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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med detta arbete är att studera möjligheterna att nyttja de biprodukter som bildas vid 
integrerad ståltillverkning hos SSAB Tunnplåt i Luleå. Biprodukterna i detta fall är de 
energirika processgaser som skapas från koksningsprocessen, masugnsprocessen samt LD-
processen.  
 
Detta arbete har koncentrerats på att titta på de förutsättningar som finns för att separera ut 
metanet som finns i koksgasen för vidare användning internt inom SSAB-koncernen. Påpekas 
bör att en del av processgaserna som bildas vid koksverk, masugn och LD redan återanvänds 
internt på SSAB Tunnplåt AB som bränsle i flertalet processer. Överskottet av dessa gaser 
blandas och används sedan bland annat av det närliggande värmekraftverket, Luleå Kraft AB 
(LUKAB) och Nordkalk. Den del av processgaserna som inte används av SSAB eller externa 
företag facklas bort under kontrollerade former. 
 
Från koksverket bildas det årligen koksgas till ett energivärde av ca 1726 GWh och arbetets 
huvudinriktning är att studera förutsättningarna och följderna av att separera ut metangas från 
koksgasen. Detta för att sedan transportera metangasen till SSAB i Borlänge för användning 
som bränsle i någon av de två värmningsugnarna (ugn 301 och ugn 302) som idag eldas med 
olja respektive gasol. 2004 förbrukade ugn 301 gasol till ett energivärde av 513 GWh, 
motsvarande energivärde för ugn 302 som eldas med olja var 566 GWh.  
 
En fullständig separering, dvs. man separerar ut så mycket metangas som möjligt, innebär 
nästan en halvering av energiinnehållet i koksgasen, vilket motsvarar att den utseparerade 
metangasen skulle få ett energivärde på ca 800 GWh. Då inte metangasens energivärde räcker 
för att täcka båda ugnarnas energibehov föreslås att man ska göra beräkningar och kalkyler 
för att separera ut metangas till ett energivärde som motsvarar energibehovet för ugn 301, dvs. 
513 GWh.  
 
Användning av metangas istället för gasol i ugn 301 medför både lägre bränslekostnader och 
lägre CO2-utsläpp för SSAB. Då all koksgas, och följaktligen all metangas, redan förbrukas 
på SSAB i Luleå på ett eller annat sätt så innebär det att CO2-utsläppen som kommer från en 
eventuell eldning av metangas i Borlänge redan är inräknad i SSAB: s utsläpp av CO2, därmed 
beror de lägre CO2-utsläppen enbart på minskningen av gasolanvändandet. Årligen skulle 
SSAB minska sina CO2-utsläpp med ca 120 000 ton. Enligt Svenska Bioenergiföreningen 
(SVEBIO) kostar utsläppsrätter för CO2 kring 180 kr/ton, för SSAB resulterar detta i en 
kostnadsminskning för utsläppsrätter med nästan 22 Mkr/år.  
 
Efter samtal med både AGA Gas AB och Air Liquide visade det sig att det inte finns några 
självklara metoder för hur en separering av metangasen skulle gå till då ingen av dessa företag 
har liknande befintliga anläggningar. Men den teknik som är bäst tillämpad för detta ändamål 
är PSA (Pressure Swing Adsorption) och absorptionsteknik. Anledningen till att dessa 
metoder är bäst lämpade är att det dels är en väl beprövad teknik för uppgradering av biogas i 
Sverige, vidare om man tittar på förutsättningarna på SSAB i Luleå, gällande 
gassammansättning och storleken på gasflödet, visar det sig att dessa metoder är bäst lämpade 
sett till både ekonomi och önskad renhet av metangasen. Att det inte finns befintliga 
anläggningar för metanseparation från koksgas gör att det är svårt att estimera en kostnad för 
separation och kondensering av metangas. Utifrån detta bestämdes att man ska titta på vad en 
sådan anläggning får kosta om man räknar på tre olika pay-off tider. Beräkningarna är 



baserade på att SSAB får betydligt lägre bränslekostnader vid användning av metangas istället 
för gasol. Årligen skulle SSAB:s bränslekostnaderna minska med ca 133 Mkr. 
Tabellen visar kostnader samt de minskade bränslekostnaderna för tre olika pay-off tider 
 
Engångskostnader: 3 År 7 År 10 år 
Konvertering (Borlänge) [Mkr] 3 3 3 
Konvertering (Luleå) [Mkr] 10 10 10 
Årliga kostnader:    
Transport [20 Mkr/år] 60 140 200 
Nordkalk [14 Mkr/år] 42 98 140 
Lulekraft AB [21 Mkr/år] 63 147 210 
Investeringskostnad:    
Separering + kondensering [Mkr] 222 535 770 

Totalt: [Mkr] 400 933 1333 
Minskade bränslekostnader [~133 Mkr/år] 400 933 1333 
 
Nordkalk och LuleKraft är med som kostnad på grund av att dem årligen köper koksgas för ca 
35 Mkr, det är inte en kostnad i dess rätta bemärkelse men eftersom SSAB går miste om 
intäkter så har vi valt att ta med dem som kostnad. 
 
Enligt SSAB så brukar en investering i den här storleksordningen kräva en pay-off tid på tre 
år. I det fallet så skulle en anläggning för separation och kondensering av metangas, enligt 
tabell 1, få kosta kring 200 Mkr. I denna kalkyl är inte kostnadsminskningen för 
utsläppsrätterna inräknade. Om man inkluderar dem skulle det innebära en ökning av den 
tillåtna anläggningskostnaden.  
 
2005 bildades koksgas till ett energivärde av 1726 GWh och SSAB förbrukade 1358 GWh 
och externa företag förbrukade 334 GWh, resterande mängd facklades bort. Efter separation 
av 513 GWh metangas återstår det gas till ett energivärde av 1213 GWh, denna gas är en 
blandning av koksgas och tailgas och har ett värmevärde på ca 14,4 MJ/Nm³. Med tailgas 
menas den gasström som blir kvar efter att metanet har separerats ut.  
 
Då energimängden i blandgasen inte räcker för att tillgodose SSAB och de externa företagens 
energibehov krävs det alternativa bränslen.  
För SSAB:s del medför metanseparationen ett underskott av koksgasenergi på 145 GWh. 
2005 facklade man bort masugnsgas till ett energivärde av 166 GWh så ett möjligt sätt för 
SSAB att lösa detta är att nyttja det överskott av energi som finns tillgänglig i form av 
masugnsgas.  



ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to study the possibilities for other uses for the byproducts gases 
that are formed during steel production at SSAB Tunnplåt in Luleå. The byproducts in this 
case are the process gases that are formed from the coke oven, the blast furnace and the basic 
oxygen furnace.  
 
This project has focussed on the possibility to separate the methane gas from the coke oven 
gas for further use within SSAB. A remark should be made that a large volume of the process 
gases are already used within SSAB Tunnplåt in Luleå as fuel in different processes. The 
excess gas is mixed and used by, among others, the nearby power and district heating plant 
LuleKraft AB (LUKAB) and Nordkalk. The excess process gases that are not used  by SSAB 
or by external companies are flared off.    
 
Every year coke oven gas is formed with an energy content of about 1726 GWh/yr and the 
focus of this thesis is to study the possibilities and consequences of installing methane 
separation from the coke oven gas. The idea is to separate and transport the methane to SSAB 
in Borlänge for further use in any of the two reheating furnaces (SSAB U301 and U302) that 
are used in the rolling mill. U301 is fired with  propane and oven U302 is fired with fuel oil. 
In 2004, the two furnaces consumed propane with an energy content of 513 GWh and fuel oil 
to an energy content of 566 GWh.  
 
If one separates all the methane gas from the coke oven gas, then the total energy in the coke 
oven gas would be halved. This energy value would be equivalent to approximately 800 
GWh/yr. The energy value from the methane gas supplied doesn’t cover the energy 
requirements for both furnaces, so it was decided that the calculations should be made when 
one separates methane with an energy content that corresponds to the energy requirements for 
furnace U301, i.e. 513 GWh/yr. 
 
Use of methane instead of propane in  U301 results in lower fuel costs for SSAB, and it also 
reduces the CO2 emission. All the coke oven gas, hence all the methane gas, is already used in 
Luleå, therefore the CO2 emissions that comes from the methane is already included in the 
CO2 discharges from SSAB in Luleå. Therefore the lower CO2 discharge only depends on the 
reduction in the use of propane. SSAB would reduce their annual CO2 discharge by 
approximately 120 000 tons. According to Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) the 
emission rights for CO2 costs approximately 180 kr/ton, so for SSAB this results in a credit 
for emission rights with almost 22 Mkr/yr, assuming constant costs.  
 
According to AGA Gas AB and Air Liquide, there are no obvious methods how one can 
design the process to separate and liquefy methane gas, and that’s because these companies 
don’t have similar existing plants. But the best way to accomplish this is to use PSA (pressure 
Swing Adsorption) or other absorption technique. The reason why these methods are most 
suitable is because they are well-tried methods for biogas upgrading in Sweden. If one look at 
the gas, considering composition and the size of the gas flow of the coke oven gas at SSAB in 
Luleå, it seems like these methods are the most suitable both economically and for the 
required purity of the methane gas. A result of the fact that neither AGA Gas AB nor Air 
Liquide has construced plants to separate and liquify methane gas, is that it’s difficult to 
estimate a cost for such a process. It was then decided to evaluate what such a plant may cost 
if one calculates for three different pay-off times. The calculations are based on the 



assumption that SSAB reduces their fuel costs when using methane instead of propane. SSAB 
would reduce their annual fuel costs with approximately 133 Mkr. 
 
Table 2 shows the costs for three different pay-off times.  
 
Fixed cost: 3 Year 7 Year 10 Year 
Converting (Borlänge) [Mkr] 3 3 3 
Converting (Luleå) [Mkr] 10 10 10 
Fixed annual cost:    
Transportation [Mkr] 60 140 200 
Nordkalk [Mkr] 42 98 140 
Lulekraft AB [Mkr] 63 147 210 
Investment cost:    
Separate + liquify [Mkr] 212 525 760 

Total: [Mkr] 400 933 1333 
 
Nordkalk and LuleKraft are included as fixed cost because they purchase coke oven gas for 
approximately 35 Mkr per year. These are not fixed costs in the usual sense, but since they 
reduce the income for SSAB, it was decided to include them as fixed costs.  
 
According to SSAB, an investment of this size usually requires a pay-off time of three years. 
In that case, a plant to separate and liquefy the methane could cost about 200 Mkr, according 
to table 2. In this calculation the cost reductions from the CO2 emission rights are not 
included, if one includes them it would mean that the allowable construction costs would 
increase.  
 
In 2005, coke oven gas was generated with an energy contetn of approximately 1726 GWh for 
which  SSAB used 1358 GWh and the external companies used 334 GWh. After separation of 
methane gas with an energy content of 513 GWh there remains gas with an energy content of 
1213 GWh. This gas is a mixture of coke oven gas and tail gas and it has a heating value of 
approximately 14.4 MJ/Nm³. Tail gas refers to the gas that is left after the methane has been 
separated.  
 
The total energy content of the mixed gas doesn’t satisfy the energy requirements at SSAB, 
which means that one has to use other energy sources. The methane separation results in a 
energy deficiency in the coke oven gas of approximately 145 GWh/yr for SSAB’s internal 
requirements. In 2005, blast furnace gas was flared off with an energy content of 
approximately 166 GWh. One way of solving this is to use the blast furnace gas to 
compensate for the lack of energy that occurs from the methane separation. 
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Bilagor: 
 
1. Beräkning av tillåten anläggningskostnad, flöden och värmevärden.



 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
SSAB Tunnplåt är ett integrerat stålverk som i Luleå består av ett koksverk, en masugn, två 
LD-konvertrar och två stränggjutningslinjer. Vid integrerad ståltillverkning (ståltillverkning 
baserad på järnmalm) skapas energirika processgaser som biprodukt från bl.a. 
koksningsprocessen, masugnsprocessen och LD-processen och vars energiinnehåll och 
tillgänglighet varierar. SSAB i Luleå kan sägas vara energimässigt självförsörjande, detta 
beror på att processgaserna återanvänds internt som bränsle i flertalet processer. Överskottet 
av dessa gaser blandas och används sedan bland annat av det närliggande värmekraftverket, 
Luleå Kraft AB (LUKAB) och Nordkalk. Den del av processgaserna som inte används av 
SSAB, LUKAB eller Nordkalk facklas bort under kontrollerade former.  
Gasen som bildas i koksningsprocessen är den mest energirika av de tre gaserna, detta beror 
på att den innehåller metangas som står för ca 23 % av volymen och nästan 50 % av dess 
totala energiinnehåll. Under 2005 bildades koksgas till ett energivärde av ca 1726 GWh.  
 
Vid valsverket på SSAB i Borlänge används gasol och olja som bränsle till de två 
värmningsugnarna, bränsleförbrukningen i de två ugnarna uppgick 2004 till 513 GWh gasol 
och 566 GWh olja.  
 
För att undersöka potentialen av en alternativ användning av processgaserna så genomfördes 
ett examensarbete under hösten 2005 och våren 2006 på Mefos i Luleå.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet: 
 
      ●     Analysera potentialen för separation av metan från koksugnsgasen för vidare    
              transport och användning i värmningsugnarna i Borlänge. 
      ●     Analysera effekten av framställning av alternativa bränslen för dagens användare av  
              koksugnsgas och blandgas.  
      ●     Ta fram ett kostnadsunderlag för en metanseparation och dess följder. 
 

1.3 Mål 
 
Målet med detta examensarbete är att se om det är möjligt att via en metanseparation förbättra 
läget för SSAB sett till både miljö och ekonomi.  
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2 METOD 
 
För att få en bättre förståelse för ståltillverkning och dess olika processer inleddes 
examensarbetet med att göra en litteraturstudie inom området. Informationen hämtades dels 
från tidigare utförda arbeten samt från Internet. Det ingick även en guidad rundtur på SSAB 
då en presentation av företaget gjordes samt en visning av koksverk, masugn och stålverk.  
 
Detta arbete handlar om alternativ användning av processgaserna som bildas inom SSAB och 
då framförallt hur man kan nyttja den energirika metangas som finns i koksgasen. Ett problem 
är hur man ska skilja ut metangasen från koksgasen. Det finns då en rad olika metoder för hur 
man kan separera ut metanet och dessa metoder skiljer sig åt både i kostnad och i vilken 
renhet man vill att metanet ska ha. Då en sådan separation kräver experthjälp så togs kontakt 
med bland annat Air Liquide och AGA Gas AB.  
 
Eftersom koksgasen har det högsta värmevärdet av de tre processgaserna så spelar den en 
viktig roll sett till energisparsynpunkt då denna används som bränsle i flertalet processer inom 
SSAB. 2005 bildades koksgas till ett energivärde av ca 1726 GWh och den interna 
förbrukningen av koksgas inom SSAB låg på ca 1358 GWh. När metangasen urskiljs från 
koksgasen innebär det att koksgasens värmevärde minskar. Detta medför att energin som 
finns i koksgasen efter metanseparationen inte räcker till alla interna konsumenter. Till följd 
av detta så togs kontakt med koksgaskonsumenterna inom SSAB för att titta på vilka 
bränslealternativ som finns tillgängliga. 
 
Ett möjligt sätt att använda sig av det utseparerade metanet är att transportera det till SSAB i 
Borlänge för användning i deras värmningsugnar som idag använder gasol och olja som 
bränsle. För att få hjälp med transportkostnaden togs kontakt med Green Cargo.   
 
Figur 1 visar dispositionen av rapportens olika kapitel 
 
 

 
Figur 1. Disposition av rapportens olika kapitel
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3 BESKRIVNING AV SSAB KONCERNEN 
 
SSAB, Svenskt Stål AB, bildades 1978 genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i 
Borlänge, Oxelösunds Järnverk och Norrbottens Järnverk i Luleå och koncernen inriktar sig 
på marknaden mot höghållfasta stål. Koncernen består av fyra dotterbolag. SSAB Tunnplåt 
och SSAB Oxelösund som står för själva ståltillverkningen, Plannja står för vidareförädling 
och Tibnor som är koncernens handelsföretag.  
 
SSAB Tunnplåt AB bildades 1988 genom en sammanslagning av stålverken i Luleå och 
Borlänge. Själva ståltillverkningen är placerad i Luleå medan företagets anläggning för 
valsning och beläggning av tunnplåt är beläget i Borlänge.  
Nedan följer en beskrivning av verksamheten vid SSAB Tunnplåt i Luleå och Borlänge. 
 

3.1 Verksamheten vid SSAB Tunnplåt i Luleå 
 
Vid verksamheten på SSAB Tunnplåt i Luleå produceras råstål av olika kvalitéer. I 
verksamheten erhålls även säljbara biprodukter som bensen, tjära, svavel, hyttsten, argon och 
brännbara processgaser mm. Figur 2 visar en översiktsbild av produktionsflödet, d.v.s. 
koksverk, masugn, stålverk samt stränggjutningsanläggningen. 
 

 
Figur 2. Produktionsflöde 
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning samt illustrationer av produktionsflödet. 

3.1.1 Koksverk 
 
Koksverket har som uppgift att tillverka koks som används som reduktionsmedel för 
råjärntillverkning i masugn 3. Den största delen koks som används i masugn 3 tillverkas vid 
koksverk 75. Via transportband går sedan koksen från koksverk till masugn. För att tillverka 
koks används stenkol från främst U.S.A., Kanada och Australien. Den transporteras in via båt 
under de månader som vattnen är isfria. Avlastat kol lagras i ett stort kollager som är placerad 
i anslutning till hamnen vid koksverket. Där används s.k. kolgrävare för att placera kolet på 
transportband, vilket tar kolet till koksverket och fylltornet som är placerad ovanför batteriet 
som består av ett antal vertikala ugnar. Däremellan passerar kolet en kolkross, ett mellanlager 
och sortenbunkern. Under fylltornet finns en fyllvagn, vars uppgift är att förse varje ugn med 
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rätt mängd kol vilket varierar lite mellan ugnarna. Koksverkets hjärta är själva koksbatteriet. 
Koksbatteriet består av 54 st koksugnar fördelade i fem tryckningsserier, fyra med 11 ugnar 
och en med 10 ugnar. Tömningen av koksen sker med en tryckmaskin vilken är placerad på 
ena sidan at batteriet. Vid tryckning hamnar koksen i en släckvagn vilken tar den vidare till ett 
släcktorn, där ungefär 40m³ vatten töms över den varma koksen. Koksen kyls snabbt för att 
den inte ska brinna upp när den utsätts för luft efter tryckningen. När tryckcykeln är avslutad 
fylls ugnen med nytt kol genom ugnens fyra fyllhål vilka är placerade i ugnens topp.  
 
Koksningsprocessen 
 
Koksningsprocessen innebär att man värmer upp stenkolet utan tillgång till syre, så kallad torr 
destillering. Detta sker i ungefär 18h vid en temperatur av cirka 1100 grader Celsius. Vid 
koksningen avdrivs flyktiga föreningar som rågas. Ungefär 25 % av stenkolet omvandlas till 
rågas, även koksgrus bildas. Rågasen består främst av vätgas, metangas och högre kolväten 
vilket bidrar till att rågasen får ett högt värmevärde. Rågasen som bildas i ugnarna renas i 
gasreningsanläggningen, vilket förenklat består av ett antal olika reningssteg för de olika 
ämnena, bland annat så renas råbensen, svavel och tjära bort. Tanken med alla steg är att 
avlägsna så mycket som det går av respektive ämnen. För tjäran används förkylare vilket 
sänker gastemperaturen samt el-filter som separerar tjärpartiklarna från rågasen. Därefter 
följer naftalintvätt, svaveltvätt, ammoniaktvätt och bensentvätt. Flera av dessa ämnen (t.ex. 
bensen och tjära) säljs vidare som råvaror till övrig industri. Den renade rågasen kallas sen för 
koksgas. Koksgasen samlas i en gasklocka för att sedan återanvändas som bränsle till 
undereldningen i koksverket, återstoden av gasen, ungefär 50 %, används som bränsle i olika 
processer inom SSAB. Figur 3 visar en översiktsbild av koksverket samt dess gasnät. 
 

 
Figur 3. Översiktsbild koksverket, gasrening samt gasnät. 
 

3.1.2 Masugn 
 
I masugnen omvandlas de komponenter (malmpellets, koks, kalk och olika tillsatsämnen) som 
toppchargerats kontinuerligt till råjärn. Vid processen erhålls även masugnsgas och hyttslagg. 
Råjärn och slagg tappas ur botten av masugnen ca: 8 gånger per dygn. Råjärnet tappas i s.k. 
torpeder för transport till stålverket för vidare behandling. Slagg tappas i slaggskänkar för att 
sedan tippas på ”hyttslaggtippen” där den kyls med vatten.  Tabell 1 visar ungefärlig 
materialåtgång vid tillverkning av ett ton råjärn. 
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Tabell 1. Ingående ungefärlig materialåtgång vid tillverkning av 1 ton råjärn 
Malmpellets 1400 kg 
Koks 345 kg 
Kolpulver 120 kg 
Stoftbriketter 60 kg 
Kalksten 40 kg 
LD-slagg 40 kg 
Mn-slagg 5 kg 
Blästerluft 1040Nm³ 
 
I anslutning till masugnen finns fyra stycken varmapparater, s.k. cowprar som förser 
masugnen med förvärmd blästerluft. Det finns även en kolpulverinjektionsanläggning som 
ökar temperaturen i masugnen genom förbränning av pulveriserat kol. Figur 4 visar en bild på 
masugnen och cowprar. 
 

 
 
Figur 4. Masugn med cowprar. 
 
Masugnsprocessen 
 
Masugnen kan delas in i tre delar, den nedersta, mittersta och översta delen. Reaktionerna som 
sker i var och en av dessa delar varierar p.g.a. olika temperaturer.  
 
Processen drivs av de gaser som bildas vid masugnens nedre del. Blästerluft med extra syrgas 
tillförs i stor mängd in i masugnen, detta görs för att reducera och värma malmen. Kolpulver 
tillsätts med syrerik blästerluft i den nedre delen av masugnen. Omgivningen har en hög 
temperatur och överskottet av kol reducerar koldioxid till koloxid i en endoterm reaktion 
(energikrävande). Det är koloxiden som bland annat behövs för att reduktionen av malmen 
ska kunna ske i masugnen. Denna reaktion står för ungefär hälften av värmebehovet för hela 
masugnen. 
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Reduktionen av järnmalmen från järnoxider till järn sker genom att syret i järnoxiden 
avlägsnas genom ett antal reaktioner. I den nedre delen är det järnoxiden (FeO) som 
reduceras. 
 
Den mittersta delen upptar drygt hälften av masugnsvolymen. Här har de fasta ämnena och 
gasen ungefär samma temperatur vilket medför litet värmeutbyte. Den mittersta delen kallas 
därför för den termiska reservzonen. Här sker en reduktionen som omvandlar järnoxiden 
(FeO) och kolmonoxiden (CO) till järn (Fe) och koldioxid (CO2). Även vätgas (H2) bildas här. 
I början av den mittersta delen (se figur 5) finns vad som kallas en kemisk inaktiv zon. Här är 
de ingående gaserna och malmen i jämvikt vilket resulterar i litet utbyte av syre. 
 
I den översta delen överförs en stor del av värmen i gaserna till de material som 
toppchargerats. Detta gör att den fukt som finns i materialen förångas.  
 

 
 
Figur 5. Genomskärningsbild masugn t.v. och ungefärlig temperaturfördelning för solida material och gas 
i de olika delarna av masugnen t.h.  
 

3.1.3 Stålverk 
 
I stålverket behandlas det flytande råjärnet för framställning av stål av önskad kvalitet. Vid 
processerna erhålls också slagg, restprodukter samt LD-gas.  
 
Omhällning 
 
När råjärnet kommer till stålverket så hälls det över från torpedon till råjärnsskänkar vid 
någon av de två omhällningsstationerna. 
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Avsvalning 
 
Efter omhällning transporteras råjärnsskänken med hjälp av travers till avsvalningen. Det 
avsvalningsmedel som används, t.ex. kalciumkarbid, soda, kalk och magnesium, injiceras 
med en lans. Avsvalningsmedlen reagerar med svavlet i råjärnet och bildar slagg som flyter 
upp på järnbadets yta och som sen dras av med en slaggskrapa. Slaggen hälls sedan ut på en 
avsvalningstipp där den avsvalnar och stelnar.  
 
LD-konvertrar (LD 1 och LD 2) 
 
I LD-konvertern förädlas råjärnet till stål. Råjärnet färskas, vilket innebär att kolhalten sänks 
genom att syrgas blåses mot det flytande råjärnets yta, vilket gör att kolet oxiderar till 
kolmonoxid/koldioxid och avgår som gas. Syrgasen erhålls från ett syrgasverk. Tabell 2 visar 
förändringen av råjärnet under LD processen.  
 
Tabell 2. Förändring av råjärnet under LD processen 
 Råjärn (%) Råstål (%) 
Kol (C) 4,50 0,040 
Kisel (Si) 0,35 0 
Mangan (Mn) 0,40 0,15 
Fosfor (P) 0,035 0,005 
Titan (Ti) 0,10 0 
Vanadin (V) 0,30 0,003 
 
Hela processen går till så att skrot tillsätts i LD-konvertern, dels för att kyla då värme 
utvecklas vid processen, och dels för att fungera som extra järntillsats. Därefter hälls det 
flytande råjärnet över skrotet varpå syrgasblåsningen startar. När rätt kolhalt erhållits avtappas 
först stålet i en skänk och därefter slaggen i en slaggskänk. Till stålskänken tillsätts vid behov 
legeringsämnen, exempelvis kisel, mangan titan eller andra ämnen.  Figur 6 visar omhällning, 
avsvalning samt LD (chargering, färskning och tappning). 
 

 
Figur 6. Omhällning, avsvalning samt LD (chargering, färskning och tappning). 
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Skänkmetallurgi – CAS-OB 
 
Det flytande stålet transporteras sedan i skänken till CAS-OB, där en sista kontroll och 
justering av legeringsämnen görs. För att homogenisera stålet blåses argon in genom en 
spolsten i botten på skänken. Vid behov av temperatursänkning tillsätts skrot. Stålet kan 
värmas eller kylas genom t.ex. syrgasblåsning eller tillsats av aluminium och stålskrot.  
 
Vakuumbehandling 
 
Om stål med extra höga krav på kol-, syre eller vätehalter, ska produceras så behandlas det 
flytande stålet i RH-anläggningen, där pumpas det runt i en vakuumklocka och p.g.a. det låga 
trycket så avgår kol, syre (som CO2) och väte.  
 

3.1.4 Stränggjutning 
 
Från CAS-OB eller RH-behandlingen går sedan det färdiga flytande stålet till 
stränggjutningen. Från skänken, som hänger på s.k. skänklar fästade på ett vridtorn, tappas 
stålet i en gjutlåda. Gjutlådans uppgift är att rymma så mycket stål att gjutningen kan fortgå 
kontinuerligt även vid skänkbyte, dämpa stålflödets rörelser samt ge ett jämt och kontrollerat 
flöde. Från gjutlådan tappas stålet i gjutkokillen som i princip är en rektangulär tratt med 
ställbara sidor. Gjutkokillen är tillverkad av koppar och kyls med vatten. I kokillen tillsätts 
även gjutpulver för att ”smörja” mellan den stelnade stålytan och gjutkokillens väggar. När 
stålsträngen lämnar gjutkokillen så styrs den av rullar ordnade i en gjutbåge. Samtidigt kyls 
stålsträngen med vatten eller vatten/tryckluft som sprutas direkt på denna. Då strängen har 
böjts av horisontellt och stelnat helt, kapas den till rätt längd. Till sist läggs den på 
avsvalningsbäddar för att sen lastas på tåg för transport till bl.a. SSAB i Borlänge. Figur 7 
visar skänkmetallurgi – CAS-OB, vakuumbehandling och stränggjutning. 
 

 
Figur 7. Skänkmetallurgi, vakuumbehandling och stränggjutning. 
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3.2 Verksamheten Vid SSAB Tunnplåt i Borlänge 
 
Verksamheten i Borlänge omfattar varmvalsning, kallvalsning, metallbeläggning och 
färgbeläggning av tunnplåt. Nedan följer en kort beskrivning av varm- och kallvalsning.  
 

3.2.1 Varmvalsverket 
 
Varmvalsverket utgör den första delen i processflödet i SSAB Tunnplåts anläggning i 
Borlänge och är den direkta fortsättningen på det flöde som startar vid SSAB:s anläggningar i 
Luleå och Oxelösund. Här följer en beskrivning av de olika stegen som sker i varmvalsverket.  
 
Återvärmningsugnarna 
 
Processen i varmvalsverket börjar med lastning av ämnen i ämnesterminal och transport till en 
av de två återvärmningsugnarna (ugn 301 och ugn 302), som är så kallade stegbalksugnar. 
Där värms ämnena till ca 1200°C och på grund av den höga temperaturen bildas det oxidskikt 
på ämnet som tas bort vid flera tillfällen. Ugnarna är de två enskilt största bränsleförbrukarna 
i Borlänge, 2005 förbrukade ugn 301 gasol till ett energivärde av 513 GWh, motsvarande 
siffra för ugn 302 som eldas med olja låg på 566 GWh. Efter värmningsugnarna transporteras 
ämnena vidare till förparet.  
 
Förparet 
 
Här reduceras ämnets tjocklek från ca 220 mm till ca 30 mm. Förparet är reversibelt vilket 
innebär att ämnet passerar förparet flera gånger, normalt fem gånger. Här sker även kantning 
och finjustering av bandbredden. Efter reducering av tjockleken och justering av ämnet 
transporteras det vidare till coilboxen där den på grund av det begränsade utrymmet mellan 
förparet och färdigverket lindas upp.  
 
Färdigverket 
 
I färdigverket valsas bandet ner till mellan 1,8 mm och 16 mm. Valsningen måste ske vid rätt 
temperatur för att bandet ska få rätt mekaniska egenskaper. Tjocklek, profil och bredd mäts 
kontinuerligt och finjusteras automatiskt, men kan även justeras manuellt.  
 
Kylsträcka 
 
Efter färdigverket kyls bandet i kylsträckan. Kylningen sker med hjälp av duschar som är 
placerade både under och över bandet. Bandet kyls till olika temperaturer beroende på vilka 
mekaniska egenskaper man vill att bandet ska ha. 
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Haspling 
 
Efter kylning hasplas bandet upp i rullform. Rullen bandas, märks och transporteras ut för 
avsvalning innan den processas vidare. Merparten av banden levereras direkt till kund. En del 
går vidare till formatklippning eller spaltning och ytterligare en del går vidare till 
kallvalsverket. Figur 8 visar en översikt av varmvalsverket.  
 

 
Figur 8. Översikt av varmvalsverket. 
 

3.2.2 Kallvalsverket 
 
Kallvalsning ger i jämförelse med varmvalsning bättre tjockleks och breddtoleranser samt 
jämnare mekaniska egenskaper. Det går också att tillverka band ända ner till 0.3 mm, vilket är 
mycket tunnare av vad ett varmvalsverk kan producera. Nedan följer en beskrivning av de 
olika stegen som sker i kallvalsverket.  
 
Betning 
 
Det finns två betsträckor vars huvudsakliga syfte är att avlägsna det glödskal, järnoxid, som 
bildats på ytan efter varmvalsningen. Bandet går först genom ett sträckriktverk vars uppgift är 
att förbättra planheten och bryta upp oxidskiktet för att underlätta betningen. Själva betningen 
sker i saltsyra, den förorenade syran förs sen till en regenereringsanläggning för återvinning. 
Det läggs även en oljefilm på ytan, detta för att skydda den mot korrosion. Energiråvaran i 
betsträckorna är gasol och el, gasolförbrukningen ligger på ca 27 kWh/ton. Tonnaget som 
betas uppgår till ca 1700 kton, det medför en gasolförbrukning på ca 46 GWh. Figur 9 visar 
en översikt av en av de två betsträckor som finns.  
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Figur 9. Översikt av betsräcka 
 
 
Kallvalsning  
 
I tandemvalsverket kallvalsas den varmvalsade plåten till en tunnare tjocklek med bättre yta. 
Bandet träds från haspeln in i verket, kallvalsas i de fem valsspåren för att sedan rullas upp på 
påhaspeln. För att få bort den värme som bildas på grund av bland annat friktion kyls valsar 
och band med vatten tillsatt med 2-3 % olja. Figur 10 visar en översiktsbild över 
tandemvalsverket.  
 
 

 
Figur 10. Tandem/kallvalsverket 
 
 
Värmebehandling 
 
Efter kallvalsningen är materialet hårt och sprött, för att återge bandet dess formbarhet måste 
det rekristallisationsglödgas. Detta sker genom upphettning till 650-840°C. Uppvärmningen 
sker i skyddsgasatmosfär så att inga nya ytoxider bildas, detta sker antingen i den 
kontinuerliga glödgningslinjen eller i klockugnen.  Energiråvaran i värmebehandlingen är 
gasol och el. Gasolförbrukningen i kontinuerliga glödgningslinjen uppgår till ca 310 kWh/ton. 
Tonnaget uppgår till ca 500 kton, det medför en gasolförbrukning på ca 155 GWh. 
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Motsvarande förbrukning i klockugnen är 224 kWh/ton. Tonnaget i klockugnen uppgår till ca 
75 kton, det medför en gasolförbrukning på ca 16,8 GWh/år. 
 
Färdigställning 
 
Till färdigställning hör anpassning av rullvikter, kantklippning, formatklippning, spaltning, 
syning, provtagning för leveransprovning anoljning och emballering. Dessa steg sker 
kontinuerligt i samband med bland annat betningen och glödgningen. När detta är avklarat 
levereras ämnet till kund    
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4 PROCESSGASER VID SSAB I LULEÅ 
 
Figur 11 visar en översiktsbild av gasnätet på SSAB Tunnplåt i Luleå. 
 
 

 
Figur 11. Översiktsbild av gasnätet vid SSAB Tunnplåt i Luleå 
 

4.1 Ingående gaser 
 
De tre processgaser som bildas vid SSAB varierar i både kvalité och tillgänglighet. Gas som 
inte används samlas ihop i en blandgasklocka och den gasen blir då en mix av de tre 
processgaserna. Tabell 3 visar gasernas ämnessammansättning, värmevärde och densitet. Där 
inget värde har angetts är volymsandelen obetydlig eller inte existerande.  
 

Tabell 3. Sammansättning av de olika gaserna i volymprocent [1] 

 Masugnsgas LD-gas Koksgas Blandgas 
Kolmonoxid (CO) 22 57 5 26 
Koldioxid (CO2) 24 20 1,5 20 
Kvävgas (N2) 51 18 3 50 
Vätgas (H2) 3 4,5 65 3,5 
Metan (CH4) - 0,5 23 0,5 
Tyngre kolväten (CnHn) - - 2,5 - 
Värmevärde 
[MJ/Nm³] 

2,95 7,8 17,5 3,5 

Densitet 
[Kg/Nm³] 

1,40 1,40 0,45 1,39 

  
Blandgasen består av 60-100 % masugnsgas, 0-40 % LD-gas och 0-10 % koksgas.  
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4.2 Gasproducenter 
 
Koksverket, masugnen och stålverket (LD-konvertern) är de processavsnitt inom SSAB som 
står för produktionen av gas, gasen bildas som biprodukt i dess processer. Tabell 4 visar den 
årliga produktionen av de tre processgaserna. 
 
 
Tabell 4.  Årlig gasproduktion 2005 [2] 

 Värmevärde 
[MJ/Nm³] 

[MNm³] [GWh] [TJ] 

Koksgas 17,5 354 1726 6213 
Masugnsgas 2,95 3002 2463 8867 
LD-gas 7,8 216 469 1687 
Summa   4658 16767 
 

4.3 Gaskonsumenter 
 
De gaser som produceras återanvänds internt inom SSAB som bränsle i flertalet processer 
både inom koksverket och masugnen.  Det finns även externa konsumenter av gasen. 
Överbliven gas facklas bort under kontrollerade former. 
 

4.3.1 Interna gaskonsumenter 
 
Koksverket: 
 
Undereldning vid koksverket 
Koksgas används i flertalet brännare (30st/vägg, totalt 1650st) vilka är placerade i 
mellanväggarna i batteriet.  
 
Ångpanna vid koksverket 
Använder koksgas för att producera ånga som används bl.a. för gasreningen. När inte 
ångpannan körs används en reservpanna som har ungefär samma uppgift. 
 
Masugnen: 
 
Cowprar 
Koksgas och masugnsgas blandas för att sedan värma upp blästerluften till en given 
temperatur. Blandgasen har ett värmevärde på ca 4,2 MJ/Nm³ [8]. 
 
 
Kolinjektion 
Koksgas används i de hetgasgeneratorer som producerar hetgas vilken används för torkning 
och transport av pulvriserat kol. 
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Murarcentral 
Vid murarcentralen används koksgas till torkning och varmhållning av de torpeder som har 
murats om. 
 
Stålverket: 
 
Brännare 
Koksgas används som bränsle i ett antal brännare som ser till att hålla skänkarna med flytande 
råjärn varma. Tabell 5 visar den årliga interna gasförbrukningen inklusive fackling. 
 
 
Tabell 5. Fördelning av gasförbrukning 2005 [2] 

Anläggning Bränsletyp* Mängd 
[MNm³] 

[GWh] [TJ] 

Koksverk 
  Koksbatteri 
  Ångpannor 
  Övrigt 

 
cog 
cog 
cog 

 
147 
27 
1,1 

 
715 
131 
5 

 
2573 
472 
19 
 

Masugn 
  Cowper 
  Cowper 
  Kolinjektion 
 

 
bfg 
cog 
cog 

 

 
784 
83 
3,2 

 

 
643 
408 
16 
 

 
2315 
1470 
56 
 

Stålverk cog 18 83 298 
Fackling 
  Fackling (Koksverk) 
  Fackling (Masugn) 
  Fackling (Stålverk) 
 

 
cog 
bfg 
ldg 

 
8 

202 
36 

 
39 
166 
78 

 
140 
596 
281 

Summa exkl. fackling   2001 7203 
Summa inkl. fackling   2284 8220 

* cog = Koksgas, bfg = Masugnsgas, ldg = LD-gas 
 

4.3.2 Externa gaskonsumenter 
 
Lulekraft AB (LUKAB) 
 
Luleå Kraft AB använder en blandning av de tre processgaserna för att producera bland annat 
el och hetvatten.  
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Luleå Energi AB (LEAB) 
 
Luleå Energi använder koksgas och masugnsgas för att producera bland annat el och 
fjärrvärme.  
 
Nordkalk 
 
Koksgas används vid bränning av den kalk som används som tillsats i LD för att binda 
slaggen. Tabell 6 visar en fördelning av den externa energileveransen.  
 
Tabell 6.  Fördelning av extern gasförbrukning 2005 [2]

Anläggning Bränsletyp* Mängd 
[MNm³] 

[GWh] [TJ] 

Lulekraft AB  
cog 
bfg 
ldg 

 

 
47 

2006 
179 

 
229 
1644 
388 

 
823 
5918 
1396 

Luleå Energi AB  
cog 
bfg 

 

 
1,7 
10 

 
8 
8 

 
30 
30 

Nordkalk  
cog 

 

 
20 
 

 
97 
 

 
350 

Summa   2374 8547 
*cog = Koksgas, bfg = Masugnsgas, ldg = LD-gas 

 

4.4 Gasklockor 
 
Det finns tre s.k. gasklockor på området. Dessa har till uppgift att lagra gas och utjämna 
svängningarna i den inkommande gasen. 
 

4.4.1 Koksgasklocka 
 
Koksgasklockan lagrar den koksgas som används för undereldning av koksbatteriet.  
Koksgasklockan har en totalvolym på 6000 Nm³ och arbetsvolymen är 30-92 % (2000-5400 
Nm³) vilken innebär en buffringstid på ca: 5 minuter med avseende på vad som produceras i 
koksbatteriet. Med avseende på undereldningens förbrukning (~50 % av totala 
koksgasproduktionen) blir bufferttiden den dubbla ca: 10 min.  
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4.4.2 LDgasklockan 
 
LDgasklockan lagrar den LDgas som kommer från de båda konvertrarna. LDgasklockan har 
en totalvolym på 20 000 Nm³ och arbetsvolymen är 7-92 % (1400-18400 Nm³) vilken innebär 
en buffringstid på ca: 30 min. 
 

4.4.3 Blandgasklockan 
 
Blandgasklockan lagrar de tre processgaserna koksgas, masugnsgas och LDgas. 
Blandgasklockan har en totalvolym på 80 000 Nm³ och arbetsvolymen är 10-90 % (8000-
72000 Nm³) vilken innebär en buffringstid på ca: 13 min. 
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5 ENERGILÄGET INOM SSAB TUNNPLÅT AB 
 
Det råder en stor skillnad när man tittar på vilka bränslen som används i de olika processerna 
mellan verksamheterna i Luleå respektive Borlänge 
 

5.1 Energiläget i Borlänge 
 
I Borlänge köper man in energi i form av el, olja och gasol. Tabell 7 visar fördelningen av den 
totala mängd energi som köptes in till SSAB i Borlänge under 2004. 
 
Tabell 7. Fördelning inköpt energi SSAB i Borlänge [3]

Energiform El Olja Gasol 
Mängd [GWh] 544 606 840 
 
Den största delen av bränslet, dvs. oljan och gasolen, används till att värma upp ugnarna som 
används vid valsningen. Tabell 8 visar fördelningen av bränsleförbrukningen.  
 
Tabell 8. Bränslefördelning (olja och gasol) vid SSAB i Borlänge [3]

Process Ugn 301 Ugn 302 Konti*** Övrigt 
Mängd [GWh] 513* 566** 155* 212 
* Bara gasol, ** Bara olja, *** Kontinuerliga glödgningslinjen 
 
Övriga bränsleförbrukare är bland annat klockugnar, metalliseringslinjen och 
bandlackeringslinjen. I dessa processer är gasol det primära bränslet.  

5.2 Energiläget i Luleå 
 
Tabell 9 visar fördelningen av inköpt energi vid SSAB i Luleå. Det köps även in kol som 
används för framställning av koks och där koksgas bildas som biprodukt. Koksgasen används 
sedan som bränsle till flertalet processer 
 
Tabell 9. Fördelning inköpt energi SSAB i Luleå [2]

Energiform El Olja Gasol 
Mängd [GWh] 374 5 12,4 
 
Den stora skillnaden beror på att man i Luleå har anläggningar där det som biprodukt bildas 
energirika processgaser viket används som bränsle i flertalet anläggningar, och på så vis 
slippa stora inköp av bränslen i form av t.ex. olja och gasol. I Borlänge är förutsättningarna 
annorlunda. Där måste man köpa in bränslen till sina anläggningar, därav den stora skillnaden 
i bränsleinköp. 
 

5.3 Metan från Luleå till Borlänge 
 
Detta arbete handlar om att studera potentialen för att skapa en balans i bränsleanvändningen 
mellan SSAB Tunnplåt i Luleå och Borlänge. Den gas som är av intresse är den gas som 
bildas som biprodukt vid kokstillverkningen, den så kallade koksgasen. Koksgas är en 
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energirik gas, och det beror på att den innehåller nästan 25 % metangas som står för ungefär 
hälften av dess totala energiinnehåll.    
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6  METODER FÖR ALTERNATIV GASANVÄNDNING 
 

6.1 LNG-tillverkning 
 
Ett möjligt sätt för SSAB att nyttja det utseparerade metanet är att frysa ner det så det blir 
flytande och därigenom framställa en slags flytande naturgas (LNG, Liquified Natural Gas) 
och därefter transportera det till SSAB i Borlänge för användning som bränsle i deras 
värmningsugnar. En fördel med det är att flytande metan har en densitet som är omkring 600 
gånger större än metan i gasform. Detta gör att den blir enklare att transportera över längre 
avstånd. 
 

6.1.1 Kryoteknik 
 
De processer och tekniker där man vid kondensering arbetar med temperaturer lägre än 
ungefär-50°C brukar benämnas kryoteknik. Framställning av flytande naturgas (LNG) hör till 
den kategorin.  
 
Efter separationsstegen vill man att metangasen ska ha liknande sammansättning som 
naturgas, dvs. att till stor del bestå av metangas samt mindre mängder kvävgas och högre 
kolväten. Kylning och kondensering är en energikrävande process som på senare år blivit 
alltmer attraktiv genom framför allt större volymkapacitet. Figur 12 visar utvecklingen i form 
av vilken kostnad och kapacitet en av dagens LNG-anläggningar skulle ha haft vid olika 
tidpunkter 
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Figur 12.  Utveckling av den specifika investeringskostnaden och kapacitet för kondensationsanläggningar 
för LNG [4] 
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Kostnaden för kylning och kondensering utgör den största delen i en LNG-anläggning. Idag 
kan ungefär hälften av den totala kostnaden kopplas till detta steg.  
Många LNG-anläggningar bygger i en eller annan form på två grundprinciper, antingen i ett 
så kallat kaskadsystem med olika kylkretsar eller ett system med en kylkrets där kylmediet är 
en blandning av flera separata kylmedier.  
 

6.1.1.1 Kylning och kondensering i en kaskadprocess 
 
I en kaskadprocess kyls naturgasen stegvis och varje steg kan sägas vara uppdelat i delsteg, 
fler steg innebär bättre prestanda, men till priset av en högre komplexitetsgrad. Figur 13 visar 
den principiella uppbyggnaden.  
 

 
Figur 13. Kaskadkoppling för kylning och kondensering av naturgas till LNG 
 
Kylmedierna i en kaskadprocess är propan, etylen och metan. Naturgasen kyls först i steget 
med propan. Kretsen fungerar som en värmepump där flytande propan kyler naturgasen. 
Propanet förångas och komprimeras, kyls och avger energi som tagits upp från naturgasen vid 
kylningen, passerar därefter en strypventil och kommer tillbaka till värmeväxlaren där 
naturgasen kyls.  I nästa steg används etylen som kylmedium. Etylen kyls efter 
kompressionen av förångad propan från den föregående kretsen. Tredje steget har metan som 
kylmedium och här sker den slutliga kylningen och kondenseringen av naturgasen 
 

6.1.1.2 Kylning och kondensering med ett kylmedium 
 
I en kyl- och kondenseringscykel med ett kylmedium bestående av flera komponenter sker 
upprepade förångningar, kondenseringar, avskiljningar och trycksänkningar. Rent 
termodynamiskt så är det här en mer komplex process än kaskadprocessen. 
 
 
 
 

 21



6.2 Fischer-Tropsch Diesel 
 
1923 tog två tyska kemister vid namn Franz Fischer och Hans Tropsch patent på en teknik 
som gick ut på att genom indirekt förvätskning framställa kolväten ur syntesgas. På 90-talet 
har denna metod tagit ny fart då man använder sig av naturgas som råvara, denna teknik kallas 
Gas To Liquide, GTL. Principen är att framställa syntetisk diesel, s.k. Fischer Tropsch diesel 
genom att kolmonoxid och vätgas reagerar med varandra. 
 

6.2.1 Fischer-Tropsch Syntesen 
 
I en FT-syntes reagerar en mol CO-gas med två mol H2-gas över en katalysator, vanligtvis av 
järn eller kobolt, under tryck och värme och bildar långa kolvätekedjor uppbyggda av CH2 
och H2O.  
 
Ca 20 % av den kemiska energin övergår till värme i den exotermiska reaktionen.  
 
CO + 2H2 → --CH2-- + H2O (Ekv 11) 
 
I de fall där förhållande mellan väte och kolmonoxid inte är två görs en justering av 
förhållandet med en reaktion som kallas Water-Gas Shift, WGS. 
 
CO + H2O → H2 + CO2  (Ekv 12) 
 
Vid framställning av Fischer-Tropsch diesel är det stora krav på gasens renhet. För att inte 
katalysatorn som används i FT-reaktorn ska skadas krävs det att halterna av svavel och stoft i 
gasen är mycket låga (< 1 ppm) samt i huvudsak bestå av väte och kolmonoxid [5]. Innan 
gasen tillförs i FT-reaktorn skall även nivån på de inerta gaserna minskas. Summan av kväve, 
koldioxid och metan bör därför reduceras till en acceptabel nivå (< 10 %). 
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6.3 Separationsmetoder 
 
Vid tillverkning av både LNG och FT-diesel behövs det en separationsanläggning. I ena fallet 
behövs det en anläggning för att separera ut metangasen från koksgasen, och i det andra fallet 
behövs det en anläggning för att separera ut vätgasen från koksgasen och kolmonoxid från 
LD-gasen. Det finns idag en mängd olika metoder för separation av gas, nedan beskrivs några 
av de vanligaste. 
 

6.3.1 Absorption med vatten (Vattenskrubberteknik) 
 
Vattenabsorption är den vanligaste tekniken för uppgradering av biogas i Sverige. Metoden 
bygger på att gaser som koldioxid, svavelväte och ammoniak löser sig lättare i vatten än vad 
metan gör. Lösligheten för koldioxid i vatten ökar med ökande tryck i sjunkande temperatur. 
 

6.3.2 Absorption med Selexol® 
 
Principen är densamma som med absorption med vatten, skillnaden är att vatten är utbytt mot 
Selexol. Lösligheten för koldioxid, svavelväte och ammoniak är högre i Selexol än i vatten. 
Den högre absorptionen av koldioxid (ca 3 gånger högre jämfört med vatten) gör selexolen 
svårare att regenerera.  
 

6.3.3 Absorption med kemisk reaktion 
 
I denna teknik används ett absorptionsmedel som är selektivt för koldioxid, där den vanligaste 
typen är monotetenolamin (MEA). Detta gör att ingen metan absorberas och man kan erhålla 
metanhalter upp till 99 %. Absorptionen kan ske vid atmosfärstryck varvid ingen extra 
kompressionsenergi behövs. Däremot är energianvändningen till regenereringen hög.   
 

6.3.4 Pressure Swing Adsorption (PSA) 
 
Pressure Swing Adsorption, även kallad molekylsikt, är en vanlig teknik när det gäller att 
separera ut föroreningar från t.ex. biogas. Tekniken fungerar genom att gasen börjar med att 
komprimeras innan den passerar en bädd av ett fast material (Zeoliter eller aktivt kol) där 
föroreningarna adsorberas. På grund av ämnenas olika molekylstorlek så kan man genom 
olika val av adsorbtionsmaterial styra vilka molekyler som ska adsorberas. Med denna teknik 
kan koldioxid, svavelväte, partiklar, vattenånga, syre och kväve adsorberas. När så mycket har 
adsorberats att bädden inte längre fungerar tillfredställande, leds gasen till en andra bädd och 
adsorbtionsmaterialet i den första bädden regenereras genom att trycket sänks och de 
adsorberade molekylerna släpper från adsorbtionsmaterialet. Allteftersom 
adsorbtionsmaterialet fylls desto högre blir koldioxidhalten i gasen. För att få en jämn 
metanhalt på utgående gas blandas gasen i en tank eller ledning. Man kan bestämma 
koldioxidhalten genom att ange en tid för hur länge bädden ska utnyttjas innan 
adsorbtionsmaterialet regenereras.  
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6.3.5 Membranteknik 
 
Vid membranteknik passerar trycksatt gas genom ett eller flera membran som separerar 
metanet från koldioxiden. Nackdelen med denna teknik är att den kan ge stora metanförluster. 
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7 METANSEPARATION 
 
För att bestämma vilken eller vilka separationsmetoder som passar SSAB:s förutsättningar 
bäst togs kontakt med bland annat Air Liquide och AGA Gas AB. 
Efter att ha studerat och övervägt för- och nackdelarna med de olika separationsmetoderna 
som finns tillgängliga föreslås Pressure Swing Adsorption (PSA), även kallad molekylsikt 
samt absorptionsteknik som de bäst passande metoderna. Detta är tekniker som är väl 
beprövade och för uppgradering av biogas i Sverige så är det de vanligaste metoderna. Då 
man vill få den utseparerade metangasen så ren som möjligt kan man behöva använda dessa 
steg flera gånger innan man får en gas som är lämplig att kondensera. Då varken Air Liquide 
eller AGA Gas AB har befintliga anläggningar för metanseparation från koksgas är det svårt 
att utan en noggrann studie bestämma hur dessa två metoder ska tillämpas. Tabell 10 visar 
för- och nackdelar med de olika separationsmetoderna. 
 
Tabell 10. För-och nackdelar med de olika separationsmetoderna.  
Separationsmetod Fördelar Nackdelar 
Absorption med vatten Erhålls höga metanhalter.  Kompressionsenergi behövs. 

Metan är till viss del löslig i 
vatten. 
 

Absorption med Selexol Hög löslighet av ämnen som 
koldioxid, svavelväte och 
ammoniak.  

Kompressionsenergi behövs. 
Svår att regenerera. 
Metan är till viss del löslig i 
Selexol. 

Absorption med kemisk 
reaktion 

Erhålls höga metanhalter. 
Ingen kompressionsenergi 
behövs. 

Energikrävande regenerering 

Pressure Swing Adsorption Erhålls höga metanhalter. Kompressionsenergi behövs. 
 

Membranteknik Enkel teknik. Kan ge stora metanförluster 
Kompressionsenergi behövs. 

 

7.1 Pressure Swing Adsorbtion (PSA) 
 
Detta är en metod som bygger på en teknik där trycksatt gas passerar genom en 
adsorptionsbädd av ett fast material. På grund av ämnenas olika molekylstorlek kan man 
genom olika val av adsorptionsmaterialet välja vilka molekyler som ska adsorberas.  

7.2 Absorption 
 
Absorption är en teknik som ofta används i Sverige vid uppgradering av biogas. De vanligaste 
absorptionsmedlena är vatten, selexol eller monotetenolamin (MEA). Med MEA som 
absorptionsmedel absorberas inget metan vilket gör att halter upp till 99 % metan kan 
erhållas. Principen för absorption med vatten och selexol liknar varandra, men med selexol får 
man en högre absorption av koldioxid, detta medför dock att selexolen är svårare att 
regenerera.  
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Enligt AGA Gas AB bör innehållet i de två gasströmmar som bildas vid separationen ha 
följande sammansättning. 
 
Tabell 11. Innehåll i de två gasströmmarna.  
Ämne Product gas (Vol %) Tail gas (Vol %) 
Metan (CH4) 95 4 
Kolmonoxid (CO)  5 
Kvävgas (N2) 2,5 3,5 
Vätgas (H2) - 85 
Koldioxid (CO2) - 2,5 
Tyngre kolväten (CnHn) 2,5 - 
Värmevärde [MJ/Nm³] ~36 ~12 
 

7.3 Utseparerad metangasmängd 
 
För att bestämma hur mycket metangas som ska separeras studerades hur 
bränsleförbrukningen ser ut på SSAB i Borlänge. De två anläggningar som förbrukar mest 
bränsle är de två värmningsugnarna, ugn 301 och ugn 302, och de eldas idag med gasol (ugn 
301) respektive olja (ugn 302). 2004 förbrukade ugn 301 gasol till ett energivärde av 513 
GWh och ugn 302 förbrukade olja till ett energivärde av 566 GWh.  
 
En fullständig metanseparation, dvs. man separerar ut så mycket metangas som möjligt, ger 
metangas till ett energivärde på ca 800 GWh. Detta innebär att energivärdet på det 
utseparerade metangasen bara räcker för att tillgodose energibehovet på en av de två ugnarna.  
Utifrån detta föreslås att man ska räkna på att separera så mycket metangas som behövs för att 
täcka behovet för ugn 301, dvs. den ugn som idag eldas med gasol. En studie vid SSAB 
Tunnplåt i Borlänge visar att en konvertering av den gasoleldade ugnen är lättare och billigare 
att genomföre än en konvertering av den oljeeldade ugnen [6]. Detta innebär att beräkningar 
och kalkyler utgår från att man separerar ut metangas till ett energivärde av 513 GWh. Figur 
14 visar en schematisk bild över gasströmmarna som bildas efter en metanseparation. Flödena 
är framräknade så att energivärdet på den utgående productgasen blir ca 513 GWh.  
 

 
Figur 14. Gasströmmarna som bildas vid en metanseparation.  
 
Då inte all metangas ska separeras innebär det att vi får tre olika gasströmmar efter 
separationen, dels den mängd koksgas som förblir orörd, den utseparerade metangasen 
(Product gas) och restgasen från separationen (Tail gas). Tabell 12 visar den ungefärliga 
sammansättningen av koksgas, product gas och tail gas som bildas då man separerar ut 
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metangas till ett energivärde av 513 GWh.  Den visar även flöde och värmevärde för de tre 
gaserna.  
 
Tabell 12. Sammansättning av koksgas, Product gas och Tail gas.  
Ämne Koksgas Product gas Tail gas 
Metan (CH4) 23 95 4 
Kolmonoxid (CO) 5 - 5 
Kvävgas (N2) 3 2,5 3,5 
Vätgas (H2) 65 - 85 
Koldioxid (CO2) 1,5  2,5 
CnHn 2,5 2,5 - 
Flöde [Nm³/h] 14950 5860 19610 
Värmevärde [MJ/Nm³] 17,5 ~36 ~12 
Total energi [GWh/år] 636 513 577 
 
De två gasströmmar som blir tillgängliga för SSAB i Luleå är koksgasen och tailgasen. Dess 
totala energimängd blir ca 1213 GWh. Koksverket, som är den största konsumenten av 
koksgas, förbrukades 2005 koksgas till ett energivärde av ca 850 GWh. Ingen av de två 
gasströmmarna innehåller enskilt så mycket energi, så för att undvika att behöva elda med två 
olika gasströmmar underlättar det om man blandar koksgasen och tailgasen. Figur 15 visar 
hur gasflödet kommer att se ut vid en metanseparation.  
 

 
Figur 15. Gasflöden efter metanseparation. 
 
Tabell 13 visar den ungefärliga sammansättningen av den gas som bildas då man blandar 
koksgas och tail gas.  
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Tabell 13. Sammansättning då koksgas och tailgas blandas. 
Ämne Blandgas 
Metan (CH4) 12 
Kolmonoxid (CO) 5 
Kvävgas (N2) 3,5 
Vätgas (H2) 76,5 
Koldioxid (CO2) 2 
CnHn 1 
Flöde [Nm³/h] 34555 
Värmevärde [MJ/Nm³] ~14,4 
Total energi [GWh/år] 1213 

 28



8 METANSEPARATIONENS FÖLJDER 
 
Då koksgasen används i många olika processer både innan- och utanför SSAB så kommer 
koksgaskonsumenterna att påverkas av metanseparationen. Hur konsumenterna påverkas 
beror bland annat på hur stort koksgasflöde man separerar, ju större flöde man separerar desto 
mindre energi finns tillgänglig för koksgaskonsumenterna. Figur 16 visar hur mycket energi 
som finns tillgänglig vid ett specifikt separationsflöde. 

 
 
 

 
Figur 16. Tillgänglig energi vid specifikt separationsflöde 
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Man kan se i figuren att vid ett separationsflöde på just under 20 000 Nm³/h återstår det 
tillräckligt med energi för tillgodose SSAB:s behov.  
Man kan även se att vid en fullständig metanseparation, dvs. man separerar ut så mycket 
metangas som möjligt, innebär att nästan hälften av all energi i koksgasen försvinner.  
 
2005 förbrukade SSAB 1358 GWh koksgas och den externa leveransen av koksgas uppgick 
till ca 334 GWh. En mindre mängd facklades bort.  
Beräkningar skulle göras då man separerar metangas till ett energivärde av 513 GWh, och då 
SSAB producerade 1726 GWh koksgas medför det att den resterande mängd energi som blir 
tillgänglig för SSAB blir 1213 GWh, detta i form av koksgas och tail gas. Då inte energin i 
tailgasen och koksgasen räcker till för att tillgodose SSAB och de externa konsumenternas 
behov av energi så innebär det att det behövs alternativa bränslen för några av dagens 
koksgaskonsumenter.  
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Tabell 14 visar koksverkets, masugnens och stålverkets koksgasförbrukning.  
 
Tabell 14. Koksgasförbrukning hos koksverket, stålverket och masugnen 
Koksgasförbrukning Koksverket Stålverket Masugnen 
Mängd [MNm³] 175 18 86 
Energivärde [GWh] 851 83 424 
 
Nedan beskrivs hur konsumenterna påverkas då man istället för koksgas har tillgång till en 
blandgas bestående av koksgas och tailgas.  
 

8.1 Koksverket 
 
Koksverket förbrukar nära hälften av all koksgas som bildas, bland annat som bränsle till 
koksbatteriet och ångpannor. 2005 uppgick koksgasflödet till koksverket till ca 20 000 Nm³/h 
och gasens värmevärde ligger på ungefär 17,5 MJ/Nm³. Detta medför en årlig 
energiförbrukning av koksgas på ca 851 GWh. 

Koksverket kan använda sig av gas med ett värmevärde ner till 11 MJ/Nm³ utan att det skulle 
krävas några större förändringar i deras anläggning [7]. Då blandgasen som består av tailgas 
och koksgas får ett värmevärde kring 14,4 MJ/Nm³ innebär det att den gasen kan eldas i deras 
anläggning. Det krävs dock lika mycket energi vilket i sig medför ett högre flöde av blandgas 
än med koksgas. Tabell 15 visar skillnaden i flöde mellan koksgas och blandgas där den totala 
energiförbrukningen för de båda gaserna uppgår till ca 851 GWh.  
  
 
Tabell 15. Skillnad i flöde mellan koksgas och blandgas. 
 Koksgas Blandgas 
Värmevärde [MJ/Nm³] 17,5 14,4 
Flöde [Nm³/h] 20 000 24120 
Total energi [GWh] 851 851 
 
 
Ett annat tänkbart alternativ vara att man använder en blandning av blandgas och masugnsgas. 
Eftersom masugnsgasen har ett lägre värmevärde än blandgasen så innebär det att en 
blandning av de två gaserna ger ett lägre värmevärde än vad koksgasen har. En nackdel i detta 
alternativ är att avståndet från masugnen till koksverket är kring 3 km, och för att använda sig 
av masugnsgas måste man då bygga gasledningar från masugn till koksverk.  
Materialkostnaden för en gasledning mellan masugnen och koksverket ligger kring 8000 kr/m 
[8], vilket ger en totalkostnad på ca 24 Mkr.  
 

8.2 Stålverket 
 
Koksgas används som bränsle i ett antal brännare som ser till hålla skänkarna med flytande 
råstål varma. 2005 förbrukade stålverket koksgas till ett energivärde av 83 GWh. Då 
blandgasen som består av koksgas och tailgas har ett lägre värmevärde än koksgasen innebär 
det vissa förändringar för stålverket. Förutom kalibrering av mätinstrumenten kan det även 
krävas vissa förändringar och inställningar i de brännare som används till att förbränna gasen 
till energi i form av värme [9].  
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8.3 Masugnen 
 
Vid masugnen används blandgas bestående av masugnsgas och koksgas för att värma upp den 
blästerluft som tillförs i masugnen. Blandgasens värmevärde ligger kring 4,3 MJ/Nm³. 
Koksgas används även i de hetgasgeneratorer som producerar hetgas vilken används för 
torkning och transport av pulvriserat kol. 2005 förbrukade kolinjektionen koksgas till ett 
energivärde av 16 GWh och cowprarna förbrukade koksgas till ett energivärde av 408 GWh 
och masugnsgas till ett energivärde av 643 GWh.   
 
Då koksverket och stålverket kommer att förbruka blandgas (koksgas och tailgas) till ett 
energivärde av 934 GWh innebär att den återstående energimängden som finns tillgänglig i 
form av blandgas för masugnen blir 279 GWh. Efter att kolinjektionen har förbrukat sin del 
återstår det blandgas till ett energivärde av 263 GWh. Denna mängd blandgas ska då 
tillsammans med masugnsgas användas till att tillgodose cowprarnas energibehov som alltså 
uppgick till 1051 GWh. Detta innebär att man måste blanda in mer masugnsgas än tidigare för 
att komma upp i den energimängd som cowprarna behöver. En nackdel med detta är att 
masugnsgasen har ett lågt värmevärde vilket medför att den blandgas som kommer att 
användas i cowprarna får ett lägre värmevärde än den gas som normalt används. Tabell 16 
visar sammansättningen och skillnaden i värmevärde på den gamla blandgasen (koksgas och 
masugnsgas) och den nya blandgasen (koksgas, tailgas och masugnsgas) den visar även det 
flöde som behövs för att komma upp i en förbrukning av 1051 GWh. 
 
Tabell 16. Skillnad mellan gamla och nya blandgasen.  
 Gamla blandgasen Nya blandgasen 
Masugnsgas [GWh] 643 788 
Koksgas [GWh] 408 - 
Blandgas (koksgas + tailgas) 
[GWh] 

- 263 

Värmevärde [MJ/Nm³] 4,3 3,7 
Flöde [Nm³/h] ~100 000 ~117 000 
Total energi [GWh] 1051 1051 
 
Man ser här att mängden masugnsgas ökar från 643 GWh till 788 GWh, dvs. en ökning med 
145 GWh. Det finns tillgång till en sån mängd masugnsgas då det 2005 facklades bort 
masugnsgas till ett energivärde av 166 GWh.  
Då den nya blandgasen har ett lägre värmevärde än den gamla blandgasen så innebär det att 
det kan krävas vissa förändringar i anläggningen. Likt stålverket så kommer en kalibrering av 
mätinstrumenten att behövas samt att det kan krävas vissa inställningar och förändringar i 
brännarna, ett lägre värmevärde kan även ha viss inverkan på produktiviteten [10]. Detta p.g.a. 
att det krävs ett större flöde.   
 
Tabell 17 visar en alternativ fördelningen av den interna gasförbrukningen på SSAB efter 
metanseparationen.  
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Tabell 17.  Alternativ fördelning av gasförbrukningen på SSAB.  
Anläggning Bränsletyp* Mängd 

[MNm³] 
[GWh] [TJ] 

Koksverk 
  Koksbatteri 
  Ångpannor 
  Övrigt 

 
bg 
bg 
bg 

 
177,5 
32,5 
1,2 

 
715 
131 
5 

 
2573 
472 
19 
 

Masugn 
  Cowper 
  Cowper 
  Kolinjektion 
 

 
bfg 
bg 
bg 
 

 
961 
65,3 
4,0 

 

 
788 
263 
16 
 

 
2837 
948 
58 
 

Stålverk bg 20,6 83 298 
Fackling 
  Fackling (Koksverk) 
  Fackling (Masugn) 
  Fackling (Stålverk) 
 

 
cog 
bfg 
ldg 

 
- 

26 
36 

 
- 

21 
78 

 
- 

76 
281 

Summa exkl. fackling   2001 7203 
Summa inkl. fackling   2100 7562 
* bg = blandgas (tailgas + koksgas), bfg = masugnsgas, ldg = LD-gas 
 
 

8.4 Lulekraft AB (Lukab) 
 
Lulekraft använder koksgas som bränsle i deras produktion av bland annat el, hetvatten och 
värme. Även masugnsgas, LD-gas och olja används. Avtalet som är skrivet med SSAB gäller 
t.o.m. 2007. 2005 förbrukade Lukab koksgas till ett energivärde av ca 230 GWh. Tillgången 
till koksgas har stor betydelse för Lukab både sett till kostnad för bränsle och utsläppsrätter. 
Om koksgasen inte finns tillgänglig för Lukab kan det innebär det att dem måste elda med 
olja istället [11]. Detta resulterar i flera nackdelar. Dels är deras pris på olja ungefär 75 % 
dyrare än koksgasen, vilket givetvis medför en större kostnad för Lukab. När det gäller 
utsläppsrätter så medför även det kostnader för Lukab. I dag köper Lukab koksgas av SSAB 
där utsläppsrätterna ingår i priset. Om man använder olja istället för koksgas innebär det att 
det tillkommer kostnader för utsläppsrätter. Tabell 18 visar skillnaden i CO2-utsläpp vid 
eldning av koksgas och olja. 
 
Tabell 18. Skillnad i CO2-utsläpp mellan eldning av koksgas och olja (Källa: Lukab) 
Bränsle Koksgas Olja 
CO2-utsläpp [Ton/TWh] 162000 274320 
  
Då Lukab förbrukade koksgas till ett energivärde av ca 230 GWh innebär det att totala 
utsläppen av koldioxid vid eldning med olja för motsvarande energimängd blir ca 63 000 ton.  
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Enligt Svenska Bioenergiföreningen (SVEBIO) kostar utsläppsrätter för CO2 kring 180 kr/ton. 
För Lukabs del innebär det en extra kostnad på ca 11 Mkr.   
 
 

8.5 Nordkalk 
 
2005 förbrukade Nordkalk koksgas till ett energivärde av ca 97 GWh, och den används vid 
bränning av kalk som används som tillsats i LD-konvertern för att binda slagg. Avtalet som är 
skrivet med SSAB sträcker sig t.o.m. 2013. Om koksgasen inte finns tillgänglig innebär det 
vissa förändringar för Nordkalk. Kalkugnen som används idag är konstruerad för 
gasanvändning, de alternativ som finns är att elda med gasol eller olja, enligt Nordkalk skulle 
detta innebära att stora delar av ugnen måste konstrueras om [12]. Då eldning med olja ger 
högre CO2-utsläpp än eldning med koksgas medför det, förutom kostnader i form av dyrare 
bränsle och ombyggnad av kalkugnen, ytterligare kostnader i form av utsläppsrätter. Vid 
eldning med olja innebär utsläppen en extra kostnad på ca 2 Mkr.  
 

8.6 SSAB i Borlänge 
 
De största bränsleförbrukarna i Borlänge är de två ugnarna (ugn 301, 302), som tillsammans 
förbrukar ca 1,1 TWh, eller ca 80 % av den totala bränsleförbrukningen.  
 

8.6.1 Ugn 301 
 
Ugn 301 eldas idag med gasol och kan förhållandevis enkelt konverteras till metangas. 
Varken produktionskapaciteten eller produktkvalitén påverkas av ett bränslebyte. 
Konverteringen skulle uppskattningsvis kosta kring 3 Mkr. Ugnens bränsleförbrukning ökar 
marginellt med ökade driftkostnader på ca 1,2 Mkr.  

8.6.2 Ugn 302 
 
Ugn 302 eldas idag med olja och en konvertering till metangas skulle bland annat innebära 
byte av brännare. Inte heller på denna ugn påverkas produktionen på något avgörande sätt. 
Kostnaden för en konvertering från olja till metangas skulle uppskattningsvis bli ca 18 Mkr. 
På grund av lägre bränsleförbrukning vid eldning av metangas istället för med olja medför det 
lägre driftkostnader, uppskattningsvis minskar driftkostnaderna med ca 9 Mkr.  
 

8.6.3 CO2-utsläpp 
 
Eldning med metangas istället för gasol medför stora miljömässiga fördelar i form av lägre 
CO2-utsläpp för SSAB. Tabell 19 visar skillnaden i CO2-utsläpp mellan eldning av metangas 
och gasol i ugn 301. De totala utsläppen är beräknade på att ugn 301 förbrukar bränsle till ett 
energivärde av 513 GWh.  
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Tabell 19  Koldioxidutsläpp för metangas och gasol 
 Metangas Gasol Skillnad 
CO2-utsläpp [Ton/GWh] 200 234 34 
Totala utsläpp [Ton/år] 102 600 120 042 17 442 

Då all koksgas, och följaktligen all metangas, redan förbrukas på SSAB i Luleå så innebär det 
att CO2-utsläppen som kommer från eldningen av metangasen redan är inräknad i SSAB:s 
utsläpp av CO2, därmed beror de lägre CO2-utsläppen enbart på minskningen av 
gasolanvändandet. För SSAB innebär detta att den totala minskningen av CO2-utsläpp då man 
eldar med metangas istället för med gasol blir då ca 120 000 ton/år.  Med utsläppskostnader 
på ca 180 kr/ton CO2 medför det en kostnadsminskning för SSAB på ca 21,6 Mkr 
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9 GASTRANSPORT 
  
När det gäller transport av gas över längre avstånd, som i detta fall från Luleå till Borlänge, så 
görs det med fördel då gasen är i flytande form. Anledningen till detta är att metan har en 
densitet som är ca 590 gånger större då den är i flytande form. Detta medför att flytande 
metan kräver mycket mindre utrymme vid frakt. Tabell 20 visar den mängd metan som man 
får ut vid separationen, den visar också metanets värmevärde både i flytande- och gasform.  
 
Tabell 20. Utseparerade metanets densitet, flöde och värmevärde 
 Metan (Gasform) Metan (flytande form) 
Densitet [kg/m³] ~ 0,72 ~ 425 
Flöde [m³/h] ~5800 ~9,8 
Årlig Volym [km³] 51000 86 
Värmevärde [MJ/m³] 35,5 21300 
 
 
För att lösa transportfrågan togs kontakt med Green Cargo. Det transportsätt som visade sig 
lämpa sig bäst i detta fall är att använda sig av anpassade LNG-cisternvagnar som 
transporteras med tåg. I normala fall transporteras flytande naturgas med hjälp av speciella 
fartyg eller i pipelines så transport med tåg är därför ganska ovanligt. Idag finns det inte några 
LNG-vagnar som används för kommersiellt bruk, dock så är en prototypvagn framtagen för 
sådana ändamål.  
Prototypvagnen rymmer ca 90 m³ flytande metan, detta innebär att det årligen skulle krävas ca 
970, (ca 3 vagnar per dygn) vagntransporter för att transportera all flytande metan från Luleå 
till Borlänge. 
 

9.1 Transportkostnad 
 
Hyran för en anpassad LNG-cisternvagn kostar ca 300 000 SEK/år och det skulle 
uppskattningsvis behövas ca 12 vagnar [13]. Utöver detta så krävs det tåg som ska frakta 
vagnarna. Detta kan göras på två sätt. 
 

9.1.1 Transport med stålpendeln 
 
I dagsläget transporteras stål från Luleå till Borlänge med den s.k. stålpendeln, vilken avgår 
från Luleå tre till fyra gånger per dygn. Så ett alternativ är att frakta det flytande metanet i den 
befintliga stålpendeln och på så vis slippa hyra av ytterligare tåg. Då det dagligen skulle 
krävas ca tre vagnar för att transportera all flytande metanet till Borlänge så innebär det i 
teorin att det räcker med en extra vagn per stålavgång.  
I dagsläget är dock fyllningsgraden i stålpendeln ca 97 %, vilket innebär att man inte kan 
”hänga” på ytterligare vagnar utan att göra vissa omdistribueringar. 
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9.1.2 Transport utan stålpendeln 
 
Om man inte nyttjar stålpendeln till att transportera det flytande metanet så innebär det att 
man måste hyra in tåg. Uppskattningsvis skulle det krävas ca 8 avgångar per månad med 10 
vagnar i varje avgång. Detta innebär att det årligen skulle krävas en hyra av totalt 96 tåg och 
där varje tåg kostar ca 220 000 SEK. 
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10 FÖRUTSÄTTNINGAR/BEGRÄNSNINGAR 
 
Då det i dagsläget finns flera konsumenter av koksgasen så innebär en metanseparation att 
vissa anläggningar inte får tillgång till den mängd bränsle som behövs för att tillgodose deras 
bränslebehov. En förutsättning för att kunna genomföra en metanseparation är att hitta 
alternativa sätt att förse dessa anläggningar med annat bränsle än koksgas.  
 
Lukab och Nordkalk har avtal med SSAB gällande deras användning av processgaser. Dessa 
avtal sträcker sig t.o.m. 2007 respektive 2013. Om det skulle bli aktuellt med en 
metanseparation innan avtalens slut så måste dessa avtal omförhandlas.  
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11 KOSTNADSKALKYL  
 
I dagsläget har inte AGA Gas AB eller Air Liquide några befintliga anläggningar som den 
som skulle behövas för att separera och kondensera metangasen, detta gör det svårt att 
estimera en kostnad för en sådan anläggning. Beräkningar och kalkyler är därför gjorda 
utifrån vad en sådan anläggning får kosta om man tänker att anläggningen ska ha en Pay-off 
tid på tre, sju samt tio år.  
Pay-off tiden baseras på hur mycket SSAB sparar på att använda metangas i ugn 301 istället 
för gasol. Ugn 301 förbrukar gasol till ett energivärde av 513 GWh och priset för gasol ligger 
i dagsläget på ca 260 kr/MWh, detta innebär att SSAB årligen sparar ca 133 Mkr vid 
användning av metangas istället för med gasol 
 
Utifrån dessa siffror kan man beräkna fram vad en anläggning för separation och 
kondensering får kosta vid specifika pay-off tider. Tabell 21 visar kostnaderna vid tre olika 
pay-off tider.  
 
Tabell 21. Kostnaderna vid tre olika pay-off tider 
Engångskostnader 3 År 7 År 10 år 
Konvertering (Borlänge) [Mkr] 3 3 3 
Konvertering (Luleå) [Mkr] 10 10 10 
Årliga kostnader    
Transport [Mkr] 60 140 200 
Nordkalk [Mkr] 42 98 140 
Lulekraft AB [Mkr] 63 147 210 
Investeringskostnad:    
Separering + kondensering [Mkr] 222 535 770 

Totalt: [Mkr] 400 933 1333 
 
Nordkalk och LuleKraft är med som kostnad på grund av att dem årligen köper koksgas för ca 
35 Mkr, det är inte en kostnad i dess rätta bemärkelse men eftersom SSAB går miste om 
intäkter så har vi valt att ta med dem som kostnad. 
 
Årligen skulle SSAB minska sina CO2-utsläpp med ca 120 000 ton. Enligt Svenska 
Bioenergiföreningen (SVEBIO) kostar utsläppsrätter för CO2 kring 180 kr/ton, för SSAB 
resulterar detta i en kostnadsminskning för utsläppsrätter med nästan 22 Mkr/år. Detta är inte 
inkluderat i beräkningen av den tillåtna anläggningskostnaden, men om man skulle räkna med 
denna minskning så skulle det medföra en ökning av den tillåtna anläggningskostnaden.  
 
Utifrån dagens gasolpris så sparar SSAB alltså ca 133 Mkr vid användning av metan istället 
för gasol. Om man tittar på hur utvecklingen för gasolpriset ser ut så ser man att denna siffra 
kan öka i framtiden då priset nästan har fördubblats sen 1997. Figur 17 visar gasolprisets 
utveckling de tio senaste åren.  
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Figur 17. Gasolprisets utveckling 
 
 
Figur 18 visar hur mycket en anläggning för separation och kondensering får kosta då 
gasolpriset varierar. Den visar kostnadsutvecklingen för tre olika pay-off tider.  
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Figur 18. Tillåten Anläggningskostnad vid olika gasolpriser 
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12  DISKUSSIONER OCH SLUTSATSER 
 
Arbetet började med en ordentlig analys av uppgiften i fråga. Eftersom examensarbetet bestod 
av flera uppgifter så var det första steget att planera hur upplägget av arbetet skulle se ut. 
Grundidén var att ta fram en kostnad för en separations- och kondenseringsanläggning samt 
studera vad följderna blir för SSAB i Luleå och Borlänge. Pga. koksgasens sammansättning så 
visade det sig dock vara svårt att utan en noggrann analys estimera en kostnad för en sådan 
anläggning. Utifrån detta så byttes taktik och då valdes att istället titta på vad en sådan 
anläggning får kosta, och detta beräknades fram utifrån de minskade bränslekostnader som 
kommer som följd av metangasanvändning i Borlänge.    
 
Utifrån denna rapport kan man se att en metanseparation skulle ge både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar. Användning av metan istället för gasol i ugn 301 skulle minska 
SSAB:s bränslekostnader med ca 133 Mkr/år, samt reducera CO2-utsläppen med ca 120 000 
ton/år, vilket resulterar i en minskning av kostnaden för utsläppsrätter med ca 21,6 Mkr/år. En 
metanseparation får även följder för dagens användare av processgaserna. Koksgas används 
som bränsle i flertalet processer av både interna och externa konsumenter. De externa 
konsumenterna är LuleKraft AB och Nordkalk. Dessa företag har avtal med SSAB som 
sträcker sig t.o.m. 2007 respektive 2013. Om det skulle bli aktuellt att påbörja en 
metanseparation från koksgasen innan avtalstiden är slut så kan det innebära att avtalen måste 
skrivas om alternativt att de köps loss från sina avtal. Vidare så måste de interna 
koksgaskonsumenterna på SSAB i Luleå få tillgång till alternativa bränslen då en 
metanseparation medför minskad tillgång till energi. Detta är möjligt då även masugnsgas och 
LD-gas bildas inom SSAB. Dessa två gaser har dock ett betydligt lägre värmevärde än 
koksgasen, detta medför att det kan krävas vissa förändringar och inställningar i dagens 
anläggningar. Det kommer bland annat betyda att de mätinstrument som finns i de aktuella 
anläggningarna måste kalibreras om. Vidare kan det betyda att förändringar och inställningar 
måste göras i de brännare som förbränner gasen till energi i form av värme. 
 
Då det finns många dokumenterade studier angående uppgradering av biogas så kan man 
utifrån dessa studier få en indikation på vad ett reningssystem för metangas kan komma att 
kosta. En förstudie gjord av FramTidsbränslen AB ger följande kostnad för uppgradering av 
biogas, tekniken som kostnaden avser är Pressure Swing Adsorption, PSA. Tabell 22 visar 
investeringskostnaden för en PSA-anläggning inkl. kompressor. 
 
Tabell 22. Investeringskostnad för PSA-anläggning inkl. kompressor.  

Flöde [Nm³/h] Investeringskostnad [kkr/Nm³] Total kostnad [kkr] 
2000 8,5-10 17 000-20 000 

40 000 2 80 000 
 

En metod för att estimera en kostnad är att använda sig av modellen [14]: 
 

5,0

2

1
21 )(

F
FKK ∗=     (Ekv 1)

 
där     = kostnad vid flöde  1K 1F
          = kostnad vid flöde  2K 2F
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För att det utseparerade metanet ska få ett energivärde på ca 513 GWh innebär det att det 
ingående koksgasflödet i separationsanläggningen ska vara ca 25 000 Nm³/h. Insatt i ekvation 
1 ger det: 
 

63000)
40000
25000(80000 5,0

1 =∗=K  

 
Enligt denna modell skulle investeringskostnaden för en PSA-anläggning inkl. kompressor 
ligga kring 63 Mkr då det ingående flödet är ca 25 000 Nm³/h.  
 
Det finns dock en osäkerhet i denna estimering. Anledning till det är att sammansättningen i 
koksgasen skiljer sig från biogas. Koksgasen har en mer komplex sammansättning sett ur 
reningssynpunkt viket gör att reningsprocessen blir mer omfattande [15]. Denna modell ger 
dock en fingervisning på vad en separationsanläggning minst kommer att kosta.  
 
När det gäller kostnaden för kondensering av metangasen så är även den svår att estimera. 
Kostnaden för en LNG-anläggning som har en produktion av 50 000 ton LNG/år estimeras 
kosta mellan 40 – 50 MEUR [16]. Motsvarande mängd flytande metan där dess energivärde 
uppgår till ca 513 GWh skulle ligga kring 37 000 ton/år. Dessa data insatt i ekvation 1 ger: 
 

4334)
50000
37000()5040( 5,0

1 −=∗−=K  

 
Enligt denna modell skulle investeringskostnaden för en kondensationsanläggning ligga 
mellan 34 - 43 MEUR.  
 
Utifrån dessa data så kommer en anläggning för separation och kondensering av metangas att 
minst kosta kring 370 Mkr. Figur 19 visar hur stor anläggningskostanden får vara vid olika 
pay-off tider vid olika gasolpriser.  
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Figur 19. Tillåten anläggningskostnad för olika pay-off tider vid olika gasolpriser.  
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Med den estimerade anläggningskostnaden på ca 370 Mkr ser man i tabellen att med dagens 
gasolpris, som ligger kring 260 kr/MWh, så skulle anläggningen ha en pay-off tid på ca 5 år. 
En investering i den här storleksordningen brukar kräva en pay-off tid på ca 3 år [17]. Detta 
medför att investeringskostnaden får hamna kring 200 Mkr. Priset på både olja och gasol 
tenderar att öka i framtiden, ju högre gasolpriset blir desto högre blir den tillåtna 
anläggningskostnaden vid en specifik pay-off tid. I denna kalkyl är inte kostnadsminskningen 
för utsläppsrätterna inräknade. Om man inkluderar dem skulle det innebära en ökning av den 
tillåtna anläggningskostnaden.  
 
I denna rapport har tyngdpunkten lagts på att studera möjligheten att separera metan från 
koksgasen för vidare transport till Borlänge. Beräkningar för detta är baserade på att separera 
metan till ett energivärde som motsvarar energiförbrukningen i ugn 301 i Borlänge, som 2004 
förbrukade 513 GWh gasol. Då energiförbrukningen i ugn 301 förutspås öka i framtiden så 
medför det följdfrågor som: 
 
●   Ska metangas användas för att tillgodose hela ugnens framtida bränslebehov? 
 
●   Kan man använda metangas och gasol i samma anläggning? 
 
●   Hur mycket metangas kan separeras ut utan att det påverkar verksamheten i Luleå? 
 
Ugn 301 är tillsammans med ugn 302 de största bränsleförbrukarna i Borlänge. Det finns även 
processer som har lägre bränsleförbrukning, och där kan ett annat alternativ vara att istället för 
gasol använda sig av metangas i någon av dessa processer. T.ex. så förbrukas ca 160 GWh 
gasol i den värmebehandling som sker i kallvalsverket.  
 
Processgaserna innehåller, förutom metan, andra intressanta ämnen. Koksgasen består bland 
annat av omkring 65 % vätgas (H2) och intresset för vätgas som bl.a. fordonsbränsle växer 
mer och mer, detta beroende på att det är ett väldigt rent bränsle. Vidare så innehåller LD-
gasen stora mängder kolmonoxid (CO). Förutom en metanseparation så kan det finnas intresse 
från SSAB att studera möjligheten att nyttja någon av dessa gaser. T.ex. så kan man genom att 
låta CO och H2 reagera med varandra framställa syntetisk diesel, s.k. Fischer Tropsch diesel. 
Det kan kanske finnas intresse för gasbolag som t.ex. AGA Gas AB eller Air Liquide att 
distribuera gaser som metan eller vätgas.  
Om det skulle finnas en lokal marknad för processgaserna så skulle man slippa transporten till 
Borlänge, årligen skulle transporten av metangas från Luleå till Borlänge kosta ca 20 Mkr. 
 
En osäkerhet i detta arbete är bland annat svårigheten att bestämma en totalkostnad för en 
anläggning för separation och kondensering av metangas. Det är även svårt att utan en 
noggrann analys säga hur dagens koksgaskonsumenter påverkas vid användning av en gas 
som har ett lägre värmevärde än den gas som eldas med idag. En stor osäkerhet i detta arbete 
är hur man ska hantera situationen som uppstår mellan SSAB och de externa företagen 
(Nordkalk och Lukab). Vid en metanseparation på ca 513 GWh så räcker koksgasen enbart till 
att tillgodose SSAB:s energibehov, och då det finns ett avtal mellan SSAB, Nordkalk och 
Lukab så innebär det att avtalsfrågan måste lösas innan det kan bli aktuellt med en 
metanseparation. Om osäkerheten kring avtalsfrågorna och anläggningskostnaderna reds ut på 
ett tillfredsställande sätt så bör det finnas ett intresse från SSAB:s sida att fortsätta studera 
möjligheten att separera ut metan för vidare användning inom SSAB-koncernen.  
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Som slutsats kan sägas att då det i Luleå finns ett överskott av energi i form av processgaser 
samt att priserna på både gasol och olja tenderar att öka i framtiden så bör det från SSAB:s 
sida finnas ett stort intresse av att på ett djupare plan studera potentialen för alternativa 
användningsområden för processgaserna. En metanseparation för vidare transport till 
Borlänge skulle minska både bränslekostnader och CO2-utsläpp för SSAB. Vid en separation 
av 513 GWh metangas, vilket medför en minskning av tillgänglig energi i Luleå, så kan man 
tillgodose SSAB:s energibehov med hjälp av bland annat masugnsgas och LD-gas. En följd 
till detta är dock att gasen som blir tillgänglig har ett lägre värmevärde än den gas som 
används idag. Detta kan resultera i att vissa inställningar och förändringar måste göras i de 
aktuella anläggningarna. För SSAB bör detta dock vara små kostnader om man jämför med 
storleken på de minskade bränsle- och utsläppskostnaderna. 
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13 FORTSATT ARBETE 
 
Man kan i denna rapport se att en metanseparation för vidare användning i ugn 301 i Borlänge 
ger betydligt lägre bränslekostnader samt lägre CO2-utsläpp, därför bör det finnas ett stort 
intresse från SSAB:s sida att på ett djupare plan studera hur en alternativ användning av 
processgaserna i Luleå kan påverka både miljö och ekonomi. Nedan ges förslag på hur man 
kan fortsätta studera alternativa användningsområden för processgaserna.  
 
Utifrån denna rapport så kan man genom att på ett djupare plan gå in och studera hur en 
anläggning för separation och kondensering av metangas ska utformas.  
 
Kan det finnas en marknad för metangasen i Luleå? 
    
Kan det finnas intresse av gasbolag som t.ex. AGA Gas AB eller Air Liquide att distribuera 
metangasen? 
 
Intresset för vätgas som bränsle växer mer och mer, detta beroende på att det är ett väldigt 
rent bränsle. Det finns stora mängder vätgas (H2) i koksgasen (~65 %).  Kan det finnas en 
lokal marknad för användning av vätgas? (Bussar, taxi mm.) 
 
Det finns stora mängder kolmonoxid (CO) i LD-gasen (~60 %). Man kan studera potentialen 
av att framställa syntetisk diesel, så kallad Fischer-Tropsch diesel. Detta sker genom att CO 
och H2 reagerar med varandra. 
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BILAGA 1 
 
Beräkning av anläggningskostnad för olika pay-off tider 
 
De kalkyler och beräkningar som använts för att ta fram anläggningskostnaderna vid olika 
pay-off tider är baserade på den minskade användningen av gasol som metananvändning i 
Borlänge medför. Tabell 23 visar gasolförbrukningen för ugn 301 samt bränslekostnader.  
 
Tabell 23. Gasolförbrukning samt bränslekostnader för Ugn 301. 
Ugn 301  
Gasolförbrukning [GWh] ~513 
Gasolpris [kr/MWh] ~260 
Total bränslekostnad [Mkr] 133,38 
 
Då det är svårt att estimera en kostnad för en anläggning för separation och kondensering av 
metangas så tittar man istället på vad en sådan anläggning får kosta vid val av olika pay-off 
tider. De valda pay-off tiderna är tre, sju och tio år.  
 
Pay-off tid beräknas ut genom att investeringskostnaden divideras med det årliga 
inbetalningsöverskottet. I detta fall är det årliga inbetalningsöverskottet SSAB:s minskade 
bränslekostnader, dvs. 133,38 Mkr/år. Om man då multiplicerar en vald pay-off tid med 
inbetalningsöverskottet så får man ut hur stor den totala kostnaden för en separations- och 
kondenseringsanläggning plus övriga kostnader får vara. Övriga kostnader i detta fall är bland 
annat transport av metangas och konvertering i Luleå och Borlänge. För att då beräkna hur 
stor kostnaden för separations- och kondenseringsanläggning får bli subtraheras övriga 
kostnader från multiplikationen mellan pay-off tid och inbetalningsöverskottet, dvs: 

 
naderÖvrigakostPayOffTidskostnadAnläggning −= )38,133*(    (Ekv.2) 

 
Tabell 24 visar de övriga kostnaderna. 
 
Tabell 24. Övriga kostnader 
Övriga kostnader:  
Årliga kostnader  
Transport [Mkr/år] 20 
LuleKraft AB, Lukab [Mkr/år] 21 
Nordkalk [Mkr/år] 14 

SUMMA [Mkr/år]: 55 
Engångskostnader  
Konvertering Luleå [Mkr] 10 
Konvertering Borlänge [Mkr] 3 

SUMMA [Mkr]: 13 
 
Dessa data insatta i ekv.2 ger då: 
 

)2355*()38,133*( +−= PayOffTidPayOffTidskostnadAnläggning  
 
Tabell 25 visar vad anläggningskostnaden får bli vid de tre valda pay-off tiderna 
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Tabell 25. Tillåten anläggningskostnad vid olika pay-off tider 
Pay-off tid: 3 År 7 År 10 år 
Anläggningskostnad [Mkr] 222,14 525,66 770,8 
 
 
 
Beräkning av metanflöde 
 
Det totala koksgasflödet som produceras från koksverket är ca 40400 Nm³/h och koksgas 
innehåller ca 23 % metan, för att beräkna fram hur stort koksgasflöde som ska separeras för 
att få ut metan till ett energivärde av 513 GWh görs följande beräkningar: 
 

513
3600000

362436523,0
=

⋅⋅⋅⋅X  [GWh]  → 25500
362436523,0

3600000513
≈

⋅⋅⋅
⋅

=X [Nm³/h] 

 
Det metanflöde som bildas efter separationen och där dess energivärde uppgår till ca 513 
GWh blir då: 
 
  [Nm³/h] 58652550023,0 =⋅
 
eller 
 

4,51365245865 ≈⋅⋅  [MNm³/år] 
 
Metan i flytande form har en densitet som är ungefär 590 gånger större än metan i gasform. 
Motsvarande flöde då metanet har kondenserats blir då: 
 

94,9
590
5865

≈  [m³/h] 

 
eller 
 

870003652494,9 ≈⋅⋅  [m³/år] 
 
Tabell 26 visar metanets densitet i gasform och i flytande form, den anger även hur mycket 
metan som bildas. 
 
Tabell 26.  Densitet för metan i flytande form och gasform samt mängden metan som separeras 
 Gasform Flytande form 
Densitet [kg/m³] ~0,72 ~423 
Mängd [ton/år] 36860 36860 
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Beräkning av värmevärde 
 
För att beräkna värmevärdet på t.ex. blandgasen som består av koksgas och tailgas görs på 
följande sätt: 
 

22

2121
1

)(
YX

YYXXZ
+

⋅+⋅
=  

 
där 
 

1X  = Värmevärde för koksgas [MJ/Nm³] 

2X  = Koksgasflöde [Nm³/h] 

1Y  = Värmevärde för tailgas [MJ/Nm³] 

2Y  = Tailgasflöde [Nm³/h] 

1Z  = Värmevärde för blandgasen [MJ/Nm³] 

2Z  = Blandgasflöde (X2 + Y2) [Nm³/h] 
 
Koksgasen har ett värmevärde på ca 17,5 MJ/Nm³ och ett flöde på ca 14950 Nm³/h, tailgasen 
har ett värmevärde på ca 12 MJ/Nm³ och ett flöde på ca 19610 Nm³/h. Detta gör att 
blandgasen får ett värmevärde på: 
 

4,14
1961014950

)1961012149505,17(
1 ≈

+
⋅+⋅

=Z [MJ/Nm³] 

 
Blandgasflödet blir: 
 

3456019610149502 =+=Z  [Nm³/h] 
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