. Startvärdet modellen använder för 

blandgassammansättningen är kalibrerad utifrån de specifikationer användaren har lagt till i indata 

för att komma nära den lösning som modellen slutligen accepterar. Ett bra startvärde gör att 

beräkningarna tar kortare tid att genomföra. 

 

Modellen arbetar enligt följande system i Figur 38 då beräkningar för produktionsfall utförs. 

Punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 i Figur 38 beskrivs nedan. 

 

1. Strålningsenergin q i Figur 39 beräknas för varje nytt tidssteg med ekvation (1). 

Huvudmodellen skickar information till undermodeller från föregående tidssteg om 

sammansättning och temperatur för varje diskret nod i Figur 39, 3 tegelnoder och 5 

kolnoder. 

2. I undermodeller beräknas sammansättningen i kolet, bulkdensitet, verklig densitet, porositet, 

kolets termiska egenskaper och teglets termiska egenskaper för vardera nod. 

3. Undermodeller genererar information om densitet, specifik värmekapacitet, 

värmeledningsegenskaper. 

4. Huvudmodellen beräknar temperaturen i noderna för rådande tidssteg. 

5. Temperaturerna i noderna tillsammans med övriga indata är startvärden för nästa beräkning 

av steg 1-4. 

 

Tidssteget modellen arbetar med är satt till två sekunder. Detta innebär att steg 1-5 ovan genomförs 

ca 40 000 gånger beroende på drifthastighet för att genomföra en beräkningscykel.     
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Figur 38: Figuren visar hur modellen arbetar. 

Efter att modellen har genomfört det antal beräkningsloopar som gäller för ett fall gör modellen en 

kontroll på om målet i beräkningarna har uppnåtts, alltså kokstemperaturen. Har en lösning uppnåtts 

ger användaren förslag på driftparametrar. I det fall en lösning inte har nåtts gör modellen 

justeringar för blandgassammansättningen och genomför sedan ytterligare beräkningar tills lösning 

har uppnåtts. Modellen accepterar ett fel i temperatur på tre grader från måltemperaturen som 

angetts.  

  

 
Figur 39: Figuren visar snittet med noder som modellen genomförberäkningar på. 

Modellen och operatörsfönstret beskrivs även i resultatdelen av rapporten. 

 

5.1 Validering och kalibrering av modell 
Valideringen och kalibrering av modellen är mycket viktigt för slutresultatet, hur dessa är 

genomförda tas upp i detta kapitel. 

 

5.1.1 Kalibrering av modellen 
Kalibreringen av modellen har genomförts genom att jämföra modellens resultat mot verkliga 

driftdata från koksverket. Driftdata har inhämtats under perioden augusti 2014 till januari 2015. 

 

Under denna kalibrering har en kontrollparameter i modellen justerats till dess att modellen arbetar 

på ett sätt som är representativt för driften. Den parameter som har justerats är temperaturen för 

Beräkningsloop 

Korrigeringsloop 

1 3 

2 

4 

5 
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rökgaserna då de lämnar förbränningsväggarna, detta är endast en teoretisk temperatur och ej den 

verkliga, kallad 𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 i beräkningarna som följer. 

 

Vid kalibrering har följande parametrar tagits i beaktning.  

 
Tabell 10: Parametrar som har validerats i modellen. 

Område Parameter 

1. Kolkvalitet Flykthalt, fukthalt. Veckomätningar. 

2. Skorstenar Rökgassammansättning, syrehalt.  

3. Blandgasstation Gasflöde: Koksgas och masugnsgas. 

4. Temperatur Start och sluttemperatur för kol. 

Temperatur på insida av ugnsvägg. 

5. Driftförhållande Trycktakt. Endast de dagar med blandgas 

har använts som underlag. 

6. Gassamansättning Sammansättning i koksgas och 

masugnsgas. 

   

Under kalibreringen av modellen har driftdata arbetats igenom för att identifiera det verkliga fallet 

där modellens resultat och indata representerar det verkliga fallet med så liten avvikelse som 

möjligt. 

 

Driftfallet identifierades till 1/1 2015 och är vid en trycktakt som speglar normal drift. Därmed var 

det lämpligt att kalibrera modellen för denna dag. Sammanställning kan ses nedan för hur modellen 

avviker på de parametrar som går att jämföra.  

 
Tabell 11: Referensdriftfall som modellen har kalibrerats efter. 

 Driftfall 1/1 2015 Modellberäkning 

Trycktakt [Tryckningar/dygn] 117 117 

Blandgasflöde [m3/timme] 40823 40819 

Koksgaskvot [koksgas/hyttgas] 0,15 0,15 

Fukthalt [vikt%] 9,31 9,31 

Flykthalt [vikt%] 23,79 23,79 

O2-halt skorsten 1 [vol%] 4,97 4,99 

O2-halt skorsten 2 [vol%] 6,59 6,66 

O2-halt skorsten 3 [vol%] 3,99 3,99 

 

Under kalibreringen framkom att temperaturen ut ur förbränningsväggarna var lämplig som 

kontrollparameter för energibalansen i förbränningsväggarna. 

Medeltemperaturen i väggarna beräknades enligt ekvation (30) under kalibreringen. Variabeln 

𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 varierades för att finna dess kalibrerade värde i detta referensfall. Stegen i kalibreringen 

visas nedan: 

 

1. Samma indata i modellen som för loggad driftdata för det specifika fallet, parametrarna kan 

ses i Tabell 10. 

2. En initial gissning för 𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 ansattes. 

3. En beräkningscykel genomförs. 

4. Medeltemperaturen på kokskakan enligt modellen jämfördes mot den loggade 

medeltemperaturen för koksen.  

5. Börja om från steg 2 i det fall temperaturerna ej var lika. Är modellens medeltemperatur för 

koksen samma som den loggade temperaturen från koksverket är kalibreringen klar. 
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Nedan ses temperaturen 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 som används i ekvation (1) för gastemperaturen. 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 beror av 

𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 då den är medelvärdet av den adiabatiska flamtemperaturen och 𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙. 

 

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = (𝑇𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 + 𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙)/2    (30) 

  

Då kalibreringen var genomförd infördes ett energisamband för att justera temperaturen för ett 

annat driftfall, exempelvis en annan drifttakt. Sambandet togs fram under en iterativ process under 

detta arbete för att komma fram till hur det skulle utformas.   

Temperaturen 𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙, vilket är temperaturen modellen räknar med för ett specifikt driftfall 

infördes i modellen. Den beräknas genom ett energibalansförhållande som bygger på volymflöde av 

blandgas och gassammansättning, detta samband visas nedan. 

 

 𝑇𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = (
𝑇𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘+𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑉𝑉𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙/𝑉𝑉𝑟𝑒𝑓)

2
) (�̇�𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙/�̇�𝑟𝑒𝑓) (31) 

�̇� = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑠 [𝑁𝑚3/ℎ] 
𝑉𝑉 =  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑔𝑎𝑠𝑒𝑛 [𝑀𝐽/𝑁𝑚3] 
 

𝑇𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 multipliceras med en kvot av värmevärdet på gasen vid det rådande driftfallet och 

värmevärdet på gasen vid kalibreringen. Denna ökar eller minskar den teoretiska uttemperaturen ur 

förbränningsväggarna. Medeltemperaturen av den adiabatiska flamtemperaturen och den justerade 

uttemperaturen multipliceras sedan med kvoten av volymflödena som råder i driftfallet och det 

flöde som användes då modellen kalibrerades. Dessa korrigeringar resulterade i ett väl fungerande 

energisamband vilket kan ses i valideringsresultatet av modellen i kapitel 6. 

 

Temperaturen i ekvation (31) är den temperatur modellen använder i beräkning med gasstrålning 

för värmeavgivande till kolet. 

 

5.1.2 Validering av modellen 
Vid valideringen av modellen har 11 olika driftfall undersökts. Vid urvalet av dessa driftfall var 

idén att jämföra driftfall där syrehalterna i skorstenarna ligger nära det medelfall som används i 

modellen. Dessa 11 driftfall kan ses i Tabell 12 nedan där indata i modellen är detsamma som 

driftfallet. De parametrar som jämfördes under valideringen var medeltemperaturen för koksen och 

blandgasflödet till verket. 

 

Starttemperaturen i Tabell 12 är temperaturen kolet har då en ugn fylls. Den är uppskattad att vara 

13 grader över rådande utomhustemperatur. Detta baseras på ett par mätningar genomförda vid 

koksverket under projektets gång.    
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Tabell 12: Indata för validering av modell mot processdata. 

Testfall Dag Trycktakt K-gaskvot Askhalt Flykthalt Fukthalt Starttemperatur 

1 2014-10-10 110 0,140 0,095 0,240 0,861 23 

2 2014-10-12 110 0,140 0,095 0,244 0,0839 23 

3 2014-10-14 108 0,140 0,095 0,244 0,0887 23 

4 2014-10-21 114 0,150 0,095 0,238 0,0931 20 

5 2014-11-09 118 0,150 0,095 0,245 0,100 20 

6 2014-11-27 112 0,154 0,095 0,238 0,088 20 

7 2014-12-07 117 0,155 0,095 0,243 0,0957 15 

8 2014-12-25 118 0,160 0,095 0,237 0,1031 13 

9 2014-12-29 112 0,138 0,095 0,237 0,1031 13 

10 2014-12-31 118 0,150 0,095 0,238 0,0931 13 

11 2015-01-08 118 0,155 0,095 0,234 0,0947 13 
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6 Resultat 
 

Resultatet som levereras till Oxelösund är en operatörsmodell och en manual till denna. 

I detta kapitel presenteras hur operatörsfönstret ser ut och vad operatörer får för resultat ur det, samt 

hur väl modellen överensstämmer mot processdata vid validering. 

 

6.1 Operatörsfönstret 
Då en beräkning för processdata har genomförts erhålls resultatet i Figur 40 nedan.  

Ytterligare beskrivning av operatörsfönstrets funktioner kan ses i bilaga 1 till rapporten. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 40: Operatörsfönster med indata och resultat. 

Indata 

Till vänster i Figur 40 visas de indata som användare av modellen måste specificera innan en 

beräkning kan påbörjas. Användaren specificerar om denne vill simulera med en bestämd 

blandgaskomposition eller om det är en speciell kokstemperatur som modellen ska genomföra 

beräkningar mot och beräkna blandgaskompositionen. I operatörsfönstret i detta fall har en styrning 

mot en specifik temperatur valts genom att knappen ”Temperaturstyrning” tryckts ner och 

möjliggjort redigering av ”Måltemperatur för färdig koks”. Rutan ”Initial k-gaskvot” är grå i 

bakgrunden, detta gör att den ej går att redigera, men i det fall användaren hade tryckt ner 

”Koksgasstyrning” hade denna gått att redigera. 

Nästa steg är att specificera driftfallet. Där är kolets flykthalt, fukthalt och askhalt tillsammans med 

drifttakten, starttemperaturen för kolet och vilken syrehalt som ska råda efter förbränning resterande 

indata.  

 

 

Resultat Indata 

Kalibreringsverktyg 

Justering av gassamansättning 

för koksgas och masugnsgas 

Spara data 

Beräkningssnitt 
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Resultat 

Resultatet presenteras i mitten figuren. Där visas vilken beräknad mängd koksgas och masugnsgas 

som ska tillföras verket, värmevärdet för blandgasen, de teoretiska syrehalterna i skorstenarna samt 

temperaturen i koksen och i ugnsväggarna för respektive position i beräkningssnittet i 

operatörsfönstret. 

 

Temperaturändring i beräkningssnittet 

Nedan visas temperaturkurvan för kolbädden och teglet under koksningsprocessen, denna bild visas 

i samband med att resultatet visas i operatörsfönstret. 

Temperaturerna som visas är alla noder som är med i beräkningarna, från yttemperaturen i 

förbränningsväggarna ända in till mitten av ugnen går det att följa modellens prediktering av hur 

temperaturen ökar. Det tar drygt 7 timmar innan allt vatten har förångats i mitten av kolbädden 

vilket är ungefär en tredjedel av koksningstiden för att öka temperaturen mindre än 100 grader. 

Sedan sker ökningen mycket snabbare och de sista ca 900 graderna sker på under 14 timmar för 

mittennoden. De noder som ligger närmre tegelväggen kommer över 100 grader på mycket kortare 

tid men deras temperaturgradient är mycket lägre än mittennoden vid temperaturer över 100 oC. 

  
Figur 41: Temperaturkurvans utseende i operatörsfönstret. 

Kalibreringsverktyg 

I operatörsfönstret finns ett kalibreringsverktyg som personal vid koksverket kan använda vid behov 

av att ytterligare trimma in modellen. Fördelen med att ha detta verktyg behöver användare inte gå 

in i Matlab-filerna och hårdkoda om dessa utan det går att göra direkt i operatörsfönstret. 

 

Justering av gassamansättning 

Användare av modellen kan vid behov specificera nya gassammansättningar för koksgas och 

masugnsgas. Just masugnsgasen är viktig at kunna justera då SSAB genomför kontinuerliga 

mätningar av denna. Koksgasens sammansättning mäts sällan.  

 

Spara data 

Vid valet att spara data från en simulering kan användaren ange sökvägen till ett excel-dokument på 

användardatorn och sedan spara all information som visas i operatörsfönstret till detta dokument. 

Modellen läser av dokumentet och identifierar den första lediga raden vilket möjliggör att spara 

flera simuleringar. Excelfilen visas i Figur 42 nedan. Datumet för ett spartillfälle skrivs in i de första 

tre kolumnerna genom att modellen läser av användardatorns klocka och datum. Detta möjliggör att 
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enkelt kunna jämföra mot processdata, vilket SSAB sparar tillsammans med tidpunkten i separata 

program.    

 

 
Figur 42: Urklipp från excelfil modellen skriver data till. 

 

6.2 Resultat av valideringen 
Resultatet från valideringsprocessen presenteras nedan. Under valideringsprocessen var syrehalten i 

skorsten 3 från processdata styrande för vilken syrehalt det ska vara efter förbränningen i indata i 

operatörsfönstret. Från samband gällande läckluften i systemet framkom att syrehalten från knärör i 

batteri 5 till skorsten 3 genererade en ökning av syrehalten med 1 procentenhet på volymbasis. För 

att valideringen skulle vara av värde och eliminera felkällor var det viktigt att använda 

produktionsfall där syrehalterna i skorsten 1 och 2 följer, så bra som möjligt, det samband för luft 

som framtagits och presenterades i kapitel 4. I Figur 43 visas syrehalterna i skorstenarna, både för 

det verkliga driftfallet samt syrehalterna ur modellen som använts under valideringsprocessen för de 

fall som presenterades i kapitel 5. Det som kan observeras är att syrehalterna för skorsten 3 är lika i 

det verkliga och modellens fall, detta eftersom skorsten 3 är referensskorsten. Avvikelsen för 

skorsten 1 och 2 för produktionsfallet och den modellgenererade syrehalten avviker i de flesta fallen 

relativt lite. 
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Figur 43: Syrehalt i skorstenar, modell och det verkliga driftfallet. 

I Tabell 13 visas volymflödet av blandgas till verket i det verkliga produktionsfallet och det 

modellgenererade fallet samt avvikelsen modellen har från produktionsfallet. Medelavvikelsen i 

absoluta tal är 1,93 % för dessa driftfall och en maximal avvikelse på 4,6% har identifierats. 

 
Tabell 13: Validering av blandgasflöde till koksverket. 

Driftfall Uppmätt flöde [Nm3/h] Modellerat flöde [Nm3/h] Modell-avvikelse [%] 

1 37728 39453 4,6 

2 38313 39453 3,0 

3 39230 39038 -0,5 

4 40208 40250 0,1 

5 40296 41003 1,8 

6 40465 39858 -1,5 

7 39504 40819 3,3 

8 41663 41003 -1,6 

9 41562 39857 -4,1 

10 41059 41003 -0,1 

11 40724 41003 0,7 

 

I Tabell 14 visas temperaturen för den färdiga koksen i det verkliga produktionsfallet och det 

modellgenererade fallet samt avvikelsen modellen har från produktionsfallet. Medelavvikelsen i 

absoluta tal är 2,04 % för dessa driftfall och en maximal avvikelse på  

7,8 % har identifierats.  

 
Tabell 14: Validering av kokstemperatur efter tryckning. 

Driftfall Uppmätt kokstemp [oC] Modellerad kokstemp [oC] Modellavvikelse [%] 

1 1025 1045 2,0 

2 1012 1032 2,0 

3 1015 1020 0,5 
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4 1031 1043 1,2 

5 1006 1023 1,7 

6 1010 1066 5,5 

7 1019 1021 0,2 

8 1027 1017 -1,0 

9 1055 973 -7,8 

10 1023 1017 -0,6 

11 1029 1028 -0,1 

 

Resultatet från denna validering analyseras detaljerat i diskussionsdelen av rapporten.  
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7 Diskussion 
 

I denna del av rapporten diskuteras de viktigaste delarna av rapporten och modellens användning 

och säkerhet. 

 

Nyttan med modellen 

Den största nyttan med modellen för SSAB att kunna simulera olika driftfall för att erhålla en 

jämnare drift. Modellens förslag på användandet av processgaser gör det även möjligt för planering 

av driften i större skala genom att ta fram driftunderlag för kommande period. Längden på perioden 

beror på hur länge prognostiseringen sträcker sig. Fördelen med att göra dessa relativt noggranna 

prognoser möjliggör användandet av processgaser för andra ändamål, exempelvis i valsverket, då 

man vet att koksverket får tillräcklig mängd för produktionsfallet.  

I och med detta är det möjligt att minska användning av dyr olja i valsverket vid produktionstoppar 

om koksgas frigörs från koksverket. 

De exakta mängderna olja som kan sparas in vid användandet av en modell har under detta arbete ej 

approximerats då detta inte ingick i arbetets plan. 

 

En annan stor nytta med modellen är att då den är intrimmad och är att fler personer kan ta beslut 

om driften samt att användare genom att simulera olika driftfall kan se direkt i modellen vad en 

specifik omställning kan ge för resultat för hela verket. 

 

Modellens säkerhet – Validering 

I Figur 44 är modellens avvikelse i blandgasflöde och kokstemperatur placerade tillsammans. Vid 

identifiering av de större avvikelserna, högre än 2 %, har följande identifieringar gjorts vid 

undersökning av produktionsdata: 

 

 

 
Figur 44: Sammanställning av avvikelserna i blandgasflöde och kokstemperatur. 

 Driftfall 1: Högre blandgasflöde och högre kokstemperatur. 

o Eventuell anledning till högre temperatur: Modellen räknar med ett högre 

blandgasflöde vilket bidrar till högre temperatur, modellen räknar även med lite 

högre syrehalt än det verkliga fallet vilket drar ner temperaturen, men ej tillräckligt. 

 Driftfall 2: Högre blandgasflöde och högre kokstemperatur. 

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A
vv

ik
e

ls
e

 [
%

]

Driftfall

Modellavvikelse från driftdata [%]
Avvikelse i
blandgasflöde

Avvikelse i temperatur



67 

 

o Eventuell anledning till högre temperatur: Modellen räknar med ett högre 

blandgasflöde vilket bidrar till högre temperatur, modellen räknar även med lite 

högre syrehalt än det verkliga fallet vilket drar ner temperaturen, men ej tillräckligt. 

 Driftfall 6: Lägre blandgasflöde och högre kokstemperatur. 

o Eventuell anledning till denna avvikelse. Datum för detta driftfall var 27/11. Den 

25/11 eldades ren koksgas och den 26/11 var temperaturen på koksen 971 oC, 23/11 

var temperaturen 1026 oC. 27/11 var första dagen med blandgas och batteriet var 

kallare än det borde vara i och med sänkningen av kokstemperatur på 55 oC mot vad 

den borde varit. Ännu en bidragande orsak till att modellen genererar en mycket hög 

temperatur är för att syrehalten under 27/11 var låg. 

 Driftfall 7: Högre blandgasflöde och bra temperatur. 

o Eventuell anledning till denna avvikelse. Modellen räknar med en högre syrehalt 

vilket drar ner temperaturen. 

 Driftfall 9: Lägre blandgasflöde och lägre temperatur. 

o Eventuell anledning till den lägre temperaturen: Ett lägre blandgasflöde genererar en 

lägre temperatur. Från processdata identifierades att det under en flera veckor lång 

period varit en produktionstakt mellan 116-118 tryckningar/dygn. Även perioden 

efter detta driftfall fortsatte denna högre drifttakt. Under detta dygn trycktes 112 

ugnar, mest troligt har ett driftfel inträffat som påverkat antalet tryckningar detta 

dygn. Koksgaskvoten sänktes från 0,16 dygnet innan till 0,138 det aktuella dygnet. 

Ett varmt batteri har även det bidragit till att kokstemperaturen blivit mycket högre 

än modellfallets. 

 

Övriga driftfall som undersökts ligger inom ett bra spann med låg avvikelse. 

 

Med bakgrund av ovanstående valideringsresultat kan modellen anses ge bra vägledning för hur 

driften vid verket ska genomföras för olika driftfall. 

 

Rökgasanalys 

Den rökgasanalys som ligger till grund för luftsamband bör valideras i framtiden. Detta eftersom 

analysen i dagsläget omfattar knappt 60 % av ugnarna och att samplingen är genomförd med 

stickprover för dessa ugnar under en hel dag. Rökgassamansättningen kan variera mycket under 

denna tid beroende på vart i processen mätningen görs. Skorstenssyrehalten mäts endast en gång per 

dag och detta värde har använts för att beräkna läckluften tillsammans med mätningarna i ugnarna. 

Det som skulle kunna stärka luftsambanden i modellen i framtiden är att genomföra rökgasmätning 

av ett batteri där samtliga ugnar tas med under en kort tidsperiod, om möjligt under 2 växlingar och 

även sampla skorstenssyrehalten samtidigt. Genom detta kan ett ännu bättre samband för läckluften 

erhållas. 

 

Blandgasflöde 

Att blandgasflödet som används i modellen bygger på empiriska driftdata har flera fördelar. Detta 

har gjort att ur modellsynpunkt ett värdefullt resultat för denna parameter har erhållits samt att det 

är väl användbara för personal vid koksverket då modellen ger förslag de är vana att använda i 

driften. 

 

En annan fördel ur modellsynpunkt är att då en parameter bygger på empiriska värden reducerar 

detta tiden som modellen kräver för att uppnå en lösning då antalet varierbara parametrar blir färre.  

Den enda parameter som behöver itereras är mängden koksgas i blandgasen. Då modellen är 

kalibrerad att genomföra kvalificerade initiala gissningar för mängden koksgas i blandgasen utifrån 

de indata som definieras av personalen krävs sällan mer än två beräkningscykler för att erhålla 

processdata för ett nytt simuleringsfall.   
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Flykt i kolet 

Vid ändrad flykthalt i kolet ger det en ändring av den specifika värmekapaciteten, genom att kurvan 

blir skiftad nedåt motsvarande den extra exoterma energin som frigörs under koksningen. Beräknas 

endast energin under denna kurva, alltså arean av kurvan, ser det ut som att det krävs mindre energi 

för att genomföra koksning av ett kol med högre flykthalt. Men resultatet av att införa denna 

justering i ett transient förlopp ger en motsatt effekt. Detta eftersom att varje nytt temperatursteg vid 

högre temperatur ger ett minskat energiinnehåll per kilogram kol. Följden blir således att 

värmeledningen går långsammare och mer energi måste istället tillföras kolet för att uppnå 

koksning. För att åskådliggöra detta visas ett exempel nedan. Exemplet består av en geometri med 

tre noder samt en värmekälla vid ena sidan. Vid detta fall visas situationen då den kallaste noden 

har den högsta specifika värmekapaciteten av de tre noderna. Resultatet av detta då uppvärmningen 

fortsätter till nästa tidssteg är att nod 2 och 3 kommer att värmas långsammare till följd av att nod 1 

har lägst specifik värmekapacitet, vilket gör att den totala tiden och energin som behöver tillföras 

ökar. Normalfallet vi värmeberäkningar är att ju högre temperaturen är desto högre är den specifika 

värmekapaciteten. 

 

 
Figur 45: Specifik värmekapacitet för tre noder under uppvärmning. 

Vid en ökad flykthalt i kolet kommer kurvan att skiftas nedåt från läget i Figur 45 och således tar 

uppvärmningen längre tid. 

 

Alternativet till denna lösning hade varit att öka värdet för den specifika värmekapaciteten över hela 

kurvan. Svårigheterna som upptäcktes var att de flesta endoterma reaktionerna som sker under 

koksningen är mycket svåra att beräkna då de sker genom krackning av kolet i flera steg. Detta ger 

mycket komplicerad kemiska samband och tiden för att kunna beskriva allt exakt fanns inte i detta 

arbete, därför genomfördes de lösningar som presenterats i rapporten. 

 

Med antagandet att flykten består av tjära och koksgas gick beräkningarna för den tillförda 

exoterma bra att genomföra genom att använda samband som beskrivits i rapporten. Antagandet att 

ökningen av energin från de exoterma reaktionerna är direkt proportionella mot den ökade energin 

som krävs för att genomföra koksning av kol med högre flykthalt har testats mot produktionsdata 

från Oxelösund. 

Kol med flykthalter mellan 22-24,5 % har undersökts i modellen och modellen fungerar mycket bra 

genom att jämföra resultatet från de verkliga driftfallen med modellens resultat.      

 

Miljöpåverkan från förbränning 

Vid ofullständig förbränning finns risker för att miljöfarliga och hälsofarliga gaser släpps ut i 

omgivningen. NOx, vilket är en grupp gaser som är starkt bidragande till försurning i den 

omkringliggande miljön bildas spontant vid för höga flamtemperaturer, 1600 grader och högre, eller 
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icke fullständig förbränning. Att styra flödet av luft på ett kontrollerat sätt gör att det teoretiskt går 

att undvika dessa utsläpp. Genom att använda modellen för att justera luftflödet är det hela tiden 

möjligt att teoretiskt minimera uppkomsten av dessa utsläpp. 

 

Förslag på fler rutiner vid driften 

Som ett förslag på nya rutiner vid driften för att stärka vissa modellantaganden. Exempelvis att 

verifiera att värmeöverföringen är jämn i höjdled genom att genomföra temperaturprofilmätning 

manuellt med pyrometer under en period. Denna mätning kommer troligast inte att resultera i att 

nya driftåtgärder med exempelvis byte av dysor, utan den är mer för en kort kontroll av 

modellantaganden.  

 

Kalibrera modellen tex en gång om året för att fånga upp förändringar som kan uppkomma tex 

genom igenproppade rör eller ett förändrat läckage. För att genomföra kalibreringen krävs samma 

rökgasanalyser som genomförts tidigare vid koksverket, alltså rökgasmätningar i knärören och 

skorstenar. Genom dessa kan ett nytt samband för läckluft tas fram och med kalibreringsverktyget i 

operatörsfönstret kan justeringar för teoretisk syrehalt i skorstenar genomföras.  

 

Diskussion om några modellantaganden 

Antaganden har gjorts då begräsningar i tillgänglig information eller datamängd har identifierats. 

Det har antagits att temperaturen i rökgaserna är konstant under hela koksningsprocessen. Detta 

bygger på en temperaturmätning som genomfördes ovanpå en luft och blandgas-regeneratorerna 

under arbetets gång. Anledningen till att göra detta antagande var att temperaturvariationerna under 

mätperioden var små. 

 

Vid samma regeneratormätning framkom att temperaturen för luften in i förbränningsväggarna hölls 

kring 1000 0C. Denna temperatur har under arbetet även kommunicerats från SSAB som en 

användbar temperatur för både luft och blandgas in i förbränningsväggarna. (Oxelösund, 2014). 

 

Det har i beräkningarna antagits att värme överförs till tegelväggarna i förbränningskanalerna 

endast via gasstrålning. Anledningen till detta är att det är mycket svårt att modellera rökgasernas 

rörelsemönster samt att vid höga temperaturer och lågt volymflöde har den konvektiva 

värmeöverföringen mycket liten inverkan i jämförelse med gasstrålning. Kalibreringen har 

kompenserat eventuella felaktigheter genom de antaganden som gjorts. 

 

Nya installationer 

En åtgärd som teoretiskt skulle gynna arbetet för operatörer är att installera gasmätare för varje 

enskild regenerator som mäter både gasflöde och sammansättning. Detta skulle innebära att 

överblicken för att hitta avvikelser förbättras avsevärt ifall detta system skulle kopplas upp mot 

kontrollskärmar eller liknande.  

Hur detta skulle kunna genomföras praktiskt är osäkert och en kostnadskalkylering har ej 

genomförts för att undersöka detta alternativ.    

 

 

 

Torkning av kol 

En intressant sak för framtiden vara att undersöka möjligheten att torka kolet innan det tappas i 

ugnarna. Det bör finnas en optimal fukthalt för kolet som både minskar behovet av energi under 

koksningsprocessen och som ändå håller kolet tillräckligt fuktigt för att inte orsaka problem. Att 

alltid ha samma fukthalt vid start av en ny koksning gör att driften kan hållas på en mycket jämnare 

nivå året runt. Torkningen skulle kunna ske genom att exempelvis ta tillvara på varma processgaser 

i en separat anläggning.     



70 

 

8 Slutsatser 
 

Under arbetet har målet uppnåtts i och med framtagandet av modellen och manualen.  

Modellen som getts namnet CokeOp beskriver koksningsförloppet med en teoretisk metod i 

grunden samt vissa empiriska parametrar. 

För massflöden av gaser och luft vid verket har empiriska samband tagits fram för att lösa 

problemen. 

 

Vid validering mot processdata under detta arbete visar modellen bra resultat. 

 

Modellering och kalibrering är utförda mot redan genomförda driftfall. Ny kalibrering kan 

eventuellt vara lämplig för att fånga upp framtida förändringar. 
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9 Fortsatt arbete 
 

Det fortsatta arbetet innefattar för personal på koksverket att göra de sista intrimningarna av 

modellen. Detta genom att justera parametrarna för de teoretiska syrehalterna i skorstenarna. D.v.s. 

att justera sambanden för läckluft. 

 

Ytterligare förslag på arbete som uppkommit under examensarbetet är att utveckla modellen så att 

den istället för att endast beräkna driftparametrar vid stabil drift, även kunna använda modellen vid 

störningar. Här skulle en modell kunna ge förslag på hur driften ska justeras beroende på hur 

allvarligt det uppkomna felet är och hur driften sedan ska återgå till det normala. 

 

För att göra modellen säkrare bör möjligheten undersökas hur modellen ska utformas vid 

antagandet att värmeöverföringen i förbränningsväggarna ej är symmetrisk till följd av att två ugnar 

bredvid varandra kan ligga flera timmar ifrån varandra i tryckfas.  

 

En åtgärd som är att prioritera är att implementera koksgasdrift i modellen. Detta driftfall gäller 

under några veckor under sommaren, samt när begränsningar i masugnsgastillförsel råder eller att 

underhåll av enskilda ugnar genomförs.   

 

Det kan vara intressant med nya kalibreringar i modellen och att utreda möjligheten och 

lönsamheten med att torka kolet innan koksning.  
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11  Bilagor 

Bilaga 1: Instruktionsmanual för CokeOp – 

Energistyrningsmodell för koksverket 
 

Denna instruktionsmanual beskriver mjukvaruprogrammet CokeOp. CokeOp är ett program som 

har till syfte att verka som simulerings- och operatörsverktyg för personal vid koksverket i 

Oxelösund. Resultatet från simuleringen i detta program är förslag till driftparametrar som bygger 

på specifikationer användaren anger om driften. 

CokeOp är framtaget under ett examensarbete som är genomfört via ett samarbete mellan SSAB 

Special Steels i Oxelösund, Swerea Mefos och studenten Fredrik Udén från Luleå Tekniska 

Universitet. 

 

CokeOp är framtaget i mjukvaruprogrammet Matlab och sedan skrivet till ett format som gör att 

användaren ej måste inneha en egen Matlab-licens vid användning. Det enda som krävs är ett 

program som kan läsa Matlab-filer, vilket tillhandahållits tillsammans med installationsfilerna vid 

slutet av examensarbetet. 

Instruktioner för användning av CokeOp 

 

Vid uppstart av CokeOp öppnas följande fönster, Figur 46, där indata och resultat visas samt de 

funktioner som finns i programmet. Detta är det enda fönster som användare av programmet 

kommer att arbeta med. Hur programmet används kommer att stegvis beskrivas nedan. 

Beskrivningen är indelad i sektion 1-8 i Figur 46. 

 

 
Figur 46: CokeOp operatörsfönster. 

Sektion 1: Inmatning av data i modellen samt val av lösningsmetod 

Det inledande steget efter uppstart är att välja lösningsmetod. Alternativen som finns är att 

”Temperaturstyrning” och ”Koksgasstyrning”. 

 Väljs ”Temperaturstyrning” kommer programmet att beräkna den gaskomposition som 

krävs för att uppnå den medeltemperatur på koksen som specificeras i sektion 2. 

 Väljs ”Koksgasstyrning” räknar programmet med den koksgaskvot som anges i sektion 2. 
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Sektion 2: Specificera måltemperatur eller koksgaskvot 

Här specificeras antingen ”Måltemperatur för färdig koks” eller ”Initial k-gaskvot” beroende på 

vilken styrning som valts i sektion 1. Endast en av dessa går att välja i och med att steg 1 endast 

öppnar en av dessa för redigering. 

 

Sektion 3: Här specificeras detaljer om driftfallet och kokskvalitet 

 Den önskade O2-halten är den O2-halt som teoretiskt uppnås i knärören. Anledningen till att 

ange denna är för att vara säker på att man får in tillräckligt med luft i systemet. 

 Fukthalt i kolet är den fukthalt kolet har vid fyllning. 

 Askhalten i kolet, för torrt kol. 

 Flykthalt i kolet är den flykthalt kolet har vid fyllning. 

 Starttemperatur är den temperatur kolet har vid fyllning. 

 Massan på kolet är den massa som fylls i en ugn. I denna version av modellen hålls detta 

värde fast på 14000 kg då modellen är kalibrerad efter detta värde. Vad en ändring gör på 

resultatet har ej kunnat valideras i detta arbete i avsaknad av mätdata. Möjlighet finns för 

redigering genom att trycka på ”Ändra massa”. 

 Produktionshastigheten är den trycktakt som ska simuleras. Antal tryckningar/dygn. 

 I sektion 5 kan korrektionssparametrar för skorstenarna specificeras, beskrivs enskilt senare. 

 I sektion 7 kan gasamansättning för koksgas och masugnsgas ändras, beskrivs enskilt 

senare. 

Sektion 4: Starta beräkningarna genom att trycka på ”Beräkna förslag till drift” 

Efter en stund kommer en ruta upp som anger hur lång tid det är kvar tills beräkningarna är klara, 

visas i Figur 47. Kommer ytterligare en ruta upp är det för att modellen inte hittade en lösning och 

börjar om med en ny k-gaskvot för att justera indata, detta inträffar endast under 

”Temperaturstyrning”. 

  

 
Figur 47: Visar hur långt beräkningarna har gått. 

 

Sektion 5: Resultatet visas efter att beräkningarna är klara 

Där det tidigare var tomt i sektion 5 står nu driftförslag på gasflöden och syrgashalter i skorsten 1-3. 

Även värmevärdet på blandgasen, temperatur i beräkningssnittet och kokstemperatur är angivet. Se 

Figur 48 nedan. 
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Figur 48: Resultat från beräkningar, produktionsförslag. 

Programmet en tolerans att avsluta beräkningarna då temperaturen ej avviker mer än 3 grader från 

den temperatur som specificerats i indata vid ”Temperaturstyrning”. I fallet i Figur 48 är 1000 oC 

angivet som måltemperatur och programmet accepterade lösningen för 999 oC vilket är inom 3 

grader. 

 

Övrigt resultat från beräkning 

Efter en beräkning erhåller användaren även ett temperaturförlopp för de olika noderna i 

beräkningssnittet. Förloppet kan ses i Figur 49 nedan. 

 

 
Figur 49: Temperaturförlopp i beräkningssnittet. 
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Sektion 6: Visar beräkningssnittet och tillhörande temperaturnoder i sektion 5. 

Observera att indexeringen för noderna skiljer en enhet i Figur 49(Går från Tsurf →T6) och Figur 

50(Går från T1→T7). Antalet noder är dock samma antal. Alltså gäller: T1=Tsurf. 

 

 
  Figur 50: Beräkningssnitt. 

 

Sektion 7: I denna sektion kan gassammansättningen för koksgas och masugnsgas ändras. 

Trycks knappen ”Ändra gassammansättning” ner blir de redigerbara. 

 Koksgasen specificeras efter dess våta sammansättning. 

 Masugnsgasen specificeras efter dess torra sammansättning. Modellen räknar alltid med 4,5 

vol% H2O och räknar om övriga gasparametrar till dess våta andel. 

Dessa specificeringar görs innan en beräkning genomförs.  

 
Figur 51: Ändra gassammansättning. 

 

Sektion 8: Spara indata och resultat 

En funktion som finns i programfönstret är valet att spara. Trycker användaren på denna knapp 

sparar programmet alla data som finns specificerade i fönstret till ett exceldokument, dokumentet är 

i exemplet döp till ”exceldata.xls”. Den fullständiga sökvägen till vart exceldokumentet är placerad 

skrivs in i rutan under ”Spara data”-knappen. sökvägen skrivs exempelvis på detta sätt: 

C:\Users\namn\Desktop\2015_03_09\MappMedCokeOp\exceldata.xls  



77 

 

Exceldokumentet fylls på varje gång knappen ”Spara data” trycks ner. Varje ny sparning görs på en 

ny rad i dokumentet. Varje gång dokumentet sparas läggs även datumet då den genomförs in på 

raden. I Figur 52 visas ett urklipp från dokumentet COKEoP skriver data till. 

 

 
Figur 52: Urklipp från excel-dokument där COKEoP sparar data. 

 

Kommentarer till Spara-funktionen 

 Ska driftdata från exempelvis KPZ läggas in i dokumentet görs detta med fördel i en egen 

flik i dokumentet. Detta för att inte störa programmets inläsningsförmåga om eventuellt 

extra indata placeras fel i den fliken CokeOp skriver i.  

 Ett problem som upptäcktes strax innan överlämning var att det endast går att spara 8 

olika driftfall, vid ytterligare driftfall nås en begränsning i kapaciteten för överföring 

mellan Excel och Matlab. Detta kan lösas genom att ha rutinen att ha ett sekundärt 

dokument som man klistrar in data i från dokumentet Matlab sparar, eller om andra 

lösningar tas fram. Sparas allt i ett sekundärt dokument är placeringen ej lika viktig och 

extra data som kan vara bra att lägga till kan även den placeras på valfri plats, ex 

produktionsdata. Det ska gå att spara i xlxs-format för nyare versioner av Microsoft Excel 

med större lagringskapacitet. Dock har detta ej lösts under detta arbete. 

 Back up: Rubrikerna och dess placeringar sammanställs nedan i det fall filen försvinner 

eller liknande, detta för att kunna starta ett nytt dokument med rätt positioner för 

rubrikerna. 
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Position Rubrik 

A1 År 

B1 Månad 

C1 Dag 

D1 Initial k-gas vid beräkningar*100 

E1 O2-halt[%] 
F1 Fukthalt[wt%] 
G1 Flykthalt[wt%] 
H1 Starttemperatur[C] 
I1 Kolmassa i en ugn[kg] 
J1 Produktionshastighet[Treyckningar/dygn] 
K1 Vald måltemperatur[C] 
L1 k-gasKvot 
M1 K-gasflöde [Nm3/h] 
N1 Hyttgas-flöde [Nm3/h] 
O1 Medeltemp gas[C] 
P1 Tegel/gastemperatur[C] 
Q1 Mitt i tegel[C] 
R1 Tegel/koltemperatur[C] 
S1 Kol 5cm[C] 
T1 Kol 10cm[C] 
U1 kol 15cm[C] 
V1 Mitt i ugn[C] 
W1 Medeltemperatur kol[C] 
X1 Skorsten1[O2-halt] 
Y1 Skorsten2[O2-halt] 
Z1 Skorsten3[O2-halt] 
AA1 Värmevärde blandgas[MJ/Nm3] 

Figur 53: Rubriker i exceldokument. Back up för spara. 

 

Felmeddelande 

I programmet finns en kontroll som genomförs varje gång en ny beräkning görs. Denna kontroll ser 

till så att inga fel i indata har skrivits in av användare. I koden finns förprogrammerade intervall för 

indata som modellen accepterar i beräkningarna. Skulle ett värde ha skrivits in fel ger programmet 

ett felmeddelande om vilken parameter som måste justeras för att en beräkning ska kunna 

genomföras.    
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 Bilaga 2: Flykthalt i kol under koksningsprocess 
 

Flykthalten som är kvar i kolet presenteras i denna bilaga. Här presenteras skriptet som används i 

modellen och vid vilka temperaturer olika funktioner gäller. 

 
function Flykthalt=FlykthaltKol(T)         % Andel flykt kvar i kolet 

  

  
if T > 673            % Temperatur [K] 

  
  Flykthalt = -0.000000000000006530319353628200*T^5 + 

0.000000000042715549200048800000*T^4 - 0.000000111692458126354000000000*T^3 + 

0.000146488961550276000000000000*T^2 - 0.096824127010168800000000000000*T + 

25.939595845879400000000000000000; % Samband för temperatur över 673 K 

  
  else 
  Flykthalt= -0.0001653289*T + 1.0484413595;    % Samband för temperatur under 

673 K 

  

  
end 

end 
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 Bilaga 3: Kokskakans ändring under koksningsprocessen 
 

I denna bilaga presenteras mätresultatet från en av dagarna över mätningen av kokskakans 

höjdändring, genomfördes i februari 1994. 

  
Tabell 15: Mätning över höjdförändring i ugnen under koksning. 

Datum 94_02_08       

          

Klockslag Lock 2 höjd [cm] Lock 3 höjd [cm] Relativ höjd lock 2 Relativ höjd lock 3 

12:45 66,9 64,9 1,000 1,000 

13:45 55,8 53,1 0,969 0,967 

14:45 51 47,8 0,955 0,952 

15:45 48,7 45,1 0,949 0,944 

16:45 47,5 43,8 0,945 0,940 

17:45 46 42 0,941 0,935 

18:45 44,4 40,1 0,937 0,930 

19:45 43,1 39 0,933 0,927 

20:45 42,1 38,2 0,930 0,924 

21:45 41,4 37,7 0,928 0,923 

22:45 40,3 36,5 0,925 0,920 

23:45 38,8 34,9 0,921 0,915 

00:45 36,9 33,4 0,915 0,911 

01:45 35,3 31,9 0,911 0,907 

02:45 33,3 29,9 0,905 0,901 

03:45 31,2 26,9 0,899 0,892 

04:45 29,3 25 0,894 0,887 

05:45 27,5 23 0,889 0,881 

06:45 26 21,5 0,885 0,877 

07:45 24,5 20,2 0,881 0,873 
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Bilaga 4: Konstanter för gasstrålning (Modak, 1978). 

 
Figur 54: Konstanter som används i beräkningar för gasstrålning. 
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Bilaga 5: Jenker retort, massbalans för flykt. (Loison, Foch, & 

André, 1989) 
Tabellen nedan visar massbalans för flykten från en Jenker retort ur tabell 11.4 - "Balances from the 

Jenker retort" i Coke quality and production. Testerena är genomförda med torrt kol, vattnet som 

utvinns vid dessa tester har i beräkningarna gjorts om till olja och tjära. Anledningen till detta 

antagande är att för lite kunskap erhållits hur detta vatten utvinns och påverkar energibalansen 

under koksningen, det kan inte beräknas som vanligt ytvatten. 

 

 
Figur 55: Massbalans för flykt. 


