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Sammanfattning 

Arbetet som presenteras i denna rapport har utförts på R1K, vilket är en avdelning på 

Rönnskärsverken, som är en del av New Bolidens koncern. 2007 byggdes ett nytt gassystem 

med ett flertal nya komponenter. Till detta gassystem fanns bristande information om hur 

dessa komponenter fungerar och hänger ihop. Detta examensjobb har till syfte att skapa en 

funktionsbeskrivning i form av en lättläst operatörsmanual, för nya och erfarna operatörer. 

Informationen till funktionsbeskrivningen har kompilerats från tillverkarmanualer, 

konstruktionsritningar, informationspärmar, intervjuer samt ABB styrsystem. Bilder har 

tagits och redigerats, för att ge en illustrativ överblick av fluider och gasers väg genom 

gassystemet och dess kringutrustning. Information och bilder har sedan sammanställts i en 

funktionsbeskrivning (Se bilaga 1). 
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Abstract 

The study which is presented in this report has been carried out at R1K, which is a section of 

the Rönnskär smelter plant. The plant is owned by New Boliden. In the year of 2007 a new 

gas system containing several new components were built. The operators that were in 

charge of monitoring the new system were not given sufficient education about the new 

components and their part in the system as whole. The purpose of this study is to create a 

function functional description about the system and all its components. The functional 

description is to be presented in the form of an easy-to-use manual for both experienced 

and new operators. The manual has been compiled from manufacturer manuals, 

construction blueprints, scattered operator manuals, knowledge of the ABB operator-system 

and interviews with various employees. To give the operators and the readers a good visual 

overview of all the different gas and fluid flows in the system pictures have been taken. All 

this have been compiled into the operator manual that is the functional description. (See 

attachment 1)   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
År 2007 installerades ett nytt gassystem i konvertern. Detta gjordes för att bättre rena 

gasen, innan den skickas mot svavelproduktverken. Reningsprocessen från konverterugnens 

öppning till syrans blandningstorn innefattar flera delsteg, men det finns ingen lättillgänglig 

dokumentation hur dessa reningssteg hänger ihop och fungerar.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta fram och samla information om hur gassystemet 

fungerar samt sammanställa en lättillgänglig funktionsbeskrivning/manual till operatörerna i 

konvertern. Både nya som äldre operatörer skall kunna ta del av manualen. Resultatet skall 

redovisas för operatörerna. 

 

1.3 Mål 
Målet med examensjobbet är att ta fram och konstruera en lättförståelig och matnyttig 

funktionsbeskrivning, där gassystemets alla beståndsdelar beskrivs och ett sammanhang ges. 

Resultatet redovisas därefter för operatörerna vid en konverterträff. 

 Skapa en funktionsbeskrivning till gassystemet och presentera den som en lättläst 

operatörsmanual. 

 Redovisa Resultat för operatörer 

 

1.4 Begränsningar 
Funktionsbeskrivningens begräsningar är från blåsmaskinernas signaler, till 

svavelproduktverkets blandningstorn. Detta gäller primärgassystemet, ej sekundär. 
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2. Om Boliden, Rönnskär och Konvertern 
 

2.1 Boliden Mineral AB 
Boliden som företag har funnits sedan 1924 och sysslar idag med prospektering, brytning av 

malm i både dagbrott och gruva, raffinering, smältprocess, återvinning samt försäljning av 

sina produkter. De metaller man främst är intresserade av är koppar, zink, bly, silver och 

guld. [1] Intäkterna från motsvarande metaller visas nedan (Se figur 1). 

 

Figur 1 

 
Figur 1: Visar försäljningsstatistik för metaller, 2013 [2] 

 

2.2 Rönnskärsverket 
Rönnskärsverket byggdes 1930 och är idag ett av världens effektivaste kopparsmältverk, 

med sina 866 anställda. År 2013 tillverkade man strax över 200 000 ton kopparkatoder1. Den 

totala avverkningen av koppar, koncentrat2 och återvinningsmaterial uppgår till 814 000 ton. 

Förutom koppar och blyproduktion så har man även ett fumingverk som raffinerar ut järn 

och zinkklinker3. [2] 

 

 

1 Kopparkatod: Färdig kopparprodukt, format som ett rektangulärt ark. 
2 Koncentrat: Raffinerad malm, från gruvorna (kallas även slig) 
3 Zinkklinker: Delvis raffinerad zinkprodukt, som skickas vidare för raffinering 
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År 2012 startade Boliden upp sin nya E-kaldo anläggning på Rönnskär. Detta 

elektronikåtervinningsverk ökade deras återvinningskapacitet till 120 000 ton/år och gjorde 

Boliden till världsledande inom elektronikåtervinning.  

Förutom metaller tar även Rönnskärsverket hand om svavel, som sitter bundet till 

metallerna. Av svavlet tillverkar man Svavelsyra (H2SO4) och flytande svaveldioxid (SO2(l)) 

I de två svavelproduktverken SD5 och SV2. [1] 

En tydligare schematisk överblick visas nedan (Se figur 2) 

Figur 2 

 
Figur 2: Visar en schematisk bild över verk och råvaruflöden på Rönnskär. [3] 
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2.3 Konvertern (Avdelning R1K) 
Konvertern tillhör avdelning R1K, vilket delas med anodgjutningen och är en knutpunkt i 

kopparproduktionen. (Se figur 2) 

I Konvertern finns tre stycken cylinderformade och rullbara Pierce-Smith-konverterugnar (Se 

figur 3). Konvertrarna har till uppgift att raffinera skärsten1 till blisterkoppar2 genom att 

reagera metallerna i smältan med syre. Konvertern bemannas dygnet runt av tre operatörer 

på varje skift, samt två traversförare. Operatörerna övervakar och styr processen genom 

ABB-datasystem och traversförarna ansvarar för materialtransport inne i konverterhallen. [4] 

Ovanför varje konverter finns en uppsättning huvar, som har till uppgift att leda gasen vidare 

antingen till primär- eller sekundärgassystemet. Detta examensarbete kommer behandla det 

primära gassystemet främst. Dess syfte är att kyla och rena gasen innan det når 

svavelproduktverken. 

Figur 3

 
Figur 3: Visar en konverterugn i bruk, där gasen stiger upp i konvertergassystemet. 

 

1 Skärsten: Färdig produkt från elugnen (kopparhyttan) med ca. 55% kopparhalt. 
2 Blisterkoppar: Färdig produkt från konvertern med ca. 98% kopparhalt.  
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3. Teori 
Under konverteringsprocessen från skärsten till blisterkoppar injiceras syre i smältan. Syret 

reagerar med ämnen i smältan och bildar, tack vare den höga temperaturen, flertalet olika 

oxider. Under den första halvan av cykeln fokuserar man på att bilda Slagg1, vilket till största 

del består av fayalit2, men även blyoxid och zinkoxid (Se formel 1). För att bilda slagg, behövs 

sand, dvs. Kiseloxid. [5] 

Formel 1 

Fe + SiO2  FeSiO2 

Formel 1: Järn reagerar under höga temperaturer med sand och bildar fayalit. [5] 

Under den andra halvan av konverteringsprocessen har man skiktat ur den oönskade slaggen 

och nu har man något man kallar vitmetall, vilket har cirka 77 % kopparhalt. För att 

konvertera vitmetallen till blisterkoppar krävs nu att sänka koncentrationen svavel bundet 

till koppar i smältan. Detta görs genom att fortsätta konverteringsprocessen i 4 timmar till. 

(Se formel 2) [5] 

 

Formel 2 

Cu2S + O2  2 Cu + SO2 

Formel 1: Kopparsulfid reagerar med syre och bildar koppar samt svaveldioxid. [5] 

Under hela konverteringsprocessen, men främst under den sista halvan tränger svaveldioxid 

samt stoftpartiklar av olika metaller och halvmetaller upp ur smältan. Dessa leds med hjälp 

av primär och sekunderhuven in till konvertergassystemen för kylning och rening. 

 

 

 

 

1 Slagg: En blandning av oönskade metaller och ämnen från en smälta. [5,6] 
2 Fayalit: Ett ämne som bildas under hög temperatur mellan sand och järn. [5,7]  
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4. Metod och Utförande 
 

4.1 Uppdelning av arbetsuppgifter 
Arbetet delas upp mellan Per-Anton Larsson (Denna rapport) och Sebastian Hedlund. 

Detta görs då projektet anses vara för stort för att hanteras av endast en person, med 

hänsyn till den tidsbegränsning som ges. Uppdelningen framgår nedan (Se figur 3). 

Informationen samlas och bearbetas grovt, enskilt. Tillsammans slutredigeras och 

struktureras informationen i funktionsbeskrivningen. Själva funktionsbeskrivningen utformas 

tillsammans. Denna rapport behandlar quencher/kyltorn/EGR-fläktar/blandningstorn. 

Figur 3 

 
Figur 3: Visar uppdelningen av arbetet, där blå är Sebastian Hedlunds område 

och rött är Per-Anton Larssons område. 
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4.2 Anskaffning information 
Ett dokument skapades, där all information som ackumulerades samlades i ett oredigerat 

tillstånd. Själva informationssamlingsfasen varade i två veckor. 

För att få grundläggande information och en överskådlig bild om hur gassystemet fungerar, 

innan en djupgående studie genomförs användes följande redskap 

 Ytlig kunskap från Per-Anton Larsson, som ackumulerats under två semestervikariat. 

 Schematisk ritning över konvertergassystemet Nr: 172708 (Överskådligt PLC-schema) 

Efter att en grundläggande uppfattning om konvertergassystemet hade skapats, övergick 

arbetet till att behandla enskillda områden. Där man individuellt ansvarade för att 

anförskaffa information. 

Informationen om gassystemet hämtades från följande pärmar: 

 Konvertergassystem – Funktionsbeskrivning R13 Konverterhall  
(Pärm med funktionsbeskrivning för givare, regulatorer och ventiler) 

 Teknisk Dokumentation Pärm 1+2, PS Converting Quenching & Cooling, 

Skelleftehamn, 2146009 (Pärm om Quencher och kyltorn) 

 KONGAS (Pärm med instruktioner och korta beskrivningar om varje delsteg i 

gassystemet) 

Intervjuer med följande personer genomförs: 

 Tommy Berglund (Energicentralen) 

 Tobias Marklund (Processoperatör och Projektarbetare R1K) 

 Thomas Bitén (Avdelningschef R1K) 

 Nicklas Sundberg (Processingenjör Konvertern) 

 Peter Olsson (Avdelningschef SD5,SV2, Reningsverk och Energicentral) 

Förutom dessa grundliga intervjuer så hålls dagligen diskussioner och samtal med operatörer 

samt anställda vilket påträffas kontinuerligt under vistelsen på verket. 

Förståelse för styrning och reglering införskaffades med hjälp av följande medel: 

 Schematisk ritning över konvertergassystemet Nr: 172708 (Överskådligt PLC-schema) 

 Konvertergassystem – Funktionsbeskrivning R13 Konverterhall  
(Pärm med funktionsbeskrivning för givare, regulatorer och ventiler) 

 Operatörsbilder via en extern dator kopplad till alla verk (ABB styrsystem) 

 Intervju med Nicklas Lundgren (Programmerare, Reglertekniker) 
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Nicklas Lundgren gav instruktioner i hur reglersystemen fungerade och vad beteckningar i 

ritningarna betydde. Med denna kunskap kunde då information från den schematiska 

ritningen samt pärm med information för givare, regulatorer och ventiler stämmas mot 

operatörsbilderna i ABB-datasystemet. 

All information som ackumulerades stämdes i slutändan av mot verkligheten med hjälp av 

okulär besiktning ute på verket. 

 

4.3 Fotografering och redigering 
Fotografering på konvertergassystemet utfördes och skedde med hjälp av en Nikon D3100 

systemkamera, som redan fanns i Per-Anton Larssons personliga ägo. Det togs ca 200 bilder, 

120 bilder sorterades ut som odugliga eller onödiga. Av dessa 80 kvarvarande bilder 

redigerades 37 bilder. 

Bilderna redigerades i bildredigeringsprogrammet Photoshop CS5 Trial. Vi använde 

gratisversionen som räcker i 31 dagar. Tidigare erfarenhet av olika versioner av Photoshop 

gjorde att ingen inlärningsperiod behövde appliceras. Pilar infogades till bilderna för att 

illustrera flöden och i vilken riktning flödena färdades. Följande färger användes till pilarna. 

 Vit – Processgasflöde och/eller stoftavskiljningsflöde 

 Röd – Varmt processvatten 

 Blå – Kylt processvatten och/eller kylvatten 

 Grön – Sötvatten och/eller nödkylvatten 

Förutom flöden, så ritades även olika givare samt ventiler ut, med tillhörande beteckning. 

De givare och ventiler som finns betecknas som följande: 

 TTX – Temperaturgivare (Temperature transmitter)  

 PTX – Tryckgivare (Pressure transmitter) 

 FTX – Flödesgivare (Flow transmitter) 

 LTX – Nivågivare (Level transmitter) 

 XVX – Ventil 

 TVX – Ventil 

Det sista X:et i slutet av förkortningen är en siffra från 1 – ∞, vilket används där det finns 

flera givare vid samma utrustning. 
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4.4 Sammanställning av funktionsbeskrivning 
Efter de individuella efterforskningarna, sammanställdes informationen tillsammans av 

examensarbetarna med hjälp av det initiala dokumentet. Sammanställningen presenteras 

mer grundligt i bilaga (Se bilaga 1). Sammanställningen av all information sker i den 

slutgiltiga funktionsbeskrivningen, som också blir den färdiga produkten till företaget. 

Funktionsbeskrivningen byggs upp på följande sätt: 

 Inledning 

 Delsteg 

o Översikt 

o Utförlig beskrivning 

o Styrning och reglering 

o Felkällor 

 Bilder 

 Avslutande ord 

I ”Inledning” sammanställs grundlig information om hur gaserna uppstår, relationer till andra 

verk samt grunder i hur reglering fungerar.  

Delstegen som representerar varje delsteg i processgassystemet har fyra underkategorier. 

”Översikt” behandlar delsteget överskådligt och kortfattat. ”Utförlig beskrivning” behandlar 

delsteget mer grundligt med fokus på konstruktion, flöden, betydelsen av vissa funktioner 

och komponenter samt helhetsbilden. I ”Styrning och reglering” samlas information om hur 

mätdata från enskillda givare påverkar reglering för olika system och hur dessa hänger ihop. 

Underrubriken ”Felkällor” tar upp vanliga felkällor, som hämtas från intervjuer och möten 

med operatörer samt avdelningschefer. 

I underrubriken ”bilder”, skapades ett bildindex, med korta rubriker, som beskriver vad 

bilderna visar. Samt att bilderna disponerades efter index. Varje bild anpassades till att fylla 

en A4-sida. 

 I ”Avslutande ord” beskriver vi kort vilka som skapat funktionsbeskrivningen, mål och syfte. 
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4.5 Upplägg och planering 
En typisk dag under examensjobbet såg ut på följande sätt: (i kronologisk ordning) 

 Möte på kontoret, tillsammans 

 Gå igenom planering för dagen, tillsammans 

 Enskillda uppdrag för att samla information, enskilt (Största delen av dagen) 

 Sammanställning, tillsammans 

 Planera nästkommande dag, tillsammans 

4.6 Presentation för operatörer 
Efter funktionsbeskrivningen färdigställts, presenterades gassystemets alla delar på ett så 

kallat konvertermöte, för operatörer, avdelningschefer samt produktionschef. Syftet med 

presentationen var att förklara gassystemets funktion, hur alla delsteg hänger ihop samt att 

ta upp olika viktiga anekdoter att tänka på. Presentationen utfördes i Powerpoint med bilder 

från funktionsbeskrivningen.  
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5. Resultat 
Resultatet av examensarbetet, med information, bilder samt redigering presenteras i bilaga 

(Se bilaga 1). 

5.1 Tidsdisponering 
Tidsdisponeringen har uppkommit spontant under examensjobbets gång. En ungefärlig 

kalkylering av tidsdisponeringen visas i figur 4. 

 

Figur 4 

Figur 4: Visar tidsdisponeringen under 4 veckorsperioden arbetet skedde. 

  

Tidsfördelning på 4 veckor 

Efterforskning

Sammanställning

Revidering

Rapport och
Redovisningar



16 
 

6. Slutsats 
Det huvudsakliga syftet med funktionsbeskrivningen är att ge en grundläggande 

kunskapsbas över hur gassystemets alla delar hänger ihop. Beställaren, Nicklas Sundberg har 

uttryckt att han är personligen nöjd med den omfattning som arbetet täckte. Bra respons 

under operatörsredovisningen erhölls även. 

6.1 Diskussion 
Strukturen och tillvägagångssättet för arbetet var helt upp till oss själva att forma. Den 

inledande delen, där vi tillsammans gick igenom gassystemet var nödvändig då en av oss 

hade tidigare kunskap och vi ville vara överrens hur vi initialt uppfattade gassystemet. 

Uppdelningen av delstegen och arbetsuppgifterna ansågs av oss vara nödvändigt med 

avseende på effektivitet. En alternativ lösning skulle vara att göra alla delsteg tillsammans, 

men detta tror jag skulle vara ineffektivt, då jag anser att en person alltid hamnar i en passiv 

roll. 

Dagsplaneringen som utformades ansågs av oss vara nödvändig, för att veta var den andra 

personen befinner sig, samt för att få fart på dagens arbete och minimera dötid. 

Det lades extra stor tyngd på delstegen quencher och kyltorn, både i fotografering, 

funktionsbeskrivningen samt på redovisningen för operatörer. Detta på grund av de resultat 

som erhållits under intervjuer med operatörer [8] 
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8. Bilaga 1 
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”DET MÅSTE IHÅGKOMMAS ATT MAN EJ GENOM 

OMFATTANDE INSTRUKTIONER KAN ERSÄTTA INTELLIGENT 

TÄNKANDE OCH RESONERANDE FRÅN DRIFTSPERSONALENS 

SIDA, DETTA GÄLLER FRAMFÖR ALLT VID OFÖRUTSEDDA 

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH STÖRNINGAR.” 

 

DRIFTSINSTRUKTION – ÅNGPANNEANLÄGGNINGEN, 1970  
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INLEDNING 

Vad består gasen av och var kommer den ifrån? 
Processgasen uppstår som en biprodukt under kopparkonvertering och består av oxider och 

stoftpartiklar i form av olika metaller som följer med gasen. Den produkt man vill ta till vara 

på för vidareförädling i svavelproduktverket är svaveldioxid (SO2), som finns bundet till 

främst kopparen, men även andra metaller i smältan. Svaveldioxiden uppkommer genom att 

låta koppar- och metallföreningar reagera med syre (O2) under en temperatur på cirka 

1200OC.  

 

Vad görs med gasen? 
Processgaserna från koppar- och blyproduktionen innehåller stora mängder svaveldioxid. 

Mer än 99 % av svavlet går till produktion av svavelprodukter. Gaserna blandas i den 

centrala gastvätten. De kyls, renas från stoft och leds till svavelproduktverken. Svavelsyra 

framställs genom dubbelabsorptionsteknik. Svaveldioxid framställs med en metod 

specielltutvecklad av Boliden.  

 

Vilka delsteg går gasen igenom? 
Processgasen bildas i konverterugnen och med hjälp av ett undertryck passerar en 

primärhuv där gasen skrubbas med vattendysor, innan den leds mot en ångpanna. I pannan 

värmeväxlas processgasen med matarvatten från energicentralen, för att kyla, komprimera 

och rena gasen från stoft innan den går in i konverterns samlingstorn. Gasflödet leds vidare 

mot den första parallellkopplade uppsättningen processgasfläktar, där den övergår från att 

ha flödat genom ett undertryck, till att efter fläktarna forceras fram i systemet med hjälp av 

ett övertryck. Den nu cirka 350OC varma gasen förs in i ett EGR- (Elektrostat) filter som har 

till funktion att rena den fortfarande varma gasen från stoftpartiklar, främst bly och zink. 

Innan gasen kan skickas till svavelproduktverken behöver den passera Quencherhuset och 

dess två sammankopllade konstruktiuoner; quenchern och kyltornet. Här kyls och renas 

gasen från ytterligare stoftpartiklar genom att gasen först kommer i kontakt med små 

vattenpartiklar i quenchern i spalten mellan konan och väggen. I kyltornet tvingas gasen 

igenom en fyllkroppsbädd av plastmaterial samtidigt som gasen kommer i kontakt med 

vatten. Den nu kylda och renade gasen passerar nu den andra uppsättningen 

processgasfläktar och förs in i ett blandningstorn, dit även gasflöden från Hyttan och 

Virvelugnen möts innan de förs vidare till svavelproduktverken.  
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Varför behöver processgasen kylas och renas? 
Gasen kyls för att skapa bättre flödeseffektivitet genom gassystemet. Ju kallare gasen är, 

desto mer komprimeras den och utnyttjar därför mindre utrymme i ledningarna. Att 

svaveldioxiden är nerkyld gynnar den i svavelproduktverken kommande förädlingen till 

svavelsyra och flytande svaveldioxid. Detta då de kemiska reaktionerna enklare kan ske och 

uppnå bästa möjliga utbyte. Gasen renas för att ta vara på de miljö- och hälsoskadliga 

partiklarna i gasen, och på så sätt kunna framställa och sälja de rena, högkvalitativa 

produkter som Rönnskär är känt för. 

 

Regleringsprincip 
Reglering handlar om att övervaka vad som händer i ett system, för att därefter kunna 

förutse vad som ska hända, för att slutligen åtgärda systemet efter vårt behov. Man skiljer 

på styrning och reglering, där styrning innebär att man avsiktligt påverkar ett objekt, utan 

hänsyn till det aktuella tillståndet. Medan för reglering finns det en kontinuerlig återkoppling 

av en utförd åtgärd i ett automatiserat system. När man mäter en signal så är man ute efter 

att hitta ”ärvärdet”. Detta värde är vad som är aktuellt för tillfället i systemet. ”Börvärde” 

kallas den referenssignal som man vill ha sitt system justerat mot, vilket görs genom att 

utsignalen regleras. Reglering görs möjlig med hjälp av givare som mäter och konverterar 

värden till signaler som används i en regulator för återkoppling, där man är ute efter att 

justera sin styrsignal mot börvärdet, referenssignalen.  
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RELATION TILL SV2, SD5 OCH BEGRÄNSNINGAR 
Konverterns och svavelproduktverkens gassystem är separerade från varandra, med 

blandningstornet som skiljepunkt. SD5 har en totalkapacitet på cirka 90.000 Nm3/h och SV2 

en kapacitet på 150 000 Nm3/h. När bly-kaldo kör bly istället för elektronikskrot, belastas 

svavelproduktverken med 20 000-25 000 Nm3/h extra gasvolym mot för vanlig produktion. 

När gasvolymen mot svavelproduktverken ökar, sjunker deras förmåga att ta emot gas från 

blandningstornet. Detta leder till att blandningstornets tryck ökar. Det kan då vara 

nödvändigt för konvertern att sänka sin svaveldioxidproduktion och/eller sänka 

flödesvolymen i gassystemet, så kallad reducerad körning. 

Under kopparblåsning har de flesta metaller gått ur smältan och gasen kommer innehålla 

större mängd SO2, än vid slaggblåsning. När gasen som når blandningstornet har för hög 

koncentration SO2, kommer SV2 späda gasen med luft och därav kommer 

gasvolymkapaciteten från blandningstornet till SV2 minska. När SV2 tar in luft för att späda 

SO2-halten, medför detta att undertrycket i systemet sjunker, vilket medför att 

svavelproduktverkets fläktar kommer behöva arbeta på högre effekt. Detta medför 

reducerad kopparblåsning, då bör man sänka blästerluftflödet för att på så sätt producera 

mindre mängd SO2, detta då gasvolymen vid svavelproduktverken redan tillfredställs genom 

att de externt reglerar luftvolymen mot SO2-halten. 

Under slaggblåsning produceras mindre mängd SO2, än under kopparblåsning, eftersom 

slaggblåsningen främst avlägsnar järn, bly och zink. Då SO2-produktionen är låg, bör man vid 

reducerad körning sänka EGR-fläktarnas effekt. Detta eftersom SO2-halten inte är problemet, 

utan den gasvolym som svavelproduktverket kan ta emot. 
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BLÅSMASKIN OCH KONVERTER 
 

Översikt 
I konvertrarna uppstår gaser i samband med de reaktioner som sker i ugnen. Dessa 

reaktioner uppstår då syret i luften reagerar med svavlet bundet till metallerna i smältan. 

Blästerluften förs in i konvertern via blåsmaskinen. För att frigöra luftvägarna in i konvertern 

från smälta ”punchas” dessa genom att en maskin på konverterns baksida pressar bort 

beläggningarna i luftvägarna.  

 

Utförlig beskrivning 
Kopparen är bunden till svavlet i skärstenen. Denna sulfidsmälta behöver reduceras med 

avseende på svavlet, vilket uppstår i form av en oxidation med syre (O2) som 

reduktionsmedel. För att reaktionen skall ta plats behövs en temperatur på omkring 1200 
OC, vilket görs möjligt i konvertern. Svavlet och syret bildar SO2, vilken tas tillvara på för 

svavelsyra tillverkningen. Samtidigt uppkommer föroreningar i gasen i form av stoft och 

andra metaller som delvis binder sig till syret. Dessa vill man separera från svaveldioxiden 

(SO2) som man vill ta till vara på. Under kopparblås är halten SO2 i gasen cirka 9 %, medan 

den under slaggblås är betydligt lägre, och blir som högst 6 %. 

 

Blåsmaskinen tillgodoser konvertern med syre för reaktioner som sker i smältan. Den 

fungerar som en kompressor och sitter avskilt från konverterhallen. Blästerluft pumpas via 

ett grovt rör som går till konvertern. Utanpå konvertern sitter en mantel där luften 

transporteras vidare och sedan når konverterns baksida. Där fördelas luften till cirka 60 

stycken luftslangar som vardera går in i ett individuellt ”formahus” som i sin tur leder luften 

in i smältan. 

Signalerna från de två blåsmaskinerna styrs från kontrollrummet och kan justeras efter 

behov. De värden som ställs in är i form av kubikmeter blästerluft per minut och den 

syremängd som luften skall innehålla. Börvärdet ställs generellt in som ett högre värde under 

”kopparblås”, än vid ”slaggblås”. Blästerluftsflödet mäts i det separata ”syrgashuset”, med 

tryckgivare placerade på ledning A/B, beroende på vilken blåsmaskin som körs. 

För att hålla luftflödet kontinuerligt använder man en ”punchmaskin” som sitter monterad 

bakom konvertern. Punchmaskinen går längs en skena och slår med järnrör upp formahålen 

för att bibehålla ett bra lufttryck. Blir intervallerna för punchning allt för glesa, påverkar 

detta gasflödet. 

Luftmängden står i relation till reaktionerna i smältan och gasproduktionen.  
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Regleringen för blåsmaskinernas styrning har lång responstid, därför är det viktigt för 

operatören att kontinuerligt övervaka det uppmätta blästerluftflödet och puncha i god tid. 

Sjunker luftflödet för lågt mellan punchningsintervallerna, bidrar detta till att blåsmaskinen 

arbetar ojämnt, vilket i slutändan medför ett ojämnt gasflöde.   

 

Felkällor 
 Punchning är viktigt för att upprätthålla god gasproduktion. Om punchning 

nedprioriteras får det konsekvenser i form av nedsatt produktion och då luftens flöde 

försvåras.  

 Vilket material som förs in i konvertrarna är av stor betydelse för den gasproduktion 

man får, och ger upphov till att det är svårt att förutbestämma vilken gasproduktion 

man får. 

 Ojämn punchning bidrar till svajande gasflöde, vilket aldrig är bra i ett reglersystem. 

Huvar 

 

Översikt 
Ovanför konvertrarna sitter två huvar monterade, primär- och sekundärhuv. Huvarnas 

funktion är att täta runt konverteröppningen, samt samla upp den processgas som uppstår 

under konverteringsprocessen. Primärhuven leder gasen vidare i gassystemet, medan den 

gas som sekundärhuven fångar upp går till konverterfiltret.  
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Utförlig beskrivning 
Primärhuven sitter innanför sekundärhuven och leder processgasen vidare i gassystemet. 

Huven är vattenkyld till en temperatur på 45OC med hjälp av kylslingor inneslutna i huvens 

väggar. Där primärhuven slutar på baksidan, sitter det en så kallad ”flärp”. Kylvattnet 

cirkuleras med pumpar, via expansionskärl och kyls med värmeväxlare i ett avskilt pumprum.  

Pumparna körs växelvis, för jämnt slitage. 

Bakom konvertern där primärhuven börjar sitter en hydraulstyrd metallskena (Flärpen). 

Flärpen har till uppgift att täta mellan primärhuven och konvertern. 

Flärpen kan justeras till in- och utläge och är konstruerad på ett sådant vis att man skall 

kunna köra ut den medan konvertern rullas. Detta är eftersom beläggning på konverterns 

utsida skulle kunna medföra skador på flärpen.  

Ju tätare flärpen ligger mot konvertern, desto bättre flöde i gassystemet och mindre 

oönskad ”falskluft” erhålls. Falskluft är luft som kommer från atmosfären och tar upp 

onödigt utrymme i gassystemet. Falskluft i gassystemet är svårt att avskilja från 

processgasen och medför missvisande värden. 

På primärhuvens framsida finns en justerbar huv, så kallad garfieldlucka. Denna, precis som 

flärpen, hjälper till att täta gassystemet och förhindra intag av oönskad falskluft. Till skillnad 

från flärpen, som är hydraulstyrd och har två lägen, styrs garfieldhuven av vajerspel som 

operatörerna kontrollerar.  

Sekundärhuven sitter ovanpå primärhuven. Den är utformad som en täckande kåpa och har 

som uppgift att uppsamla all gas som primärhuven inte tar upp. Sekundärhuven har två 

justerbara huvar på framsidan som styrs av vajerspel. Till skillnad från gasen genom 

primärhuven, leds gasflödet från sekundärhuven inte till systemet. Det flöde som fångas upp 

av sekundärhuven, samt det som läcker ut i konverterhallen går till ett separat reningsfilter.  

I toppen av primärhuven skrubbas gasen med hjälp av vattendysor. 

Detta är ett mycket viktigt steg, eftersom stoftavskiljningen i EGR-filtret efter 

blandningstornet inte skulle fungera. Dysningen är viktig för rening men även kylning som 

medför komprimering av gasen. Ju lägre temperatur gasen har, desto mindre utrymme 

utnyttjar den. Detta ger ett effektivare flöde genom gassystemet. Vattnet mättar till viss del 

gasen och gör den fuktigare, samtidigt som stoftpartiklar kolliderar och inkapslas av de små 

vattendropparna.  

Styrning och reglering 
Flärpen går automatiskt till ut-läge då konvertern rullas. Detta för att förhindra skador på 
flärpen. 

Garfieldhuven styrs med vajerspel, vilket drivs av en motordriven cylinder placerat i ett 
avskilt rum. Huven har inga fasta lägen, utan justeras kontinuerligt. 
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Kylvattnets tryck mäts före och efter filtret före värmeväxlarna. 

Reglering av cirkulationsvattnet till huvarna justeras med en ventil, genom mätvärden från 
temperaturgivare (4495_TT01 och 4496_TT02) som sitter på utloppsröret för 
cirkulationsvattnet från värmeväxlarna.  

Vid manuell tömning av huvarna öppnar operatören en ventil (3363A_XV1) samt stänger 
pumparna (3318A/B, 3348A/B eller 3378A/B) beroende på huv. 

Vid tömning av endast en given huv stänger operatören manuellt en ventil, ovanför dörren 
till pumprummet, till den huv som skall tömmas. Samt stänger ventil före och efter aktuell 
pump. 

Om endast den bakre huven skall tömmas, men cirkulationen till de övriga bibehållas öppnas 
en manuell ventil. För att förhindra vattnet från att ta sig till huven stängs ventilen 
(3303B_XV1, 3333B_XV1 eller 3363B_XV1) beroende på huv. 

Huvarnas cirkulationsvattensystem är sammankopplat och feloperation vid tömning av en 
huv kan leda till att alla huvar töms. 

Vid för högt tryck i expansionskärl utlöses en säkerhetsventil, vilket släpper ut övertrycket. 
Vid för låg vattennivå i cirkulationssystemet öppnas en ventil (3401_LV1) 

Vattendysning startar automatiskt, dvs. öppnar för både luft och vatten så länge 
startkriterierna är uppfyllda: 

 Pump i drift 

 Gastemperatur över L1 

 Blästerluftventilen öppen  

 Konverter vald och i blåsläge 

 Startknapp för dyskylningen är ifylld. 

Regleringen av flödet till vattendysningen justeras med en ventil (3303A_FV20, 3333A_FV20 
eller 3363A_FV20), beroende på huv. Ventilen justeras med mätvärden från 
temperaturgivare (4059_TT1/2, 4119_TT1/2 och 4120_TT1/2) vid ångpannorna. 

 

Felkällor 
 Läckage i huvar eller rör i närhet till huv, kan ge upphov till ansamlingar vatten. Stora 

mängder vatten i kontakt med smälta kan ge upphov till ångexplosion. 

 Beläggning på huvarna kan försvåra justering.  

 Hur väl flärpen tätar är viktigt med avseende på hur mycket falskluft som tas in i 

gassystemet. 

 Styrning av konverterns läge tillsammans med huvarnas position kan orsaka läckage 

av gas till konverterhallen, och att intaget av falskluft blir för stort. 

 Tom vattentank för vattentillförseln till dysningsutrustningen för huvarna medför att 

pumparna stannar. 
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 Givarfel 
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Ångpanna 
 

Översikt 
Varje konverter har en ångpanna tillkopplad. Ångpannans primära funktion är att 

värmeväxla den inkommande processgasen. Dess sekundära funktion är att ta till vara på 

den energi som gasen har och tillverka ånga av MAVA. I botten av varje panna finns 

stoftavskiljare där oönskade partiklar uppsamlas. 

 

Utförlig beskrivning 
Gassystemet har tre ångpannor P71-P73, precis som med huvarna, en till varje konverter. 

Före ångpannorna har gasen en temperatur på cirka 600OC och värmeväxlas i ångpannorna 

till omkring 350OC. Pannorna innesluter gasen med väggar uppbyggda av vattenkylda tuber, 

som tätats med plattjärn. Ovanför pannorna sitter cylinderformade ångdomar, dessa funkar 

som bufferttankar. 

En pannas konstruktion delas upp i två delar. Den första delen är en stoftkammare där 

partiklar naturligt kan falla ner till botten av pannan, där de samlas upp och transporteras 

ned till en behållare, som töms regelbundet. 

Stoftet består till största delen av (stickprovsvärden) 32 % bly, 16 % zink, 5 % koppar, 4 % 

selen och resterande del av metallinnehållet består av små mängder kadmium, arsenik, 

antimon, nickel, Järn, silver och guld. 

I stoftkammaren sker värmeväxlingen genom de tuber som utgör pannans ytterväggar. Efter 

stoftkammaren leds gasen in till en rökgaskammare där värmeväxlingen även här sker via 

tuberna. I den andra delen finns nedsänkta slingpaket som hänger fritt i pannan, här sker 

också en stor del av värmeväxling. Slagverk fästa i varje slingpaket arbetar i intervaller för att 

försätta dem i gungning och på så sätt skaka av stoftbeläggning som fastnat i slingpaketen. 

Under rökgaskammaren finns även här en uppsamling för stoft. 

Matarvattnet (MAVA) från EC (Energicentralen) renas för att undvika korrosion i ledningar. 

MAVA skickas till ångdomen där det sedan distribueras till tuber och slingpaket. Efter 

värmeväxlingen skickas vattnet till ångdomen och en del av det varma vattnet förångas och 

förs tillbaka till EC. Ångan som produceras används som fjärrvärme till Rönnskärsverken, 

samt till närområdet Skelleftehamn. 

Styrning och reglering 
Regleringen av MAVA in till ångdomen justeras med en ventil, genom mätvärden från en 

flödesgivare. 

Regleringen för ångan som går ut ur ångdomen justeras med en ventil, genom mätvärden 

från en tryckgivare. 
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Tryckgivare för reglering av processfläktarna (4455 och 4456) vid körläge E3. 

 

Felkällor 
 Läckage i slingpaket. 

 Stort läckage i tuber  

 Givarfel som bidrar till för hög eller för låg nivå i ångdomen 

 Ej fungerande pump som bidrar till dålig cirkulation av MAVA i panna. 
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Samlingstorn och Konverterfläktar 
 

Översikt 
Efter ångpannorna leds gasen till ett samlingstorn. Här förgrenas gasflöden från varje 

konverter i ett gemensamt rör, och förs vidare i gassystemet. Samlingstornet har även en 

avskiljningsficka för stoft. Efter samlingstornet finns Konverterfläktarna, som transporterar 

gasen fram till EGR-filtret.  

 

Utförlig beskrivning 
Samlingstornet har som uppgift att förgrena gasflöden från varje ångpanna till ett 

gemensamt rör som för gasflödet vidare mot ett EGR-filter. 

I botten av samlingstornet sitter en stoftavskiljare vilken samlar stoft i en behållare. 

Behållaren töms med jämna intervaller. 

Efter samlingstornet sitter två parallellkopplade processgasfläktar (Konverterfläktar). Fram 

till fläktarna transporteras gasen med hjälp av ett undertryck skapat av fläktarna, varefter 

gasen övergår till att skjutsas framåt med ett övertryck efter fläktarna.  

Konverterfläktarna är parallellkopplade för att öka driftsäkerheten och få ett jämnt slitage, 

då de körs växelvis.  
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Styrning och reglering 
Reglering av Konverterfläktarna (4301 och 4306) justeras genom mätvärden från tryckgivare 

(4301_PT2A och 4301_PT2B). Regleringen har 3 larmnivåer vid för högt tryck, för att skydda 

EGR-Filtret. 

 H1: Operatörslarm 

 H2: Stopp av fläktarna 4301 och 4306 

 H3: Hårdtrådad stopp av 4301 och 4306. (Ej datoriserat stopp) 

Startar automatiskt vid start av gassystemet. 

 

Felkällor 
 Givarfel som påverkar regleringen av flödet genom processgasfläktarna. 

 Spjäll kan få svårigheter med att öppna eller stänga. Vanligast förekommande på 

vintertid. 

 Beläggningar i form av stoftpartiklar på fläktarna, skapar vibrationer och slitage. 



35 
 

 

  



36 
 

EGR (Elektrofilter) 
 

Översikt 
Efter blandningstornet förs gasen vidare till ett EGR-system vars funktion är att separera 

damm- och stoftpartiklar ur gasflödet genom att jonisera gasen.  

En viktig förutsättning för att detta skall kunna ske är att gasen har lämplig fuktighetsgrad. 

 

Utförlig beskrivning 
Filtreringen i EGR möjliggörs då en elektrisk båge passerar igenom gasströmmen och på så 

sätt laddar stoftpartiklarna negativt. I EGR filtret sitter det positivt laddade 

uppsamlingsplattor som attrahera de negativt laddade partiklarna.  

För att joniseringen av partiklarna i filtret skall kunna ske, och få bästa möjliga 

stoftseparation, krävs det att gasen har genomgått dysning och har hög fuktighetsgrad. Att 

dysningen som sker i huvarna fungerar korrekt är därför av stor betydelse. 

Stoftpartiklarna som fastnat på plattorna skakas av med regelbundna intervaller, med ett 

slagverkssystem. Stoftet samlas upp i EGR-Filtrets avskiljningsficka och därefter 

transporteras med ett tryckluftssystem mot en pelleteringsanläggning. Där omhändertas 

stoftet och pelleteras för att enklare kunna lagerhållas.  En fördel med elektrofilter är att 

tekniken lämpar sig för rening av gaser av hög temperatur, vilket är fallet för processgaserna 

som fortfarande har en temperatur kring 350O C.  
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Styrning och reglering 
Temperatur och tryck mäts med givare före EGR-filtret (4301_TT2, 4301_PT2A och 

4301_PT2B). Blir trycket för högt kommer Konverterfläktarna (4301 och 4306) stängas av. 

Temperatur och tryck mäts med givare efter EGR-filtret (4431_TT1, 4431_PT1A och 

4431_PT1B). Blir trycket för lågt kommer EGR-fläktarna (4455 och 4456) stängas av. 

Temperatur mäts i EGR med givare vid inloppet (4381_TT1 och 4381_TT2). Vid för hög 

temperatur får operatören ett larm på sin monitor som uppmanar att ta ner konvertern. 

 

Felkällor 
 Om dysningsutrustningen i huvarna ej fungerar och inte fuktar gasen som den ska, 

medför detta att filtreringen i EGR inte sker optimalt. 

 Givarfel före EGR-filter kan orsaka att Konverterfläktarna får sämre funktion 

 Givarfel efter EGR-filter kan orsaka att EGR-fläktarna får sämre funktion 
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Quencher 

Översikt 
Quenchern har som uppgift att kyla, mätta och rena processgasen med hjälp av 

vattenpartiklar innan gasen når kyltornet. Quenchern använder cirkulerande vatten som tas 

från botten av kyltornet. Vattnet mättar processgasen, men kapslar även in stoftpartiklar. En 

hydraulstyrd kona bestämmer trycket i tanken utifrån bästa möjliga stoftavskiljning. Efter 

konan går processgasen in i ett kyltorn. Det är av största vikt att gasen håller rätt temperatur 

när den når kyltornet, därför är quenchern försedd med två nödkylvattenssystem. 

 

Utförlig beskrivning 
Quenchern är av en Venturi typ-F, med en invändig kona som ger en spalt mellan konan och 

tankhöljet. Huvudvattenmatningen sprider vatten över konans topp och en tangentiell 

vattenmatning sprider vatten mot den trattformade kanten. När gasen och vattnet samtidigt 
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tränger igenom spalten, som utgör utrymmet mellan konan och tankhöljet, kommer vattnet 

att sönderdelas och bilda små vattenpartiklar. Dessa vattenpartiklar kan nu kapsla in stoftet. 

Spaltens utformning är av betydelse för bästa möjliga stoftavskiljning i quenchern. Konan 

justeras med hjälp av en hydraulcylinder som sitter centrerad under quenchern. Styrningens 

hydraulaggregat sitter placerat precis bredvid quenchern och förser axeln med oljan som är 

nödvändig för att justera cylindern. Utloppet från quenchern sitter i botten av 

konstruktionen, där gasen och vattenpartiklarna leds horisontellt till ett kyltorn.  

Quencherns processvatten pumpas från botten av kyltornets cirkulationstank, till inloppen i 

quenchern. 

Det är av stor betydelse att quenchern kyler vattnet innan kyltornet, därav finns två 

säkerhetssystem inkopplade. Det första systemet består av en vattentank som sitter ovanför 

quenchern. Denna öppnar automatiskt vid nödsituationer så som: för hög temperatur eller 

spänningsfall. Under vattentanken finns två ventiler, en handventil som alltid ska stå öppen 

och en automatventil, som öppnar automatiskt. Nivån i vattentanken regleras kontinuerligt, 

men skulle maxnivån överstigas så leds vattenöverskottet ner till pumpförlaget, en tank för 

återcirkulerat vatten från kyltornet. 

Det sekundära nödvattensystemet är direkt kopplat mot quenchern efter 

quencherpumparna, för att stödja men också fungera som backup till det primära systemet 

om detta skulle fallera. 

 

 

 

 

Styrning och reglering 
Trycket samt temperaturen på gasen in till quenchern mäts med givare (4431_PT1A, 

4431_PT1B, 4431_TT1 och 4431_TT2). Mätvärden från tryckgivarna används för att reglera 

EGR-fläktarna (4455 och 4456).  

Regleringen för konan använder två lägen: 

 Auto: Differentialtrycket, som mäts ovan och under konan av en 

differentialtrycksgivare (4431_PDC1), ger ett börvärde för konans läge. 

 E3: Reglering sker utifrån EGR-fläktarnas (4455 och 4456) effekt, detta enligt en 1:1 

skala. Vilket innebär att om fläktarna går på 30 % öppnar konan 30 %. 

Temperaturen på gasen mellan quenchern och kyltornet mäts med 3 givare 

(4437_TT1A/B/C). Gastemperaturen in till kyltornet är av stor betydelse, därav finns 4 

larmgränsnivåer, vilka betecknas H1-H4. 
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 H1: Operatören erhåller ett larm på sin monitor. 

 H2: Nödkylning går igång och ventil (4437_XV1) öppnas. 

Renspolning för droppavskiljare startar. 

Ventilen till nödkylningsvattnet öppnas (4447_XV3). 

Cirkulationspumparna (4431A och 4431B) stannar.  

Öppnar nödvattenventil (4431_XV1). 

 H3: Konvertern går ner. 

 H4: Stoppar Konverterfläktar samt EGR-fläktar (4301, 4306, 4455 och 4456). 

Nivån i nödkylvattentanken mäts med en nivågivare (4447_LT1) och justerar vattennivån 

genom en ventil (4447_XV1). Ventilen öppnar även vid spänningsfall. 

Flödet från nödvattentanken mäts med en flödesgivare (4447_FT1). 

Ventilen (4447_XV3) motioneras två gånger om dagen och larmar för operatör om inget 

flöde erhålls. Larm ges även under skarp nödkylning. 

Ventilen öppnar även vid luft- och/eller spänningsfall. 

Som en säkerhetsfunktion till nödkylvattensystemet, finns en ventil (4431_XV1) placerad 

direkt efter quencherpumparna. Denna ventil släpper vid nödsituationer in sötvatten för att 

hjälpa kyla quenchern.  Ventilen öppnar om ett eller flera av följande kriterier uppfylls: 

 Nödkylvattenventilen (4447_XV3) är öppen, samt att temperaturen på gasen mellan 

kyltorn och quencher är för hög (4437_TT1A/B/C). 

 Nödkylvattennivån är för låg samt att temperaturen på gasen mellan kyltorn och 

quencher är för hög (4437_TT1A/B/C). 

 Inget flöde från nödkylvattentanken erhålls (4447_FT1) när ventilen för nödkylvattnet 

är öppen (4447_XV3). 

Pumparna som pumpar vatten in i quenchern körs en i taget. Trycket i ledningen mäts via en 

tryckgivare (4431A_PT1) samt genom att flödet mäts på båda inloppen (4431_FT1 och 

4431_FT2). Om flödet eller trycket blir för lågt, tas stand-by pumpen i drift.  

Felkällor 
 Givarfel före quenchern kan ge upphov till att processgasfläktarnas effekt reduceras, 

och flödet in till quenchern påverkas.  

 Fel i differentialtryckgivaren ger upphov till att konan inte justerar som den skall. 

 Läckage eller bristande underhåll av hydraulaggregatet påverkar konans funktion. 

 Bristande funktion i ventiler. 

 Täta nivågivare. 
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Kyltorn 

Översikt 
Kyltornet är en gasskrubber med flera delsteg. Den har som uppgift att rena och kyla 

processgasen. Flödet går in i kyltornets nedre del, det färdas sedan vertikalt uppåt. Gasen 

passerar genom en fyllkroppsbädd, samt droppavskiljare och går slutligen ut genom toppen 

av tornet 

 

Utförlig beskrivning 
Gasen går horisontellt från quenchern och in i kyltornet. Detta skapar en cykloneffekt som 

möjliggör separeringen av tyngre vattenomslutna stoftpartiklar från den lättare gasen. 

Temperaturen på gasen in till kyltornet är omkring 55 OC. Från cyklonen dräneras vatten 

tillsammans med det uppfångade stoftet till en underliggande cirkulationstank som utgör 

kyltornets underdel. I kyltornets övre del tvingas gasen passera genom en fyllkroppsbädd 

som består av packat material (plastföremål av varierande storlek och utformning). 

Fyllkropparnas funktion är att skapa kontaktyta mellan gasen och det kylda vatten som 

distribueras från kyltornets övre del. Ju mindre fyllkroppar, desto mer kontaktyta för 

reaktion. Reningen uppstår då kontaktytan på fyllkropparna möjliggör separation av 

gaspartiklarnas orenheter, då dessa kommer i kontakt med vätskan. Vattnet till 

fyllkroppsbädden fördelas över bäddytan via fördelningsrör högt upp i kyltornet. Det vatten 

som passerat fyllkroppsbädden samlas delvis upp med en dräneringsbotten och leds till ett 

pumpförlag, medan en del av vattnet passerar gaserna ner till cirkulationstanken i botten av 

kyltornet. 

 

 

 

 

 

 

Ovanför fyllkroppsbädden i tornets övre del finns en droppavskiljare för separering av 

vattendroppar innan gasen lämnar kyltornet. Kanaler i avskiljaren möjliggör de små 

vattenpartiklarna att bilda större droppar och skilja sig från gasen. Till droppavskiljaren finns 

en renspolning, vilken körs 2min/h. 
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Det uppvärmda vattnet efter fyllkroppsbädden leds till pumpförlaget och vidare till 

värmeväxlare där det kyls. Därefter pumpas vattnet tillbaka mot kyltornets vatteninlopp, 

ovanför fyllkroppsbädden. 

Cirkulationstanken i botten av kyltornet fungerar som vattenlås och reservtank. 

Vatten från tanken återcirkuleras kontinuerligt till quencherns inlopp för kylning av 

processgaserna. För att hela tiden rena en portion av det cirkulerande vattnet, tar man ut 

bleed-vatten. Detta vatten pumpas till en samlingstank (Gropen) och vidare till 

reningsverket. I Gropen späds processvattnet med processvatten från Klinkerverket. Blir 

nivån för låg i cirkulationstanken pumpas make-up vatten in, vilket tas från kylvattnet. Till 

bleed-vattnet finns en by-pass för att skicka vattnet direkt mot reningsverket. Kyltornet tar 

även in restvatten från svavelproduktverket och deras blandningstorn. Vid extremt hög nivå i 

cirkulationstanken finns ett breddavlopp som leder vattnet till Gropen. 
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Styrning och Reglering 
Regleringen för vattentemperaturen in till kyltornet justeras efter maxvärdet från 

gastemperaturgivare och regulator (4437_TT2 och 4437_TC2) efter kyltornet eller 

vattentemperaturgivare och regulator (4437_TT3 och 4437_TC3) före kyltorn. Temperaturen 

regleras sedan med en ventil (4437_TV2) för kylvattnet ut från värmeväxlarna 

Flödet, samt trycket på inloppsvattnet mäts med givare (4437_PT3 och 4437_FT3). Skulle 

flödet eller trycket bli för lågt startar stand-by pumpen (4439A eller 4439B) 

Regleringen för nivå i pumpförlaget justeras med en ventil (4439_XV1), genom mätvärden 

från en flödesgivare (4439_LT1).  Vid extremt låg nivå stängs cirkulationspumparna av 

(4439A och 4439B). 

Regleringen för nivå i cirkulationstanken i kyltornet, justeras med bleed-vattenpumparna 

(4434A och 4434B), genom mätvärden från en nivågivare (4434_LT1). Vid för låg nivå 

justeras en ventil (4434_XV1) för makeup-vatten, som kommer från kylvattnet. Vid extremt 

låg nivå stannar pumparna för återcirkulation till quenchern (4431A och 4431B).  

 

Felkällor 
 Slambildning i botten på kyltornet. 

 Bristande funktion i ventiler 

 Tätt rör för differenstryck givaren 

 Bleed-vattenpump leder ut för mycket vatten, vilket påverkar cirkulationstankens 

vattentillförsel. 

 Täta dysor i droppavskiljaren, vilket medför beläggningar på droppavskiljaren. 

 Läckage på rör i gropen 
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EGR-Fläktar - Blandningstorn 
 

Översikt 
EGR-fläktarna är avsedda att transportera gasflödet till svavelproduktverkens 

blandningstorn, för vidare förädling till svavelsyra (H2SO4) och flytande svaveldioxid (SO2). I 

nödfall kan processgasen föras mot skorstenen. 

 

Utförlig beskrivning 
Efter kyltornet sitter två parallellkopplade gasfläktar, som har till uppgift att skapa det 

undertryck, respektive övertryck som behövs i gassystemet, för att leda gasen till syrans 

blandningstorn. Vid behov kan gasflödet omdirigeras mot skorstenen. I blandningstornet 

möts gas från konverterhallen med den från Virveln (rostugnen) och från Hyttan (elektiska 

smältugnen). Den renade och kylda gasen består innan blandningstornet av cirka 12 % SO2, 

och en temperatur kring 35OC. Blandningstornet skrubbar gasen med dysor. 

Vatten från blandningstornet pumpas tillbaka till kyltornet. 
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Styrning och reglering 
Regleringen för processgasfläktarna (4455 och 4456) använder två lägen: 

 E1: Använder blästerluftmängd, falskluftflöde, begränsningar hos SV2 och SO2-halten 

för att reglera fläktarnas effekt. 

 E3: Använder huvtrycket, som mäts via en tryckgivare i primärhuven. 

 Båda operatörslägena, oavsett vilket som körs, ställs mot ett börvärde för tryck före 

quencher. Den mätning som ger minst börvärde används. 

Temperatur och tryck mäts med givare efter EGR-filtret (4431_TT1, 4431_PT1A och 

4431_PT1B). Blir trycket för lågt kommer EGR-fläktarna (4455 och 4456) stängas av. 

Trendkurvor används för att läsa av ”utnyttjad kapacitet” till svavelproduktverken. Om max 

kapacitet i gassystemet överskrids kommer Hyttans processgas gå mot skorsten och trycket i 

blandningstornet öka (mindre undertryck). För att förhindra detta kan blästerluften behöva 

sänkas för att på så vis tillverka mindre mängd processgas. 

 

Felkällor 
 Gasen in till blandningstornet bör vara av minst 5 % SO2 halt för att nyttjas i 

svavelproduktverken.  

 Kapaciteten i svavelproduktverken anses vara en flaskhals då gasproduktionen ibland 

måste anpassas efter svavelproduktverkens förmåga att behandla processgasen. 

 Givarfel som påverkar regleringen av flödet genom processgasfläktarna. 

 Vibrationer i fläktar bidrar till långsiktigt slitage. 

 Bristande funktion i ventiler. 
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Bilder  
 

1.Huvar, Huvkylning samt dyskylning 

1.1 – Gasinlopp huv, från konverter 

1.2 – Cirkulationspumpar huvar 

1.3 – Värmeväxlare huvkylning 

1.4 – Kylvatten in till huvar 

1.5 – Vatten till gasdysning 

2. Ångpanna, Blandningstorn, Konverterfläktar och EGR 

2.1 – Gasflöde genom panna, med stoftavskiljning 

2.2 – Blandningstorn från sidan 

2.3 – Blandningstorn underifrån 

2.4 – EGR-filter, med stoftavskiljning 
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3. Quencherhus 

3.1 – Gasinlopp Quencherhus 

3.2 – Temperatur och tryckgivare före quencher 

3.3 – Vattenflöden in till quencher 

3.4 – Horisontell ledning mellan quencher och kyltorn 

3.5 – Temperaturmätning mellan quencher och kyltorn 

3.6 – Gasutlopp kyltorn 

3.7 – Processvatteninlopp ovanför bädd, kyltorn 

3.8 – Processvattenutlopp under bädd, kyltorn 

3.9 – Tryckdifferensgivare, kyltorn 

3.10 – Pumpförlag, övre halva 

3.11 – Pumpförlag, undre halva 

3.12 – Värmeväxlare Processvatten, kyltorn 

3.13 – Nödkylvattentank, ovan 

3.14 – Nödkylvattentank, under 

3.15 – Vattenledningar in och ut ur Quencherhuset 

3.16 – Processpumpar till VVX 

3.17 – Bleed-vattenpumpar 

3.18 – Nödvattenventil 

3.19 – Quencherpumpar 

3.20 – Breddavlopp cirkulationstank, kyltorn 

3.21 – Make-up vatten 

4. EGR-fläktar och blandningstorn 

4.1 – Temperatur och tryckgivare gasledning, närmare Quencherhus 

4.2 – Temperatur och tryckgivare gasledning, närmare EGR-fläktar 

4.3 – EGR-fläktar 

4.4 – Förgrening skorsten/blandningstorn 

4.5 – Inlopp blandningstorn, svaveldioxidmätning 
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1.1 – Gasinlopp huv, från konverter 
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1.2 – Cirkulationspumpar huvar 
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1.3 – Värmeväxlare huvkylning 
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1.4 – Kylvatten in till huvar 
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1.5 – Vatten till gasdysning 
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2.1 – Gasflöde genom panna, med stoftavskiljning 
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2.2 – Blandningstorn från sidan 
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2.3 – Blandningstorn underifrån 
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2.4 – EGR-filter, med stoftavskiljning 
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3.1 – Gasinlopp Quencherhus 
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3.2 – Temperatur och tryckgivare före quencher 
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3.3 – Vattenflöden in till quencher 
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3.4 – Horisontell ledning mellan quencher och kyltorn 
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3.5 – Temperaturmätning mellan quencher och kyltorn 
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3.6 – Gasutlopp kyltorn 
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3.7 – Processvatteninlopp ovanför bädd, kyltorn 
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3.8 – Processvattenutlopp under bädd, kyltorn 
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3.9 – Tryckdifferensgivare, kyltorn 
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3.10 – Pumpförlag, övre halva 
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3.11 – Pumpförlag, undre halva 
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3.12 – Värmeväxlare Processvatten, kyltorn 
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3.13 – Nödkylvattentank, ovan 
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3.14 – Nödkylvattentank, under 
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3.15 – Vattenledningar in och ut ur Quencherhuset 
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3.16 – Processpumpar till VVX 
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3.17 – Bleed-vattenpumpar 
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3.18 – Nödvattenventil 
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3.19 – Quencherpumpar 
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3.20 – Breddavlopp cirkulationstank, kyltorn 



80 
 

 

3.21 – Make-up vatten 
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4.1 – Temperatur och tryckgivare gasledning, närmare Quencherhus 
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4.2 – Temperatur och tryckgivare gasledning, närmare EGR-fläktar 



83 
 

  

4.3 – EGR-fläktar 
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4.4 – Förgrening skorsten/blandningstorn 
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4.5 – Inlopp blandningstorn, svaveldioxidmätning 
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Avslutande Ord 
 

Funktionsbeskrivningen är gjort som ett examensarbete för Processoperatörsprogrammet. 

Arbetet är utfört vid Rönnskärsverken i maj 2014 av Sebastian Hedlund och Per-Anton 

Larsson vid Umeå Universitet. Kursen avser att fullända vår processoperatörsutbildning som 

tog sin början höstterminen 2012 och avslutades juni 2014. Konvertergassystemet kan 

upplevas som komplicerat för såväl nya som mer erfarna operatörer. Syftet med detta 

examensarbete har varit att skapa en lättillgänglig funktionsbeskrivning över gassystemet 

och presentera denna på plats för operatörerna. Målet med funktionsbeskrivningen är att 

hjälpa operatörer förstå viktiga samband, hur de olika delstegen hör ihop och ge en 

uppfattning om funktion och konstruktion för dessa.  

 

Mål 
 Göra en funktionsbeskrivning av processgassystemet i form av en 

operatörsmanual som skall vara lättillgänglig för operatörerna. 

 Presentation på plats för operatörer. 

 Avgränsning – Signaler från blåsmaskiner till syrans blandningstorn. 

 

 

 

 

 


