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Sammanfattning 

På Rönnskär finns det flera huvudprocesser där kopparsmältning är en betydande del. Det finns två 

stora smältugnar för kopparkoncentrat, en elugn och en flashugn. På flashen sitter en ångpannamun 

fastsvetsad mellan flashugnen och en ångpanna. Den fungerar som en passage av svaveldioxid och 

stoft, konstruerad i form av en stålram beklädd med vattenkylda kopparblock.  

Problematiken med ångpannamunnen är: 

• Snett ovanför sitter en öppning i taket där de slitna kopparblocken lyfts upp. Den används 

även vid slaggrensning inuti ramen som sker en gång i veckan. Öppningen är för liten och 

försvårar arbetet. 

• Ångpannamunnen är fastsvetsad i ångpannan. På- och lossmonteringen tar tid och 

tillsammans med den höga temperaturen tar arbetet lång tid och är påfrestande. 

• Kopparblocken är kopplade till vattenanslutningar. Ibland läcker de vatten vilket resulterar i 

svavelsyrabildning, samt minimerar utrymmet för underhåll. 

För att hitta en lösning på problemet gjordes materialanalyser och en modellering av konstruktionen 

i 3D. Utifrån den informationen tillsammans med simuleringar och beräkningar genererades ett 

flertal koncept.  Med kravspecifikationen som underlag beslutades en slutgiltig lösning. Den 

innefattar: 

• Större öppning i taket med placering ovanför ångpannamunnen. 

• Ångpannamunnen konstruerades om i två delar, enbart den övre delen av ångpannamunnen 

kan lyftas upp genom öppningen i taket. 

• Vattenkylda kopparblock kommer fortsättningsvis att sitta kvar, däremot kommer 

vattenledningarna i sidodelarna dras om och enkelt kopplas loss vid lyft. 

• Fastspännare kommer att klämma fast ångpannamunnen i stället för svetsning, vilket 

underlättar på- och lossmontering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

There are several main processes at Rönnskär where copper digestion is a significant part. There are 

two large melting furnaces, one electric oven and a flash oven. There is a boilermouth welded 

between the flashoven and a boiler in the flashbuilding. It acts as a passage of sulfurdioxide and dust, 

constructed in the form of a steelframe lined with watercooled copperblocks. The problem with the 

boilermouth is: 

• Above the top there is an opening in the roof where the worn copperblocks are lifted. It is 

also used for impact limits within the frame that occurs once a week. The opening is to small 

and obstructs the work. 

• The boilermouth is welded in the boiler. On- and unloading takes time and together with the 

high temperature, witch increase the work of time and makes it stressful. 

• The copperblocks are connected to waterhoses. Sometimes they leak water resulting in 

sulfuricacid scavenging, waterhoses also minimize the space of maintenance. 

In order to find a solution to the problem, materalanalysis and modeling of the construction in 3-D 

were made. Based on that information together with simulations and calculations, a number of 

concepts were generated. With the requirement specification as a basis, a definitive solution was 

decided. It includes: 

• Larger opening in the ceiling with placement above the boilermouth. 

• The boilermouth was reconstructed in two parts so that only the upper part of the 

boilermouth can be lifted up through the opening in the ceiling. 

• Watercooled copperblocks will be left in place, the waterpipes in the side parts will be 

retracted and easily disconnected when lifted. 

• Clamping tool will pinch the boilermouth instead of welding, which facilitates the on- and 

unloading. 
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Ordlista 

 

Slig  Finkornigt koncentrat av malm 

Drulvagn  Motordriven vagn som transporterar skänkar 

Travers  Lyftkran 

Elektrofilter  EGR. Rökgasrening 

Chargera  Ladda ugn med koncentrat 

Skärsten  Mellanprodukt vid framställning av koppar 

Sändarsystem  Ett slutet rörsystem för transport av slig 

Expansionsbälg Tar upp rörelser i systemet. Rörelser som kan absorberas är axiala, 

  angulära och laterala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beteckningar 

Beteckning  Storhet   Enhet 

�̇�  Volymflöde   [m3/h] 

�̇�  Värmeeffekt   [W] 

T  Temperatur   [֯C] alt. [K] 

P  Effekt   [W] 

𝜌  Densitet   [kg/m3] 

𝜆  Värmeledningsförmåga  [W/m∙K] 

E  Elasticitetsmodul  [Pa] 

c  Strömningshastighet  [m/s] 

𝜈  Kinetisk viskositet  [m2/s] 

q  Densitet gas   [kg/m3] 

d  Diameter   [m] 

A  Area   [m2] 

U  Omkrets   [m] 

cp  Specifik värmekapacitet  [J/kg∙K] 

α  Värmeövergångskoefficient  [W/m2∙K] 

k  Värmegenomgångskoefficient [W/m2∙K] 

F  Kraft   [N] 

L  Längd   [m] 

I  Tröghetsmoment  [m4] 

Wb  Böjmotstånd   [m3] 

t  Tjocklek fäste   [m] 

δ  Tjocklek skikt   [m] 

σ  Böjspänning   [N/mm2] alt. [MPa] 

τ  Skjuvspänning   [N/mm2] alt. [MPa] 

ph  Hålkantstryck   [N/mm2] alt. [MPa]



1 
 

 

1. Inledning 
 

Boliden Mineral AB  

Boliden Mineral AB är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns 

inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4800 medarbetare 

och en omsättning på cirka 34 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge och 

Irland.  

En säker arbetsmiljö är viktigt för alla som har Rönnskär som arbetsplats. Metaller är nödvändiga när 

moderna samhället utvecklas. Bolidens vision är att tillhöra de främsta företagen i branschen när det 

gäller utveckling, produktivitet och ansvarstagande. Företaget strävar efter att öka jämställdheten, i 

nuläget ligger kvinnliga medarbetare på cirka 18% men har som mål att öka till 20% år 2018. Boliden 

har också en nollvision för både personskador och skador på miljön. 

Boliden har utvecklat konceptet, B-Safe, som en del av deras arbete med visuell och tydlig 

kommunikation om säkerhetsåtgärder, korrekt beteende och rätt utrustning på Bolidens 

arbetsplatser. B-Safe är viktigt för att involvera anställda och entreprenörer i sitt dagliga arbete. I 

linje med detta kommer alla Boliden-enheter att hålla specifika B-Safe workshops dagar varje år från 

2016. Aktiviteten kommer att variera, men fokus kommer att vara att öka medarbetaren och andra 

intressenters engagemang i Bolidens hälso- och säkerhetsarbete. Hälsa och säkerhet är inte bara 

viktigt för våra produktionsenheter. Bolidens kontorsanställda har sina egna utmaningar. 

Stressprövning och bättre fördelning av arbetsuppgifter har identifierats som områden där företaget 

behöver förbättra. 

En Bolidenanställd som bär B-Safe logotypen har åtagit sig följande: 

• Säkerhet är viktigt för mig.  

• Jag vill att andra ska påminna mig om risker och osäkert beteende.  

• Det är min skyldighet att påminna andra om risker och osäkert beteende.  

• Jag följer säkerhetsregler och föreskrifter. 

Detta bygger på att alla tar ett socialt ansvar genom att tillsammans ge en trygg och stimulerande 

arbetsmiljö.   

När det gäller miljöansvar har Boliden som mål att kontinuerligt minska miljöpåverkan, att bedöma 

värdebaserade investeringar. För att åstadkomma detta är det viktigt att utveckla bästa tillgängliga 

teknik, för att trygga konkurrenskraften. När det gäller utsläpp av metaller och gas, jobbar Boliden 

hela tiden med att minska utsläppen årsvis. För att förbättra miljön läggs stor vikt i till exempel att 

rena granuleringsvatten, byta gasreningsfilter och bygga underjordsförvar. Avfall och skrot 

källsorteras uppdelat på materialslag som lämnas i anvisande kärl eller annan anvisad plats (1). 
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Rönnskär i Skelleftehamn tillhör Boliden Mineral AB och är ett av världens mest effektiva 

kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från deras egna 

gruvor, samt från externa leverantörer. Tack vare investeringar och vidareutveckling av 

kaldotekniken är smältverket idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material 

utvinns främst koppar, guld och silver. Rönnskär är Bolidens största produktionsenhet och den 

största privata arbetsgivaren i regionen. Rörelseresultatet 2016 är 860 MSEK och har ett medelantal 

på 860 anställda (2). 

 

1.1 Bakgrund 
 

På Rönnskär finns det flera huvudprocesser där kopparsmältning är en betydande del. Det finns två 

stora smältugnar för kopparkoncentrat, en elugn och en flashugn.  

Till flashen kommer material med en blandning av slig och sand. Sligmixen separeras till klump- och 

metallföremål och sedan i en magnetseparator där magnetiskt material separeras, innan sligmixen 

transporteras till en torkningsprocess. Därefter blandas sligmixen med stoft från gassystemet och 

chargeras i en koncentratbrännare där materialen blandas med syrgasanrikad luft och antänds. I 

flashugnen är temperaturen cirka 1300 ֯C och där separeras skärsten, slagg och gas. Målet är att få 

rätt kopparhalt i skärstenen, bra separation och rätt temperatur på slagg och skärsten. Det tappas 

sedan ut i skänk där slaggen hämtas av en slaggtruck och skärstenen hämtas med en drulvagn eller 

travers.  

Gasen från flashugnen leds ut i ett avgasshakt och går in i ångpannan. För att minimera gasutsläpp är 

det ett undertryck i gränsen mellan ångpanna och flashugn. Ångpannans uppgift är att sänka 

temperaturen på gasen till max 400 ֯C för att den sedan ska kunna gå in i ett elektrofilter. I 

elektrofiltret renas rökgaserna från stoft genom att stoftpartiklar uppladdas elektriskt (jonisering). I 

pannan sker också en stor del av stoftreningen eftersom pannan fungerar som en fallkammare. På 

pannan sitter ett antal slagverk som har till uppgift att undvika beläggningar av stoft på pannans olika 

delar. Gasen levereras till torkarna och överskottet går till energicentralen, sen vidare till 

elektrofiltret. Stoftet som faller ut i pannan transporteras ut via kedjetransportörer, krossas och 

blandas sedan med elektrofilterstoftet, går till en buffertficka och ett sändarsystem. Sändarna blåser 

upp stoftet till en mottagningsficka (3).  
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I figur 1 nedan illustreras processen på flashen. 

 

Figur 1. Flashens processer. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Mellan flashugnen och ångpannan sitter en så kallad ångpannamun där gasen och stoftet från 

flashugnen passerar. Ångpannamunnen är konstruerad i form av en rektangulär stålram som är 

beklädd med vattenkylda kopparblock. Med bara några års mellanrum måste kopparblocken bytas. 

 

1.2.1 Svår på- och lossmontering 
 

Stålramen sitter i nuläget fastsvetsad och måste först skäras loss innan beslutet om vilken eller vilka 

kopparblock som ska bytas. Överdelen av ångpannamunnen utsätts mest för slitage och behöver 

bytas oftare. 
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I figur 2 nedan ses de utsatta delarna på ångpannamunnen. 

  

Figur 2. Utsatta kopparblock på överdel. 

 

Lossning av stålram och kopparblock tar tid och den höga temperaturen tillsammans med det trånga 

utrymmet försvårar arbetet. I nuläget ligger tiden för underhåll på cirka fyra dygn vilket bidrar till 

långa driftstopp. 

 

1.2.2 Liten öppning tak 
 

Det finns en öppning i taket där de lossade kopparblocken lyfts upp en efter en med hjälp av en 

travers som kan lyfta 5 ton. Öppningen ligger till höger om en H-balk som bär ångpannamunnen med 

hängen. Öppningen i taket är för liten vilket försvårar arbetet med byte av kopparblock. Se figur 3 

nedan. 

 

 Figur 3. H-balk med hängen samt öppning tak till höger. 
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1.2.3 Vattenanslutningar 
 

Kopparblocken är anslutna till vatten. Ibland blir det läckage vid anslutningarna, där vattnet reagerar 

med svavelgasen och övergår till svavelsyra. Svavelsyran sliter på kopparblocken och stålramen vilket 

medför försvagningar i materialet. Vattenanslutningarna tar även mycket plats och försvårar arbetet 

vid demontage, vilket man kan se på figur 4 nedan. 

  

Figur 4. Vattenanslutningar.  

 

I det stora hela är bytet av kopparblock problematiskt. Omgivande temperatur är hög och är väldigt 

påfrestande för arbetarna vid underhåll. Att arbeta under sådana påfrestningar bidrar till att så få 

delar som möjligt väljs att bytas. Det medför att tiden mellan reparationerna blir kortare eftersom 

alla delarna inte kan bytas på en och samma gång. Det resulterar i minskad produktion på grund av 

driftstoppen och därmed ökade kostnader.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med arbetet är att skapa en lösning som ska underlätta underhållet för arbetarna vid byte av 

skyddande kopparblock samt att hitta ett alternativt material för kopparblocken för att öka 

livslängden på ångpannamunnen. 

 

1.4 Mål 
 

Projektets mål är att modellera upp den befintliga konstruktionen i 3D, samt ta fram ett koncept som 

kan gynna bytet av kopparblock eller alternativt material. Det slutgiltiga konceptet som modellerats 

upp och räknats på, ska säkerställas så att den uppfyller given belastning. 
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1.5 Begränsningar 
 

Projektet har gått ut på att hitta en lösning som ska till stor del förbättra underhållet av bytet av 

kopparblock. De områden som inte tas med kommer att nämnas i rapporten för att få mer förståelse 

över problematiken med ångpannamunnen.  

Detta kommer inte att analyseras i rapporten: 

• Utlopp ur flashugn. 

• Expansionsbälg. 

• Betongram. 

 

Dessa begränsningar kommer inte att behandlas på grund av att tidsramen, som omfattar 10 veckors 

heltidsstudier, måste hållas. 
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2 Teori 
 

Det som beskrivs ligger till grund för den metod och det arbetssätt som valt. Avsnittet innefattar en 

teoretisk beskrivning om ångpannamunnen och miljön på Flashen, samt teorin bakom hållfasthets – 

och värmeledningsberäkningar. 

2.1 Flashen 
 

Flashen är en av många stora byggnader ute på Rönnskär, den består av en flashugn, ångpanna och 

ett elektrofilter. På flashen finns det ett flertal plan gjorda av stål samt smala ståltrappor som tar 

arbetarna mellan planen, till de olika processkomponenterna. Mellan flashugnen och ångpannan, där 

ångpannamunnen sitter, är utrymmet minimalt och temperaturen hög.  

På Flashen är det viktigt att hålla sig till regler angående säkerhet. Det är obligatoriskt att använda 

hjälm, skyddsskor, skyddsglasögon och overall när man lämnar kontrollrum. Hörselskydd och 

gasmask ska alltid finnas tillgängligt på grund av höga ljud och eventuellt gasutsläpp (muntlig 

kommunikation handledare Andreas Boberg, Rönnskär. 2017-03-28). 

I flashugnen bildas det svaveldioxid när slagget antänds. På grund av elektrofiltret uppstår en 

påtvingad strömning där svaveldioxiden strömmar från flashugnen, genom ångpannamunnen och ut i 

ångpannan. På Rönnskär är det viktigt att känna till hur utrymningslarmet låter och vid gasläcka ska 

samtliga infinna sig till återsamlingsplatser. Det är en färglös och hostretande gas och kommer den i 

kontakt med vatten bildas det svavelsyra (H2SO4) (4).  

Volymflödet svaveldioxid �̇�: 15 000 m3/h 

(Referens Göran Hällgren, Flashen. 2017-04-10) 

När svaveldioxiden reagerar med vatten bildas det svavelsyra. Den lägger sig som ett lager på 

ångpannamunnen på grund av att vattenanslutningarna som sitter ihop med kopparblocken läcker 

ibland. Det är en starkt frätande syra som fräter sönder stålramen samt kopparblocken och kortar 

därmed livslängden på materialen. Skulle det uppstå försvagningar i stålramen och i värsta fall hål, 

svetsas förstärkningsplåt på för att täppa igen hålen (muntlig kommunikation handledare Andreas 

Boberg, Rönnskär. 2017-03-31).  
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2.2 Konstruktion 
 

Ångpannamunnen består av en stålram med kopparblock som sitter ihop i fyra delar. Den är 

specialtillverkad för att fungera som en passage av gas som innehåller svaveldioxid och stoft mellan 

flashugn och ångpanna. I figur 5 och 6 nedan, 

    

Figur 5. Ångpannamun från utsidan.              Figur 6. Ångpannamunnen i förstoring mellan gröna pilar. 

Stålramen sitter fast i en H-balk, HEB 400, med hjälp av hängen. Den fungerar som ett bärande 

hjälpmedel vid lossning av stålramen, se figur 7 nedan, 

   

Figur 7. HEB 400 – balk som ångpannamunnen sitter fast i med hjälp av hängen. 

Ångpannamunnen sitter fastsvetsad i en expansionsbälg som i sin tur sitter ihop med ångpannan. 

Expansionsbälgen har till uppgift att motstå rörelser som sker i ångpannan när slagverket jobbar med 

att hindra beläggningar att fastna på insida vägg. Skulle expansionsbälgen inte finnas finns det en 

stor risk att stålramen går sönder.  
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Kopparblocken innehåller vattenledningar som kyler kopparblocken mot den höga temperaturen. I 

tabell 1 redovisas värdena på vattnet som strömmar genom kopparblocken. 

Tabell 1. Fysikaliska egenskaper vatten, flashen (referens Göran Hällgren, Flashen). 

Beteckning Värde Enhet 

Volymflödet �̇� 34 m3/h 

Temperatur (In) T 35 ֯C 

Temperatur (Ut) T 41 ֯C 

Effekt P 243 kW 

  

Längst ut på varje kopparblock sitter vatten anslutet till vattenledningarna. Se figur 8 nedan. 

  

Figur 8. Expansionsbälg och vattenanslutningar. 

Till höger om ångpannamunnen sitter en gjuten betongram. Vid slaggrensningen lyfts överdelen av 

betongramen upp genom öppningen i taket, se figur 9 nedan, 

    

Figur 9. Locket på betongdelen, se grön markering. 
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2.3 Underhåll 
 

En gång i veckan lyfts taket av betongdelen upp genom öppningen i taket där slagg rensas bort med 

hjälp av en rivningsrobot Brokk 330. Om inte slaggrensningen görs täpps ångpannamunnen igen. 

Figur 10 och 11 nedan illustrerar hur det kan se ut vid slaggrensning. 

   

Figur 10. Förberedelser inför rensning av slagg.                  Figur 11. Öppning ner till ångpanna-

                                            munnen.  

 

2.4 Material 

2.4.1 Stålram 
 

Ångpannamunnen är gjord i konstruktionsstål. I höga temperaturer kan materialet skala sig och det 

som utmärker de allmänna konstruktionsstålen är deras stora seghet och goda svetsbarhet. De 

benämns enligt S355J2 kvalité (5). I tabell 2 redovisas värden på ångpannamunnens stålram. 

Tabell 2. Fysikaliska egenskaper, konstruktionsstål (5). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 7850 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 60 W/m∙K 

Skalningstemperatur T 475 ֯C 

Uppmätt temperatur stålram (med 
vattenkylda kopparblock) T 

60 ֯C 

Elasticitetsmodul E 210 GPa 

Sträckgräns ReH 345 MPa 

 

 

 



11 
 

2.4.2 Kopparblock 
 

Kopparblocken är gjutna i koppar. Koppar finns i jordskorpan, bundet i malmen. Det är rödaktig, har 

klar lyster, är smidbar, tänjbar, pressbar, en bra värmeledare och kan lämpa sig för gjutning. Koppar 

är en halvädel metall och motstår de flesta oxiderande syror men löses bland annat i svavelsyra (6). I 

tabell 3 redovisas värden på ångpannamunnens kopparblock. 

Tabell 3. Fysikaliska egenskaper, koppar (6). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 8926 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 398 W/m*K 

Skalningstemperatur T Ca 200 ֯C 

Elasticitetsmodul E 117 GPa 

Sträckgräns ReH > 250 MPa 

 

Kopparblocken är vattenkylda på grund av att motstå den höga temperaturen och på sätt minimera 

risken för skalning av stålramen samt för att underlätta arbetet vid rensning av slagg. Kopparblock 

används eftersom materialets värmeledningsförmåga är hög, vilket innebär att det leder kallt vatten 

bra. Det görs regelbundna visuella kontroller som avgör om byte av kopparblock behöver göras.  

2.4.3 HEB-balk  
 

Ångpannamunnen hänger i en HEB-balk. Det är den europastandardiserande typ B – bredflänsbalken. 

Liv och fläns är tjockare än HEA – balken, som är den europastandardiserade typ A – balken. Detta 

innebär att HEB – balken har högre styvhet vid både längsgående och axial belastning. Med andra ord 

har de bättre motstånd mot både böjning och bockning. HEB – balken uppfyller kraven i EN 1090 – 2 

som reglerar stålprodukter för användning i byggtillämpningar eller komponenttillverkning. Alla 

utföranden kan alltså användas i byggnader och infrastruktur utan begränsningar. Balkens robusta 

natur för den emellertid mer användbar i tillämpningar där belastningen är högre. HEB – balkar 

tillverkas i standardutförandet nästan uteslutande genom varmvalsning (7). Fysikaliska egenskaper, 

se tabell 2 på sida 8. 

 

2.5 Termodynamik 
 

Värme är den energi som passerar gränsen mellan två system på grund av att dessa befinner sig vid 

olika temperaturer. Det ena systemet avger en värmemängd som det andra systemet tar upp (8) 

2.5.1 Värmeöverföring 
 

Den transport av värmeenergi, �̇�, som sker på grund av en temperaturskillnad kallas för 

värmeöverföring. Värmetransporten inträffar endast i riktning från den höga till den låga 

temperaturen, enligt termodynamikens andra huvudsats. 
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Det finns tre olika sätt som värmeöverföringen kan ske på: ledning, konvektion och strålning. I 

praktiken sker överföringen oftast på mer än ett av sätten samtidigt även om ett av dem oftast är 

dominerande (8). 

 

2.5.2 Värmeledning 
 

Värmetransport genom ledning inträffar när fasta, flytande eller gasformiga medier kommer i 

kontakt med varandra. De partiklar som är varma har större rörelseenergi än de kalla, transporten av 

värme sker genom överföring av rörelseenergi från det varmare mediet till det kallare. Värmeflödet 

genom ett material är utöver temperaturskillnaden beroende av dess värmekonduktivitet, det vill 

säga värmeledningsförmåga, samt dess tjocklek (8). Värmeledningen sker linjärt genom de olika 

skikten, vilket ses i figur 12 nedan, 

 

Figur 12. Värmeledning genom planparallella skikt. 1) Gjutstål eller keramik. 2) Fiberisolering. 3) 

Stålram.4) Stenullsisolering. Samt konvektion från varm vägg till kallare fluid eller gas. 

2.5.3 Konvektion 
 

Värmeöverföring från en fast vägg till en vätska eller gas sker delvis, eller vid de rätta förhållandena 

framför allt, genom konvektion. 

Konvektion är överföringen av energi mellan en fast yta och den intilliggande gas som är i rörelse, 

och det innebär de kombinerade effekterna av överledning och fluidrörelse. 

Det är skillnad på egenkonvektion och påtvingad konvektion. Egenkonvektion syftar till den rörelse 

som uppstår på grund av förhöjd temperatur och de densitetsskillnader som skapas i gasen eller 

vätskan. Påtvingad konvektion syftar på när det är en yttre kraft, exempelvis en pump, som sätter 

gasen i rörelse (8). 
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Värmeövergångskoefficient vid påtvingad konvektion 

På insidan av ångpannamunnen strömmar svaveldioxid på grund av elektrofiltret, det vill säga att 

strömningen är påtvingad. För påtvingad konvektion används huvudsakligen följande tre 

dimensionslösa grupper som finns beskrivna i tabell 4 (8), 

Tabell 4. Dimensionslösa grupper som används vid beräkningar för påtvingad konvektion (8). 

Dimensionslös 
grupp 

Beteckning Samband Beskrivning 

Reynolds tal Re 𝑑ℎ ∙ 𝑐

𝜈
 

Beskriver om flödet är laminärt eller 
turbulent i slutna kanaler. 

Prandtls tal Pr 
𝜈 ∙ 𝑞 ∙ 𝑐𝑝

𝜆
 Beskriver om hastighetsgränsskiktet 

är större än det termiska gränsskiktet. 

Nusselts tal Nu 𝛼𝑣 ∙ 𝑑ℎ

𝜆
 

Beskriver förhållandet mellan 
värmeledning och konvektion. 

där, 

dh - Hydraulisk diameter 

λ - Värmekonduktiviteten 

c - Strömningshastigheten 

ν - Kinematiska viskositeten 

αv – Värmeövergångskoefficienten konvektion varma sidan 

q - Gasens densitet 

cp – Specifika värmekapaciteten 

Vid strömning i slutna kanaler med tvärsnittet i en godtycklig form, vilket ångpannamunnen antas 

vara används formeln (9), 

dh = 
4 ∙𝐴

𝑈
 

där, 

A – Genomströmningsarean stålramen 

Som beräknas enligt formel (9), 

A = b ∙ h 

U – Omkretsen av genomströmningsarean stålramen 

Som beräknas enligt formel (9), 

U = b2 + h2 

Den kinematiska viskositeten, ν, bestäms genom att bryta ut ν ur Prandtls samband (9), 

ν = 
𝑃𝑟∙ 𝜆

𝑞∙𝑐𝑝
 

vilket resulterar till ett värde ur gruppen Reynoldstal, Re, fås, se tabell 4 ovan. 
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Det finns många olika korrelationer för att beräkna värmeövergångskoefficienten. Vid turbulent 

strömning genom en kanal med konstant temperatur och med en hydraulisk diameter, dh, varierar 

värmeövergångstalet och det genomsnittliga Nusseltstalet över hela kanalen uttrycks i samband med 

Re och Pr enligt ekvation 1, 

Nu = 
𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣∗𝑑ℎ

𝜆
= 0,037∙Re

0,8∙ Pr
0,33    (1) 

och är giltigt för intervallet, 0,6 ≤ Pr ≤ 60 samt 5∙105 ≤ Re ≤ 107 (8) 

Detta resulterar i att ett värde på värmeövergångskoefficienten, αv, kan räknas ut enligt ekvation 2 

nedan. Ekvationen symboliserar insidan av ångpannamunnen, alltså den varma sidan (8). 

αv = 
0,037∙𝑅𝑒

0,8∙𝑃𝑟
0,33∙𝜆

𝑑ℎ
     (2) 

Värmeöverföringskoefficient vid egenkonvektion 

På utsidan av ångpannamunnen sker ingen påtvingad konvektion eftersom luften ”står stilla”, därför 

antas den som egenkonvektion och symboliserar den kalla sidan (9). För luft förbi vågrät vägg kan 

värmeövergångskoefficienten, αk, enligt ekvation 3, 

αk = 3.25 * Δt0.35     (3) 

där 

αk – Värmeöverföringskoefficient för konvektion från kallt medium. 

Δt – Medeltemperaturdifferensen mellan luft och vägg. 

Värmegenomgångskoefficient 

Värmegenomgångskoefficienten är ett hjälptal för beräkning av värmetransporter genom väggar. k - 

värdet, som det även kallas, tar hänsyn till såväl värmeövergångsförhållandena på vardera sida om 

väggen, som till värmeledningen genom väggen (9). 

Vid beräkning av värmetransporten genom alla skikt på ångpannamunnen erhålles ekvation 4, 

�̇� = A ∙ k1 ∙ (Tv – Tk)     (4) 

Där Tv symboliserar den varma sidan och Tk den kalla sidan. Fortsättningsvis kan man räkna ut 

värmetransporten mellan alla skikt, till att börja med från den varma sidan Tv  till T5 ( se figur 12 sida 

10) med ekvation 5, 

�̇� = A ∙ k5 ∙ (Tv – T5)     (5) 

och från den varma sidan Tv till T4 (se figur 12 sida 10) med ekvation 6, 

�̇� = A ∙ k4 ∙ (Tv – T4)     (6) 

och från den varma sidan Tv  till T3 (se figur 12) med ekvation 7, 

�̇�= A ∙ k3 ∙ (Tv – T3)     (7) 

och från den varma sidan Tv till T2 (se figur 12) med ekvation 8,  

�̇� = A ∙ k2 ∙ (Tv – T2)     (8) 
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där, 

�̇� - Värmeflödet 

A - Väggyta vinkelrätt mot värmeflödet 

Tv - Det varma mediets temperatur 

Tk - Det kalla mediets temperatur 

T5 – Stenullens kalla temperatur 

T4 – Stenullens varma temperatur och stålramens kalla temperatur 

T3 - Stålramens varma temperatur och fiberisoleringens kalla temperatur 

T2 – Fiberisoleringens varma temperatur och gjutstålets eller keramikens kalla temperatur 

Består väggen av flera skikt, vilka antas ha samma area A vinkelrätt mot värmeflödets riktning, ska 

värdet, k1, beräknas inversen från ekvation 9, 

1

𝑘1
=

1

𝛼𝑣
+

1

𝛼𝑘
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
 + 

𝛿4

𝜆4
    (9) 

där k1 går från den varma till den kallare sidan (9). 

Värmegenomgångskoefficienten, k5, räknas inversen från ekvation 10,, 

1

𝑘5
=

1

𝛼𝑣
+

1

𝛼𝑘
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
 + 

𝛿4

𝜆4
    (10) 

För att räkna ut k4 använder vi samma formel som k5 men då faller skikt fyra (se figur 12 sida 10) bort, 

se ekvation 11 nedan, 

1

𝑘4
=

1

𝛼𝑣
+

1

𝛼𝑘
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
     (11) 

Inversen av k3 beräknas enligt ekvation 12, 

1

𝑘3
=

1

𝛼𝑣
+

1

𝛼𝑘
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
     (12)

       

Slutligen beräknas inversen av k2 enligt ekvation 13,, 

1

𝑘2
=

1

𝛼𝑣
+

𝛿1

𝜆1
      (13)

   

där, 

αv - Värmeöverföringskoefficient vid påtvingad turbulent strömning 

αk - Värmeöverföringskoefficient vid egenkonvektion 

δ1 - Tjocklek stålram 

λ1 - Stålramens värmekonduktivitet 

δ2 - Tjocklek isolering 
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λ2 - Isoleringens värmekonduktivitet 

δ3 - Tjocklek gjutstål eller keramik 

λ3 - Gjutstålets eller keramikens värmekonduktivitet 

Värmeflödet är densamma genom de alla skikten och för att räkna ut temperaturerna sätts ekvation 

(4) och (5) lika med varandra, 

A ∙ k1 ∙ (Tv – Tk) = A ∙ k5 ∙ (Tv – T5) 

där temperaturen T5  bryts ut, vilket resulterar i ekvation 14, 

T5 = Tv - 
𝑘1

𝑘5
 ∙(Tv – Tk)     (14) 

för att räkna ut T4, fås ekvation 15, 

T4 = Tv - 
𝑘1

𝑘4
 ∙(Tv – Tk)     (15) 

För att räkna ut T3 fås ekvation 16, 

T3 = Tv - 
𝑘1

𝑘3
 ∙(Tv – Tk)     (16) 

För att räkna ut T2 fås ekvation 17, 

T2 = Tv - 
𝑘1

𝑘2
 ∙(Tv – Tk)     (17) 

 

2.6 Hållfasthetslära 
 

När en fast kropp utsätts för pålagda spänningar på dess yttre rand, så uppstår krafter mellan 

kroppens inre delar, vilka i sin tur gör att kroppen deformeras. Kroppens påkänning kan i vissa fall 

vara av sådan storlek att brott inträffar. Hur stor deformation som uppstår beror naturligtvis i detta 

fall på styrkan hos de yttre pålagda krafterna, kroppens form och vilket material kroppen är 

framställd av. Deformationerna har i vissa fall underordnad betydelse varvid en acceptabel och vanlig 

approximation är att man helt bortser från dem och betraktar kroppen som stel. På detta sätt förfar 

man i den klassiska stelkroppsmekaniken. I andra fall inverkar deformationerna så att man måste ta 

hänsyn till dem. Dessa fall behandlas i hållfasthetsläran. Genom utförande av enkla prov med kända 

belastningar, kan olika konstruktionsmaterials deformations – och brottegenskaper bestämmas. 

Denna information utnyttjas därefter för att förutsäga deformationens storlek och eventuellt brott i 

mer komplicerade strukturer. 

Hållfasthetsläran består av två delar, nämligen provning och matematisk karakerisering av 

materialets egenskaper samt analys av deformerbara kroppars mekanik. Främst används 

hållfasthetsläran för analys av tekniskt intressanta problem men ämnet ger även en ökad förståelse 

för vissa grundläggande fysikaliska fenomen (10). 
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2.6.1 Fästen  
 

Fästerna som sitter i de bärande balkarna utvecklar en kraftspänning vertikalt neråt. Samtidigt 

uppstår det också ett hålkantstryck i hålen där ångpannamunnens hängen fästs i.  

Kraftspänningen fås genom ekvation 18 (21), 

σ = 
𝐹

𝐴
       (18) 

σ - Kraftspänning  

F – Kraft 

A – Area på ytan som sitter fast i balken 

Hålkantstrycket får genom ekvation 19 (21),   
  

ph = 
𝐹

𝑛 ∙𝑑 ∙𝑡
      (19) 

där, 

ph - Hålkantstryck 

F - Kraft 

n – Antal hål 

d – Diameter hål 

t – Tjocklek fästen 

 

2.6.2 Bärande balkar 
 

Balken har en fast inspänning med en plan böjning. Den spänning som som den yttre pålagda kraften 

är upphov till gör att balken kommer att deformeras. Denna deformation ger balken en nedböjning, 

vilket illustreras i figur 13 nedan, 

 

Figur 13. Nedböjning balk där b =β och a = α. 
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Storheterna elasticitetsmodulen, E, och tröghetsmomentet, I, tillsammans, ger balkens styvhet viket 

varierar med balkens tvärsnnitt och material (10). För att räkna ut nedböjningen i balken används 

ekvation 20, 

 δb = 
𝐹𝐿3

6𝐸𝐼 
 (-β3+β2)      (20) 

där, 

F - Tyngdkraft 

L - Längd balk 

E - Elastisitetsmodul 

I - Tröghetsmoment 

β – Avstånd före tyngdkraft 

δb – Nedböjning 

Eftersom kraften ligger mitt på balken blir beta, 

β = 
1

2
 

Vilket ger ekvation 21, 

δb = 
5

8
 
𝐹𝐿3

6𝐸𝐼 
      (21) 

En kropps tröghetsmoment, I, är ett mått på det vridmoment som krävs för en given ändring per 

tidsenhet av kroppens rotationshastighet kring en given axel. Liksom för ett moment varierar ett 

tröghetsmoment beroende på referensaxeln. Genom att bestämma en kropps tröghetsmoment med 

avseende på en axel genom masscentrum kan parallellsatsen Steiners sats användas (10), 

I0 = I + b2m 

Steiners sats används för att omvandla tröghetsmomentet med avseende på en godtycklig axel 

(parallell med den första) på avståndet b från masscentrum.  
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I figur 14 nedan är bokstäver utsatta för beräkning av tröghetsmomentet. Livet är den vertikala delen 

i mitten på figuren, och flänsarana är de horisontella delarna(10).  

 

Figur 14. Dubbelsymetriskt tvärsnitt H – balk. 

Eftersom tvärsnittet är dubbelsymetriskt räknas tröghetsmomentet, I, ut på följande vis, 

I = 
𝐵𝐻3

12
 = 2 (

𝑏 ∙ 𝑎3

12
 + b ∙ a ∙ d2) + 

𝑐 ∙ 𝑒3

12
 

Krafterna ger upphov till skjuvspänningar fördelade över tvärsnittet, vilka i sin tur medför skjuvning 

av balken. Se formler nedan (21), 

γ = 
𝜏

𝐺
  där  

𝛾

𝐿
 = δs 

τ = 
𝐹

𝐴
 

G = 
𝐸

2(1+𝜈)
 

där, 

γ - Skjuvning 

τ – Skjuvsppänning 

G - Skjuvmodul 

L – Längd balk 

δs - Skjuvböjning 

F - Kraft 

A – Area balk 

ν – Poissons konstant 
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Som tillsammans ger nedböjning, δs, i ekvation 22, 

𝐹𝐿2(1+𝜈)

𝐴𝐸
 = δs     (22) 

Total nedböjning blir då enligt ekvation 23, 

δb + δs = δtot      (23) 

När balken böjs uppstår det en böjspänning, σ, enligt ekvation 24, 

σ = 
𝑀

𝑊𝑏
 = 

𝐹𝐿

𝑊𝑏
                            (24) 

σ - Kraftspänning  

Wb - Böjmotståndet      

Det uppstår även en skjuvspänning, τ, som redovisas i ekvation 25, 

τ = 
𝐹

𝐴
 μ      (25)   

μ = 
𝐴

𝐴𝑙𝑖𝑣
  

μ – ges för olika tvärsnitt 

A – Arean för tvärsnitt H – balk 

Aliv – Arean för livet på tvärsnittet H – balk 

 

2.6.3 Finita Element Metoden 
 

Även kallad FEM, är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer med hjälp av 

datorer. Sedan 1980 – talet har FEM fått mycket bred användning inom vetenskap och teknologi 

eftersom den tillåter att mycket komplexa tekniska problem kan analyseras i detalj. Inom mekanisk 

konstruktion används FEM bland annat för hållfasthetsanalys. FEM är integrerat i moderna CAD – 

system vilket tillåter konstruktörer att snabbt och realistiskt kontrollera hållfastheten på detaljer som 

ännu inte existerar annat än som datormodeller (11). 

Meshing är ett mycket viktigt steg i en designanalys. Meshen genererar ett nät (antal noder och 

element) baserat på en global elementstorlek, dimension och tolerans. Den gör så att olika storlekar 

av element för komponenter, kanter och vinklar kan anges. I tidigt stadie av designanalysen där 

ungefärliga resultat kan räcka, kan en större elementstorlek för en snabbare lösning anges. För en 

mer exakt lösning kan en mindre elementstorlek vara nödvändig (19). 

 

 

 



21 
 

3 Metod 
 

Detta kapitel beskriver den metod som används för att erhålla projektets resultat som presenteras 

under kommande kapitel. Projektet utförs enligt de direktiv som har rekommenderats under 

utbildningen till högskoleingenjör med inriktning maskinteknik. Genom att följa en planerad tidsplan 

för projektet ökar chansen för att målet ska uppfyllas.  

3.1 Förstudie 
 

Under förstudien undersöktes problemet med ångpannamunnen. Genom att samtala med personer 

som har erfarenhet och kunskap angående ångpannamunnen, lades ett underlag för vidare analyser. 

Förutom ett flertal visuella inspektioner söktes information med sökverktyget Google till projektets 

kommande konceptgenerering.  

3.1.1 Modellering i 3D 
 

Behovet av en ny konstruktion analyseras genom att studera gamla ritningar från år 1999 i 2D. 

Därefter modellerades den befintliga konstruktionen upp i 3D vilket resulterade i 

sammanställningsritningar, se bilaga 1. Detta för att få en överblick om hur ångpannamunnen ser ut 

invändigt eftersom det enbart går att se dom yttre delarna visuellt. Modellering görs också för att se 

över vilka problem som är aktuella på den befintliga konstruktionen för att underlätta vid framtida 

problem. Detta görs tillsammans med ett flertal visuella inspektioner. CAD-verktyget som användes 

var SolidWorks. Komponenter till konstruktionen hämtades från Solid Components. 

 

3.1.2 Materialanalys 
 

Det kommer att läggas stor vikt i sökandet med att hitta ett material som ska ersätta de vattenkylda 

kopparblocken. Det bästa är om vattnet kan tas bort helt och hållet eftersom det minimerar 

utrymmet vid underhåll samt att vattnet bidrar till bildning av svavelsyra. 

Genom att söka fakta om konstruktionens befintliga material, ökar kunskapen om alternativa 

material. Viktiga egenskaper hos material för kommande konceptgenerering är: 

• Klara höga temperaturer. 

• Hög korrosionsbeständighet. 

• Låg värmeledningsförmåga. 

• Tåligt på grund av slaggrensning. 

• Låg densitet eftersom den befintliga konstruktionen är för tung.  

Tabeller som visar fysikaliska egenskaper kommer även att göras för varje alternativt material för att 

underlätta inför konceptgenereringen. 
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3.2 Konceptgenerering 
 

För att kunna välja ett slutgiltigt koncept måste en kravspecifikation tas fram. När den är bestämd 

kommer det att göras beräkningar på värmeöverföring med olika material samt simuleringar, för att 

få en tydligare bild på vilket koncept som är mest aktuellt. 

 

3.2.1 Kravspecifikation 
 

Förstudien bidrar till en kravspecifikation som ska redogöra för vilka krav som konstruktionen ska 

uppfylla samt insikt om ångpannamunnens uppgift. Den tas fram tillsammans med handledare och 

ansvarig på flashen baserat på önskemål, bör- och ska krav. Denna kravspecifikation bidrar till att 

olika koncept tas fram och ritas upp i detalj för att få en inblick över eventuell lösning.  

 

3.2.2 Beräkning värmeöverföring 
 

Värmeöverföringen antas teoretiskt ske genom konvektion samt ledning genom fyra skikt. Det 

kommer först att göras beräkningar på sammansättningen gjutstål, fiberisolering, stålram och 

stenullsisolering. Gjutstålet ligger mot den varmare sidan, och stenullsisoleringen mot den kallare 

sidan. Dom värdena kommer att jämföras med sammansättningen keramik, isolering, stålram och 

stenullsisolering. I figur 15 nedan illustreras ett exempel på alla skikten exklusive stenullisoleringen. 

 

Figur 15. Förstoring materialskikt där värmeöverföringen går från varmare till kallare sida. 

Det väsentliga med denna beräkning är att ta reda på temperaturerna mellan skikten och den 

yttersta temperaturen. Temperaturerna mellan skikten får inte vara så höga att deras egenskaper 

försämras. Yttersta temperaturen får heller inte vara för hög utan måste landa på en rimlig 

temperatur i luftutrymmet. Detta på grund av att det finns en önskan om att eliminera 

vattenkylningen, och därmed få bort vattnet. Frågan blir då om stålramen klara av värmen utan 

vattenkylning samt om stålramen skalar sig. Ekvationerna kommer att räknas teoretiskt och därefter 

sättas in i verktyget Excel, där slutgiltiga temperaturer bestäms genom att variera tjocklekarna på 

skikten. 

I tabell 5 redovisas värmeledningsförmågan på de olika materialen. Den beskriver hur mycket ett 

material leder värme, vilket är relevant för beräkning av värmeövergång. Har materialet en låg 

värmeledningsförmåga, leder det värmen dåligt. Har materialet en hög värmeledningsförmåga så 

leder det värmen bra. 
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Tabell 5. Fysikaliska egenskaper, alternativa material (5) (12) (13) (15) (16). 

Beteckning Gjutstål Keramik Fiberisolering Stålram Stenull Enhet 
Värmeledningsförmåga 
λ 

38 9 0,180 60 0,038 W/m∙K 

 

I tabell 6 redovisas värden från den omgivna miljön på flashen. Temperaturen insida ångpannamun, 

Tv, är ett antagande från Göran Hällgren, Flashen, men som med stor sannolikhet är sann. 

Temperaturen i luften utanför ångpannamunnen, Tk, mättes med en IR – temperaturmätare. 

Strömningshastigheten, c, är omvandlat från volymflödet från svaveldioxiden, given på sida 7. 

Tabell 6. Fysikaliska egenskaper, in- och utsida ångpannamun (20). 

Beteckning Värde Enhet 
Temperatur insida Tv 1573 K 

Temperatur utsida Tk 313 K 

Strömningshastighet c 48 m/s 

Temp diff. Δt  1573 - 348 K 

Kinematiks viskositet svavelgas 
ν 

9,635 ∙ 10–5 m2/s 

Densitet svavelgas q 2,93 kg/m3 

Specifika värmekapaciteten 
svavelgas cp 

0,61 kJ/kg∙K 

Prandtltal Pr 0,84  

Höjd stålram h  m 

Bredd stålram b  m 

 

3.2.3 Simulering koncept 
 

Det gjordes simuleringar med Finita Element Metoden med hjälp av verktygen SolidWorks Simulation 

på överdelen av stålramen där olika koncepts testades med belastning. Utifrån dom värdena tas ett 

beslut om både stålramen samt traversen, som tar 5 ton, orkar bära. Det är en viktig analys eftersom 

ett av kraven är att göra stålramen lättare. 

I figur 16 nedan är dom orangea markeringarna fixeringarna på den övre stålramen. De lila 

markeringarna illustrerar kraften som riktas vertikalt neråt mot stålramen. När fixeringar och kraft 

sats ut gjordes en mesh inför simulering. 

 

 

Figur 16. Simulering på överdel stålram med en inledande mesh. 

I tabell 7 redovisas värden på krafter som används vid simulering av överdel stålram med alternativa 

material. Alternativt material 1 visar halva ångpannamunnens tyngd men materialet gjutstål. 

Alternativt material 2 illustrerar halva ångpannamunnens tyngd med keramik och gjutstål. 
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Ny konstruktion innebär stålram med vattenkylda kopparblock, där också med ångpannamunnens 

halva tyngd. 

Tabell 7. Krafter på överdel stålram 

Material Kraft Enhet 
Alternativt material för 
kopparblock 1 

59 135 N 

Alternativt material för 
kopparblock 2 

44 341 N 

Ny konstruktion med koppar 68 678 N 

 

3.3 Val av koncept  
 

Koncepten jämfördes mellan varandra med underlag från kravspecifikationen. Efter samråd med 

handledare och ansvarig på flashen utsågs ett realistiskt koncept. Efter att konceptet utsetts började 

planerandet för en mer detaljerad konstruktion med beräkningar. 

 

3.3.1 Detaljerad konstruktion 
 

Det utsedda konceptet jämförs med 3D modellen som gjordes vid inledning av förstudien. Nya 

komponenter undersöks mer noggrant och modelleras upp detaljerat. Nya ritningar framställs och 

dokumenteras. Verktyget som användes var SolidWorks. 

 

3.3.2 Simulering 
 

När det slutgiltiga konceptet bestämts gjordes simulering med SolidWorks Simulation på fästena för 

att se om den klarar av att bära konstruktionen. En förfinad mesh användes på fästena som sitter 

under de bärande balkarna. Fixeringarna, de gröna markeringarna, sattes på taket och på HEB – 

balken. Krafterna, de lila markeringarna, sattes i hålen på fästena. I figur 17 nedan kan meshen ses 

som ett osymmetriskt mönster tillsammans med markeringarna. 

 

Figur 17. Simulering på fästen med en inledande och förfinad mesh. 
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I tabell 8 redovisas hur stor kraft som belastar ett fäste. Fästet tar en fjärdedel av hela 

ångpannamunnens tyngd. 

Tabell 8. Kraft på fäste. 

Beteckning Värde Enhet 
Kraft F 17 170 N 

 

Det gjordes även en simulering med verktyget SolidWorks Simulation på en av de mittersta H-

balkarna eftersom belastningen är stor och risken för deformation är hög. Finita Element Metoden 

användes där fixeringen sattes på kortsidan och kraften på undersidan, se figur 18 nedan, 

 

 

Figur 18. Simulering på bärande balk där en fjärdedel av ångpannans vikt användes. 

 

I tabell 9 redovisar hur stor kraft som belastar en bärande balk. Balken tar en fjärdedel av hela 

ångpannamunnens tyngd på 7,001 ton. 

Tabell 9. Krafter fästen på slutgiltig konstruktion, bärande balk. 

Beteckning Värde Enhet 
Kraft F 17 170 N 
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3.3.3 Beräkning hållfasthet  
 

Det är fyra fästen som är fastsvetsade i var sin balk. Eftersom fästena som sitter fast i de bärande 

balkarna tar hela ångpannamunnens tyngd, räknades spänningen och skjuvspänningen ut, vilket 

symboliserar den röda horisontella linjen. Samma gäller för hålen där hängena fästs vid, men där 

uppstår det ett hålkantstryck (Röda ringen). De rödmarkerade linjerna illustreras i figur 19 nedan. 

Uträkningen jämfördes sedan med resultatet i avsnitt 4.7 .2. Simulering valt koncept, fäste. 

 

 

Figur 19. Utsatta delar i fästena där krafterna illustreras med röda pilar. 

 

Det är fyra balkar varav två kortare som tar hela ångpannamunnens tyngd. Det har gjort beräkningar 

på det två kortare balkarna med samma dimensioner eftersom påfrestningen blir störst på dom. 

Först räknades nedböjningen i balkarna vilket sedan jämfördes med resultatet i avsnitt 4.5.2. 

Simulering valt koncept, bärande balk. Därefter beräknades skjuv – och böjspänningen i balkarnas 

fäste, se bild 21 nedan. 

 

Figur 20. Utsatt del i de bärande balkarna där krafterna illustreras med en röd och grön pil. 

 

Tabell 10 redovisar dimensioner på utsatta delar i den slutgiltiga konstruktionen där bärande balkar 

och fästen har störst risk att bli deformerade. 

Tabell 10. Värden vid beräkning av hållfastheten (20) 

Beteckning Värde Enhet 
Kraft F 17 170 N 

Längd balk L 0,250 m 

Elasticitetsmodul balk E 210 GPa 
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Tröghetsmoment HEB 300 I 0,00025170 m4 

Area balk A 14 910 ∙ 10–6 m2 

Böj motståndet Wb 1,68 ∙ 10–3 m3 

Poissons konstant ν 0.3  

Area liv Aliv 2882 ∙ 10–6 m2 

Längd a 0,019 m 

Bredd b 0,300 m 

Bredd c 0,011 m 

Längd d 140,5 m 

Längd e 0,262 m 

Arean fäste A 0,004 m2 

Antal hål fäste n 1 st 

Diameter hål fäste d 0,022 m 

Tjocklek fäste t 0,020 m 
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4 Resultat 
 

Avsnittet redogör för resultaten som ligger till grund för projektets målsättning och syfte. Resultatet 

presenteras i logisk ordning med underrubriker. 

 

4.1 Förstudie modellering i 3D 
 

Figur 21 och 22 nedan visar 3D modell av befintlig konstruktion. Framsidan, den vänstra bilden, sitter 

fast i expansionsbälgen mot ångpannan, medan den högra bilden sitter fast i betongdelen mot 

flashugnen. 

      

Figur 21. Sammansatt stålram framifrån.                 Figur 22. Sammansatt stålram bakifrån. 

 

Figur 23 nedan illustrerar överdelen av stålramen. Överdelen består av fyra plattor där bärande 

hängen skruvas på med skruvar. Överdelen skruvas ihop med två sidodelar. 

 

 

Figur 23. Överdel stålram med fyra plattor som fästs i hängena. 
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Figur 24 nedan illustrerar underdelen av stålramen. Den består av tio skruvar som ska hålla 

kommande kopparblock på plats Underdelen sitter fast i sidodelarna. Den är lutande för att passa in i 

ångpannan. 

 

 

Figur 24. Underdel stålram tio skruvar som håller kommande kopparblock på plats. 

Figur 25 nedan illustrerar sidan på stålramen. Sidodelarna skruvas ihop med överdelen. Efter 

långsidorna sitter plattor som förstärkning. Sidodelarna skruvas ihop med underdel. 

 

                        

Figur 25. Sidodel stålram med förstärkande plattor.            

Figur 26 och 27 nedan visar 3D modell av befintlig konstruktion med kopparblock. 

   

Figur 26. Stålram med kopparblock, vy snett från sidan.     Figur 27. Baksida av stålram med 

                                            kopparblock. 
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I figur 28 och 29 nedan illustrerar bärande hängen på överdelen av stålramen. Det är bärande hängen 

som i sin tur sitter fast i en H – balk. 

    

Figur 28. Bärande hängen som fästs på överdel.        Figur 29. Förstoring av hänge (Turnbuckle). 

 

Figur 30 nedan illustrerar hur överdel sitter fast med siddel. Överdelen har ett kopparblock 

fastskruvat under stålramen och ett bakom stålramen. På sidodelarna sitter ett kopparblock 

fastskruvat på insidan och ett baktill. Här ses även vattenanslutningarna i förstoring som sticker ut 

från kopparblocken och ett fåtal ut genom konstruktionen. 

 

Figur 30. Förstoring av överdel tillsammans med sidodel, samt vattenanslutningar. 
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Figur 31 ovan illustrerar undre delen på stålramen beklädd med kopparblock. På undre delen sitter 

ett kopparblock fastskruvat i vinkel och ett är fastskruvat horisontellt baktill. 

 

 

Figur 31. Förstoring av underdel där den synliga sidan ligger mot ångpannan. 

 

4.2 Förstudie materialanalys 

4.2.1 Gjutstål 
 

Stål är en övergripande benämning på järn legerat med kol och upp till 20 olika grundämnen med 

specificerat innehåll (12). I tabell 12 redovisas värden som kommer att ligga till grund vid analys av 

alternativt material för kopparblock. 

Tabell 12. Fysikaliska egenskaper gjutstål (12). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 7800 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 38 W/m*K 

Arbetstemperatur T 750–1200 ֯C 

Sträckgräns ReH 250 MPa   

 

Fördelar: 

• Hög hållfasthet vid höga temperaturer. 

• Mycket bra korrosionsmotstånd. 

• Bra nötningsegenskaper. 

• Låg värmeledningsförmåga. 

Nackdelar: 

• Tungt. 
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4.2.2 Keramik 
 

Keramik ligger under gruppen keramer. Keramer tillverkas i regel med lera eller andra mineraler som 

råmaterial. De är hårda och spröda med en hög elasticitetsmodul (13). Under de senaste åren har 

användandet av keramiska komponenter ökat allt mer eftersom keramernas enastående egenskaper 

positivt påverkar livslängden och därmed värdet av slutprodukten (14). I tabell 13 redovisas värden 

som kommer att ligga till grund vid analys av alternativt material för kopparblock. 

Tabell 13. Fysikaliska egenskaper keramik (13). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 2 300  Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 1,5 - 18 W/m*K 

Arbetstemperatur T Ca 1300 ֯C 

Sträckgräns ReH 8 - 600 MPa   

 

Fördelar: 

• Korrosionsbeständighet. Materialet tål syraangrepp bra. 

• Låg vikt. Keramiska material räknas till lätta material jämförelsevis med metaller. 

• Temperaturoperativa områden. Keramiska material klarar höga temperaturer. De behåller 

sina egenskaper inom ett stort temperaturområde, högt över 1200 ֯C. 

• Låg värmeledningsförmåga. 

Nackdelar: 

• Klarar inte temperaturväxlingar. Det kan bidra till sprickbildning.   

• Skört.  

• Dyrt. 

 

4.2.3 Fiberisolering 

 

Aluminium silikat Fiber Board. Det är en isolering med styrka, klarar höga temperaturer samt att det 

kan bearbetas mekaniskt (15). I tabell 14 redovisas värden som är värdefulla vid beräkning av 

värmeöverföring. 

Tabell 14. Fysikaliska egenskaper fiberisolering (15). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 280 - 600 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 0,180 W/m*K 

Arbetstemperatur T 1350 ֯C 

 

Fördelar: 

• Starkt material. 

• Bearbetbar. 
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• Klarar höga temperaturer. 

• Låg värmeledningsförmåga. 

Nackdelar: 

• Låg korrosionsbeständighet. 

 

4.2.4 PAROC FPS 14 Stenullsisolering 
 

Stenullsisolering används som brandskydd i stålkonstruktioner, skorstenar, dörrar, värmepannor och 

ugnar. Stenullsisoleringen har varierande brandskyddsegenskaper som till stol del beror på 

materialets densitet och isoleringens tjocklek. Generellt sett står materialet mot brand ju högre 

densiteten är. Den är enkel att hantera och montera (16). I tabell 15 redovisas värden som är 

värdefulla vid beräkning av värmeöverföring. 

Tabell 15. Fysikaliska egenskaper stenullsisolering (16). 

Beteckning Värde Enhet 
Densitet ρ 140 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga λ 0,038 W/m∙K 

Arbetstemperatur T 1415 ֯C 

 

Fördelar: 

• Klarar höga temperaturer. 

• Låg värmeledningsförmåga. 

• Egenskaperna ändras inte med tiden. 

 

4.2.5 Högtemperaturstål 
 

Högtemperaturstål är av beteckningarna 253 MA/SS 2368/1,4835 (17). Rostfritt stål korroderar 

mycket långsammare än kolstål på grund av att det legerats med krom. När kromhalten överstiger 

cirka 11% bildas en tunn, passiv hinna som skyddar det underliggande stålet mot vidare oxidation 

(18). I tabell 16 redovisas värden som är relevanta om det blir aktuellt att ersätta stålramen som är 

gjord i konstruktionsstål. 

Tabell 16. Fysikaliska egenskaper högtemperaturstål (18). 

   

Densitet ρ 7800 Kg/m3 

Värmeledningsförmåga vid 400 
λ 

20 W/m∙K 

Arbetstemperatur T 850 - 1100 ֯C 

Skalningstemperatur T 1150 ֯C  

Elasticitetsmodul E 170 GPa 

Sträckgräns ReH 130 MPa 
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Fördelar:  

• Har bra oxidationsmotstånd  

• Stålet har god formbeständighet vid höga temperaturer, ger god kryphållfasthet. 

• Klarar höga temperaturer. 

Nackdelar: 

• Dyrt. 

 

4.3 Konceptgenerering 

4.3.1 Kravspecifikation 
 

Produkten funktions- och kvalitetskrav, 

Ska krav: 

• Förenkla underhållsarbetet på ångpannamunnen. 

• Lättare konstruktion. Vill minska vikten på stålramen med minst 10% men med bibehållen 

hållfasthet. 

• Konstrueras så att säkerheten vid byte ej försämras. 

Bör krav: 

• Alternativt material till kopparblocken. 

• Kopparblock eller alternativt material bör kunna bytas samtidigt. 

 

4.4 Koncept 

4.4.1 Alternativ för öppning tak 
 

I nuläget finns det en mindre öppning i taket där kopparblocken kan lyftas upp. Ett alternativ är att 

öka dimensionerna och göra hålrummet större. Det innebär att hålet lägger sig ovanför stålramen 

där extra balkar med gängor sitter fast i stålramen och fungerar som ett bärande hjälpmedel. Se figur 

32 nedan. 

  

Figur 32. Bärande balkar. 
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 Fördelar: 

• Hela konstruktionen kan lyftas upp genom hålrummet. 

• Större delar av konstruktionen kan lyftas upp. 

• Lägre temperatur på övre plan vid underhållsarbetet. 

 

4.4.2 Ny konstruktion 
 

I nuläget väger ångpannamunnen 7 ton. Eftersom traversen bara kan lyfta 5 ton, är 

ångpannamunnen i nuläget för tung. Den nya konstruktionen konstrueras om till två delar där den 

övre, som är mest utsatt kan lyftas upp i en och samma enhet. Det innebär att ångpannamunnen blir 

lättare, vilket resulterar i att traversen orkar lyfta. Det kommer även att sättas dit flänsar där 

funktionen beskrivs i kommande stycke. Se figur 33,34 och 35 nedan för det ovan beskrivna 

konstruktionen. 

                  

Figur 33. Ny stålram i två delar.                   Figur 34. Förstoring delning.    Figur 35. Fläns. 

 

 

4.4.3 Alternativ för svetsning 
 

Den befintliga ångpannamunnen svetsas fast i en expansionsbälg. För att underlätta på- och loss 

monteringen skulle det underlätta för arbetarna om det kan ske på ett enklare sätt. I stället för 

svetsning sätts manuella snabbspännare fast i den nykonstruerade flänsen tillsammans med 

expansionsbälgen. Det innebär att tiden för byte av kopparblock eller alternativt material kommer 

att minska drastiskt.  
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Ett förslag på hur en snabbspännare kan se ut kan ses i figur 36 nedan. 

 

 

Figur 36. Fastspännare. 

Fördelar: 

• Enklare loss- och påmontering. 

 

4.4.4 Alternativ material för kopparblock 1 
 

Ett förslag är att byta ut kopparblocken till gjutstål tillsammans med isolering. Ångpannamunnen 

kommer också att isoleras med ett yttre material, men som inte illustreras. Se figur 37 och 38 nedan. 

       

Figur 37. Alternativt material gjutstål.                     Figur 38. Förstoring isolering. 

 

Fördelar: 

• Inga vattenledningar. 

• Längre livslängd. 

• Isoleringen skyddar stålramen mot skalning. 

• Tåligt vid slaggrensning. 

.   
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Nackdelar: 

• Utan vattenkylning får stålramen eventuellt sämre hållfasthet på grund av den höga 

temperaturen. 

 

4.4.5 Alternativ material för kopparblock 2 
 

Ett annat förslag är att byta ut kopparblocken till keramik på överdelen, och gjutstål på underdelen, 

tillsammans med isolering. Ångpannamunnen kommer också att isoleras med ett yttre material, 

stenull, men som inte illustreras. Se figur 39 och 40 nedan. 

 

                         

Figur 39. Keramik + gjutstål.                Figur 40. Förstoring isolering. 

 

Fördelar: 

• Inga vattenledningar. 

• Längre livslängd. 

• Isoleringen skyddar stålramen mot skalning. 

• Lätt material på överdelen.  

 

Nackdelar 

• Keramiken är skör. Vid slaggrensning kan materialet gå sönder. 

• Keramik sitter bäst med exempelvis limning och klämning, i denna konstruktion är 

fastskruvning det enda alternativet vilket kan innebära lossning. 

• Utan vattenkylning får stålramen eventuellt sämre hållfasthet på grund av den höga 

temperaturen.  

 



38 
 

4.4.6 Ny konstruktion med kopparblock 
 

Ett förslag är att bibehålla vattenkylda kopparblock men konstruera om sidodelarna så att de 

fördelas på överdel och underdel. Se figur 41 och 42 nedan. 

     

Figur 41. Avkapade kopparblock sidodelar.                       Figur 42. Förstoring omdragning vattenslang. 

Det innebär att vattenledningarna i sidodelarna måste dras om och sättas ihop med en slang, som 

enkelt kan skruvs loss vid lyftning av överdel genom öppning i taket. 

Fördelar: 

• Vattenkylning som skyddar stålramen mot den höga temperaturen. 

• Lättare och enklare att lyfta upp genom taket i jämförelse med den befintliga. 

• Koppar leder det kylda vattnet bra, hög värmeledningsförmåga. 

Nackdelar: 

• Saltsyrabildning på grund av eventuellt vattenläckage. 

• Vattenanslutningar som försvårar underhållsarbetet. 
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4.5 Värmeöverföring 
 

I tabell 17 redovisas resultatet som ligger till grund för vidare beräkningar gällande värmeöverföring. 

Tabell 17. Resultat storheter för värmeöverföring 

Beteckningar Värde Enhet 

Hydraulisk diameter dh 2,8445 m 

Genomströmningsarean A 8,222 m2 

Omkrets av 
genomströmningsarean U 

11,562 m 

Värmeöverföringskoefficient 
egenkonvektion αk 

6,32 W/m2∙K 

Värmeöverföringskoefficient 
turbulent strömning αv 

209,31 W/m2∙K 

Reynoldstal Re 1 417 079  

Värmegenomgångskoefficient 
k1 

0,175 W/m2∙K 

 

4.5.1 Alternativt material för kopparblock 1 
 

Via verktyget Excel justerades tjocklekar på de olika skikten vilket i sin tur ändrade temperaturerna 

automatisk. I tabell 18 redovisas rimliga tjocklekar vilket ligger till underlag för kommande 

temperaturresultat. 

Tabell 18. Tjocklekar alternativt material för kopparblock 1. 

Beteckningar Gjutstål Isolering Stålram Stenull Enhet 
Tjocklek δ 0,125 0,05 0,02 0,2 m 

 

I tabell 19 redovisas slutgiltiga värden, vid temperaturer mellan varje skikt, som ett resultat av 

bestämda tjocklekar.  

Tabell 19. Värmegenomgångskoefficienter alternativt material för kopparblock 1. 

Beteckning T2 T3 T4 T5 Enhet 

k 124,18 3,498 3,495 0,180 W/m2∙K 

 

I tabell 20 redovisas slutgiltiga temperaturer mellan alla skikt, se illustrering i figur 12 på sida 12. 

Tabell 20. Temperaturer alternativt material för kopparblock 1. 

Enhet Kelvin Celsius 

T1 1573 1300 

T2 1572,9 1299,8 

T3 1509,9 1236,8 

T4 1509,8 1236,7 

T5 347,92 74,76 
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Slutsatsen av beräkningarna för gjutstål är att: 

• Temperaturen på gjutstålet ligger på cirka 1300 ֯C vilket ligger över arbetstemperaturen på 

cirka 1200 ֯C.   

• Temperaturen på stålramen landar på cirka 1237 ֯C vilket innebär att materialet kommer att 

skala sig eftersom arbetstemperaturen ligger på cirka 475 ֯C. Ersätts konstruktionsstålet med 

högtemperaturstål med en skalningstemperatur på 1100 ֯C finns det en möjlighet att 

konstruktionen håller. 

• Med ett isolerande stenullskikt får man en lufttemperatur på 75 ֯C vilket är godkänt. 

 

4.5.2 Alternativt material för kopparblock 2 
 

Gjutstålet jämfördes med materialet keramik där resultatet på beräkningarna gjordes på samma sätt. 

I tabell 21 redovisas rimliga tjocklekar vilket ligger till underlag för kommande temperaturresultat. 

Tabell 21. Tjocklekar alternativt material för kopparblock 2. 

Beteckningar Keramik Isolering Stålram Stenull Enhet 
Tjocklek δ 0,125 0,05 0,02 0,2 m 

 

I tabell 22 redovisas slutgiltiga värden, vid temperaturer mellan varje skikt, som ett resultat av 

bestämda tjocklekar. 

Tabell 22. Värmegenomgångskoefficienter alternativt material för kopparblock 2. 

Beteckningar T2 T3 T4 T5 Enhet 
k 53,613 3,373 3,369 0,179 W/m2∙K 

 

I tabell 23 redovisas slutgiltiga temperaturer mellan alla skikt, se illustrering i figur 12 på sida 12. 

Tabell 23. Temperaturer alternativt material för kopparblock 2. 

Enhet Kelvin Celsius 
T1 1573 1300 
T2 1572,78 1299,64 

T3 1507,68 1234,53 

T4 1507,60 1234,50 

T5 348 75 

 

Slutsatsen av beräkningarna för keramik är att: 

• Temperaturen på keramiken ligger på cirka 1300 ֯C, en temperatur som keramiken klarar av 

utan att skala sig eftersom maximala arbetstemperaturen är på 1300 ֯C.  

• Temperaturen på stålramen landar på 1235 ֯C vilket innebär att materialet kommer att skala 

sig eftersom arbetstemperaturen ligger på cirka 475 ֯C. Ersätts konstruktionsstålet med 

högtemperaturstål med en skalningstemperatur på 1100 ֯C finns det en möjlighet att 

konstruktionen håller. 

• Med ett isolerande stenullskikt får man en lufttemperatur på 75 ֯C vilket är godkänt. 
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Resultatet för båda alternativen med slutgiltiga temperaturer mellan skikten redovisas i figur 43 

nedan, 

 

 

Figur 43. Temperatur som funktion av olika materialskikt. 

 

I tabellen ovan sjunker temperaturen linjärt genom de olika skikten. De olika alternativens linjer 

följer varandra ganska exakt. Temperaturen sänker sig inte nåt märkbart genom de olika skikten, det 

är bara genom det sista isoleringsskiktet som temperaturen sänkts avsevärt. Tyvärr är det på gränsen 

för höga temperaturer i alla material för att dessa alternativ skulle vara en lösning på att ersätta 

kopparblocken.  

Skulle konstruktionsstålet ersättas med högtemperaturstål kan det vara ett godkänt alternativ men 

det måste dock beprövas och även göras en kostnadskalkyl. 
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4.6 Simulering koncept 

4.6.1 Alternativt material för kopparblock 1 
 

I figur 44 nedan illustreras de kritiska delarna, fästena, i övre delen av ramen med ett alternativt 

material, gjutstål. De röda fälten visar var maximal spänning sker. Resultatet visar en maxspänning på 

56 MPa. Jämförs det med materialets sträckgräns på 345 MPa, ses beräkningen som godkänd. 

 

   

Figur 44. Förstoring av ett fäste där spänningen sker. 

I simuleringen sker det en förskjutning vilket figur 45 nedan visar. De röda fälten visar var 

förskjutningen är störst. Resultatet visar en förskjutning på 0,0995 mm vilket innebär en låg 

deformation och konstruktionen kommer mest sannolikt att hålla. 

   

 Figur 45. Förskjutning på övre del av stålram. 
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4.6.2 Alternativt material för kopparblock 2 
 

I figur 46 nedan illustreras de kritiska delarna, fästena, i övre delen av ramen med ett alternativt 

material, keramik och gjutstål. De röda fälten visar var maximal spänning sker. Resultatet visar en 

maxspänning på 46 MPa. Jämförs det med materialets sträckgräns på 345 MPa, ses beräkningen som 

godkänd. 

 

    

Figur 46. Förstoring av ett fäste där spänningen sker. 

I simuleringen sker det en förskjutning vilket figur 47 nedan visar. De röda fälten visar var 

förskjutningen är störst. Resultatet visar en förskjutning på 0,0783 mm vilket innebär en låg 

deformation och konstruktionen kommer mest sannolikt att hålla. 

    

Figur 47. Förskjutning på övre del av stålram. 
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4.6.3 Ny konstruktion med koppar 
 

I figur 48 nedan illustreras de kritiska delarna, fästena, i övre delen av ramen med ett alternativt 

material, keramik och gjutstål. De röda fälten visar var maximal spänning sker. Resultatet visar en 

maxspänning på 71,5 MPa. Jämförs det med materialets sträckgräns på 345 MPa, ses beräkningen 

som godkänd. 

 

    

Figur 48. Förstoring av ett fäste där spänning sker. 

 

I simuleringen sker det en förskjutning vilket figur 49 nedan visar. De röda fälten visar var 

förskjutningen är störst. Resultatet visar en förskjutning på 0,12 mm vilket innebär en högre 

deformation men konstruktionen kommer mest sannolikt att hålla ändå. 

 

    

Figur 49. Förskjutning på övre del av stålram. 

 

Viktigt att understryka är att hela ångpannamunnens vikt har analyserats, så om den slutgiltiga 

konstruktionen viker från den ursprungliga så kan värdena ändras, till det bättre.   
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4.7 Val av koncept 
 

Konceptet som valdes blir en sammansättning av flera koncept. Figur 50 nedan illustrerar den 

slutgiltiga konstruktionen där ny konstruktion med kopparblock valts. Ångpannamunnen får en vikt 

på 7 ton. 

 

Figur 50. Slutgiltig konstruktion. 
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4.7.1 Detaljritning 
 

Figur 51 nedan visar den nya öppningen i taket som kommer att användas, där den nya 

konstruktionen med kopparblock hänger under. Den genomskinliga delen ska symbolisera 

expansionsbälgen i figur 52 nedan, där fastspännarna klämmer ihop ångpannamunnen tillsammans 

med bälgen. 

   

Figur 51. Hängen i nytt tak.                Figur 52. Förstoring fastspännare. 

 

Det fanns för- och nackdelar med alla koncept men den här valdes på grund av att det har framgått 

att kylda kopparblock skyddar materialen med säkerhet från den höga temperaturen. Fastspännarna 

i figur 52 kommer att underlätta lossningen av ångpannamunnen och på så sätt undvika lång tids 

underhåll i det högtempererade utrymmet. Öppningen i taket förbättrar underhållet av 

ångpannamunnen ordentligt. Öppningen ligger rakt ovanför ångpannamunnen vilket innebär att 

traversen kan lyfta ångpannamunnen rakt upp. Arbetarna kopplar loss de nydragna 

vattenanslutningarna, lyfter upp halva ångpannamunnen genom taket och därefter utför bytet av 

kopparblock på våningen ovanför. Eftersom vikten har halverats till cirka 3,5 ton och traversen tar 5 

ton, uppfylls kravet om att göra en lättare konstruktion. 
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4.7.2 Simulering valt koncept 
 

I figur 53 nedan ser man att vid fästet till balken ligger kraftspänningen på cirka 5 MPa, vilket innebär 

att risken för deformation är låg. Däremot ligger hålkantstrycket på cirka 23 MPa vilket resulterar i 

att risken för deformation är hög.  

    

Figur 53. Spänning på fäste som sitter under bärande balk. 

 

I figur 54 nedan ser man att vid fixeringen ligger spänningen på cirka 2,5 MPa där risken för 

deformation är medelhög. Vid underkanten på balken ökar spänningen till 4,9 MPa vilket innebär att 

risken för deformation är hög, men området är litet och påverkar inte resultatet märkvärt.  

 

    

Figur 54. Spänning på bärande balk. 
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I figur 55 nedan mäts förskjutningen på mitten av balken eftersom det är där fästena sitter. Där ligger 

förskjutningen ligger på cirka 0,0070 mm, ett medelvärde som ligger i riskzonen för deformation.  

 

     

Figur 55. Förskjutning. 

 

4.7.3 Beräkning hållfastheten 
 

I tabell 24 redovisas resultaten från beräkningar i den slutgiltiga lösningen. De beteckningar som inte 

benämns med fäste, gäller den bärande balken. 

Tabell 24. Resultat hållfasthetsberäkningar. 

   

Förlängning δb 5,29 ∙ 10–4 mm 

Förlängning δs 3,56 ∙ 10–3 mm 

Total förlängning δtot 4,09 ∙ 10–3 mm 

Spänning σ 2,55 N/mm2 (MPa) 

Skjuvspänning τ 5,96  N/mm2 

μ 5,17  

Kraftspänning fäste σ 4,3 N/mm2 

Hålkantstryck fäste ph 39 N/mm2 
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4.7.4 Jämförelse simulering och beräkning 

 

Simuleringen visade en spänning på cirka 5 MPa vid fästet till balken. Beräkningen gav ett värde på 

4,3 MPa. Resultatet av det är att värdena skiljer sig, men med liten differens. Simuleringen visade ett 

hålkantstryck på cirka 23 MPa. Beräkningen gav ett värde på 39 MPa. Resultatet skiljer sig markant 

med stor differens, men tyder på att det är ett kritiskt område. Jämförs resultatet med materialets 

sträckgräns på 345 MPa, ses beräkningarna som godkända. 

Simuleringen visade en spänning på cirka 2,5 MPa om man bortser från det lilla kritiska området. 

Beräkningen gav ett värde på 2,55 MPa. Resultatet av det är nämnvärt bra där differensen är liten. 

Jämförs resultatet med materialets sträckgräns på 345 MPa, ses beräkningarna som godkända. 

Simuleringen visade en förskjutning på 0,0070 mm. Beräkningen gav ett värde på 0,0041 mm. 

Resultatet skiljer sig men kan ändå sammanfattas som bra eftersom färgskalan är svår att definiera i 

mitten. 
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5 Slutsats 
 

Resultatet återkopplas till kravspecifikationen med följande slutsatser, se tabell 25 nedan, 

Tabell 25. Slutsats kravspecifikation. 

Ska-krav  Bör-krav  

Enkel att montera loss och 
på  

Kopparblock eller alternativt 
material bör kunna bytas samtidigt  

Förenkla underhållsarbetet 
på ångpannamunnen  

Alternativt material till kopparblock 
 

Lättare konstruktion 
 

  

Säkerheten vid byte ej 
försämras  

  

 

Alla kraven förutom alternativt material till kopparblock är godkända. I och med att 

underhållsarbetet går enklare och snabbare att utföra så blir driftstoppen kortare. Det resulterar i en 

effektivare/förbättrad process och därmed ökad samhällsnytta. Att byta ut kopparblocken till ett 

alternativt material kommer att vara ett önskvärt mål på Rönnskär där resultatet av 

värmeledningsberäkningarna ligger till grund för framtida beslut. Genom att processen förbättras så 

används resurserna bättre och därmed minskar miljöbelastningen.  
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6 Diskussion 
6.1 Förstudie diskussion 
 

Miljön ute på flashen är extrem eftersom temperaturen är hög i området och risken för gasutsläpp är 

stor. De visuella inspektioner som gjordes vid flertal tillfällen gav en förståelse av problematiken med 

bytet av kopparblocken. I nuläget kan det ta upp till cirka fyra dygn att byta kopparblocken, vilket är 

en lång tid för det jobb som ska göras. Det är minimalt med utrymme kring ångpannamunnen med 

vattenanslutningar som täcker större delen av den. Att vistas i den miljön under lång tid, fullt 

utrustad med skyddskläder och gasmask är underdrivet påfrestande.  

Efter att ha pratat med personalen i kontrollrummet, så står det klart att problemet med byte av 

kopparblock funnits i flera år, det har diskuterats olika lösningar men utan förändring. Eftersom 

personalen påtalade att det var besvärligt och hade visioner om hur ångpannamunnen kunde 

förbättras, ökade beslutsamheten med att hjälpa. 

I nuläget dokumenteras inte tider för reparation och tiden mellan reparationerna. De ska inom en 

snar framtid få hjälp med drift- och underhållsrutiner för att kunna effektivisera underhållet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Värmeöverföring 
 

Eftersom kopparblocken i nuläget var vattenkylda låg luftens temperatur på cirka 40 ֯C. 

Beräkningarna gjordes på två alternativ där ingen vattenkylning fanns. Det innebär att 

yttertemperaturen Tk är ett antagande om vad den kan tänkas vara utan vattenkylning. 

Temperaturen Tv på 1300 ֯C är ett antagande från Göran Hällgren, Flashen, på grund av att det inte 

finns någon dokumenterad temperatur mitt emellan ångpannan och flashugnen, men eftersom 

Göran har stor erfarenhet av processen antas den siffran som korrekt.  

I flashugnen och ångpannan råder ett undertryck, dock konstant, för att undvika gasutsläpp. I 

beräkningarna är allt räknat med atmosfärstryck som med stor sannolikhet påverkar resultatet.  

I ångpannamunnen passerar svaveldioxid och stoft vilket resulterar i slaggbildning. Slagget lägger sig 

som en skyddande hinna runt insidan av ramen. I undre delen är slaggbildningen störst men det 

förekommer även i övre delen av ramen. Det har inte tagits med i beräkningarna vilket resulterar i att 

temperaturen mest troligt kommer att ligga lägre än vad resultatet visar, vilket är bra. 

6.2.2 Hållfasthetsberäkningar 
 

Balkarna i den slutgiltiga konstruktionen antogs med dimensionen HEB 300 eftersom att de ska passa 

in i den större bärande balken, HEB 400, som sitter fast i taket. Dimensionerna kan behövas ändras 

för att få en optimal funktion som bärande av ångpannamunnens två mittersta hängen. 
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6.3 Resultatdiskussion  

6.3.1 Modellering i 3D 
 

Eftersom bara de yttre delarna kunde ses visuellt var det givande att kunna se ångpannamunnen 

modellerad i 3D.  

Felavikelser: 

Det första som gjordes var att modellera upp ångpannamunnen i 3D eftersom konstruktionen bara 

fanns i 2D ritningar. Det resulterade i att hela ångpannamunnen kunde inspekteras i alla vinklar och 

därmed förstå problematiken på ett bättre sätt. 

Upptäckta avvikelser vid modellering av ångpannamun: 

• Ritning 235 948, detalj 2,3,4 och 5. Fel måttsättning. Skruvförbandet i siddel mot underdel 

avviker. 

• Ej utsatt dimension skruv ritning 237 353, detalj 15. Tog skruv M22x130, bricka 23 och 

mutter 22. 

• Hittade inte M20x70 i Solid Components, tog dimension M20x75. 

• Hittade inte M24x70 i Solid Components, tog dimension M24x75. 

• När ångpannamunnen modellerats upp i 3D upptäcktes det att dom inre kopparblocken på 

sidodelarna är för långa. Kopparblocken satt för tight mot överdelen och underdelen, rättare 

sagt in i delarna se figur 31. Även det horisontella kopparblocket på ramens överdel sitter 

rakt mot ramen, det skulle behövas lite större toleranser för att förbättra den slutgiltiga 

konstruktionen. 

6.3.2 Material 
 

För att ett material ska fungera i denna miljö var det viktigt att materialet skulle tåla höga 

temperaturer, syra och vara tåligt. De flesta stålsorter har en tendens att skala sig vid höga 

temperaturer, det vill säga ”flagnar”. Det kan resultera i försvagningar, alltså försämrad hållfasthet 

vilket inte är optimalt vid en sådan här konstruktion.   

Det första som gjordes var att försöka hitta alternativ till kopparblocken, med en önskan om att hitta 

ett material som inte behöver kylas med vatten och därmed exkludera vattnet. Det innebar att 

materialet skulle klara av den höga temperaturen samt undvika att värmen går över till stålramen, 

det vill säga med låg värmeledningsförmåga. Eftersom slaggrensningen kan vara påfrestande för 

insidan av ångpannan var det viktigt att hitta ett starkt material som tål mekanisk bearbetning. 

6.3.3 Konceptgenerering 
 

När de olika koncepten var framtagna gjordes olika urvalsprocesser för att hitta för- och nackdelar. 

De två första koncepten var med olika material och utan vattenkylning. Eftersom temperaturen är så 

hög i området var det viktigt att räkna ut värmeöverföringen genom de olika skikten. Det var 

intressant att se vilken temperatur materialen fick med hjälp av isolerande material. Med hjälp av 

verktyget Excel kunde temperaturer räknas ut genom att ändra tjocklekarna på de olika skikten. 

Problemet var bara att de inte fick vara för tjocka vilket resulterade i att alla material fick en hög 
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temperatur. Tyvärr blev den så hög att stålramen inte klarar av det, utan börjar skala och tappar 

hållfastheten. Hade tidsplanen varit längre skulle konstruktionsstålet i stålramen byts ut till MA-stål, 

som det även informerade om i förstudien. På Rönnskär är alla processer långa och skulle det komma 

på tal att testa något av de alternativen måste prototyper göras först och sedan testas innan beslut 

tas.  

Det var tänkt att göra en kostnadsanalys på de olika alternativen men tyvärr fanns det inte tid till att 

göra det på grund av tidsplanen. Enligt kontakterna på Rönnskär ska den slutgiltiga lösningen vara 

ekonomiskt hållbart. Trots att keramik och MA – stål är dyrare än de andra materialen så är det 

viktigt att påpeka att de inte behöver bytas lika ofta vilket resulterar i att driftstoppen blir kortare, 

underhållskostnaderna blir mindre samt att produktionen ökar. Det i sin tur ger ökade intäkter.  

6.3.4 Val av koncept 
 

Det slutgiltiga resultatet är det som med säkerhet funkar, tyvärr inte det konceptet som var mest 

önskvärt eftersom arbetarna på Flashen ville få bort vattnet. Men resultatet bidrog ändå till 

förändringar som kommer att förbättra underhållet för arbetarna. Vattenkylningen är ett bra 

alternativt eftersom miljön i ångpannamunnen är extrem, samt att det underlättar för 

slaggrensningen. Det som är oklart är hur stor öppningen i taket kan tänkas bli, det viktiga är att 

slaggrensningen fortfarande kan göras utan problem och gärna till det bättre eftersom öppningen är 

för liten i nuläget. Byggingenjörer på Rönnskär måste inspektera och se hur HEB 400-balken kan 

flyttas utan att påverka andra takkonstruktioner. 

Vattenledningar som måste dras om i sidodelarna kommer förhoppningsvis att fungera eftersom 

liknande förändringar tydligen har gjorts på andra ställen på Rönnskär (muntlig kommunikation med 

handledare Andreas Boberg, Rönnskär. 2017-05-08). 

6.3.5 Simulering 
 

Simuleringen gjordes med hela ångpannamunnens vikt för att se hitta de kritiska delarna. Eftersom 

hela konstruktionen väger 7 ton kommer inte traversen orka lyfta upp den. Men med den slutgiltiga 

konstruktionen där halva ångpannamunnen lyfts upp, kommer traversen att orka eftersom vikten 

halveras. 

 

6.4 Fortsatt arbete 
 

• På grund av tidsbrist gick det inte att gå in närmare på alternativt material till stålramen. 

Högtemperaturstål, MA-stål, kollades upp vilket kan vara ett bra alternativ på grund av sina 

goda fysikaliska egenskaper. Eftersom det är rostfritt, tål högra temperaturer samt har en 

god oxidationsbeständighet skulle det kräva betydligt mer innan materialet tar skada av 

svavelsyra och andra påfrestningar. 

 

• Det skulle vara intressant om Rönnskär kan testa prototyper av gjutstål eller keramik 

tillsammans med fiberisolering, högtemperaturstål och stenull i ångpannamunnen. Om det 

lyckligtvis skulle fungera resulterar det i en ångpannamun med minimalt underhåll. 
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• Sätta kopparblocken på utsidan. Ett förslag som kom på tal i projektets slutskede eftersom 

föregående förslag är osäkert. Tanken är att gjutstål sätts fast på insidan av stålramen, och 

vattenkylda kopparblock på utsidan av stålramen. Det skulle förenkla bytet av kopparblock 

samt kyla gjutstålet. 

 

• En begränsning var utloppet ur flashugnen. Varför inte projektet inkluderade den är på grund 

av det inte finns några ritningar på den. Den är också beklädd med vattenkylda kopparblock 

som behöver bytas med jämna mellanrum. Ett förslag är att modellera upp den i 3D och 

därmed få nya sammanställningsritningar för att underlätta vid framtida problem. Om det är 

så att den övre delen av ramen behöver bytas ofta kan ett alternativ vara att skapa en fläns 

som sammankopplar ångpannamunnen med flashmunnen. Det skulle innebära att 

ångpannamunnens övre del kan bytas samtidigt som flashmunnens övre del.  

 

 

    

• Kostnadskalkyl 

Hann inte på grund av tidsbrist. 
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Personliga referenser 

Mikael Lindgren, Tibnor, muntlig kommunikation via telefon. 

Hans Svensson, Aliaxis, muntlig kommunikation via telefon samt mail. 

Jan Jyrinki, Entech Energiteknik AB stad, muntlig kommunikation via telefon samt personligt möte. 

Göran Hällgren, ingenjör Flashen Boliden Rönnskär, muntlig kommunikation. 

Börje Kårling, Destaco Sverige AB, muntlig kommunikation via telefon samt mail. 
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