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Förord 

Rapporten är ett examensarbete inom Hållbar energiteknik, inriktning bioenergi/energieffektivisering, 
civilingenjör. Arbetet har utförts åt och på Boliden Mineral AB – Rönnskärsverken i Skelleftehamn utanför 
Skellefteå. 
 
Avgaspannorna för gaskylning efter konverterprocessen i Rönnskärsverken upplevs inte längre vara 
lönsamma. Pannorna medför ett flertal driftstopp för kopparproduktionen, anses kräva onödigt mycket 
underhåll och inte vara anpassade för ett ökat produktionstempo. En utvärdering om vilka kostnader som 
pannorna genererar och vilken teknik som är driftsäker, kräver lågt underhåll samt klarar ökad produktion 
behöver ses över. 
 
Ett stort tack till de inblandade som gjort arbetet möjligt: 
 
 Johansson Andreas, Utvecklingsingenjör, Rönnskärsverken 
 Sundberg Nicklas, Produktionsingenjör, Rönnskärsverken 
 Öhgren Patrik, Tekniker, Rönnskärsverken 
 Gebart Rikard, Professor, Luleå Tekniska Universitet 
 och många fler inblandade på Rönnskär som bidragit med information! 
 
 
Dennis Forslund, 8 Juni – 2016, Skellefteå 
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Sammanfattning 

På Boliden Mineral AB – Rönnskärsverken har det ansetts att gaskylningen efter konverterprocessen, en 
metod för att anrika koppar till 98% renlighet, inte är tillräckligt lönsam. Det ansågs att avgaspannorna för 
gaskylningen inte är tillräckligt driftsäkra, medför onödigt mycket underhåll och är inte anpassade för en 
ökad produktion. En utvärdering var nödvändig för att se över föregående punkter samt för att finna vilken 
kylteknik som bör användas för att ersätta pannorna. 
 
Som beräkningsgrund för att finna svaren skapades en medelkörning för en anrikning från minut-
mätvärden mellan februari 2015 – februari 2016. Mätvärden innehöll volymflöden, temperaturer, tryck och 
sammansättning för gasen igenom avgaspannorna samt vid huvarna. 
 
Resultatet tyder på att pannorna har en lönsamhet motsvarande 3 200 000 SEK per år via tillgänglighet av 
ånga, om produktionsstoppen som uppstår är få. För de cirka 1000 anrikningar som genomförs under 1 år 
framkom att det finns 1% risk vid varje anrikning att ett fel uppstår som beror på avgaspannorna. Vid fler 
än 5 fel är inte längre pannorna lönsamma, då det framkom att varje oplanerat stopp kostar 645 000 SEK. 
Ett alternativ vid ersättning med ny kylteknik var att sammanföra gaskanalerna från samtliga 
konverterugnar innan gaskylning. En ny typisk körning för sammansatt gasström från den funna 
medelkörningen konstruerades för vanlig arbetstakt samt tvåkonverterdrift, vilket är en ökning av 
produktionstempot. Vid beräkningen av ny kylteknik valdes kyltorn, vattenrörspanna och eldrörspanna 
med enklare design för att fungera som en grov inriktning. Det ansågs att en mer avancerad design för varje 
teknik kan ge bättre värmeåtervinning men att en enklare design fortfarande ger tillräckligt noggrann 
inblick i vilken teknik som fungerar och inte fungerar. Vid beräkning av teknikerna med gasströmmen från 
medelkörning samt den konstruerade sammansatta gasströmmen framkom att kyltorn inte är lämplig att 
använda då tekniken inte ger användbar ånga samt att allt varmvattnet inte kan avsättas. De resterande 
pannalternativen framkom däremot som möjliga att applicera där det även antyddes att ångproduktionen 
skulle öka med rätt dimensionerade pannor. Det rekommenderas även att pannorna konstrueras för 
sammansatt gasström då det medför en högre driftsäkerhet med backupsystem och lägre 
konstruktionskostnader för pannorna då antalet som behövs blir färre. En djupare studie krävs däremot 
kring ombyggnadskostnader av gassystemet samt nytt arbetssätt för gällande personal med arbetstakt och 
logistik. Det genomförda examensarbetet visar varför pannorna bör bytas ut, vilka tekniker som de bör 
ersättas med samt vad konvertergasen innehåller som kan användas för framtida beräkningar. 
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Abstract 

At Boliden Mineral AB – Rönnskärsverken has it been considered that the gas cooling after the converters, 
a method to enrichen copper to 98% purity, is not profitable. The exhaust boilers are also considered not 
enough reliable, demands to much maintenance and are unfit of a production rate increase. An evaluation 
was thought to be necessary to find the answers about the exhaust boilers and to find what cooling 
technology that ought to replace the boilers. 
 
An average enrichment was created from measured values every minute between February 2015 to 
February 2016 for calculations. Interesting values such as volume flow rate, temperatures, pressures and 
compositions of the gas through the boilers and at the hoods was used. 
 
Results show that the boilers are profitable up to 3 200 000 SEK every year from supplied steam, if the 
errors around the production are few. From the 1000 enrichments that is approximated during 1 year was 
it found that there is about 1% risk of production stop caused by the boilers every enrichment. At more 
than 5 errors are the boilers no more profitable since it was found that every non planned stop costs 
645 000 SEK. An option when replacing the boilers is to connect the gas tubes from every converter oven 
before the gas is cooled. A typical run for mixed gas from the three ovens was constructed from the average 
enrichment, both for normal production rate and for two converter run, a method to increase production 
rate. For calculations of the new cooling method was cooling tower, water tube boiler and fire tube boiler 
used, all with a simpler design for estimation. It was considered that a more advanced design would enable 
a higher steam production rate but that a simpler design gives a good enough result if the cooling method 
is possible to use. By calculation of the cooling methods, both for the average enrichment and the 
constructed mixed gas, was it found that the cooling tower should not be used since it does not produce 
any steam and it is not possible to use all the heat water at this point. The other two methods were found 
to be possible to use and with right dimensions would increase the steam production. It is recommended 
that the boilers are built for the mixed gas since it involves a higher safety with backup systems and a lower 
boiler construction cost since there is a need of fewer boilers. There is a need of another study about the 
construction cost for the pipe system as well as how the new method would inflict the workers with 
increased production rate and logistics. The report gives good insight to why the boilers should be replaced, 
which new techniques that should replace it and input data about the gas composition for future 
calculations. 
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U Värmegenomgångstalet [W/m2, K] 
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𝒉𝒇𝒈 Specifik ångentalpi [J/kg] 

e Entalpi [J/kg] 
k Värmeledningstal [W/m, K] 
Log T Logaritmiska medeltemperaturen [°C] 
𝜟𝑻 Temperaturdifferens [°C] 
𝑻𝒔 Yttemperatur [°C] 
𝑻𝒔𝒂𝒕 Mättad temperatur [°C] 
𝑻𝒉𝒐 Varm utgående gas- eller vätsketemperatur [°C] 
𝑻𝒉𝒊 Varm ingående gas- eller vätsketemperatur [°C] 
𝑻𝒄𝒊 Kall ingående gas- eller vätsketemperatur [°C] 
𝑻𝒄𝒐 Kall utgående gas- eller vätsketemperatur [°C] 
D Yttre rördiameter [m] 
𝑫𝒉 Hydrauliska diametern [m] 
d Inre rördiameter [m] 
𝒅𝒙 Materialtjocklek [m] 
R Yttre rörradie [m] 
r Inre rörradie [m] 
𝑺𝒍 Distans mellan två rör i pannans längdriktning [m] 
𝑺𝒕 Distans mellan två rör i pannans breddriktning [m] 
H Höjd [m] 
B Bredd [m] 
V Volym [m3] 
A Area [m2] 
𝒏𝒃 Antal rör sett efter bredden av panna [n] 
𝒏𝒍 Antal rör sett efter längden av panna [n] 
Nu Nusselts Number [-] 
Re Reynolds Number [-] 
Pr Prandtl Number [-] 
𝒇𝒇𝒐𝒖𝒍𝒊𝒏𝒈 Fouling factor [%] 

f Friktionsfaktor [-] 
Cp Specifik värmekapacitet [J/kg, K] 
𝝈 Stefan Boltzmanns konstant [W/m2, K4] 
𝝐 Emission från kropp [-] 
𝝆 Densitet [kg/m3] 
𝝁 Dynamisk viskositet [Pa s] 
𝒗 Kinematisk viskositet [m2/s] 
g Gravitation [m/s2] 
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1 Inledning 
Boliden Mineral AB är ett företag med fokus på både gruvor och smältverk. Företaget har sedan 1924 
expanderat verksamheten inom Sverige till Norge, Finland och Irland. Malm bryts från dagbrott och 
underjordsgruvor, där malmen lokalt anrikas för att sedan transporteras till närmsta smältverk. Från 
anrikad malm i smältverken utvinns bland annat metallerna zink, koppar, bly, guld och silver. En biprodukt 
från processen är bland annat svavelsyra. Företagets nordligaste smältverk är Rönnskärsverken, som sedan 
byggåret 1930 utökat till att bli koncernens största producerande enhet. Under utökandet har Rönnskär 
blivit världsledande inom återvinning och är idag en av de största återvinnarna av elektronikskrot (NEW 
Boliden, 2016). 

1.1 Problembeskrivning 
Koppar är en av huvudprodukterna som framställ på Rönnskärsverken. Konverterugnar är en nyckelprocess 
som används för att anrika koppar till 98% renlighet via reaktion med syrgas. Den exoterma reaktionen som 
sker avger en varm gas med innehållande svaveldioxid, partiklar och stoft varav det är nödvändigt att kyla, 
rena och filtrera gasen. Det första kylningssteget sker genom vattenrörspannor med övervägande 
konvektionssektioner för värmeöverföring, lokalt kallade för konverterpannor. Dagens konverterpannor 
upplevs behöva mycket underhåll, medföra onödigt stora driftkostnader via läckage, värmehållning, 
stillestånd och inte vara anpassade för ett ökat produktionstempo. Därför behövs konverterpannorna 
utvärderas för dessa frågor samt att en ny metod för processgaskylning som är driftsäker, medför lågt 
underhåll och anpassade för produktionsökning att ses över. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att både termiskt och ekonomiskt utvärdera hur dagens processgaskylning 
står sig mot andra tekniker, om konverterpannorna är lönsamma i sig samt vad som sker vid ett ökat 
produktionstempo från ”tvåkonverterdrift”. Där tvåkonverterdrift innebär kortare väntetid för respektive 
konverterugn mellan anrikningarna, som sker batchvis. Kortare väntetid innebär fler anrikningar per år 
vilket i slutändan ökar årliga produktionen. 

1.3 Mål 

 Att termiskt och ekonomiskt utvärdera konverterpannorna för att framhäva kostnader kring 
driftstopp, driftkostnader, reparationer, miss av produktion och hur stor värmeproduktionen är.  

 

 Att finna en sammanslagen gasström från 2 konverterugnar för ökad produktion.  
 

 Att utvärdera andra tekniker för att kyla processgasen för dagens- och ökad produktionstakt samt 
jämföra med konverterpannorna om underhåll, driftstopp och driftkostnader.  

1.3.1 Avgränsningar 

För arbetet har nedanstående avgränsningar gjorts för att behålla fokus kring processgaskylningen. Det 
innebär inte att de avgränsade processdelarna men negligerats att ingen djupare analys kring dessa delar 
genomförts. 

 Avgränsning kring konverter. Arbetet kommer inte att omfatta hur konvertrarna ska driftas. 
Gasflödet som finns tillgängligt till pannorna och används i beräkningar är från tidigare driftfall, det 
är antaget att ett tidigare år av körsätt motsvarar kommande års drift. 

 Avgränsningar kring förångningssystemet. För teknik som ska utvärderas, där ingång och utgång av 
vattenledning skiljer från nuvarande teknik antas det att rörledningen går att omkonstruera så att 
den passar den nya tekniken. 

 Avgränsningar kring konstruktion. För den använda golvytan som dagens konverterpannor 
använder antas här att samma yta kan omkonstrueras till den nya utvalda tekniken. 

  



 

2 

  



 

3 

2 Teori och bakgrund 
Konstruktionen av Rönnskärsverken har pågått i decennier. Under uppbyggandet har verket blivit uppdelat 
i ett flertal delprocesser där alla är sammankopplade för att fungera som en enhet. Det är därför nödvändigt 
att förstå helheten för att kunna modifiera specifika delar. Vid förståelse av processen är det sedan möjligt 
att utföra förändringar med kunskap om påföljder. 

2.1 Rönnskärs process 
Illustrerat i Figur 1 är hur Rönnskärs olika delprocesser är sammankopplade via flödesschema av råvaror 
och produkter. De inkommande produkterna är anrikad malm- och blykoncentrat från gruvor samt 
sekundära råmaterial (återvinningsmaterial) som askor och stoft från andra industrier eller elektronikskrot. 
Några av de slutprodukter som Rönnskär levererar går att se i den högra delen av Figur 1 och är  bland 
annat koppar, guld, silver, bly och svavelsyra. I mitten finns konverterhallen, där konverterpannorna finns. 
Noterbart är hur flera av delprocesserna ansluts till konverterhallen. Det är därav intresse både för 
förståelse och för att se påverkan att veta vad de olika processdelarna gör och hur de är sammankopplade. 

 
 
Figur 1. Kopplingsschema mellan Rönnskärshuvudprocesser, (Rönnskär, 2013). 

2.1.1 Elektrisk smältugn 

Den elektriska ugnen smälter återvinningsmaterial och kopparkoncentrat via sex stycken anodpelare, där 
varje pelare sänder en ljusbåge genom materialen. En del av kopparkoncentratet mixas först med sliger, 
sand och internt cirkulerande material som får behandlas i en rostugn. Mixen hettas till cirka 660°C och får 
reagera med syrgas. Reaktionen som sker, 
 

 2𝐶𝑢𝐹𝑒𝑆2 + 8/3 𝑂2 → 𝐶𝑢2𝑆 + 𝐹𝑒𝑆 + 1/3𝐹𝑒3𝑂4 + 𝑆𝑂2  [1]  
 
är en exoterm reaktion som avger värme och svaveldioxid via gas. I smältugnen får ljusbågen som 
anodpelarna avger materialen att smälta. I smältan bildas ett överliggande skikt av slagg och en 
underliggande del av skärsten. Slaggen som till största del innehåller metalloxider transporteras till 
Fumingverket för vidare utvinning. Skärstenen (hyttskärsten) som innehåller cirka 50% koppar och olika 
sulfider enligt ekvation [2] transporteras till konverterhallen för ytterligare bearbetning (Flashugn, 2009). 
 

 𝐶𝑢2𝑆(𝑠)…𝐹𝑒𝑆(𝑠) → 𝑀𝑒𝑆(𝑙)  [2]  
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2.1.2 Flashugn 

Likt elektriska smältugnen levererar även Flashugnen skärsten till konverterhallen. Skillnaden mellan de två 
är att elektiska smältugnen använder en batchvis metod medan Flashugnen har ett kontinuerligt flöde. 
Krossad och torkat kopparkoncentrat tillsammans med slig, sand och returstoft matas till Flashugnen. 
Materialet krossas för att ge snabb reaktion och torkas för att motverka ångexplosion. Materialet mixas 
med syreanrikad luft till ugnens reaktionsschakt. Likt elektriska smältugnen är även här produkterna slagg, 
skärsten (flashskärsten) och varm gas innehållande svaveldioxid. Flashskärstenen når en kopparandel 
närmare 70% innan det transporteras till konverterhallen för vidare bearbetning (Flashugn, 2009). 

2.1.3 Kaldoverken 

En kaldougn består av en roterande, tippbar cylinder med öppning på ena kortsidan. Blykaldoverket har 
som huvudsyfte att utvinna bly från blykoncentrat, vilket kan vara malm från gruvorna eller returrester. 
Koncentratet eldas med olja, syrgasblåsning och sligblåsning för att producera råbly. Med tillsats av koks 
till råbly i raffineringsverket så kan ren bly utvinnas (Kaldoverk, 2009). Sedan 2012 har även elektronikskrot 
bränts i ett separat E-kaldoverk. Tidigare varierades denna process med blyframställning i blykaldoverket. 
Vid bränning av elektronikskrot så tillsätts syrgas för att elda plasten kring kretskorten. Slutprodukten är en 
smälta (Skrotsmältor R2K) med rikt innehåll på koppar som transporteras till konverter för vidare 
bearbetning (NEW Boliden, 2016) (Kaldoverk, 2009). 

2.1.4 Anodgjuteri, Elektrolysverk och Ädelmetallverket 

Från konverterugnarna beskrivet i 2.2.1 fås en smälta med ett kopparinnehåll närmare 98%. I anodgjuteriet 
fördelas Smältan i gjutformar för att sedan kylas tills de stelnar till att bli kopparanoder. I elektrolysverket 
sänks kopparanoderna ned i ett saltbad och tillsätts ström. Med strömriktning kommer koppar att vandra 
via badet till hängande stålkadoder, under tiden faller resterande orenheter och ädelmetaller till botten. 
Efter några dygn har det producerats kopparplåtar med en renlighet närmare 99,99%. Slammet som 
samlats i botten pumpas till ädelmetalverket där bland annat guld och silver utvinns (Konverterhall, 2009) 
(Elektrolysverk, 2009) (Ädelmetallverk, 2009). 

2.1.5 Svavelverk 

Från tidigare nämnda processer samlas all producerad svaveldioxid till svavelverket, där gasen går igenom 
ett flertal renings- och separationssteg innan färdig produkt erhålls. Från avdelningen SD5 i svavelverket 
produceras flytande svaveldioxid genom att kyla gasen till fasövergång. Från avdelningen SV2 i svavelverket 
produceras svavelsyra genom reaktion med syre och vatten enligt ekvation [3] och [4] 
(Svavelproduktverket, 2009). 
 

 𝑆𝑂2 + 1/2𝑂2 → 𝑆𝑂3 [3]  
 𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝑆𝑂4 [4]  

2.1.6 Energicentralen 

Inte visat i Figur 1 är ett sammankopplande av ånga från pannor vid konverterhallen, fumingugn, flashugn 
och kaldoverken till en gemensam energiåtervinningswcentral. Från pannorna produceras ånga i 60, 40 och 
20 bars trycksystem. Värmen kan transporteras via rör för att antingen användas i andra processer som 
torkar och lokal uppvärmning men även för fjärrvärmedistribution och elproduktion via ångturbin i 40 bar 
systemet. I energicentralen finns även 2 stycken oljepannor som vardera producerar 40 bar ånga och som 
fungerar som ett backup system eller kompletteringsvärme när det behövs. 
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2.2 Konverterhall 

Tidigare text beskriver vad som kommer in till och vad som kommer ut från konverterhallen. Arbetets fokus 
kommer vara processgaskylningen efter konverterugnarna. I Figur 2 visas gasflödet från konverterugnarna 
till svavelverket. Det finns 3 stycken ugnar som vardera fylls med kopparrikt material från smältugn, 
flashugn och kaldoverk. Vid upphettning och tillsats av syrgas separeras varm, svaveldioxidrik gas från 
kopparsmältan och fångas upp av huvar. Via kanaler leds gasen via olika filtrerings- och kylningssteg innan 
den når svavelproduktverket eller släpps ut via skorsten. Figuren är sammanställd från litteratur och 
Rönnskärs övervakningssystem, ABB Smart Client. 
 
 

 
Figur 2. Flödesschema för processgasen från konverterhall till svavelverket. 

2.2.1 Konverterugn och huvar 

En konverterugn består av en ihålig, avlång cylinder med en öppning på det avlånga höljet. Ugnarna är cirka 
13 m långa med en diameter kring 4,5 m. Öppningen är rektangulär och cirka 2 X 2,5 m. Insidan av ugnarna 
är murade för att bevara värmen och motverka korrosion på väggarna. Vridet 90° från öppningen sitter 60 
stycken hålöppningar för att blåsa in syreanrikad luft med upp till 27% syrgas, kallad blästerluft. I 
konverterhallen finns 3 stycken likadana konverterugnar som i dagsläget blåses en åt gången. En blåsning 
sker i 3 steg kallade magnetitblås, skärstensblås samt kopparblås och anges räcka ungefär 8 timmar men 
varierar beroende på insatt material, tillförd syrgasmängd och typ av blåsning. Slutprodukten efter dessa 
steg är slagg, tunnslagg och blisterkoppar. En reparation utförs cirka var 11e vecka för ugnen och sker 3 
gånger per år, där var 3e reparation medför en fullständig ommurning i ugnen. Reparationstiden uppges 
till cirka 4-5 veckor. Under reparationen och underhåll på ugnen sker även underhåll på processer runt om 
som motorer, punchmaskin, panna, skador som uppstått med mera. Under reparation körs resterande 2 
ugnar samtidigt genom att variera blåsning av vardera, då den ena blåses kan den andra laddas med 
material eller tömma koppar efter färdigt blås. I Tabell 1 finns en lista med några av de material som smälts 
i konverterugnarna. Skärsten och skrotsmälta fylls på i flytande form via skänkar som rymmer 60 ton. Kallt 
material fylls på via skäppa på 20 ton och ytterligare material kan tillföras via överliggande fickor i huven 
under blåsningen. 
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Tabell 1. Smältmaterial till konverterugn. 

Material Innehåller Kommer från 

Hyttskärsten 50% koppar Elektrisk smältugn 

Flashskärsten 70% koppar Flashugn 

Tunnslagg 60% koppar Konverterugn 

Skrotsmältor R2K - E-kaldoverk 

Sand 𝑛∗𝑆𝑖𝑂2  Tilläggsmaterial 

Returer + Anodrester Kopparrikt spill Anodgjuteri 

Spill + övrigt Kopparrikt spill Konverterhall 

 
Magnetitblås och skärstensblås kan tillsammans kallas för slaggblås då huvudmålet i båda stegen är att 
bilda slagg av orenheter i materialen, vilket är en överliggande kaka på smältan innehållande 
metalloxidbindningar. Stegen skiljs åt via att magnetitblåsning startar processen, liknande 
elektroniksmältugnen genom att tillsätta syre till kopparkoncentrat. Samma exoterma reaktion som i 
flashugnen sker vilket höjer temperaturen, frigör svaveldioxid och separerar skärsten från slagg. Slaggen 
tippas ut ur ugnen och skärstenen, nu kallad vitmetall behålls. Här börjar skärstensblåset varav skrotsmältor 
R2K, hyttskärsten och flashskärsten mixas med vitmetallen i ugnen. Tillsatsen sker stegvis tills totalen i 
konverterugnen är runt 300 ton. Kylmaterial och bindningsmaterial kan tillsättas under blåsningen via 
skäppa respektive fickor för att behålla önskad temperatur och möjliggöra slaggbildning. Den kemiska 
reaktionen för slaggbildning sker genom att svavlet separerar från metallbindning och bildar svaveldioxid 
samt metalloxid som 
 

 𝐹𝑒𝑆 + 1,5𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑂2 [5]  
 
Oxiderad metall tillsammans med tillsatts av kiselsyra från sand bildar fayalitslagg 
 

 2𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2 → 𝐹𝑒2𝑆𝑖𝑂4 [6]  
 
Vid slaggblåsning släpper även mindre ädla metaller så som zink och bly från svavel likt ekvation [5]. En viss 
mängd av dessa reagerar med sanden likt ekvation [6] och fastnar i slaggen, resterande följer med i 
processgasen. En del koppar kan fastna i slagg eller följa med i gasen, vilket är varför slaggen och stoft från 
gasreningar återanvänds i processerna. 
 

 𝑍𝑛𝑆 + 1,5𝑂2 → 𝑍𝑛𝑂 + 𝑆𝑂2 [7]  
 𝑃𝑏𝑆 + 1,5𝑂2 → 𝑃𝑏𝑂 + 𝑆𝑂2 [8]  

 
Efter skärstensblås påbörjas kopparblåset, då innehåller smältan till mestadels enbart kopparsulfid. All slagg 
tappas och tunnslagg från tidigare konverterkörningar, kopparrika returskrot, anodspill och 
kylningsmaterial tillsätts i ugnen. Kylningsmaterial tillsätts för att behålla temperaturen i ugnen till max 
1200°C. Med reaktion av syrgas separerar svavlet från kopparen enligt 
 

 
och blisterkoppar med en kopparhalt runt 98% samlas i botten medan svaveldioxid lämnar ugnen i gasform. 
Viss koppar kan reagera med syret som tillsätts, vilket fästes till tunnslagg som bildats på toppen av smältan. 
Blåsningen avslutas innan ädelmetaller börjar reagera med syret, vilket kan mätas med sensorer när det 
sker. Efter färdig blåsning tiltas ugnen för att tappa kopparbadet till skänkar som transporterar innehållet 
till anodgjuteriet. Efter tappning fylls ugnen återigen med material och inväntar den andra konvertern tills 
färdigt kopparblås varav blåsprocessen påbörjas igen på nytt. En komplett blåsning och väntetid till start av 
nästa kallas för en körning. 
 

 𝐶𝑢2𝑆 + 𝑂2 → 2𝐶𝑢 + 𝑆𝑂2 [9]  
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En körning kan delas in som rak blåsning eller uppdelad blåsning. En rak blåsning innebär att ugnen 
genomför både slagg- och kopparblåsning utan avbrott. Medan ena ugnen blåser laddas den andra ugnen 
med material. När blåsningen är klar växlar ugnarna och den andra påbörjar blåsning. En uppdelad blåsning 
innebär att när ena ugnen når halva stadiet av kopparblåset avbryts steget och den andra konvertern börjar 
sin cykel. Anledningen är att man vill minska behovet av kylmaterial som behövs under kopparblåset. När 
den andra konvertern når samma halva av steget och avbryts har temperaturen sjunkit för första 
konvertern och andra steget av kopparblåset avslutas. 
 
All gas som lämnar ugnen fångas in av överliggande huvar, uppdelade som primär- och sekundärhuv. 
Primärhuven är den närmaste, överliggande kåpan ovanför ugnen och fångar in största delen av gasen men 
suger även in omkringliggande luft, falskluft, som mixas med processgasen. Huven är vattenkyld för att 
klara av temperaturen. När konverterugnen tippar slagg eller fyller på material kan inte primärhuven fånga 
upp all gas, då finns sekundärhuven. I Figur 2 visas hur primärhuven leder gasen vidare för 
värmeåtervinning, filtrering och vidarebearbetning i svavelverket medan sekundärhuven leder gasen för 
filtrering och utsläpp via skorsten (Konverterhall, 2009). 

2.2.2 Filtrering 

Innan gasen från primärhuven når svavelverket genomgår den flera steg av rening och filtrering för att 
minska miljöfarliga utsläpp och kunna återvinna värdefulla metaller. Första steget är bevattning av gasen 
via vattendysor installerade i huven. De har som funktion att befukta gasen innan det elektrostatiska filtret 
(EGR). Dysorna installerades första gången vid 2009 men togs bort vid slutet 2015 då det inte märktes 
någon skillnad om det var torr eller våt gas vid filtrering i EGR. Dysorna nämns i rapporten då de kan ha gett 
utslag på mätningar gjorda 2015. Vid konverterpannan finns tryckluftsdrivna motorer kopplad till 
värmeväxlarrören. Metoden kallad skaktorn vibrerar loss partiklar som fastnat på rören. Samlingstornet där 
gaskanalerna från samtliga ugnar möts är ett cyklonfilter med multipla ingångar och en gemensam utgång. 
Vardera av ingångarna till tornet har en spärr som kan stänga röret för att motverka bakflöde till en annan 
konverter som inte blåser. Efter Samlingstornet sitter ett elektriskt filter som huvudsakligen fångar stoft 
och små partiklar. Quenchern är ett venturirör med ställbar kon i mitten. Vid inloppen finns vattenspridare 
som mixar droppar av vatten med gasen. Mestadels fångas partiklar här i vattnet som rinner vidare till 
kyltornet. Kyltornet är en vattenrenare (scrubber) med bäddmaterial som fångar upp gasorenheter, stoft 
och dofter. Sist leds gasen till svavelverket för återvinning av svaveldioxiden (Rijkswaterstaat Ministry of 
Infrastructure and the Environment, 2009). 

2.3 Konverterpannor och processgaskylning 
Huvudsakligen sker processgaskylning i konverterpannorna via förångning av vatten och huvkylning via 
uppvärmning av vatten. Sekundärt sker kylning via filtreringsmetoden i quencher och kyltorn, då vatten 
mixas med gasen. Vattnet med orenheter efter filtrering kallas bleed som filtreras och kyls via ett 
reningssystem innan det återanvänds igen. 
 
Avgaspannorna är uppbyggda av en strålningskammare och fyra konvektionssektioner illustrerat i Figur 3. 
Pannorna är designade för 9,1 MW och producerar mättad ånga vid 20 bar men var originellt tänkt att 
producera 40 bar mättad ånga, vilket ångsystemet från pannorna till energicentralen klarar av. Under 
slingpaketen och i botten av strålningskammaren finns öppna luckor för uttag av partiklar och stoft som 
stannat i pannan. Partiklar och stoft som fäster på väggar avlägsnas genom bottenblåsning, genom att en 
mängd av vattnet som finns i domen sprutar på väggarna. Under stoftfickorna finns transportband som 
samlar in alla partiklar och stoft som faller ner och som fraktas till en gemensam samlingslåda. Ingen varm 
gas strömmar igenom pannorna när konverterugnen inte förses med blästerluft. Bland annat därför har 
pannorna ett kontinuerligt genomflöde av matarvatten som varmhållning för att motverka ett 
temperaturdropp till omgivningstemperatur, vilket kan förstöra pannorna genom frusna ledningar. 
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Figur 3. Gasflödet för konverter 1. Konverterugn med blåsmaskin, 2. Primärhuv för gasledning, 3. Konverterpanna med 
vattenledning, ångdom och stoftficka, 4. Samlingstorn med stoftficka och 5. Gasledning för vidare bearbetning och fläkt. 

2.4 Gasreglering 

Dagens konverterdrift sker genom att reparation utförs på en ugn medan de andra två är i drift. Varje 
blåsning utförs oftast helt innan den andra påbörjas. En hel körning ses som att en ugn hinner med både 
en blåsning, tappning, materialladdning och väntetid tills start av blås igen. Metoden medför en möjlig 
kopparproduktion runt 250 000 ton varje år medan Rönnskär har som ambition att öka produktionen till 
300 000 ton koppar varje år. Konverterhallen är ensam om sitt processteg med anrikning av koppar till 98% 
innan elektrolysen varav åtgärder i hallen behöver ske så länge ingen ytterligare anläggning med liknande 
process konstrueras för att öka produktionen. 
 
En metod att öka produktionen inom konverterhallen kan ske genom att minska väntetiden för den ena 
konvertern medan den andre blåser. Det innebär även att 2 konverterar kommer att blåsa samtidigt varav 
namnet tvåkonverterdrift. Med kortare väntetid innan nästa blås kommer fler blås att hinnas med under 1 
år, resultatet blir ökad årlig produktion. Påföljder av metoden blir en ökad arbetsbelastning för personal 
och logistik då samma antal arbetsmoment sker under en kortare tid samt att en sammansättning av 
gaserna från de 2 konvertrarna uppstår vid samlingstornet. Sammansättningen ökar massflöden och ändrar 
sammansättning samt ger temperatur- och tryckutjämning. Designkapaciteten för gaskanalen efter 
samlingstornet vid tvåkonverterdrift är bestämt till ett volymflöde upp till 160 kNm3/h (Olsson, 2016). 

2.5 Ny kylmetod 

Vid val av ny kylteknik för processer finns det en mängd aspekter att ta in hänsyn till. Hur väl tekniken klarar 
av framtida krav, hur väl den klarar av dagens krav med korrosion och temperaturvariation, vilka tillverkare 
som finns i närheten, hur troligt det är att kunna installera metoden utan att påverka produktionen, är 
tekniken den bästa som finns på marknaden idag med mera. För att minska listan så väljs tekniker efter de 
klassiska sätten som gas kan kylas på. Sätten delas in i 2 kategorier som direktkylning via mix av 2 medium 
och som indirektkylning där medium kyls mot ett annat medium med en separerande vägg emellan. 
Indirektkylning kan ytterligare delas upp som kylande medium på ena sidan av väggen alternativt andra 
sidan av väggen. Teknikerna som väljs för att representera varje teknik är kyltorn med fyllningsmaterial och 
vattendysor, vattenrörspanna med övervägande konvektionsdelar samt eldrörspanna med enrörsstråk. 
Möjlig kylning av processgasen kategoriseras till dessa tre tekniker där varje teknik kan ha flera olika 
uppsättningar. Det antas att alla uppsättningar för respektive teknik ger liknande för och nackdelar men 
med mer eller mindre gynnsamma förhållande så som aningen korrigerad värmeöverföring, tryckförlust 
eller storlek. Beräkning för varje grundteknik antas därför ge en inblick i hur teknikerna står sig mot 
varandra med respektive för- och nackdel. Resultatet ses däremot inte som exakt, då val av annan 
uppsättning kan ge ett mer eller mindre gynnsamt resultat samt korrigering för möjlig felmarginal. 
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Vid intern användning av energislag på Rönnskär finns främst behovet av elektricitet och ånga. En mindre 
mängd varmluft används till lokalvärme men behovet är försumbart jämtemot de andra. Externt säljs 
fjärrvärme till lokalområdet. Vid närmare kontroll av ångrören från konverterhallen så anges att dem inte 
är anpassade för överhettad ånga. Teknikerna bör därför kunna producera varmvatten eller mättad ånga 
(Rönnskär, 2013).  
 
Viktigt att tänka på vid gaskylning är vad som finns i gasen och hur det påverkar materialet i enheten men 
även värmeöverföringen. Från reaktionsformlerna i ekvation [5] – [9] fås att en viss mängd av gasen 
kommer att innehålla svaveldioxid. Vid kylning av svaveldioxid vid en viss procentdel och tryck i gas är det 
viktigt att veta när daggpunkten nås. Vid och under daggpunkten för svaveldioxid kan svavelsyra bildas med 
reaktion av syre och vatten enligt ekvation [3] och [4]. Svavelsyra är frätande och kan leda till snabbare 
korrosion. Ytterligare behövs hänsyn till stoft och partiklar från blåsningen tas i hänsyn då det kan fastna 
och försämra värmeöverföringsytor via fouling (Thulukkanam, 2013). 

2.5.1 Vattenrörspanna 

Första modellen av indirektkylning är den mest 
förekommande av gaskylningsmetoderna och är den 
tekniken som finns förekommande på flera ställen på 
Rönnskär. Ett inneslutande hölje leder gasen igenom 
pannan, på vägen kan värmeöverföring ske genom 
strålningskammare, konvektionssektioner och ibland 
ekonomiser, vilket är en värmeväxlare som kan förvärma 
ingående vatten. Vattnet leds igenom rör antingen på 
väggen vid strålningskammaren eller mitt i volymen för 
konvektionssektionerna. Partiell ångbildning sker när gasen 
värmer vattnet i rören. Allt vatten och ånga leds senare till 
en ångdom där ångan och vattnet kan separeras. Om 
mättad ånga önskas så kan ångan från domen användas 
direkt till önskad process. Ifall överhettad ånga önskas för 
till exempel ångturbin så leds ångan igenom ytterligare ett 
konvektionssteg för överhettning innan den kan användas. I Figur 4 ses hur en typisk vattenrörspanna kan 
se ut. I figuren visat hur en låga eldas i pannans strålningskammare men i det aktuella fallet ersätts av 
restgasen från konverterprocessen. Vidare träffar gasen pannans konvektionsdel, vilket är vattenfyllda rör 
på insidan, innan gasen lämnar pannan. 
 
Modellen kan konstrueras på olika sätt för att efterlikna antingen medström eller motströmsvärmeväxlare. 
Utökade ytor som flänsar kan adderas på utsidan av rören för att öka värmeöverföringen från gasen. 
Modellen är återkommande i industrier då den kan konstrueras att klara större kylbehov och leverera högre 
ångtryck än övriga tekniker. En nackdel är underhållet, där rengöring av ytor för att behålla en hög 
värmeöverföring behöver ske på insidan av pannan och på utsidan av rören. 
 
För de termiska beräkningarna vid arbetet kommer vattenrörspannan att anses som en 
motströmsvärmeväxlare uppbyggd av X-antal konvektionssektioner, där X varieras till ett heltal som krävs 
för att uppnå önskad kylning. Motströmsväxlingen åstadkoms med att gasströmmen möter den riktningen 
som vattnet sicksackar sig framåt i rören. Effekten som kan överföras fås från ekvationen 
 

 
 
 
 
 

 𝑄 = 𝑈 𝐴 𝑙𝑜𝑔𝑇 [10]  

Figur 4. Vattenrörspanna, bilden är lånad av  
Industrial Boiler & Mechanical (IBM, 2016). 
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Där logT är den logaritmiska medeltemperaturen definierad som 
 

 
 
A avser värmeöverföringsarean och beräknas för mantelarean för utsidan av rören. Totala överföringsytan 
beror sedan på hur många, hur stora och hur långa rör som används. En fouling factor appliceras för 
beräkningen för att kompensera för möjligt belägg som kan uppstå med tiden, vilket gör att enbart en 
procentuell del av ytan används. 
 

 
Då fouling anger en procentuell yta behövs ingen termisk resistans adderas för beräkning av 
värmegenomgångstalet. Beräkning av detta sker enligt 
 

 
Yttre och inre konvektionen beräknas som 
 

 
Där yttre konvektionstalet är för cylinder i korsflöde och beräknas enligt Churchill och Bernsteins Nusselts 
korrektion från (Incropera, DeWitt, Bergman, & Lavine, 2006) som  
 

 
Där Reynolds Number beräknas från 
 

 
Den inre konvektionen definieras i 2 steg. Det första är för uppvärmning och den andra för kokning. Vid 
första steget om uppvärmningen beräknas konvektionen för turbulent flöde i cirkulära rör enligt Gnielinskis 
korrelation från (Incropera, DeWitt, Bergman, & Lavine, 2006) som 
 

 

 
𝑙𝑜𝑔𝑇 =

((𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖) − (𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜))

log (
(𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖)
(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜)

)
 

[11]  

 𝐴 = 𝑛 ∙ 𝜋𝐷𝑟ö𝑟 ∙ 𝐻𝑟ö𝑟 ∙ 𝑓𝑓𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔 [12]  
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Vilket gäller ifall Reynolds är över 3000. Om inte anses flödet laminärt och Nusselts korrigeras till 3,66. 
Friktionstalet beräknas enligt Petukhovs förenkling av Darcy-Weisbachs ekvation som 
 

 
Vilket gäller ifall Reynolds nummer är över 3000, om inte är friktionsfaktor beräknat från 64 / Re. För andra 
steget av konvektionen vid kokning i rör antas Steiner och Taboreks asymptotiska modell från (Thome, 
2004). Modellen bygger på att finna hur stor del av flödet som övergått till nuklid kokning och hur stor del 
som fortfarande är för konvektionsvärme enligt Gnielinskins korrelation. Uttrycket ser ut som nedan 
 

 
Där nb beskriver nuklid kokning och kommer från tabellvärden i (Thome, 2004). Lt beräknas enligt 
Gnielinskis likt ekvation [17]. F avser korrektionsfaktorer också beräknade enligt (Thome, 2004), båda 
beroende av mängden ånga som har bildats. 
 
Beräkningsmetoden sker sedan som följande. En bestämd mängd vatten kommer in i pannan. Effekten som 
krävs för att värma vattnet till mättnadspunkten beräknas enligt 
 

 
Samma effekt krävs från gasen vilket beräknas från ekvation [10]. Temperaturerna för kalla sidan blir 
vattnets ingående temperatur till temperaturen för mättnadspunkten vilket beror på designat ångtryck i 
pannan. För den varma sidan blir temperaturen för gasen från övergången mellan kokning och värmning 
samt utgående gastemperatur. Övergångstemperaturen går att finna från den kvarvarande ytan som inte 
använts och ekvation [10] med korrigering för konvektionen från ekvation [19]. Effekten som lämnar gasen 
blir för den kvarvarande arean, gasens ingående temperatur till övergångstemperaturen och kalla 
temperaturen som fast på mättnadspunkten. En iteration krävs både för att finna rätt temperatur via 
ekvation [20] för gasen och för att finna rätt mängd ånga som har bildats från vattnet via 
 

 
Vid färdig beräkning fås hur mycket ånga som har bildas och vilket utgående temperatur som gasen har. 
Ytterligare beräknas även den mängd pump- och fläktarbete som krävs för att få vattnet och gasen igenom 
pannan. Tryckförlusten igenom rören för vattnet beräknas som 
 

 
Där friktionsfaktorn beräknas direkt från Colebrook White ekvationen för Darcy-Weisbach uttryck. För 
fläktarbetet finnes tryckförlusten från Holman-Jakobs model från (Pathways to Higher Education, Caori 
University, 2016) för uppradade rör som 
 

 
 

 𝑓 = (0,790 log(𝑅𝑒) − 1,64)−2 [18]  

 
ℎ𝑡𝑜𝑡 = ((ℎ𝑛𝑏𝐹𝑛𝑏)

3 + (ℎ𝐿𝑡𝐹𝑡𝑝)
3
)

1
3
 

[19]  

 𝑄 = �̇� 𝐶𝑝 Δ𝑇 [20]  

 𝑄 = �̇� (𝑒𝑖𝑛 − 𝑒𝑜𝑢𝑡) [21]  
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2.5.2 Eldrörspanna 

Andra modellen av indirektkylning är en 
eldrörspanna. Metoden är lik vattenrörspannan med 
skillnaden att gasen finns inuti rören istället för 
utanpå. Konstruktionen kan se ut på olika sätt med 
antingen få stora rör som strålningskammare, många 
små rör för konvektionsvärmeöverföring eller en mix 
av båda. Rören kan passera igenom höljet flera gånger 
och ger då namnet 1-2-3-4-stråks panna, beroende på 
hur många gånger som rören leder gasen igenom 
höljet med vatten. Då pannan är omvänd fås här en 
större mängd vatten som ska värmas än vad som 
skulle gjorts vid en vattenrörspanna. Mängden 
vattenökning gör också att systemet blir värmetrögt, vilket medför mindre känslighet för 
temperaturskillnader i gasen då värmelagringen i vattnet kan hålla pannan varm en längre tid. Nackdelen 
som följer är att uppstartningstiden innan pannan kan levererar ånga är längre än andra metoder. 
 
Även här kan konstruktionen ske på olika sätt. Som nämnt via fler-stråkspanna men även med ökad yta via 
räfflade rör. En fördel som följer med gasen på insidan av rören är att även fouling från stoft och partiklar 
sker på insidan av rören. Det anses enklare att rena ett rör på insidan än på utsidan varav även underhållet 
för modellen anses enklare. Reningen går även att göra automatisk via hjälp av robotar. Största 
begränsningen med modellen är att både höljet och ångtrycket behöver begränsas på grund av 
konstruktionsbegränsningar och hållbarhetssynpunkt. Det finns alltså en begränsning på hur stor den går 
att bygga. 
 
De termiska beräkningarna för eldrörspannan följer samma ekvationer som vattenrörspannan från 
ekvation [10] till och med [18] med skillnaden att gasen befinner sig i rören och inte vattnet, vilket kräver 
en korrigering av konvektionsberäkningen. För värmeöverföring på yttre sidan av rören sker en mix av 
konvektion och strålningsvärme då nuklid kokning sker. Värmeöverföringen beräknas från Bromley i 
(Incropera, DeWitt, Bergman, & Lavine, 2006) som föreslår att totala värmetalet fås från 
 

 
Där strålningen beräknas från ekvation [10.11] i  (Incropera, DeWitt, Bergman, & Lavine, 2006) 
 

 
och konvektionen från ekvation [10.8] i (Incropera, DeWitt, Bergman, & Lavine, 2006)  
 

 
För beräkning av helheten sökes en jämvikt mellan ekvation [10] och ekvation [20] för gasen. Den funna 
temperaturen som satisfierar jämvikten blir gasens utgående temperatur. Samma effekt avser även 
effekten som övergått till ånga via ekvation [21] vilket ger massflödet ånga. Ytterligare beräknas 
tryckförlusten som fläktarna behöver kompensera för enligt ekvation [22]. Det anses att självcirkulering 
sker i pannan varav inget pumparbete krävs för att frakta vattnet igenom pannan, det kommer däremot 
krävas pumparbete för kompensationsvatten för samma mängd som övergått till ånga.  

 
ℎ
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3
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)

1
4

  

[26]  

Figur 5. Eldrörspanna, bild lånad av Industrial Boiler & 
Mechanical (IBM, 2016) 
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2.5.3 Kyltorn 

Metoden för direktkylning kan konstrueras på flera sätt. Grundidén 
kvarstår däremot med att mixa ett kylande medium direkt in med det 
varma mediet. Då ingen vägg eller annan termiskresistans finns emellan 
är värmeöverföringen högre jämtemot de föregående metoderna. 
Bättre mix och högre kontaktyta mellan de 2 medierna ökar 
värmeöverföringen ytterligare. Designmetoder som vattendysor, 
jetstrålar, vattenbad och reaktionsytor är några av de metoderna som 
används för att möjliggöra värmeöverföring, sett i Figur 6 är vattendysor 
i korsflöde mot gasen. Förutom god värmeöverföring finns även en 
rening  av gasen och ansamling i botten. Där partiklar, stoft och avgaser 
kan fastna med vätskan och separeras från gasen. När kylningen når 
ångbildningstemperaturen eller lägre separeras gasen och vätskan från 
varandra, detta gör även att gaser med hög fukthalt kan överföra den 
latenta värmen inuti gasen. Vid vätskefas kan kylmedlet, som har värmts 
upp av gasen, värmeväxlas till önskad process och sedan återanvändas 
till kyltornet igen. Det återcirkulerande kylmedlet kan behöva rening 
eller filtrering beroende på hur stor mängd med partiklar, stoft och 
andra orenheter som vattnet medför från gaskylningen. Ett kriterium 
som följer med teknikvalet är att kylmedlet behöver ha samma tryck som processgasen. Kravet gör att 
enbart varmt vatten upp till cirka 95°C kan produceras då processgasen är omkring atmosfärstryck. 
Varmvattnet kan användas till fjärrvärme. 
 
För beräkning av kyltorn följs en guide från United States Environmental Protection Agency (EPA). Företaget 
är en federal miljöskyddsmyndighet i USA och grundades 1970 av dåvarande president Richard Nixon. 
Företaget är aktiv inom USAs miljöpolicy och arbetar aktivt i politik, miljön och miljöskydd. 
Beräkningsmodellen är publicerad på deras hemsida enligt (EPA, 2016) och uppskattar hur högt, hur brett 
och hur dyrt ett kyltorn blir beroende på vätskans kapacitet att binda orenheter och andra givna 
tabellvärden beroende på design. För beräkningen antas att Rashing Rings, vilket är en typ av 
fyllnadsmaterial för att öka kontaktytan, till en storlek av 2 inch att användas. Beräkningsvärden återges 
här i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Använda värden i EPA:s beräkningsmodell om kyltorn. 

𝜼 0,85 

𝑭𝒑 290 

𝜶 3,82 
𝜷 0,41 
𝝓 0,0125 
b 0,22 
c 0,24 
j 0,17 
f, Floodin factor 0,65 

 
För termiska beräkningar korrigeras värmegenomgångstalet i ekvation [10] till beroende av volym istället 
för area då det anses problematisk att beräkna kontaktytan mellan vattenpartiklar och gasen. Volymetriska 
värmegenomgångstalet beräknas från ekvation [19.67]  i (Boehm, 2016) som 
 
 

 
𝑈𝑉 =

1

1
ℎ𝐺𝑎

+
1
ℎ𝐿𝑎

   
[27]  

Figur 6. Kyltorn, bild lånad av viewonline 
(Lining, 2016) 
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Där konvektionsvärmen för både gasen och vätskan beräknas från ekvation [19.66] i (Boehm, 2016) som 
 

 
Där G är gasens och vätskans massflöde per kvadratmeter, en parameter given från beräkning av kyltornet 
enligt EPA. För Rashing Ring i kyltornet används här konstanterna i Tabell 3 från (Boehm, 2016). 
 
Tabell 3. Beräkningsvärden för värmeöverföring i kyltorn med Rasching rings. 

 𝒉𝑮𝒂 𝒉𝑳𝒂 

𝒄𝟏 6130 46060 

𝒄𝟐 1,45 0,48 

𝒄𝟑 0,16 0,75 

 
Den överförda effekten fås sedan från 
 

 
En jämvikt sker sedan mellan ekvation [29] och ekvation [20] för ingående vatten, där ingen av flödena får 
ha en utgående temperatur högre än gränsvärdet eftersom ingen separation då sker. En iterering krävs för 
att finna massflödet kylvatten in för att sänka temperaturen i gasen under gränsen. 
 
Beräkningen för kyltornet anses som klart först när värmen som tas tillvara på från gasen kan användas till 
annat. Här med tanken att för en sluten cirkulerande krets återanvända samma vatten igenom kyltornet 
och värmeväxla till önskad process, till exempel fjärrvärme. Massflödet vatten igenom tornet blir samma 
som massflöde vatten igenom värmeväxlaren, där utgående temperatur från tornet blir ingående för 
värmeväxlaren och utgående från värmeväxlaren blir ingående till tornet. En iterering krävs för att finna 
jämvikt. Värmeväxlaren antas vara av typen Shell and Tube med en uppskattad värmeöverföringskoefficient 
av U = 1000 från (Engineering page, 2016) för vätska mot vätska, ekvation [10] används sedan för beräkning 
av överförd effekt. 

2.6 Gasegenskaper 
Ingen information kring gasens egenskaper som densitet eller viskositet finns att läsa om. Det kommer 
därav vara nödvändigt att beräkna hur gasen kommer att bete sig beroende på vilket innehåll som finns i 
gasen. Ifall kunskap om vilket ämne och förhållandet av ämnet till andra i gasen återfinns kan gasens 
nödvändiga egenskaper beräknas. Densitet fås enligt ideala gaslagen som 
 

 
samt gasens övriga egenskaper som specifik värmekapacitet, viskositet, värmeledningskoefficient och 
Prandtl Number beräknas enligt molförhållande 
 

  

 ℎ𝑥 = 𝑐1𝐺𝐺
𝑐2𝐺𝐿

𝑐3   [28]  

 𝑄 =  𝑈𝑉 𝑉 𝑙𝑜𝑔𝑇  [29]  
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3 Metod 
Processen runt konverterpannorna är ett dynamiskt system som förutom variation med temperaturer, 
volymflöden och gasinnehåll under ett blås, även varierar mellan olika blås. Det betyder att en cykel för en 
konverter kan se olika ut jämtemot ett annat och försvårar en generell uppfattning om vad exakt som 
händer för pannorna som träffas av gasen. Det är därför önskvärt att skapa en typisk körning för en 
konverter för kunskap kring hur gasströmmen varierar och utifrån den räkna vidare. 

3.1 Medelkörning 
För arbetet att skapa en typisk medelkörning användes mätdata från Rönnskärsverkens integrerade ABB 
Smart Client mätsystem. Systemet sparar mätvärden varje dag, timme och minut. Då ett konverterblås 
angivits vara cirka 8 timmar användes minutbasis för att ge en tillräckligt hög upplösning. Från mätsystemet 
kan minutbasis laddas ner för 1 år bakåt i tiden och ges i formatet .xls. För arbetet sparades mätdata i 
intervallet februari 2015 till februari 2016. Det är önskvärt att använda så stor mängd av informationen 
som möjligt för att ge korrekt medelvärde för körningen. 
 
Då en sensor genererar 525 600 mätpunkter och det var önskvärt att använda flera sensorer för varje 
konverterpanna användes ett programmeringsskript för att hantera mätdata. Till skriptet valdes 
gratismjukvaran Python, version 2.7. Till mjukvaran adderades tilläggspaket CoolProp för uppslag om 
egenskaper för ämnen och baspaket som matematik och statistik. Då informationen fås från Excelfiler 
kommer även beräknad information från programmen att sparas i Excelfiler. Beräknade värden kan sedans 
illustreras i figurer och tabeller från Excel. 
 
Arbetet letade efter en typisk körning baserad på mätvärden som fanns tillgängligt. Sensorer av intresse 
var massflöden, temperaturer, tryck och sammansättningar för att kunna beräkna eftersökt 
värmeupptagning och gasinnehåll. Typkörningen användes därefter som grund för utvärdering av de 
befintliga pannorna, beräkning av ny gasdrift samt jämförelse med ny teknik. 
 
Alla beräkningsmodeller som skapades kontrollerades och jämfördes med dokumentering som fanns för 
samma process som utvärderas. Tillexempel kunde dokumenterade datum och storheter jämföras med de 
datum och storheter som modellen hittade. 

3.2 Utvärdering kylteknik 
De angivna kylteknikerna beräknades från beskrivning av respektive i teorin samt från informationen om 
gasen funnet i medelkörningen. Teknikerna jämfördes med den mängden energi de kan återvinna, vilka 
intäkter de kan medföra per år samt för- och nackdelar med respektive teknik.  
 
Efter beräkning genomfördes även telefonintervjuer med tekniktillverkare för samtliga tekniker. 
Intervjuerna fokuserade kring diskussion om teknikens för- och nackdelar men även en jämförelse mellan 
den beräknade tillförbara energin och det som företagen kan levererar.  
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4 Resultat och analys 
Avsnittet delas upp i 3 delar efter målen. Första om hur det befintliga systemet fungerar, medelkörningen 
samt termiska och ekonomiska resultat kring pannorna. Andra delen fokuserar på hur variation av 
tvåkonverterdrift med sammanslagna gasströmmar kan alterneras till en gynnsam gasström för en 
kylenhet. Tredje avsnittet jämför de beräknade olika teknikerna med respektive för- och nackdel. 

4.1 Befintligt system 
ABB Smart Client innehåller sensorer för hela Rönnskär och kräver ett separat program för att leta åt vilken 
sensor som finns var med vad som mäts och ett annat för nedladdning av mätdata. En kartläggning utfördes 
för att enklare hitta vilken mätare som gällde och var av intresse för pannorna. Figur 7 visar de 
sensorpunkter som använts för beräkningar. Sensornamn och vilken panna respektive sensor hör till finns 
att se i Bilaga A - Mätarnamn. 

 
 

Figur 7. Sensorpunkter kring konverterpanna. 

4.1.1 Modell för medelkörning 

Modellen bygger på att finna sensorer som anses vara av eller på och utifrån det skapa en representativ bil 
av hur olika parametrar varierar. Till exempel om sensor 2.2, massflöde närmar sig noll så är det möjligt att 
något har skett, kanske att reparation sker. Det blir däremot svårt att hantera om alla sensorer ska 
kontrolleras när de är av eller på varav en sensor bör bestämma när något av betydelse har skett. Utgående 
från kring Rönnskärs interna dokument om reparation (Wahlberg, Interndokument #848727, Panna 71-73 
reparation av invändig pannläcka, 2015), stickprovskontroll om hur stabilt sensorerna varierar samt 
värdering kring hur betydande en sensor är så valdes temperaturmätare i punkt 3.5 som utgångspunkt. 
Anledningen blev att temperaturen vid reparationer i pannan ska vara lägre än 100°C, sensorn är stabil och 
upprepande samt att mätaren bör kunna urskilja när en konverter blåser eller inte via temperaturhöjning 
under blåsning och minskning vid väntetid eller reparation. 
 
Efter ytterligare kontroll av temperaturen sattes ett värde till 150°C som avgör om pannan anses som på 
eller av. Under 150°C anses pannan som av och något har skett, till exempel reparation, väntetid inför blås 
eller ett oplanerat stopp. Metoden provades för samtliga konvertrar inom det sparade mätintervallet. 
Resultatet visas i Figur 8 och Figur 9 där ett 0-värde menar att temperaturen är under 150°C och ett 1-
värde säger att temperaturen är ovanför. Figur 8 visar hur temperaturmätaren stiger över och under 
igenom intervallet. En viss symmetri gick att urskilja då konvertern var på längre tider och av längre tider. 
Dessa antogs kunna vara reparations- och driftintervallen. Kortare dropp som sker under drifttiden kan 
därmed vara fel som kräver reparation men kan lika gärna vara något annat. Fler sensorer blandas här in 
för att avgöra vad som sker vid dem när temperaturen sjunker. 
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Figur 8. Driftperioder konverter 1. 

Figur 9 visar hur samtliga av konvertrarna upprepar sig med reparationstid och drifttid. I figuren är det 
borttaget de fel eller korta intervall av temperaturdropp som skett för att förtydliga cykeldriften. Vid 
respektive nergång, som ska motsvara starten för reparation så finns ett datum från mätdata länkad. Varje 
datum för respektive konverter kontrolleras därefter mot planerad start för reparation. Resultatet skiljer 
max 2 dagar från funnet datum och planerat, vilket anses tillräckligt nära då planerat datum kan skilja från 
verkligheten med något extra blås. Intervallen ger att en körning varar i 11,1 veckor och en reparation kring 
3,9 veckor. 

 
Figur 9. Driftvariation mellan Konverter 1, 2 och 3 utan oplanerade stopp. 

Sensorerna vid punkterna 1.1, 2.1, 2.2 och 3.1, som vardera mäter antingen volymflöde eller massflöde 
används för djupare kontrol av möjliga fel som skett vid plötsliga temperaturdropp. Det anses att ifall en 
reparation för respektive del ska vara möjlig kan inget flöde ske igenom processdelen, varav dessa sensorer 
valdes. Detta gäller inte punkt 1.1 som mäter blästerluft in till konverter. Anledningen att denna valdes är 
för att ett temperaturfall kan bero på att ingen reaktion sker som avger värme. Likt temperaturmätaren fås 
vardera flödesmätare en gräns då de anses som på eller av. I Tabell 4 ses vilka värden som använts för 
kontroll om respektive mätare anses som avstängd eller inte. Om avstängd så kan det innebära att ett fel 
har skett. 
 
Tabell 4. Gränsvärden för mätaren vid kontroll om avslagna. 

Mätare Mängd Enhet 

Blästerluft 10 Nm3/min 
Kylning främre primärhuvdel 10 m3/h 
Kylning bakre primärhuvdel 10 m3/h 
Cirkulationsflöde panna 10 m3/h 

0

1

0 10 20 30 40 50D
ri
ft

 [
1
] 

e
lle

r 
re

p
a
ra

ti
o
n
 [

0
]

Tid [veckor]

Uppmätt körning Symmetri

0

1

0 10 20 30 40 50

D
ri
ft

 [
1
] 

e
lle

r 
re

p
a
ra

ti
o
n
 [

0
]

Tid [v]

Konverter 1 Konverter 2 Konverter 3



 

19 

För modellen ansåg att ett fel som kräver ett oplanerat stopp har skett ifall en mätare är avslagen minst 30 
minuter under tiden som temperaturmätaren är avslagen, om inte kan ett sensorfel skett. 30 minuter 
valdes då det ansågs att inget fel skulle vara åtgärdat snabbare än så. Resultatet från genomgång av 
mätdata för samtliga konverterar för mätintervallet går att se i Tabell 5. Totalt framkom 41 fel där 3 stycken 
inte gick att kategorisera som någon av de sökta sensorerna. Konverter 1 och konverter 2 har fler fel än 
konverter 3 samt att felen verkar ganska jämt utspridda mellan vad de kan bero på. Främre primärhuvdel 
verkar förekomma på flera ställen av felen. Anledningen upptäcktes senare vara att huven medvetet hade 
varit avstängd under längre tider då kylbehovet inte behövdes. 
 
Från de 41 funna felen är det 14 stycken som pannorna är inblandade vid. Från uppgifter av personal för 
underhåll och reparation anges att vissa reparationer i panna kan bero på vattenläckage i huv som rinner 
ner till panna och tillsammans med svaveldioxiden bildar svavelsyra och fräter hål enligt ekvation [3] och 
[4] (Wahlberg, Arbetsledare, 2016). Informationen medför att pannreparationer då huven är inblandad kan 
vara ett följdfel på grund av huv och inte ett fel av pannorna i sig. Borttaget från fel där den bakre 
primärhuven är inblandad så kvarstår 10 stycken fel som mer troligt beror enbart på pannorna. 
 
För utvärdering om hur trovärdigt felsökningen är har datumen för de 10 funna felen kontrollerats mot 
Rönnskärs faktureringsprogram Maximo. I programmet är vardera av pannorna kategoriserad som en 
inventarie där kostnader kan kopplas till vardera inventarie via arbetsorder som specificerar ett arbete. Vid 
notering om vad arbetet innebar samt när kostnaden inkom för att sedan jämföra med när ett oplanerat 
stopp har skett samt vad felet innebar gick det se att felen överensstämde. Datumen kunde skilja upp till 
en vecka men var oftast en dag, där den större tidsdifferensen kan bero på att fakturering av arbete inte 
skedde förrän efter någon dag, resultatet ansågs av utföraren inom rimliga marginaler. Uppgett sedan 
tidigare är att cirka 1000 körningar kan hinnas med under ett år, ifall 10 stycken av dessa ger ett oplanerat 
stopp på grund av pannorna betyder det en risk på 1% för oplanerat stopp vid varje körning. 
 
Tabell 5. Sökta sensorer under bör-värdet när temperaturmätaren anser konverterpanna som av. 

Avstängda sensorer Konverter 1 Konverter 2 Konverter 3  Totalt 

Främre primärhuv + Bläster 2 3 0 5 

Främre primärhuv + Panna + Bläster 3 0 1 4 

Främre primärhuv + Bakre primärhuv + Bläster 5 2 0 7 

Främre primärhuv + Bakre primärhuv + Panna 
+ Bläster 

3 0 0 3 

Främre primärhuv + Bakre primärhuv 4 0 2 6 

Bläster 0 5 1 6 

Panna + Bläster 0 6 0 6 

Bakre primärhuv + Panna + Bläster 0 0 1 1 

Okänt fel 0 1 2 3 

Totalt 17 17 7 41 

 

4.1.2 Typisk körning 

Med antagande om att temperaturmätaren ger rätt resultat när det kommer till att finna datum 
implementeras här resterande sensorer till modellen, men som alla ska kontrolleras beroende på hur 
temperaturmätaren varierar. I Figur 10 visas rådata för temperaturmätaren bakom konverter 2 och 
konverter 3. Här ses hur konvertrarna varierar mellan blåsning och väntetid jämtemot varandra. Noterbart 
är antalet toppar, hur länge topparna varar och hur höga de blir varierar mellan varje körning. 
 
För framtagande av medelkörning utförs samma metod som tidigare med att mätaren anses som av eller 
på även här men ska istället fungera för att kolla när en temperaturkurva är på väg upp eller på väg ner från 
en topp. Anledningen blir att kunna kategorisera en körning efter antalet toppar som förekommer under 
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blåsningsperioden. För varje topp och dal kontrolleras och sparas hur lång tid respektive förekommer, vilket 
medelvärde samt medianvärdet för första halvan, hela tiden och andra halvan av tidsförloppet som en 
sensor ger. För alla körningar med samma förekommande antal toppar kan sedan respektive värde adderas 
till en total för just den typen av körning. I slutändan kan ett medelvärde för alla sensorer för alla körningar 
för den toppen fås. Figur 11 visar hur tre stycken toppar har lokaliserats under en körning. Då varje sensor 
är kopplad till ett datum räcker det med att kolla när temperaturmätaren varierar för att sedan kolla vilket 
värde resterande sensorer ger vid samma datum. 

 
Figur 10. Varierad körning mellan konverter 2 och 3. 

 
Figur 11. Funna toppar och dalar hos en körning. 

Vid genomgång av mätdata förekommer det att vissa sensorer försvinner ett tag och senare återkommer. 
Anledningen kan bero på att någon reparation eller utbyte har skett för sensorn. Det förekommer även att 
alla sensorvärden försvinner eller att alla förblir 0,0 värden samtidigt under några minuter. Här kan ett elfel 
ha skett som slår ut sensorerna en stund. Dessa punkter och då sensorvärden saknas vid vissa datum 
korrigeras genom att få ett ”no value” värde. Det gör att just det värdet fungerar inte att använda men 
medför även att sensorvärden kan sorteras efter rader smidigare i Excelfiler och minska mängden data som 
behövs. 
 
För att finna när en körning övergår till nästa försöker skriptet hitta den första toppen som sker efter den 
karaktäristiska väntetid som sker under blås av den andre konvertern, vilket indikerar start av blås för 
gällande konverter. En körning anses sedan vara mellan start av blås till start av blås igen. Efter variation av 
gränsen på temperaturmätaren hittades en nivå på 260°C för att hitta en stabil mängd med körningar. För 
väntetid valdes att då temperaturmätaren varit under gränsen längre än 180 minuter är konvertern i 
väntetiden, när temperaturmätaren går över gränsen har det första blåset startat. Resultatet går att se i 
Figur 12 där ett total av 893 körningar kunde hittas under mätdataintervallet, varav 407 stycken var 
körningar med 3 toppar. Övervägande är körning med 3 toppar vilket stämmer med teorin om hur 
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blåsningarna ser ut med magnetit-, skärstens- och kopparblås. Det förekommer däremot en fyra toppar-
körning cirka vart 3e till 4e blås, dessa körningar kan vara då en omtappning på ett slaggblås behövs, vilket 
resulterar i 1 extra topp. Även visat är antalet delade körningar som förekommer. Skillnaden mellan en 
delad körning med 4 toppar och en helkörning med 4 toppar är att sista toppen förekommer under en 
kortare tid. Här antaget att toppen förekommer under 2 timmar. Mest förekommande är ett delat blås 
med fyra toppar på 44 funna körningar, vilket även här stämmer överens med teorin om blåsningarna. 
 

 
Figur 12. Antal funna körningar för kategoriserade toppar. 

 
Modellen verkar därmed kunna hitta ett flertal körningar samt kunna kategorisera dem. I Figur 13 visas hur 
temperaturen har funnits för respektive konverter samt hur ett medelvärde av samtliga ser ut. Vardera av 
konvertrar följer en liknande temperaturkurva genom hela blåsningen och under liknande tider. Liknande 
medelvärden går nu även att få för alla önskade sensorer i  Figur 7 samt för alla kategorier i Figur 12. Totala 
längden för en körning innehållande blåsning och väntetid anses vara 16,8 timmar. Resterande 
sensorvärden presenteras i Bilaga B - Sensorvärden från medelkörning. 
 

 
Figur 13. Temperaturvariation för respektive konverter och sammanslagna medelvärden. 
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Det är nu möjligt att med god grund ta fram hur en typisk körning är, vad den kan leverera i värme och hur 
mycket fläktarbete eller varmhållning som krävs. Resultatet går att se i Figur 14 och Figur 15 där största 
delen av värmen går till ångan men även att en märkbar effekt går åt till huvkylning. 

  

 
Figur 14. Värmefördelning för pannorna. 

Värmetillgången från ångan samt effektförbrukningen och totala åtkomsten av tillförd matarvatten till 
pannorna presenteras i Tabell 6.  
 
Tabell 6. Värmefördelning för alla tre pannor och år. 

 Tillgänglighet per år Åtkomst per år 

Ånga [MWh] 35 000 - 
Varmhållning [MWh] - 5 200 
Huv [MWh] 7 500 - 
Fläkt [MWh] - 78 
MAVA [m3] - 125 000 

 
  

Ånga
87%

Varmhållning
13%

Fläkt
0,19%

Ånga
73%

Varmhållning
11%

Huv
16%

Fläkt
0,16%

Figur 15. Värmefördelning för gasen från ugn till efter panna. 
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4.1.3 Oplanerat stopp 

Ett oplanerat stopp definieras som stillestånd för konvertern under den 11 veckors period som konvertern 
ska vara i drift. I Tabell 5 fås en lista över de sensorer som anser att en del är avstängd. För att veta vad 
man bör kontrollera vid ett stopp konstrueras först ett händelseschema genom intervjuer med personal 
och sammankoppling av dokumentering för åtgärd vid fel. Tabell 7 innehåller händelseschema som 
beskriver ett oplanerat stopp. 
 
Tabell 7. Händelseförlopp vid oplanerat stopp. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

Felet inträffar. Driftpersonal i konverterhallen kontaktar personal på Energicentralen för 
avställning av panna enligt dokumentnummer (Wikdahl, 2013). 

Vid 3bars tryck i ångdom kan säkerhetsventiler stängas och låsas för säkerhet. 
När trycknedtagning är klar och temperaturen under 100°C i pannan enligt (Wahlberg, 
Interndokument #848727, Panna 71-73 reparation av invändig pannläcka, 2015) eller 
(Wahlberg, Interndokument #848728, Panna 71-73 Utvändig pannläcka, 2015) kan 
arbetsställning börja byggas. Samtidigt låses stofttransportband för att motverka skada. 

 A. Ställningsbygge, utförd av inhyrd personal. 
B. Blästring, antingen utförd av intern eller inhyrd personal. 
C. Svetsning, antingen utförd av intern eller inhyrd personal. 
D. Isolering, utförd av inhyrd personal. 
E. Tryckkontrol, utförd av inhyrd personal. 

4. 
 
5. 
6. 
7. 

Vid varje åtgärd utförs ett provtryck. Om provtrycket godkänns anses åtgärden vara klar, om inte 
fortsätter reparationen enligt punkt 3. 
Vid godkänt provtryck demonteras ställning. 
När ställning är borttagen och arbetsluckor stängda kan pannan trycksättas. 
Vid uppnått arbetstryck anses felet åtgärdat och konverter kan anpassas till drift. 

 
 
Från intervjun framkommer att typiska fel som uppstår är vattenläckage i pannan från slingpaketen eller 
rör i strålningskammaren. Då läckage sker i slingpaketet avisoleras öppningen och röret ”blindas” genom 
att svetsa igen inloppet. En mer långvarig åtgärd utförs vid längre reparationsstopp för att spara tid. Vid 
läckage på rör i strålningskammaren blästras läckageområdet och svetsas igen. Läckagen anses uppstå på 
rör som är äldre och slitna men mestadels då de fräts av svavelsyra, där en teori är att huven kan avge 
vatten som bidrar till svavelsyrabildningen (Jonsson, 2016). 
 
Från Tabell 7 noteras att sänkning och höjning av trycket som ett kontinuerligt arbetsmoment igenom hela 
stoppet. Då sensorvärden har fungerat som grund för resultat hittills används även här notering kring hur 
tryckmätaren i punkt 3.4, ångdom varierar kring ett oplanerat stopp. De sensorvärden som är av intresse 
beskrivs i Tabell 8 och motsvarar ett händelseförlopp i Tabell 7. Vid de 10 funna felen från skriptet som 
beror på konverterpannorna noteras manuellt från mätdata när trycket når något av de sju 
arbetsmomenten. Från fakturahanteringsprogrammet Maximo jämförs de fakturerade arbetstider för 
stoppet med de funna tidspunkterna från mätdata. Det märks att tidsintervallet mellan punkt 3 och punkt 
5 överensstämmer med 1 eller 2 timmars skillnad med den verkligt fakturerade arbetstiden. Det anses att 
arbetstiden för personal som är involverad i oplanerade stopp kan uppskattas från tidsintervallet mellan 
punkt 3 och punkt 5. Ett medelvärde av samtliga tidpunkter presenteras i Tabell 8. Från Maximo och intervju 
med personal kunde de arbetare som befinner sig på plats vid ett typiskt stopp finnas och presenteras i 
Bilaga E - Kostnader, (Wahlberg, Arbetsledare, 2016). 
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Tabell 8. Tryckvärde vid oplanerat stopp  för händelseförlopp. 

Händelse i Tabell 7 Tid [h:min] Händelseförlopp: 

1 00:00 När trycket i ångdomen sjunker från arbetstryck, ca 20 bar. 
2 04:05 När trycket når 3 bar. 
3 06:10 När trycket når lägsta punkten, ca 1 bar. 
4 16:25 Hur länge provtryckning sker, upp till 5 bar eller till 20 bar. 
5 17:40 När trycket ökar stabilt från lägsta punkt, ej provtryckning. 
6 21:20 När trycket nått arbetspunkt igen, ca 20 bar. 
7 25:45 När produktionen startat igen. 

 
Från Tabell 8 går det se att ett typiskt oplanerat stopp varar cirka 26 timmar från att felet noterats och att 
produktionen startat om. Produktionsbortfallet är däremot inte 26 timmar då den andra konverterugnen 
fortfarande kan blåsa. Det verkliga produktionsbortfallet uppkommer under den tiden som den fungerande 
konvertern behöver tappa ur och ladda om med nytt material då den tidigare övergången från blås av ena 
konvertern och den andra inte kan genomföras. Från Figur 10 och Typisk körning (4.1.2) så ansågs 
övergången ske vid halva tidsförloppet av nedgående temperatur från kopparblåset, vid denna tidpunkt 
antogs tappningen påbörjas och avslutas vid lägsta temperaturnivån efter kopparblåset. Från intervju med 
personal framkom att snabbaste laddningen som kan ske till konverterugnarna är på 1 timme (Öhgren, 
2016). 
 
Illustrerat i Figur 16 är då en konverter upptäcker ett fel och startar ett oplanerat stopp. Punkt 1 motsvarar 
första arbetshändelsen i Tabell 8 vilket är då felet har noterats och åtgärd börjar ske. Punkten behöver inte 
vara i början av ett blås utan ett fel kan ske efter ett tag. Räknat bakåt verkar ett fel uppstå först efter 
slaggblåset. Det är här antaget att konvertern som utsätts för oplanerat stopp kan ladda innehållande 
material till fungerande konverter för att blåsa klart körningen. I verkligheten sker inte alltid detta, ibland 
blåses materialet klart innan fel börjar åtgärdas. Anledningen är ett övervägande mellan hur grovt felet är 
och hur lång tid det är kvar för blåset. Sett mellan slutet av kopparblåset och starten av magnetitblås för 
den fungerande konvertern hinns det med två laddningsperioder som medför produktionsbortfall. Tiden 
beräknades totalt till 4,7 timmar där ingen produktion från konverterhallen sker på grund av stoppet. Om 
en körning kan levererar 300 ton koppar kan  produktionstempot beräknas till cirka 28 ton / timme för den 
fungerande konvertern vid oplanerade stopp. Vid de 10 fel som pannorna orsakade under mätintervallet 
motsvarar det ett produktionsbortfall av 1 740 ton koppar, eller 0,85% av årsproduktionen 2015. 

 
Figur 16. Händelseförlopp vid oplanerat stopp, 1. Fel sker, 2. Trycket når 3 bar, 3. Trycket når lägsta punkt, 4. Reparation har skett, 5. 
Provtryckning har skett, 6. Trycket har nått arbetstryck, 7. Anpassningstid till drift. 
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4.1.4 Kostnader 

Avsnittet separeras från hur en typisk körning och ett typiskt stopp kan se ut eftersom fler kostnader 
tillkommer för konverterpannorna än från dessa två punkter. Planerade stopp för reparationer och årliga 
revisioner för samtliga pannor är två fasta återkommande kostnader som ska implementeras i 
utvärderingen av pannorna. 
 
För Reparationer sker samma händelseschema som i Tabell 7 men skiljer med att tidsbegränsningen inte 
påverkar produktionen, varav punkt 3 till punkt 5 motsvarar i stort sett hela reparationstiden. För varje 
planerad reparation skapas en arbetsorder i Maximo liknande ”RPK Avställning X:a rep Konverter Y” som i 
sin tur innehåller länkade planer och arbetsorder, här visat i Tabell 9. Arbetsorder för ett planerat stopp 
omfattar ett flertal reparationer som inte enbart avser pannorna varav punkt 2, 4, 8 och 9 kunde strykas 
som irrelevanta då de efter utvärdering ansågs gälla annat arbetet eller inte medföra någon kostnad. Vid 
genomgång av kostnader framkom det även att punkt 1 och 5 ibland innefattar kostnader för pannorna 
och kategoriseras som utöver vanligt arbete. Utöver samlades alla kostnader in från punkt 3, 6, och 7 för 
att sparas som materialkostnad, arbetskostnad eller inhyrdkostnad. Det framkom att punkt 7 Mekarbeten 
är största bidraget av kostnader varav rådfrågning med Mekaniker om vad kostnaderna gällde gjordes: Från 
intervjun framkom det att punkt 3, Blästringsarbeten enbart sker i huven, att cirka 5 % av 
materialkostnaderna i Mekarbeten går till pannorna samt att cirka 10 % av arbetskostnaderna i Mekarbeten 
går åt till pannorna (Wahlberg, Arbetsledare, 2016). 
 
Tabell 9. Underliggande arbetsorders för reparation av Konverter. 

1 RPK Sugbilsarbeten Konverter Y 

2 RUE Elarbeten vid Avställning Helmurning Konverter Y 

3 RUK Blästringsarbeten vid Avställning X:a rep Konverter Y 

4 RUK Byggarbeten vid Avställning Helmurning Konverter Y 

5 RUK Hydraularbeten vid Avställning X:a rep Konverter Y 

6 RUK Ställning/Rensning Panna Y vid Avställning X:a rep Konverter Y 

7 RUV Mekarbeten vid Avställning X:a rep Konverter Y 

8 RUV Murningsarbeten vid Avställning Helmurning Konverter Y 

9 RUV Rivningsarbeten vid Avställning Helmurning Konverter Y 

 
Utöver arbetsorder för planerad reparation inkommer kostnader som länkas direkt till pannorna, även om 
det avser under reparationstiden. Varje panna kategoriseras som en inventarie i Maximo, där varje pannas 
inventarie innehåller en lista med arbetsåtgärder med beskrivning, datum och arbetsorder. Ytterligare finns 
rapporter kopplade till inventarier som innehåller material-, arbets-, inhyrdkostnad samt arbetsorder. Vid 
länkning mellan arbetsåtgärder och rapporter gick det se att vissa arbetsorder gäller oplanerade stopp och 
andra gäller reparationer. För samtliga gällande reparationer adderas kostnaderna som utöver vanlig 
reparation då arbeten ofta gällde åtgärd av slingpaket, redlar och transportband cirka var tredje reparation. 
Resultatet för reparationskostnader sammanställdes till Tabell 10, där de kategoriseras som vanlig 
reparation som sker varje gång och utöver vanlig reparation som sker vid vart 3e tillfälle.  
 
Tabell 10. Kostnad för vanlig reparation samt utöver vanlig reparation *var tredje reparation. 

  Vanlig reparation [SEK] Utöver vanlig reparation* [SEK] 

Totalt 87 000 39 000 

Årligen (avrundad) 790 000 118 000 
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En årlig revision genomförs på vardera av konverterpannorna. Revisionen medför åtgärder som behöver 
genomföras samt en kostnad för själva utförandet. Efter kontakt med personal på energicentralen framkom 
kostnaden för revisionen per panna och år till 30 000 sek (Lundström, 2016), vilket motsvarar en total 
årligkostnad på 90 000 sek. 
 
Alla värden som genererar intäkter och kostnader kring pannorna anses nu vara funna. För beräkning av 
resultat används budgetpris från 2015 (RE, 2015-09-10) med ett tillägg att produktionsbortfallet från 
konverterhallen är 125 000 SEK/h (Sundberg, 2016). För ett oplanerat stopp framkommer kostnaden till 
645 000 sek per stopp, presenterat i Tabell 11. Budgetpris, involverade arbetare vid oplanerat stopp samt 
respektive timpris finns i Bilaga E – Kostnader. 
 
Tabell 11. Kostnad och minskade intäkter från oplanerade stopp. 

 Utgift och minskad intäkt [SEK] 

Arbetskostnad personal 55000 
Missade intäkter från produktion 590000 

 
Från Tabell 6 för en typisk körning så kan nettointäkterna för alla pannor beräknas med hjälp av 
budgetpriset. Netto anser vinst för producerad ånga minus fläktarbete, minus betalning för inkommande 
matarvatten, minus reparationer och minus revisioner. Resultatet presenteras i Tabell 12. 
 
Tabell 12. Inkomst från typisk körning för ett år och alla pannor. 

 Vinst typisk körning [SEK] 

Nettovinst från energi 3 200 000 

 
Vid ett felfritt produktionstempo kan 1000 körningar hinnas med under 1 år. Från tidigare beräkningar finns 
det en 1% risk att en körning behöver avbrytas för oplanerat stopp på grund utav konverterpannorna, 
motsvarande 10 stopp per år. Figur 17 visar hur kostnaderna för oplanerade stopp överstiger intäkterna 
för pannorna efter att 5 oplanerade stopp har skett. Med en felmarginal på +/- 20% av resultatet så kan 
antalet oplanerade stopp variera mellan 4 och 7 som gör att konverterpannorna inte blir lönsamma. Då det 
är känt att cirka 10 stopp har skett under perioden februari – 2015 till februari – 2016 går det konstatera 
att konverterpannorna inte är lönsamma. 
 

 
Figur 17. Sammanslagna kostnader och intäkter kring konverterpannor med +/- 20% felmarginal. 
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4.2 Gasreglering 

För konstruktion av en alternativ driftuppsättningen mellan 2 ugnar är det nödvändigt att veta vilken typ 
av gasström som varje ugn levererar. När ingående parametrar från ugnen är känt kan 2 liknande 
gasströmmar förskjutas och adderas. 

4.2.1 Ingående värden 

Från sektionen om Typisk körning går den mesta informationen att finna om hur gasströmmen är i och vid 
pannan, se Bilaga B. Då det är önskvärt för beräkning av nya tekniker att finna en gasström som är 
oberoende av de befintliga pannorna beräknades de ingående värdena in till pannorna. Temperaturen 
beräknades termiskt vad som bör vara vid ugnen från de uppmätta värdena. Med kunskap om utgående 
temperatur, massflöde igenom pannan och effektöverföring kunde temperaturen som gasen har vid 
inloppet av huven beräknas enligt ekvation [20]. Från Bilaga B - Sensorvärden från medelkörning, kan total 
effektupptagning i huven, ångan i pannan och utgående varmvatten från pannan beräknas. Ytterligare 
innehåller medelkörningen volymflöde och utgående temperatur vilket gör att om densiteten och specifika 
värmekapaciteten för gasen kan beräknas genom molförhållande enligt ekvation [10] och [11] så går det 
beräkna den ingående temperaturen. För att kontrollera temperaturen installerades en temperaturmätare 
i huven ovanför konverterugn 1. 
 
Från ekvation [5] och [9] fås hur mycket syre som reagerar med bundet svavel för att bilda svaveldioxid. 
Mängden skiljer mellan slaggblås och kopparblås med 1,5 respektive 1 mol. Även angivet är att blästerluften 
in till konverterugnen är syreanrikad luft max till 27%, här antaget till 24%. Resterande innehåll i blästerluft 
antas vara kvävgas då anrikningen sker från omkringliggande luft. 
 
En viss mängd falskluft tillkommer via läckage från huv och inspektionsluckor, falskluft som är vanlig luft 
antas innehålla 21% syrgas och resterande mängd kvävgas. Då totala volymflödet gas efter pannan och 
mängden blästerluft är känt antas differensen mellan de två vara mängden falskluft i gasen. Sensorerna är 
inte på samma plats och läckage kan ske igenom pannan varav en mängd på 5% falskluft antogs tillkomma 
till gasen från ugnen till konverterfläktarna. 
 
En viss fuktighet antas existera i luften. Då både blästerluften och falskluften ursprungligen kommer från 
utomhusluft ansätts en fast mängd av 8 g vatten / m3 luft. Mängden kommer från SMHI om typiskt 
medelvärde luftfuktighet för Sverige (Wern, 2013). 
 
Med ovan angivet beräknas mol förhållanden i gasen för O2, N2, SO2, H2O från sensorvärden om 
blästerluft, totalgasflöde efter panna samt volymprocentandel svaveldioxid. Det finns inte angivet om 
sensorerna mäter för våt eller torr basis varav torr basis antogs. Ytterligare antogs en värmeförlust av 10% 
via strålningsvärme då ytor på huvar och panna är varma. Figur 18 visar både den uppmätta temperaturen 
i huven och den beräknade temperaturen från funnet resultat och ekvation [20]. De båda jämförs med 
utgående temperatur vid panna tidigare visat i Figur 13 för referens. Under slaggblåset följer de båda 
temperaturerna varandra men vid kopparblås skiljer det med cirka 100°C, vad anledningen beror på går 
inte att fastställa. Den uppmätta temperaturen sjunker även lägre än vad den beräknade gör under 
laddning och väntetid. Den lägre temperaturen kan bero på en dålig mix mellan varm gas från ugn och 
kalluft där sensorn är i ett område som favoriserar kalluften. Den uppmätta temperaturen presenterad i 
figuren nedan kommer från 10 körningar i perioden 1 mars – 2016 till 14 mars – 2016. Från beräkningen 
följer även volymflödet, temperaturen, gas-trycket och mol förhållandet mellan svaveldioxid, syre, kvävgas 
och vatten, resultatet presenteras i Bilaga C – Gasparameter vanlig körning.  
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Figur 18. Gastemperatur vid ugn, beräknad och mätt via sensor. 

4.2.1 Sammansatt gasström 

Från tidigare sektion fås resultatet i Bilaga C – Gasparameter vanlig körning som beskriver gasens ingående 
värde från ugnen och in till pannan. Vid vanlig körning varieras 2 konverterar med en blåsning åt gången 
för båda. Förskjutningen från startblås av ena konvertern till andra blir halva tiden av totala körningen. Vid 
korrigering av förskjutningen fås  ett annat mönster mellan start av blås för konverterarna. Ytterligare är 
det möjligt att minska väntetiden innan start av blås ska ske efter att kopparblåset, tappning och fyllning 
av material är färdigt för en konverter. Vid korrigering av dessa två värden kan tiden för en körning minska 
och fler körningar skulle hinnas med under 1 år. 
 
Sett för pannorna med den uppsättningen som är idag kommer en variation av förskjutningen eller 
minskning av väntetiden inte innebära en större påfrestning. En kortare väntetid kan till och med vara 
gynnsamt då varmhållningen under väntetiden minskar. Däremot ifall samtliga gaskanaler från konverterar 
skulle sammankopplas för att sedan leda till en gemensam kylenhet kommer förskjutningen och minskning 
av väntetid att påverka hur den gasströmmen blir. Lönsamma faktorer för att ha enbart en kylenhet är att 
konstruktionskostnaden blir mindre än att bygga 3 stycken som idag samt att ett kontinuerligt värmeflöde 
kommer till kylenheten. Vilket sliter mindre på material samt minskar varmhållningen och därmed ökar 
livslängd och minskar kostnader. 
 
Ett skript skapas som varierar förskjutningen från 0 till 8,4 timmar mellan de två konvertrarna, vilket betyder 
att allt mellan start av blås samtidigt till det hur dagens förskjutning är prövas. För varje förskjutning varieras 
även minskning av väntetiden från 0 till 7 timmar, vilket motsvarar den väntetiden som dagens metod 
använder ner till ingen väntetid alls innan start av blås ska ske efter färdig laddning. Vid varje förskjutning 
och minskad väntetid adderas de 2 gaserna med varandra. Då vissa tidpunkter inte överensstämmer mellan 
de två gasströmmarna antas linjäritet mellan mätpunkterna. Den nyfunna gasströmmen kan sedan 
beräknas enligt ekvation [20] till en önskad utgående temperatur av 200°C. Temperaturen valdes efter 
samtal med personal om att EGR-filtret efter gaskylningen inte klarar temperaturer över 390°C då stoftet 
riskerar att kladda eller under 150°C då svavelsyra kan börja bildas (Fahlgren, 2016). För varje 
sammanslagning utvärderas hur jämn effekten är som 
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Om resultatet blir 1 förses en jämn effekt igenom hela körningen från gasen till kyltekniken. En jämn effekt 
är önskvärd då det minskar slitage via mindre materialexpansioner. Variationen presenteras i Figur 19 där 
varje förskjutning medför även en specifik laddminskning. En tydlig topp framkommer mellan 5 – 6 timmars 
förskjutning varvid en laddminskning med 5,5 timmar vid 5 timmars förskjutning och laddminskning med 
4,8 timmar vid 6 timmars förskjutning framkom. Den nya temperaturkurvan presenteras i Figur 20, 
noterbart är hur temperaturen inte sjunker ner lika mycket som tidigare i Figur 18. Samtliga sammanslagna 
värden sparas i Bilaga D – Gasparameter sammanslagen körning. Informationen från Bilaga C och D kan nu 
användas för beräkning av ny kylteknik. 
 
Sett hur dagens konverterkörningar varierar är risken stor att även tvåkonverterdrift skulle variera, vilket 
gör att en typisk medelkörning, eller resultatet som framträder här inte alltid går att efterfölja. En respons 
gjordes både kring förändring av förskjutning och kring förändring av laddminskning vid optimala punkten 
för att se vad som kan ske. Resultatet visade att en förändring av förskjutningen +/- 30 minuter inte ger 
någon större påverkan samt att variation av laddminskning från 2 timmar till de funna 5,5 timmar ger lägre 
temperaturer vid början av körningen samt att några blås sker samtidigt. Med blås som sker samtidigt 
medför även att logistiken kommer behöva utföras samtidigt, varav vissa punkter inte kan genomföras. För 
resultatet här har personal på Rönnskär fått okulärt utvärdera om logistik fungerar för systemet, varav det 
ansågs vara möjligt (Öhgren, 2016). Ytterligare utfall av responsen var att högsta volymflödet kvarstod som 
226 kNm3/h oavsett förskjutning eller laddminskning, det är angett att gaskanalen är dimensionerad för 
160 kNm3/h varav produktionsökningen inte kan genomföras via denna begränsning. Ingen djupare insyn 
kring gaskanalen genomförs för att leta åt var begränsningen finns. Resultatet om den nya 
sammansättningen för tvåkonverterdrift kommer däremot att användas för beräkning om ny kylteknik då 
ifall begränsningen någon gång i framtiden åtgärdas kommer kyltekniken att behöva klara 
produktionsökningen. 

 
Figur 19. Utvärdering av alla förskjutningar. 

 
Figur 20. Sammanslagen temperatur. 
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4.3 Ny teknik 
Samtliga av kylteknikerna presenterade i Ny kylmetod har nu grunden till att beräknas enligt respektive 
beräkningsmetod och för både gasinformation från Bilaga C – Gasparameter vanlig körning och Bilaga D – 
Gasparameter sammanslagen körning. De individuella resultaten från de två körsätten presenteras i 
respektive kategori för att sedan sammanställas med vardera och jämföras med dagens metod. 
 
För allmän information gällande gasen framkom det att gasen mestadels innehåller stoft och partiklar från 
metaller som lossnat i kopparbadet samt den beräknade mängden svaveldioxid som mätts. Då fukthalten 
är låg jämtemot gasströmmar från till exempel oljepannor så kletar materialet inte fast lika mycket i 
konvertergasströmmen. Det har ändå framkommit att en väsentlig mängd stoft följer med i strömmarna 
vilket kan täppa igen rör (Berg, 2010). 

4.3.1 Vattenrörspanna 

En fördel med vattenrörspannan var att liknande tekniker finns på plats varar kunskap om tekniken finns 
nära samt att vid ombyggnation kunde delar, som konvektionspaket byggas likadana. På Rönnskär finns 3 
andra pannor varav 2 stycken har konvektionsdelar, dessa är pannorna för Fuming- och Flashprocessen. 
Beräkningen av vattenrörspannan utfördes därför efter dimensionerna för de andra pannornas 
konvektionsdelar med variation av hur många av dessa delar som används för att uppnå önskad 
värmeöverföring. Nybyggnation är planerat även för dessa pannor, dimensionerna användes därför för 
tänkta utbyggnation. Dimensionerna för delarna presenteras i Tabell 13 där det även ses att Fumingen har 
2 olika konvektionspaket där båda utvärderades. 
 
Tabell 13. Storlekar för konvektionssektioner för andra pannor på Rönnskär. 

 Fumingexpansion främre Fumingexpansion bakre Flashpanna 

H [m] 6,75 6,75 4,55 
B [m] 4 4 2 

𝑫𝒓ö𝒓[m] 0,0483 0,0483 0,0385 

𝒅𝒙 [m] 0,001 0,001 0,001 

𝒏𝑩 [n] 30 30 16 

𝒏𝒍 [n] 15 7 9 

 
För beräkningen adderas en fouling factor på 0,85, det vill säga att enbart 85% av värmeöverföringsytan 
anses användas då den över tid kommer att försämras via stoft och partiklar som fäster på eller slår sönder 
ytan. Beräkning sker sedan för vatten i både 20 och 40 bar, antalet använda sektioner från 1 till 10 med 1 
steg mellan varje och massflöde vatten från 5 till 30 kg/s med steg om 5 mellan varje. Beräkning sker för 
alla möjliga uppsättningar där för varje uppsättning ger ett resultat om massflöde ånga, utgående 
gastemperatur, tryckförluster och om inte uppsättningen fungerar så ges ett felmeddelande ”error”. 
Uppsättningen görs för båda gasströmmarna, där resultatet kan ses i Figur 21 och Figur 22. 
 
För båda fallen framkom att Fumingens delar var bättre än Flashen. Båda Fumingen var ganska jämlika men 
främre Fumingdel var lite bättre och presenteras i figurerna. Nämnvärt är att den samlade gasen innehåller 
2 körningar när enskild gasström enbart innehåller 1. Massflödet i Figur 21 kan därför ses som att dubbleras 
för enskild gas bara att ångan kommer från 2 olika pannor. Korrigeringen gör att samma återvunna energi 
kan fås från båda uppsättningarna fram till 4 stycken konvektionssektioner, där en panna för samlad gas 
verkar kunna utvinna mer värme av gasen för samma mängd konvektionssektioner. För enskild gas innebär 
det även att för varje konvektionssektion som kollas på behöver tredubblas ifall dagens uppsättning med 1 
panna per konverter ska vara kvar. Då det bara behövs 4 stycken sektioner för samlad gas i Figur 22 för att 
få ner temperaturen till samma nivå som 2 stycken sektioner av enskild gas anses det att en större panna 
är mer platseffektiv och mest troligtvis mer kostnadseffektiv då samma resultat kan fås för en panna med 
4 stycken sektioner som 3 pannor med 2 stycken sektioner vardera. 
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Figur 21. Jämförelse utgående massflöde för enskild gasström och för samlad gasström båda beroende på antalet 
konvektionssektioner.

 

Figur 22. Jämförelse utgående gastemperatur för enskild gasström och för samlad gasström båda beroende på antalet 
konvektionssektioner. 

Ingen av uppsättningarna medför en backupmetod eller ökar driftsäkerheten än vad som var innan. För att 
medföra detta bör 2 stycken pannor för en samlad gas konstrueras istället för en. Ett test gjordes för att se 
ifall 1 respektive 2 stycken pannor med 3 stycken konvektionssektioner klarar en samlad gasström. Det 
visade sig att båda uppsättningarna klarade effektbehovet. Konstruktionen för pannorna kan ses i Figur 23. 
Noterbart är att antalet konvektionsdelar med denna uppsättning är samma som antalet för enskild gas 
utan backupmöjlighet. 

 
Figur 23. Flödesschema för samlad gas med 2 stycken vattenrörspannor. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M
a
s
s
fl
ö
d
e
 å

n
g
a
 [

k
g
/s

]

Konvektionssektioner [n]

Samlad gas Enskild gas

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U
tg

å
e
n
d
e
 m

e
d
e
lt
e
m

p
e
ra

tu
r 

g
a
s
 [
°C

]

Konvektionssektioner [n]

Samlad gas Enskild gas



 

32 

4.3.2 Eldrörspanna 

Från teori om eldrörspanna framkommer att skalet som innesluter vattnet inte kan konstrueras hur stort 
som helst. Efter telefonintervju med Anders Johansson, teknisk chef på VEÅ framkom det att pannan kan 
byggas upp till 4 meter i diameter och 8,5 meter lång. Ytterligare framkom att 2 sektioner eldrörspanna av 
den storleken med ett gasflöde kring 100 kNm3 / h och 600°C kan leverera en effekt kring 13 MW och sänka 
temperaturen till 270°C. Det anses inte vara några problem med svaveldioxiden så länge temperaturen inte 
understiger daggpunkten för svavelsyra, heller anses det inte vara några problem med att systemet är 
dynamiskt då pannorna kan konstrueras för att behålla temperaturen i vattnet. Ett uppskattat pris för 
denna uppsättning med ett självrengörande system kunde kosta kring 5 MSEK. Det angavs även att 
vattenrörspannor i samma effektstorlekar kunde kosta det dubbla. Anledningen var att större delen av 
eldrörspanna kunde konstrueras i fabrik och sedan fraktas till användningsområde jämtemot 
vattenrörspannan som mestadels konstruerades på plats (Johansson, 2016). 
 
Från intervjun framkom vilken begränsad storlek som pannan kan ha samt att konstruktionen bör klara 
gasströmmen ifall flera används. Likt vattenrörspannan ansattes här en fouling factor på ytan av 0,85, det 
vill säga att 85% av ytan anses kunna användas då över tid kommer försämras. Ytterligare varieras mellan 
1 till 10 stycken pannor med 1 steg mellan varje, vattnet i pannan varieras från 10 ton till 60 ton med steg 
om 5 ton mellan varje och distansen mellan yttre delen av rören varieras mellan 0,01 och 0,3 m med steg 
om 0,05 mellan varje. Till sist prövas alla rörstorlekar från 0,02 m till 0,3 m från källan (ToolBox, 2016) med 
tillhörande rörtjocklek för vanliga storlekar på rör. För varje antal pannor prövades de olika uppsättningarna 
med vatten, rördistans och rörtjocklek. Antalet rör som ryms i pannan beräknas från den volym som 
kvarstår efter att vattnet har tagit sin plats. Resultatet för bästa uppsättningen presenteras i Figur 24 och 
Figur 25. 
 
Från figurerna ses inte ett lika tydligt mönster som för vattenrörspannan. Massflödet ånga får ett dropp 
efter ett visst antal pannor för att sedan öka igen. Anledningen kan vara värmegenomgångstalet och 
överföringsytan som variera med antalet pannor och förhållandet mellan dem i ekvation [10]. Sett i Figur 
26 är hur värmegenomgångstalet minskar exponentiellt avtagande samt att överföringsytan ökar linjärt 
med fler antal pannor. Avtagandet kan bero på en minskad gashastighet igenom varje enskild panna då fler 
pannor används som fördelar volymflödet. En högre hastighet ger ett högre värmegenomgångstal då 
konvektionen är beroende av Reynolds men medför även ett högre fläktarbete eftersom tryckmotståndet 
i ekvation [22] beror på gasens hastighet.  
 
Sett till procentuell förändring för värmegenomgångstalet och överföringsytan för varje steg som en panna 
adderas till beräkningen framkommer det att procentuella ökningen av ytan överträffar procentuella 
minskningen av värmegenomgången fram till 7 pannor. Detta då även om största minskningen av 
värmegenomgångstalet är från 1 panna till 2 pannor sker här även största ökningen av överföringsytan med 
100%. Mellan 7 och 9 pannor avviker avtagandet för värmegenomgångstalet och ökar istället. Procentuella 
minskningen av värmegenomgångstalet överstiger procentuella ökningen av överföringsytan på grund av 
denna avvikelse. Med en större ökning av överföringsyta än minskning av värmegenomgångstal medför 
högre effekt från ekvation [10] och därmed lägre utgående temperatur och större producerad mängd ånga 
från ekvation [21] eller vice versa. Det anses att droppet och ökningen i Figur 24 samt Figur 25 beror på 
förhållandet mellan dessa parametrar. Ytterligare förklaring till avskiljande från vattenrörspannan är att 
adderad överföringsyta på den inte påverkar gashastigheten då pannan blir längre och inte fler. 
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Figur 24. Jämförelse utgående massflöde för enskild gasström och för samlad gasström båda beroende på antalet 
konvektionssektioner. 

 

Figur 25. Jämförelse utgående gastemperatur för enskild gasström och för samlad gasström båda beroende på antalet 
konvektionssektioner. 

 
Figur 26. Medelvärde av värmegenomgångstalet och överföringsyta som varierar med fler antal pannor. 
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Det framkom att ingen av metoderna var lönsamma ifall enbart 1 panna användes. Anledningen är att 
gashastigheten blir högre i det mindre utrymmet som finns att färdas i. Med en för hög gashastighet blir 
inte pannorna lönsamma eftersom det krävs mer fläktarbete för att kompensera tryckmotståndet. 
Eftersom dimensionen för pannan är den största tillgängliga på grund konstruktionsbegränsningen behövs 
fler pannor adderas parallellt för att minska gashastigheten. Resultatet blev att för enskild gas bör 3 stycken 
pannor installeras vid varje konverter för att möjliggöra 1 backup ifall 1 av dem går sönder. Detta resulterar 
dock i total 9 pannor, 3 för varje konverter och anses orimligt. Istället kan 4 stycken pannor byggas för en 
samlad gasström, se Figur 27. Ifall 1 panna behöver repareras eller rensas är inte nedgången från 4 till 3 
pannor märkbar, se Figur 24. 
 

 
Figur 27. 4 stycken eldrörspannor parallellt placerade för sammansatt gasström. 
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4.3.3 Kyltorn 

För beräkning av kyltorn följs guiden från EPA. Inga ytterligare informationer krävs än de redan givna för 
gassammansättningen. Det framkommer att ett kyltorn kring 2-4 m i diameter och 13-18 m högt behöver 
konstrueras beroende på enskild eller sammansatt gasström. Beräkningen anger att tornet kan kosta 
mellan 1-2 miljoner kronor, kostnaden anser inte installation och sammankoppling på plats utan är rena 
material- och konstruktionskostnader. Från beräkningen framkommer även att en möjlig medeleffekt av 
22 MW kan förses till fjärrvärme. Mängden är större än vad den är för tidigare två kyltekniker, anledningen 
är att gasen behöver nå en lägre temperatur än vad som krävs för de andra. 
 
På grund av en större temperaturdifferens kan mer värme utvinnas från gasen men det kräver även större 
mängder kylning. Ett problem som uppstår är ifall varmvattnet ska värmeväxlas till fjärrvärme som brukar 
ha en returtemperatur kring 45°C. Temperaturdifferensen som vattnet kan ha blir mellan maximalt 95°C 
och 45°C, detta är däremot orimligt då det skulle innebära en oändligt stor värmeväxlare. Ett rimligare 
antagande är ifall vattnet når 50°C efter värmeväxlaren. För samma effekt som fås från gasen beräknas 
massflödet vatten som krävs för temperaturskillnaden via ekvation [20], vilket medför i snitt 136 kg/s för 
enskild gasström och 335 kg/s för sammansatt gasström. Snittet är lägre för enskild då det finns längre 
stunder där ingen effekt tillförs vilket drar ner snittet. Det anses att om något av alternativen behöver väljas 
bör ett kyltorn för varje konverter konstrueras för att minska totala massflödet vatten som behöver pumpas 
runt samtidigt, se Figur 28. 
 
 

 

Figur 28. Flödesschema för kyltorn kopplade för enskild gasström. 
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4.3.4 Jämförelse 

En jämförelse mellan alla 3 tekniker och ställa dem mot hur dagens metod presenteras. Det har i resultatet 
för samtliga tekniker framkommit rekommendationer om tekniken bör byggas för en enskild eller en 
sammansatt gasström. Resultatet visas nedan i Tabell 14. Resultat Jämförelse tekniker del 1. och Tabell 15. 
Resultat Jämförelse tekniker del 2. 
 
I Tabell 14 visas kyltornstekniken och konverterpannorna som byggda en för varje konverter. Anledningen 
till att bygga kyltorn vid varje panna var för att minska massflödet vatten som krävs för att kyla gasen. Det 
gör även att ingen produktionsökning kan ske eftersom tanken är att förflytta mängden vatten som krävs 
från ena kyltornet till det andra när första konvertern är under väntetid. Ifall tvåkonverterdriften skulle 
införas skulle det behövas den större mängden vattenflöde även ifall tornen är byggt vid varje konverter. 
Mängden tillgänglig energi ökar avsevärt från kyltornet jämfört med dagens konverterpannor. Däremot är 
värmen enbart som varmvatten kring 95°C, ett användningsområde skulle kunna vara fjärrvärme eller 
lokalvärme. Från energikartläggning på Rönnskär 2013 beskrevs ett tydligt säsongsbeteende för 
fjärrvärmeanvändningen där vintern var i stort behov och sommaren av ett mindre behov. Om tekniken 
kan leverera 6 MW i snitt under blåstiden (8,4h) och det förekommer 1000 blåsningar per år är det möjligt 
att utvinna 101 GWh fjärrvärme från enbart konverterprocessen. Mängden är 2/3 delar vad Rönnskär 
levererar idag (Rönnskär, 2013). Om tekniken ska vara möjlig att applicera behöver Rönnskärs 
fjärrvärmeleverans öka avsevärt och speciellt under sommaren. Det ska även tilläggas att vid produktion av 
varmvatten istället för ånga kommer minskad ångtillgänglighet att medföra kompensation från andra 
energikällor, vilket kan innebära eldning av olja för att producera samma mängd ånga som tidigare. 
Påföljden är både kostsamt och skadligt för miljön. Då det inte är möjligt att sälja all fjärrvärme som det är 
nu, det stora massflödet som krävs och kompensationen av att elda olja anses inte tekniken vara lönsam. 
 
Tabell 14. Resultat Jämförelse tekniker del 1. 

 Kyltorn för enskilda gasströmmar Konverterpannor för enskilda 
gasströmmar 

Uppsättning 3 kyltorn, en för vardera 
gasström. Enskild gaskanal för 
bypass av EGR direkt till 
Quenscher. 

3 pannor, en för vardera 
gasström. 

Tillgänglighet Varmvatten(95°C) - Fjärrvärme 20 bar mättad ånga 
Tillgänglig medeleffekt 6 MW 2 MW 
Utgående temperatur 95°C 300°C 
Uppskattad inkomst - -2,5 MSEK 
Uppskattad 
konstruktionskostnad 

5 MSEK, utan värmeväxlare 0 
 

 
I Tabell 15 visas resultatet för vattenrörspanna och eldrörspanna. Båda metoderna var rekommenderade 
att konstrueras för en sammansatt gasström från alla 3 konverterar. Vattenrörspannan skulle klara av 
effektbehovet för en uppsättning med 3 stycken konvektionssektioner men ansågs att ifall tekniken skulle 
användas bör 2 pannor finnas närvarande ifall ena går sönder, som en backup. Det märktes även att ifall 
volymflödet halverades för 2 pannor kunde temperaturen ut sänkas till det lägre än ifall enbart 1 panna 
användes, detta på grund av större överföringsyta. För eldrörspanna behövdes minst 2 stycken för att 
tekniken skulle vara lönsam, vid 3 och 4 ökade inkomsten för att sedan avta. Det blev rekommenderat att 
installera 4 pannor då inkomsten var högre och ifall 1 skulle gå sönder eller behöver renoveras finns 
fortfarande 3 kvar som klarar av kylbehovet. Sett effektmässigt mellan de två metoderna presterar de 
ganska lika. Vattenrörspannan är mer känslig ifall 1 går sönder jämtemot eldrörspannan. Temperaturerna 
skiljer för de båda teknikerna trots ett liknande effektomfång. Anledningen kan vara att vattenrörspannan 
är bättre på att hantera varma gaser och kan ge ett lägre medel medans eldrörspannan är bättre på att 
utvinna värme från samtliga ingående temperaturer vilket kan behålla högre temperaturer ut, vilket ger ett 
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högre medel. Respektive effekt är däremot avsevärt högre än för nuvarande konverterpannor. Anledningen 
är då dessa är beräknade för en ökad produktionstakt, sammanslagna gasströmmar vilket ger ett högre 
medel samt att ingen effekt har tagits upp i huven. Anledningen till att huvens värme inte fråntagits är för 
att huven kan ska bytas ut, det är inte säkert hur mycket värme som kommer överföras i den nya varav ett 
värsta tänkbara scenario skapades där kylenheten behöver klara även huvens tidigare upptagna värme för 
att sänka temperaturen ut. Orsaken medför även att inkomsten blir bästa tänkbara då mer effekt går till 
ånga samt att ökat produktionstempo medför större intäkter från värme. Ytterligare har ingen kostnad för 
möjligt matarvatten som behövs för rengöring, årliga underhåll och reparationer eller liknande revisioner 
som tidigare tagits i hänsyn. Resultatet gör att den uppskattade inkomsten är bästa tänkbara där 
eldrörspannan har lägre på grund av högre tryckmotstånd igenom pannan, vilket medför högre elkostnader 
till fläkt. Sett till förhållande av inkomst och konstruktionskostnad för teknikerna har eldrörspannan en 
tidigare payback. 
 
Tabell 15. Resultat Jämförelse tekniker del 2. 

 Vattenrörspanna för samlad 
gasström 

Eldrörspanna för samlad 
gasström 

Uppsättning Två pannor med vardera 3 
stycken konvektionsdelar. 
Pannorna används samtidigt där 
ena kan avställas ifall den andra 
behöver repareras. 

Fyra pannor med 
sammankopplade ångdom och 
självrengöring. Ifall en panna 
repareras klarar resterande tre 
kylbehovet. 

Tillgänglighet 40 bar mättad ånga 20 bar mättad ånga 
Tillgänglig medeleffekt 14,5 MW // 12,5 MW 13 MW // 13 MW 
Utgående medeltemperatur 235°C  // 260°C 285°C // 285°C 
Uppskattad inkomst 17 MSEK // 15 MSEK 11 MSEK // 9 MSEK 
Uppskattad 
konstruktionskostnad 

40 MSEK 10 MSEK 
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5 Sammanfattning och diskussion 
Ett arbete för att utvärdera befintlig kylteknik både termisk och ekonomiskt med vilket teknik som skulle 
kunna förbättra dagens fel med driftstopp, underhåll och intäkter har utförts. Arbetet har funnit en metod 
för att hitta hur sensorer varierar för körning för att skapa en medelkörning för dagens kylningsenhet från 
företagets lokala mätsystem. Metoden har utvärderats efter möjlig dokumentering om typkörning, 
börvärden och datum för fakturering och planerade stopp. Resultatet visade att metoden bör fungera inom 
rimliga marginaler. 
 
Från medelvärde av sensorerna kan pannorna beräknas termiskt för ångvärme, varmhållning, fläktarbete, 
huvkylning och mängd matarvatten in till pannorna. Resultatet har fungerat som grund för att finna vilka 
intäkter som pannorna kan leverera. Resultatet anses vara rimligt då mängden körningar som hittades i 
metoden, 407 stycken, kan ge ett troligt medelvärde för sensorerna på grund av mängden. Ytterligare har 
medelvärdet av sensorerna används för att termiskt beräkna vilken temperatur, volymflöde, tryck och 
sammansättningen som gasen bör ha vid ugnen. Resultatet jämfördes med en temperaturmätare vid 
början av huven som mätte liknande temperatur för slaggblås men en skillnad av 100°C vid kopparblåsen. 
Resultatet ansågs vara inom rimliga marginaler då mätta temperaturen för slaggblåset var så pass nära och 
skillnaden för kopparblåset kan bero på mixen i gasen, påverkad kylning från huven eller begränsat värde 
för sensorn. Det beräknade värdet har används för vidareberäkning i rapporten men bör upplysas om att 
ifall temperaturen misstämmer från verkligheten kan mängden ånga som beräknats minska, vilket även 
minskar intäkter. 
 
Vid användandet av gasströmmen för en enskild körning har temperaturen vid ugnen används. I 
verkligheten blir detta ett felvärde då huven kommer att fånga upp en viss mängd värme då kylning anses 
nödvändigt för materialet i huven. Motivering till varför temperaturen vid ugnen användes var för att ge en 
gasström till kylenheterna som ett värsta fall. Eftersom temperaturen till EGR-filtret behöver vara inom ett 
spann av max 390°C till minst 150°C är det bra att veta ifall kylenheten klarar av en temperaturökning in till 
enheten. Det kan även vara av intresse att veta hur stor inkomsten är ifall all energi skulle gå att använda. 
Visserligen ger det en aning missvisande resultat vid jämförelsen men då huven är 16% av värmen behöver 
det inte ge en allt för stor skillnad i resultat mot slutet. 
 
Ytterligare kommentar ifall huven kommer att bytas ut. Vid förändring av falskluftsmängden kommer även 
den enskilda funna gasströmmen att förändras, resultatet skulle vara gynnsamt för tvåkonverterdrift då 
gasmängden minskar och kan möjliggöra att gaskanalen klarar gränsen. Tanken är att minska falskluften, 
vilket skulle innebära en högre temperatur in till huven med ett mindre volymflöde än tidigare. På grund 
av kylning i huvarna behöver det inte direkt betyda att en högre temperatur kommer att komma in till 
kylenheterna eftersom huvens kylning även kommer att öka. I värsta fall kan temperaturen bli den samma 
som tidigare in till kylningen men med ett mindre volymflöde, resultatet blir mindre producerad ånga från 
gaskylningen. 
 
Från den beräknade gasströmmen vid ugnen gick det att variera förskjutning mellan starttiderna för vardera 
konverters i drift samt hur länge väntetiden innan start för en konverter bör vara för att ge ett jämnare 
gasflöde. En viktig poäng kring det funna resultatet är att det enbart är teoretiskt. Sett hur dagens körningar 
varierar är det rimligt att anta en stor variation kring när blåsen kommer att starta och hur länge väntetiden 
är mellan starten även för tvåkonverterdrift. En riktlinje att försöka tajma in start av kopparblås för ena 
konvertern när slut av kopparblås nås för den andra är därför mer rätt att säga än att förskjutningen ska 
vara exakt 5,5 timmar. En djupare studie är här rekommenderat att utföra för att se hur logistiken hanterar 
variationer kring driftmetoden, om personalen hinner med arbetsbelastningen eller om fler operatörer 
behöver anställas och vilka punkter i gassystemet som behöver utökas för att klara gasmängden. Resultatet 
är däremot begränsat till att gaskanalen efter konverterarna kommer att behöva byggas ut. Dagens 
kanalsystem är begränsat till 160 kNm3/h och den funna konverterdriften resulterar med ett maximalt 
volymflöde på 226 kNm3/h. Det bör även poängteras att denna siffra kan förändras vid utbyte av huvar där 
falskluften kan minska varav totalavolymflödet också minskar. 
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För de oplanerade stoppen som upptäcktes från modellen kunde de flesta av stoppen fastställas som säker 
förekomst via faktureringskostnader som inkommit till Maximo. Orsaken till varför felen uppstår kan vara 
olika. Det var angivet att huven kunde bidra med ett läckage i pannan vilket gör att det inte är pannan i sig 
som är felet utan ett följdfel. Däremot påverkar även pannan andra fel som inte har tagits med i totala 
beräkningen. Vilket är att då en reparation ska ske för huven behöver även trycket i pannan sänkas för att 
arbetet ska ske säkert. Påverkan av detta gör att reparation på andra delar som huv tar längre tid på grund 
av pannan, vilket även det blir ett följdfel. Procentdelen som 1% risk att en körning kommer stanna som 
oplanerat stopp på pannan anses som rimlig, vilket också är en av huvudfaktorerna till att 
konverterpannorna inte är lönsamma. 
 
Kostnaderna är baserade från värden i den funna medelmodellen, fakturerade kostnader och angivna 
kostnader samtliga beräknade från budgetpriset satta för 2015. Totalen för pannan anses rimlig där det är 
de oplanerade stoppen som medför ett produktionsbortfall som gör att pannorna inte blir lönsamma. Det 
sker däremot inte alltid ett produktionsbortfall eftersom detta enbart händer när konverterhallen är 
flaskhalsen i processkedjan. Det är däremot önskvärt för företaget att produktionen ligger på ett högt 
tempo hela tiden vilket även betyder att om felet med oplanerade stopp inte åtgärdas kommer det tillslut 
bli en flaskhals vid konverterprocessen. En metod att motverka produktionsstopp för konverter är att 
installera ett backup system och reparationen kan ske vid sidan om. Då 3 konverterar finns bör först gasen 
sammankopplas till en gasström med backup istället för en backup vid varje konverter. 
 
Från jämförelsen kvarstod eldrörspannan och vattenrörspannan som två möjliga tekniker. Båda ansågs att 
ska byggas för en gemensam gasström där det skulle byggas 2 vattenrörspannor för att få backup och 
eldrörspannorna till 4 stycken. Alla aspekter är inte fullt utforskade varav en offertbegäran från företag som 
konstruerar teknikerna bör göras. Offertbegäran bör innehålla hur trovärdigt det är att rymma teknikerna 
efter en sammanslagning av gasströmmarna och hur enkelt det blir att fördela gasen mellan backupen eller 
de olika pannorna. Ytterligare intressant info är vad företagens tekniker verkligen kan leverera för effekt 
och vilken totala installationskostnaden är. En djupare insyn kring eldrörspannan med hur den klarar 
stoftmängden igenom rören behöver också efterfrågas. Vid val av någon av dessa metoder vinner 
vattenrörspannan just på grund av denna oklarhet, då metoden har karat stoftmängden för gasströmmen 
tidigare. 
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6 Slutsats 
En metod för att utvärdera hur dagens konverterpannor står sig termiskt och ekonomiskt har utförts. 
Metoden använder information om gasförhållanden från Rönnskärs integrerade mätsystem ABB Smart 
Client, skapar en typisk konverterkörning från mätdata för gasen och som kan användas för framtida 
liknande utvärdering, till exempel om en ny huv skulle installeras. Metoden levererar ett medelvärde för 
önskad sensor från mätsystemet och kategoriserar blåsningar efter antalet toppar. Metoden har under 
arbetsgången utvärderats och jämförts med kända reparationsdatum, faktureringsdatum och tidigare 
uppskattade börvärden på vad gasen kan innehålla som temperatur och svaveldioxidmängd. Resultatet har 
varit inom rimliga gränser och anses ge realistiska resultat. Från metoden har medelvärden för 45 olika 
sensorer som anger tryck, temperatur och flöden runtom alla konverterpannor för perioden februari – 
2015 till februari – 2016 utvärderats. Totalt återfanns 407 körningar som kategoriserades med 3 toppar 
som ska efterlikna magnetit-, skärstens- och kopparblås. För hela året hittades 893 körningar med olika 
kategoriseringar, där 3 toppar var dominerande. Uppgett är att cirka 1000 körningar hinns med under 1 år. 
 
Medelvärdena användes till att termisk beräkna effekterna kring varje konverterpanna där cirka 35 GWh, 
20 bar ånga gjordes tillgängligt från systemet per år. Varmhållning uppkom till 7,5 GWh, fläktarbetet för att 
driva gasen igenom pannorna till 78 MWh och totalt 125 000 m3 matarvatten in till pannorna krävdes per 
år. Från Rönnskärs fakturahanteringssystem, Maximo gick att finna kostnaderna för reparationer, 
revisioner och oplanerade stopp. Som netto på 1 år levererar pannorna en intäkt på 3,2 MSEK då inga 
oplanerade stopp sker. Kostnaden för 1 oplanerat stopp kunde finnas genom intervju med personal kring 
stoppen, kostnaden för antalet arbetare kring stoppen och utvärdering kring verkligt produktionsbortfall 
då enbart 1 konverter kör och inte kan varva en blåsning med en annan. Totalen summerade till 4,7 timmar 
produktionsbortfall, 11,5 timmar arbetskraft och resulterade i en kostnad av 645 000 SEK för varje 
oplanerat stopp. Det framkom att vid varje körning löper det en risk av 1% att körningen behöver stanna 
på grund av pannorna, vilket motsvarar cirka 10 stopp per år. På grund av antalet stopp blir inte pannorna 
lönsamma utan kostar cirka 2,5 MSEK per år. 
 
En sammansatt gasström från 2 konverterar som är anpassade för ökat produktionstempo gick att 
konstruera. Konvertrarna är rekommenderade att starta kopparblåset för ena när den andra konvertern 
avslutar sitt kopparblås. Sättet skulle öka produktionen mellan 15% till 40% och ge en sammansatt gasström 
som kan leverera en jämnare effekt till kylenheter. Det anses att en jämnare levererad effekt kommer slita 
mindre på material. Metoden gick att döma som möjlig men bör utvärderas djupare med insyn kring 
logistik, personalbelastning och begränsning gaskanal. 
 
Kyltorn, vattenrörspanna och eldrörspanna gick att beräkna för gasströmmen. Vardera utvärderades mot 
varandra där det bedömdes att kyltorn inte är lämpligt för processen. Rekommenderat är att investera i 2 
vattenrörspannor efter en sammankopplad gasström. Pannorna bör byggas efter liknande 
konvektionsdelar som planeras med expansionen av Fumingverkets panna, för att kunna använda samma 
reservdelar. Tekniken har kapacitet att ta tillvara på 5 gånger mer effekt än dagens konverterpannor och 
kan leverera 40 bar mättad ånga. Det är rekommenderat att inta offert från företag som kan konstruera 
tekniken för att veta installationskostnad och vad deras panna kan leverera i effekt. Det är även 
rekommenderat att inta offert för 4 stycken eldrörspannor för jämförelse med vattenrörsuppsättningen 
med samma efterfrågan samt ifall tekniken klarar av stoftmängden i gasen. 
 
Vid beräkning av kylteknikerna kunde både kyltorn och vattenrörspanna öka dimensionen tilldess att en av 
dessa tekniker kunde uppfylla kylbehovet. Eldrörspanna som är konstruktionsbegränsad kunde inte öka 
dimensionen ytterligare för att klara av gasströmmen. Istället användes flera eldrörspannor kopplade 
parallellt för att minska gasmängden igenom varje specifik panna. Orsaken av detta medför även att det 
blev fler eldrörspannor sett till antal än om jämfört med de andra två teknikerna. 
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Bilaga A - Mätarnamn 
Plats Förklaring Mätare 

   

1.1 Volymflöde blästerluft in i konverterugn Nm3/min 

  Panna 1 R13_F101_102_MV 

  Panna 2 R13_F101_102_MV 

  Panna 3 R13_F101_102_MV 

1.2 Falskluft uppskattat värde kNm3/h 

  Panna 1 R13_3300_FALSKLUFT 

  Panna 2 R13_3330_FALSKLUFT 

  Panna 3 R13_3360_FALSKLUFT 

1.3 SO2 innehåll i gas % 

  Panna 1 R13_4455_AT2 

  Panna 2 R13_4455_AT2 

  Panna 3 R13_4455_AT2 

   

2.1 Kylvatten in vid x tryck °C 

  Panna 1 R13_4095_TT01 

  Panna 2 R13_4095_TT01 

  Panna 3 R13_4095_TT01 

2.2 Första delen huvkylning temp °C 

  Panna 1 R13_3303A_TT07 

  Panna 2 R13_3333A_TT07 

  Panna 3 R13_3363A_TT07 

  Första delen huvkylning volymflöde m3/h 

  Panna 1 R13_3303A_FT19 

  Panna 2 R13_3333A_FT19 

  Panna 3 R13_3363A_FT19 

  Första delen huvkylning tryck bar 

  Panna 1 R13_3326A_PT01 

  Panna 2 R13_3356A_PT01 

  Panna 3 R13_3386A_PT01 

2.3 Andra delen huvkylning temp °C 

  Panna 1 R13_3303B_TT03 

  Panna 2 R13_3333B_TT03 

  Panna 3 R13_3363B_TT03 

  Andra delen huvkylning volymflöde m3/h 

  Panna 1 R13_3303B_FT14 

  Panna 2 R13_3333B_FT14 

  Panna 3 R13_3363B_FT14 

  Andra delen huvkylning tryck bar 

  Panna 1 R13_3326B_PT01 

  Panna 2 R13_3356B_PT01 

  Panna 3 R13_3386B_PT01 

2.4 Samlad temperatur första och andra del °C 
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  Panna 1 R13_3326A_TT01 

  Panna 2 R13_3356A_TT01 

  Panna 3 R13_3386A_TT01 

2.5 Tryck huv Pa 

  Panna 1 R13_4059_PT1 

  Panna 2 R13_4119_PT1 

  Panna 3 R13_4120_PT1 

   

3.1 Cirkulationsflöde pannvatten m3/h 

  Panna 1 R13_F112_FT 

  Panna 2 R13_F122_FT 

  Panna 3 R13_F132_FT 

3.2 Utgående ånga från dom till EC t/h 

  Panna 1 R13_F110_FT 

  Panna 2 R13_F120_FT 

  Panna 3 R13_F130_FT 

3.3 Ingående massflöde  MAVA till dom  t/h 

  Panna 1 R13_F111_FC 

  Panna 2 R13_F121_FC 

  Panna 3 R13_F131_FC 

  Tryck ingående MAVA Bar 

  Panna 1 R13_P111_PT 

  Panna 2 R13_P121_PT 

  Panna 3 R13_P131_PT 

3.4 Tryck i dom Bar 

  Panna 1 R13_P110_PC:MV_AAFILTERED 

  Panna 2 R13_P120_PC:MV_AAFILTERED 

  Panna 3 R13_P130_PC:MV_AAFILTERED 

3.5 Temperatur efter panna °C 

  Panna 1 R13_T112_TT 

  Panna 2 R13_T122_TT 

  Panna 3 R13_T132_TT 

  Tryck efter panna Pa 

  Panna 1 R13_P113_PC1:MV_AAFILTERED 

  Panna 2 R13_P123_PC1:MV_AAFILTERED 

  Panna 3 R13_P133_PC1:MV_AAFILTERED 

   

4.1 Tryck efter samlingstorn (Pa) R13_4301_PC2 

  Temp efter samlingstorn 1 (°C) R13_4381_TT1 

  Temp efter samlingstorn 2 (°C) R13_4381_TT2 

   

5.1 Volymflöde efter kyltorn kNm3/h 

    R13_4455_FC1:MV_AAFILTERED 
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Bilaga B - Sensorvärden från medelkörning 
 

Tid [h] 0 0,306634 0,613268 0,919902 1,431839 

R13_T112_TT:VALUE 185,7364 335,0627 337,3466 344,5069 230,7477 

R13_F110_FT:VALUE 0,077887 8,588943 8,135258 5,42457 0,08145 

R13_F111_FT:VALUE 1,895332 12,18919 11,88759 10,99509 1,932678 

R13_P111_PT:VALUE 34,0817 33,96609 34,01597 34,14238 34,64644 

R13_P110_PC:MV_AAFILTERED 19,29926 22,50467 22,32297 21,51057 19,57654 

R13_4059_PT1:VALUE 10,4231 -27,7136 -23,9563 -11,214 9,814988 

R13_P113_PC1:MV_AAFILTERED 5,563882 -196,493 -191,05 -137,136 -9,94779 

R13_4455_AT2:VALUE 7,65258 3,280835 3,425799 3,78145 0,297297 

R13_4455_FC1:MV_AAFILTERED 106,6584 111,7426 110,9951 99,81597 53,04275 

R13_3303B_FT14:VALUE 226,5676 229,1294 228,8918 228,6378 228,5746 

R13_3303A_FT19:VALUE 188,9125 188,2045 188,1077 187,9673 187,5237 

R13_3326A_TT01:VALUE 39,77985 45,07334 43,46351 41,58219 37,32052 

R13_4095_TT01:VALUE 39,82334 41,34361 40,04717 38,89816 37,14853 

R13_F101_102_MV:VALUE 721,1353 741,2773 710,7318 411,2412 39,41413 

R13_F112_FT:VALUE 403,4554 375,8871 377,7764 389,7468 405,4119 

 

Tid [h] 1,637142 1,842445 2,334941 2,622133 2,909326 

R13_T112_TT:VALUE 224,0999 216,7066 326,5231 328,6959 336,3795 

R13_F110_FT:VALUE 0,080713 0,088452 8,390663 7,823219 4,615479 

R13_F111_FT:VALUE 1,827396 1,717813 11,57371 11,38624 10,25885 

R13_P111_PT:VALUE 34,64521 34,64459 33,99914 34,06155 34,19054 

R13_P110_PC:MV_AAFILTERED 19,6312 20,093 22,50602 22,29324 21,30909 

R13_4059_PT1:VALUE 7,692875 -0,52764 -29,2817 -24,021 -7,30012 

R13_P113_PC1:MV_AAFILTERED -24,7156 -70,4151 -202,413 -191,768 -122,29 

R13_4455_AT2:VALUE 0,246437 0,224447 4,62715 4,505774 3,909828 

R13_4455_FC1:MV_AAFILTERED 61,31376 79,01437 110,5744 109,4979 96,60184 

R13_3303B_FT14:VALUE 228,7613 228,9147 229,0577 228,7979 228,3706 

R13_3303A_FT19:VALUE 187,5928 187,7117 188,3534 188,2569 188,1209 

R13_3326A_TT01:VALUE 38,25455 39,59042 45,42678 44,00479 41,83538 

R13_4095_TT01:VALUE 38,0274 39,01732 42,02998 40,65663 39,22273 

R13_F101_102_MV:VALUE 108,8657 319,2049 701,8686 651,4453 355,9215 

R13_F112_FT:VALUE 404,5284 401,0283 376,4424 379,3256 392,0354 

 

Tid [h] 3,269656 3,342793 3,41593 4,474161 5,459255 

R13_T112_TT:VALUE 244,4238 240,9527 235,174 398,3085 404,5189 

R13_F110_FT:VALUE 0,080958 0,080835 0,1043 10,99902 10,92568 

R13_F111_FT:VALUE 1,904054 1,718059 1,319902 14,79423 14,74705 

R13_P111_PT:VALUE 34,65344 34,66044 34,66585 33,77445 33,83612 

R13_P110_PC:MV_AAFILTERED 19,50995 19,65258 20,58157 23,25184 23,15946 

R13_4059_PT1:VALUE 9,608231 6,586118 -4,6586 -21,0319 -18,2217 

R13_P113_PC1:MV_AAFILTERED -26,6382 -52,5993 -121,822 -210,328 -204,368 
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R13_4455_AT2:VALUE 0,496069 0,464373 0,533538 9,178133 9,515111 

R13_4455_FC1:MV_AAFILTERED 73,10135 87,15369 103,6388 114,3074 114,0459 

R13_3303B_FT14:VALUE 228,141 228,3432 228,6259 228,695 228,6463 

R13_3303A_FT19:VALUE 187,9238 188,0064 188,1254 188,3162 188,27 

R13_3326A_TT01:VALUE 36,65479 37,12494 38,58501 44,22948 43,67506 

R13_4095_TT01:VALUE 36,3602 36,86916 37,9317 40,42899 39,91806 

R13_F101_102_MV:VALUE 104,5087 283,779 620,1655 827,7104 825,6622 

R13_F112_FT:VALUE 405,2538 403,4566 396,6564 369,0414 369,4528 

 

Tid [h] 6,444349 9,770117 12,11079 14,45146 16,79214 

R13_T112_TT:VALUE 407,7672 192,9198 187,892 185,7364 185,7364 

R13_F110_FT:VALUE 10,82322 0,080344 0,079607 0,077887 0,077887 

R13_F111_FT:VALUE 14,68084 1,926781 1,900123 1,895332 1,895332 

R13_P111_PT:VALUE 33,89705 34,3898 34,22703 34,0817 34,0817 

R13_P110_PC:MV_AAFILTERED 23,07383 19,47002 19,38354 19,29926 19,29926 

R13_4059_PT1:VALUE -15,9222 10,52875 10,46978 10,4231 10,4231 

R13_P113_PC1:MV_AAFILTERED -198,35 6,942629 6,120639 5,563882 5,563882 

R13_4455_AT2:VALUE 9,712162 2,226536 3,972604 7,65258 7,65258 

R13_4455_FC1:MV_AAFILTERED 113,8021 92,82236 103,5577 106,6584 106,6584 

R13_3303B_FT14:VALUE 228,5421 226,5552 227,3483 226,5676 226,5676 

R13_3303A_FT19:VALUE 188,2318 185,8342 186,8457 188,9125 188,9125 

R13_3326A_TT01:VALUE 43,26229 40,27654 39,90504 39,77985 39,77985 

R13_4095_TT01:VALUE 39,60319 39,9586 39,86044 39,82334 39,82334 

R13_F101_102_MV:VALUE 821,148 461,9722 634,4705 721,1353 721,1353 

R13_F112_FT:VALUE 370,0044 403,3811 404,2322 403,4554 403,4554 

 

 

 

Bilaga C - Gasparameter vanlig körning 
 

Tid [h] Volymflöde [Nm3/s] Temperatur [C]  Tryck [Pa] 

0 29,6273205 192,0339379 101321,9935 

0,306633907 31,03961917 516,3241581 101201,8966 

0,613267813 30,83196833 510,0290448 101206,4969 

0,91990172 27,72665848 486,2041566 101239,8249 

1,431838657 14,73409773 248,7201804 101313,9336 

1,637141687 17,03159978 240,010932 101305,4886 

1,842444717 21,94843707 233,3151017 101278,5286 

2,334940622 30,71512422 500,6460029 101198,1529 

2,622133497 30,41608653 496,1848786 101206,1054 

2,909326372 26,83384521 467,4046317 101249,2052 

3,26965602 20,30593093 258,9510512 101305,485 
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3,342792793 24,20935708 252,012982 101290,9934 

3,415929566 28,78856128 247,5429599 101250,7598 

4,474160524 31,7520475 599,9406003 101198,32 

5,459254709 31,67942942 604,3629923 101202,7052 

6,444348894 31,61169125 605,3831097 101206,8638 

9,770116708 25,78398853 204,572265 101322,7357 

12,11079034 28,76603878 195,488937 101322,2952 

14,45146396 29,6273205 192,0339379 101321,9935 

16,79213759 29,6273205 192,0339379 101321,9935 

 

Andel SO2 [mol] Andel O2 [mol] Andel N2 [mol] Andel H2O [mol] 

0,451254279 0,533887476 4,449680858 0,010683258 

0,184835361 0,800115326 4,45332025 0,010683258 

0,193513356 0,791091553 4,459906491 0,010683258 

0,216821822 0,764358168 4,525143041 0,010683258 

0,016723413 0,959391182 4,62162676 0,010683258 

0,013786346 0,963876981 4,592127106 0,010683258 

0,012415502 0,968644249 4,527433328 0,010683258 

0,264739836 0,719781377 4,461500711 0,010683258 

0,257976206 0,725947873 4,472874688 0,010683258 

0,224962123 0,755564502 4,537588078 0,010683258 

0,027867685 0,949276777 4,602010244 0,010683258 

0,02584815 0,954035963 4,54982641 0,010683258 

0,029322559 0,954653307 4,471888257 0,010683258 

0,548990374 0,436871267 4,435968737 0,010683258 

0,571270175 0,414589424 4,436007638 0,010683258 

0,584443741 0,401379628 4,436697724 0,010683258 

0,125107131 0,857358294 4,500658572 0,010683258 

0,22598833 0,758201768 4,467807657 0,010683258 

0,451254279 0,533887476 4,449680858 0,010683258 

0,451254279 0,533887476 4,449680858 0,010683258 

 

Bilaga D - Gasparameter sammanslagen körning 
Tid [h] Volymflöde [Nm3/s] Temperatur [C]  Tryck [Pa] 

0 61,32385 416,1183 101262,6 

0,306634 62,71723 562,7082 101203,2 

0,613268 62,49637 560,0404 101206,1 

0,882211 59,85861 553,0096 101221,3 

0,919902 59,42773 549,4861 101224 

1,431839 46,26301 453,6861 101270 

1,637142 48,05381 424,0482 101269,3 

1,842445 52,35107 389,1312 101259,4 

2,334941 59,8971 466,3049 101227,8 

2,622133 59,1009 447,5954 101236,8 



 49 

2,909326 55,03756 413,1779 101263,3 

3,269656 48,02295 293,4645 101297,8 

3,342793 51,69269 282,8746 101291,8 

3,41593 56,02919 273,6684 101273 

4,207979 57,00904 380,5785 101267,1 

4,207979 60,68808 360,5786 101266,8 

4,207979 60,68808 360,5786 101266,8 

4,474161 61,39969 413,4734 101260,2 

5,459255 61,33076 416,0609 101262,3 

5,55 61,32466 416,1115 101262,5 

5,56 61,32399 416,1171 101262,6 

5,866634 62,71739 562,7071 101203,2 

6,173268 62,49652 560,0392 101206,1 

6,444349 59,83783 552,9574 101221,4 

6,479902 59,43139 549,6341 101224 

6,991839 46,26717 453,8807 101269,9 

7,197142 48,05793 424,234 101269,3 

7,402445 52,35506 389,3011 101259,4 

7,894941 59,9008 466,4267 101227,8 

8,182133 59,10464 447,7141 101236,8 

8,469326 55,04146 413,303 101263,3 

8,829656 48,02717 293,6194 101297,7 

8,902793 51,6968 283,018 101291,8 

8,97593 56,03316 273,7999 101272,9 

9,770117 57,01543 381,024 101267,1 

9,770117 60,69387 360,9936 101266,7 

9,770117 60,69387 360,9936 101266,7 

10,03416 61,39969 413,4734 101260,2 

11,01925 61,33076 416,0609 101262,3 

11,12214 61,32385 416,1183 101262,6 

 

Andel SO2 [mol] Andel O2 [mol] Andel N2 [mol] Andel H2O 

1,0239 0,947097 8,885761 0,021367 

0,761582 1,209213 8,889615 0,021367 

0,774361 1,196078 8,896416 0,021367 

0,798401 1,169024 8,953822 0,021367 

0,79606 1,170905 8,962566 0,021367 

0,525256 1,436127 9,068895 0,021367 

0,493963 1,468761 9,043344 0,021367 

0,464237 1,501676 8,982598 0,021367 

0,648541 1,320337 8,926137 0,021367 

0,602112 1,365879 8,943034 0,021367 

0,529432 1,434871 9,013271 0,021367 

0,282571 1,677986 9,084623 0,021367 

0,27045 1,692773 9,033846 0,021367 
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0,263823 1,703418 8,957314 0,021367 

0,543383 1,42447 8,945662 0,021367 

0,86953 1,100999 8,894685 0,021367 

0,86953 1,100999 8,894685 0,021367 

1,000245 0,970759 8,88565 0,021367 

1,022524 0,948477 8,885688 0,021367 

1,023738 0,94726 8,885752 0,021367 

1,023872 0,947126 8,885759 0,021367 

0,761553 1,209242 8,889613 0,021367 

0,774332 1,196106 8,896414 0,021367 

0,798563 1,168837 8,954277 0,021367 

0,796355 1,170612 8,962525 0,021367 

0,525551 1,435834 9,068854 0,021367 

0,494259 1,468468 9,043302 0,021367 

0,464532 1,501383 8,982557 0,021367 

0,648836 1,320044 8,926096 0,021367 

0,602407 1,365586 8,942993 0,021367 

0,529727 1,434578 9,01323 0,021367 

0,282866 1,677693 9,084582 0,021367 

0,270745 1,69248 9,033805 0,021367 

0,264118 1,703125 8,957273 0,021367 

0,544433 1,423424 8,94559 0,021367 

0,87058 1,099953 8,894612 0,021367 

0,87058 1,099953 8,894612 0,021367 

1,000245 0,970759 8,88565 0,021367 

1,022524 0,948477 8,885688 0,021367 

1,0239 0,947097 8,885761 0,021367 

 


