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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts under fem veckor vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Projektet 
som tilldelades var att utföra förändrat körsätt av förbränningsluften till sodapannan för att 
ev. minimera problem med stoftavgång. Försöken gick ut på att stänga av 1,1 MPa ångan till 
luftförvärmaren och endast förvärma med 0,3 MPa ångan innan förbränningsluften tillsätts i 
sodapannan. Målet med examensarbetet var att analysera förbränningsförsöken och 
utvärdera ifall det finns några negativa konsekvenser med att enbart tillföra 0,3 MPa ångan 
till luftförvärmaren. Dataprogrammet WinMops användes för att utvärdera hur anläggningen 
hade körts tidigare under året för att sedan kunna jämföra detta med resultaten från 
försökskörningarna.  

Sodapannans syfte är att återvinna kokkemikalierna genom att förbränna tjockluten i pannan 
samt att producera överhettad ånga till turbinerna. Styrningen och körsättet av sodapannan 
är viktig för att förbränningen av tjockluten ska bli optimal. Förbränningen beror på 
tjocklutens sammansättning samt förbränningsluften som tillsätts. Med rätt mängd luft på 
rätt ställen kan man styra hur optimal förbränningen blir beroende på sammansättningen 
hos tjockluten. Därför tillsätts förbränningsluften in till sodapannan på fyra olika nivåer. 

Förbränningsförsöken utfördes vid två tillfällen, 24h vardera och resulterade i många 
negativa konsekvenser. Reduktionsgraden på grönluten och utgående ångmängd minskades. 
Luften in till pannan ökades i samband med att lufttrycket gick ner pga att temperaturen på 
förbränningsluften sänktes från 170°C till 132°C. Ökad mängd luft i pannan ledde till att 
mängden rökgaser ökades, som i sin tur påverkade stoftavgången negativt. 

Slutsatsen från examensarbetet är att problemen med hög stoftavgång fortsätter trots det 
förändrade körsättet av förbränningsluften. Förutsättningarna för förbränningsförsöken har 
dock inte varit optimala då ett flertal driftstörningar har skett på ångnätet. Resultaten hade 
troligtvis blivit mer tillförlitliga med längre försöksperioder eftersom tjocklutens 
sammansättning varierar från dag till dag. 
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Abstract 
The student thesis has been carried out for five weeks at Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå. 
The project assigned was to perform a change in their driving behaviour of the combustion 
air to the recovery boiler and eventually minimize problems with dust departure. The method 
of the experiments was to close the 1,1 MPa steam and only inject 0,3 MPa steam to the air 
preheater before injection into the recovery boiler. The purpose of the thesis was to analyse 
the experiments and evaluate if there are any negative consequences to run the plant with 
only 0,3 MPa steam. The computer program WinMops was used to evaluate how the facility 
had been running earlier in the year and then compare this with the results of the 
experimental runs. 

The purpose of the recovery boiler is to recover chemicals by burning black liquor and to 
produce overheated steam to the turbines. The control and driving style of the recovery boiler 
is important for the black liquor combustion to be optimal. The combustion depends on the 
composition of the black liquor and the combustion air that is added. With the right amount 
of air and in the right places, you can control how well the combustion will be depending on 
the composition of the black liquor. Therefore, the combustion air is inserted to the recovery 
boiler at four different levels. 

Combustion tests were performed on two occasions, 24 hours each, and resulted in many 
negative consequences. The degree of reduction of green liquor and outgoing steam quantity 
was reduced. The amount of air into the boiler increased when the air pressure went down as 
the temperature of the combustion air was lowered from 170°C to 132°C. Increased amount 
of air in the boiler led to increased amount of fumes, which had a negative effect on the dust 
departure. 

The conclusion from this study is that the problems of high dust departure continued even 
with the changed driving behaviour of the combustion air. The conditions for combustion 
experiments have not been optimal when a number of breakdowns occurred in the steam 
network. The results probably had become more reliable with longer trial periods because the 
black liquor composition varies from day to day. 

 

 

 

 

 

  



	   4	  

Innehållsförteckning	  

1 Inledning	  ......................................................................................................................	  7	  
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7	  
1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 7	  
1.3 Mål ................................................................................................................................................. 7	  
1.4 Teori .............................................................................................................................................. 7	  
1.5 Genomförande .............................................................................................................................. 8	  

2 Företaget	  ......................................................................................................................	  9	  
2.1 Smurfit Kappa Group ..................................................................................................................... 9	  
2.2 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ....................................................................................................... 9	  
2.3 Produkter ....................................................................................................................................... 9	  

3 Sulfatfabriken	  ............................................................................................................	  10	  
3.1 Processen ................................................................................................................................... 10	  
3.2 Massa & Pappersbruk ................................................................................................................. 10	  

4 Sodapannan	  ...............................................................................................................	  11	  
4.1 Miljö ............................................................................................................................................. 12	  

5 Förbränning	  ...............................................................................................................	  13	  
5.1 Lut ............................................................................................................................................... 13	  
5.2 Reduktionsgrad ........................................................................................................................... 13	  
5.3 Förbränningsluft .......................................................................................................................... 14	  
5.4 Primärluft ..................................................................................................................................... 15	  
5.5 Sekundärluft ................................................................................................................................ 15	  
5.6 Tertiärluft ..................................................................................................................................... 15	  
5.7 Kvartärluft .................................................................................................................................... 15	  

6 Luftförvärmare	  ..........................................................................................................	  16	  
6.1 Primärluftförvärmare .................................................................................................................... 17	  
6.2 Sekundärluftförvärmare ............................................................................................................... 17	  
6.3 Flashtank ..................................................................................................................................... 17	  
6.4 Ångdriven pump .......................................................................................................................... 17	  
6.5 Regulatorer .................................................................................................................................. 18	  

7 Resultat	  ......................................................................................................................	  19	  
7.1 Luft .............................................................................................................................................. 19	  
7.2 Lut ............................................................................................................................................... 20	  
7.3 Rökgaser ..................................................................................................................................... 21	  
7.4 Vatten & ånga .............................................................................................................................. 22	  
7.5 Beräkning .................................................................................................................................... 23	  

8 Diskussion	  .................................................................................................................	  24	  

9 Slutsats	  ......................................................................................................................	  26	  

10 Källförteckning	  ........................................................................................................	  27	  

11 Bilaga 1	  .....................................................................................................................	  28	  

12 Bilaga 2	  .....................................................................................................................	  29	  



	   5	  

Figurer 
 

Figur 1. Löpränneplanet sodapannan, Fotograf – Patrik Österlund, (2014-05-14)……………………………………………………………….8 

Figur 2. http://www.smurfitkappa.com, (2014-06-02)…………………………………………………………………………………………………......9 

Figur 3. Mats Kassberg, ”Lutförbränning”, Skogsindustriernas utbildning i Markaryd AB, 1998, ISBN 91-7322-231-3............12 

Figur 4. http://www.myrecoveryboiler.blogspot.se, (2014-05-29)…………………………………………………………………………………….14 

Figur 5. Utbildningsmaterial Sodapannan, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, (2014-05-06)……………………………………………….…16 

Figur 6. Styrsystem ABB XA 800, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, (2014-05-07)………………………………………………………………..17 

Figur 7. Styrsystem ABB XA 800, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, (2014-05-07)………………………………………………………………..18 

Figur 8. Mats Kassberg, ”Lutförbränning”, Skogsindustriernas utbildning i Markaryd AB, 1998, ISBN 91-7322-231-3............28 

Figur 9. Hämtningsmall Riskbedömning – Hälsa Personsäkerhet (ASA), Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, (2014-05-05)………29 

	   	  



	   6	  

Förord 
Examensarbetet är utfört vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå. Arbetet är avlagt av Patrik 
Österlund, student till Högskoleprogrammet för Processoperatörer, Umeå Universitet.  

Bakgrunden till examensarbetet är att sulfatfabrikens massaproduktion är beroende av 
sodapannans kapacitet. De faktorer som begränsar kapaciteten av massaproduktionen är 
utgående stofthalt från elektrofiltren och ånggenereringen från sodapannan. Arbetet gick ut 
på att stänga av 1,1 MPa ångan till luftförvärmaren och analysera ifall detta ledde till fortsatta 
problem med hög stoftavgång. 

Jag vill rikta ett stort tack till Smurfit Kappa Kraftliner som erbjöd mig detta intressanta 
examensarbete. Även min handledare Urban Lundmark som har hjälpt mig och besvarat på 
frågor som har ställts. Operatörerna på sodapannan ska även ha en eloge för att ha gett mig 
tips på vägen.       
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När sulfatfabriken maximerar sin last begränsar sodapannans kapacitet produktionen av 
sulfatmassa. Faktorerna som begränsar sodapannan är utgående stofthalt samt tryckfallet 
som finns från ångdomen1 via överhettarna2 till fabrikens förbrukare. Energimängden höjs 
genom att förvärma förbränningsluften till primär- och sekundärregistren med både 0,3 MPa 
och 1,1 MPa ånga. Eftersom begränsningsfaktorerna beror på mängden tillförd energi till 
sodapannan, så skulle man teoretiskt kunna tillföra mer lut istället för att förvärma luften och 
då kunna producera mer sulfatmassa.   

1.2 Syfte 
Förändrat körsätt av förbränningsluften för att minska problem med stoftavgång. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet var att utvärdera om det fanns några negativa konsekvenser 
genom att stänga av 1,1 MPa ångan till förbränningsluften i sodapannan.    

1.4 Teori 
Mängden brunmassa som produceras med sänkt temperatur på förbränningsluften kan 
teoretiskt beräknas. I beräkningarna antas ett luftflöde på 225 000 Nm3/h (ρ1=1,1kg/m3) och 
massan luft motsvaras av: 

                                                                                                      𝑚!"#$ = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒   ∙ 𝜌!                                 (1) 

Den energimängd som förloras i sodapannan uttrycks: 

                                                                                                                𝐸! = 𝑚!"#$ ∙ 𝑐! ∙ 𝜌                                                (2) 

Tjocklutens energimängd beräknas med verkningsgrad (η) 82 % på sodapannan pga 
rökgasförluster: 

                                                                                         𝐸!"# = 𝐸! ∙ 𝜂                                                     (3) 

Ett kilo tjocklut antas ha i medel 72 % torrhalt. Sammansättningen uttrycks: 

                                                 𝑥   = 𝑚!"# ∙ 𝑡𝑜𝑟𝑟ℎ𝑎𝑙𝑡 ∙ 𝜌                                         (4) 

Med hjälp av tjocklutens värmevärde (y) kan energimängden (Elut sm) hos tjockluten utifrån 
dess sammansättning uttryckas genom: 

                                                                                                                                𝐸!"#  !" = !
!
                                                   (5) 

Mängden (z) tjocklut till sodapannan beräknas: 

                                                                                               𝑧 = !!"#
!!"#  !"

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ångdom:	  Ånga	  skiljs	  från	  vattnet	  i	  ångdomen	  så	  att	  ren	  mättad	  ånga	  levereras	  vidare	  till	  överhettarna	  
	  
2	  Överhettare:	  Ståltuber	  som	  ökar	  energin	  i	  ångan	  från	  sodapannan	  innan	  den	  skickas	  till	  turbinerna	  
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När en viss mängd tjocklut tillsätts till sodapannan kommer det i slutändan bildas 2,08m3 
vitlut efter upplösningen i lösartanken. Mängden vitlut som bildas uttrycks:  

                                                𝑀ä𝑛𝑔𝑑  𝑣𝑖𝑡𝑙𝑢𝑡 = 𝑧 ∙ 2,08	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

För att koka 1 ton brunmassa med kappatal 85 krävs 2,3m3 vitlut. Mängden ton brunmassa/h 
som produceras beräknas: 

                                        𝑥  𝑡𝑜𝑛  𝑏𝑟𝑢𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/ℎ = !ä!"#  !"#$%#
!,!

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

Den årliga produktionstiden av brunmassa är 8500h, därmed kan den ökade mängden av 
total massa produktion uttryckas: 

          Ö𝑘𝑎𝑑  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑏𝑟𝑢𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑥  𝑡𝑜𝑛  𝑏𝑟𝑢𝑛𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/ℎ ∙ 8500ℎ  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (9)	  

350 000 ton motsvarar den genomsnittliga totala produktionen av brunmassa per år. 

1.5 Genomförande 
Den första uppgiften i examensarbetet var att med hjälp av dataprogrammet WinMops 
analysera hur sodapannan hade körts från 1 februari till 1 maj 2014. Detta för att få 
dataresultat att jämföra med förbränningsförsöken som skulle utföras. 

Den andra uppgiften var att planera och utföra två förbränningsförsök, som varade i 24h 
vardera. Dessa gick ut på att stänga av 1,1 MPa ångan till luftförvärmaren. Innan försöken 
påbörjades gjordes en riskbedömning över arbetsmomentet, se bilaga 2. En säkeravställning 
av objektet gjordes också för att säkerställa att avställningen hade gått rätt till. Under tiden 
som förbränningsförsöken pågick noterades sodapannans reaktion av förändringen i 
körsättet. När försöken hade avslutats analyserades dessa och jämfördes med de historiska 
data som hade tagits fram. En teoretisk beräkning utfördes för att ta fram mängden 
brunmassa som kan produceras med lägre temperatur på förbränningsluften. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Löpränneplanet. Manuell spettning av löprännor fick göras under försöken. 
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2 Företaget 

2.1 Smurfit Kappa Group 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ingår i koncernen Smurfit Kappa Group. Omsättningen hos 
koncernen ligger på mer än 7 miljarder euro per år. Antalet anställda uppgår till 41 000 st 
runt om i världen. Smurfit Kappa Group i Europa delas in i tre affärsenheter – 
Pappersdivisionen (där Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå ingår), Wellpappdivisionen samt 
specialproduktdivisionen. 

2.2 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en kapacitet att 
tillverka 700 000 ton kraftliner varje år. Kraftliner är ett baspapper som används för 
tillverkning av wellpapp. Anläggningen består av en sulfatfabrik med två barrmassalinjer, en 
lövmassalinje med ett blekeri, en returfiberanläggning och även två stycken 
pappersmaskiner. Företaget startades år 1962 och årligen omsätter fabriken ca 3,3 miljarder 
kronor. Antalet anställda uppgår till 514 st. Kraftlinern levereras främst till kunder i 
Skandinavien och nordvästra Europa för vidare tillverkning. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
bedriver kontinuerlig drift, dygnet runt och året om. Endast ett planerat fabriksstopp sker 
varje år under första veckan i september. 

2.3 Produkter 
Kraftlinern som tillverkas är en del av wellpappen. Wellpapp är uppbyggt av tre eller flera 
lager av olika papper, varav kraftlinern är den yttersta delen.  Mellanskiktet kallas för fluting 
och är av vågig form. Fluting gör så att wellpappen blir stabil och lätt samt får en 
stötdämpande effekt. Testliner utgör den tredje delen och är basskiktet. Idag används 
wellpapp till många olika former av förpackningar. Kraftlinern är den viktigaste delen 
eftersom den ska synas och tåla påfrestningar. Fluting och testliner har inte samma krav och 
produceras ofta genom returfiberanläggningar. På Smurfit Kappa Kraftliner producerar man 
fem olika kraftlinerkvalitéer, nämligen brun kraftliner, marmorerad kraftliner, vit topp 
kraftliner, bestruken kraftliner och R 2000 TCF kraftliner. Idag exporteras ca 90 % av 
företagets produktion. Biprodukter som produceras är bl.a. tallolja och terpentin. Talloljan 
säljs för vidareförädling till biodiesel. Fjärrvärme levereras till Piteå stad via ångturbinerna. 

 

Figur 2: Brun kraftliner som tillverkas vid Smurfit Kappa Kraftliner 
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3 Sulfatfabriken 

3.1 Processen 
Kraftliner framställs av barr- och lövved. För att kunna framställa kraftliner krävs det att 
man löser ut cellulosan ur veden. Detta görs genom att man avbarkar veden i en barktrumma 
och hugger upp flisen som skickas vidare till kokeriet. Där kokas flisen tillsammans med 
vitlut, som innehåller de aktiva kokkemikalierna natriumsulfid (Na2S) samt natriumhydroxid 
(NaOH). Vitluten angriper framförallt ligninet så att fibrerna friläggs. Eftersom flisen består 
av ca 50 % cellulosa, bildas lika mycket massa. Resterande innehåll (lignin, hemicellulosa, 
extraktivämnen samt fetter) bildar tunnlut som innehåller mycket vatten. Tunnluten 
indunstas genom värmeväxling så att torrhalten höjs från 15 % till 72 %. Tjocklut har då 
framställts och kan effektivt förbrännas i sodapannan som är nästa steg i 
kemikalieåtervinningen.  

Vid förbränningen bildas en smälta. Överskottsenergin från förbränningen används till 
ånggenerering. Ångan används för att driva ångturbiner för att alstra ström och reduceras 
ner till olika tryckformer för användning i olika processteg i fabriken. 

Smältan blandas med svaglut och bildar grönlut som främst består av Na2CO3, men även 
Na2S och Na2SO4. För att kemikalierna ska kunna användas på nytt i kokeriet måste Na2CO3 
omvandlas till NaOH. Detta görs genom att grönluten går till kausticeringen som är det sista 
steget i kemikalieåtervinningen. Först avlägsnas oförbrända rester i en grönlutsklarnare. 
Sedan blandas grönlutens Na2CO3 med släckt kalk (Ca(OH)2: 

Na2CO3 + Ca(OH)2 à 2NaOH + CaCO3 (s)   (10) 

Då har den sista delen av den aktiva kokkemikalien bildats. CaCO3 förbränns i en roterande 
ugn (mesaugn): 

CaCO3 (s) à CaO + CO2     (11) 

Kalciumoxiden som har bildats släcks sedan med vatten: 

CaO + H2O à Ca(OH)2     (12) 

Kalciumhydroxiden kan återigen reagera med grönlutens natriumkarbonat. 

3.2 Massa & Pappersbruk 
Massan som har producerats i kokeriet skickas till pappersbruket via ett antal silar. Därefter 
tvättas massan och lagras i massatornen. Ifall massan ska blekas kan detta också ske i ett 
steg. I pappersbruket torkas och pressas massan ihop. Därmed har kraftliner bildats. Linern 
viras upp till stora pappersbalar som märks och transporteras ut till kunder i den storlek som 
de beställt. Förutom sodapannan finns även en biobränslepanna som eldas med skogsavfall, 
sågspån samt returfiberavfall. Med hjälp av biobränslepannan balanseras fabrikens 
energiförsörjning. 
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4 Sodapannan 
Sodapannan är en ångpanna som fungerar som en kemisk reaktor. Syftet är att återvinna 
kokkemikalierna genom förbränning av tjocklut i pannan samt att producera överhettad ånga 
till turbinerna. Tjockluten från indunstningen värms till ca 130°C i en lutförvärmare och 
sprutas in i sodapannans ugn via speciella lutsprutor. Lutsprutorna fördelar ut luten jämnt 
över hela ugnens botten och bildar en bädd. Luten torkar till små lutdroppar, sväller och 
förbränns på vägen ner. För att skapa en god förbränning i sodapannan krävs det rätt 
tillförsel av luft och att den tillsätts i flera nivåer. Luften fördelas ut på så sätt att det råder 
luftunderskott i den nedre delen av ugnen. Tjockluten innehåller ca 1/3 oorganiska 
kemikalier och 2/3 av organiska kemikalier.  

Vid förbränningen sker bl.a. dessa exotermiska reaktioner: 

C + O2 à CO2     (13) 

2C + O2 à 2CO     (14) 

2H2 + O2 à H2O     (15) 

Sodapannan är försedd med ståltuber i ugnens väggar, botten och tak, samt överhettare, 
konvektionstubsatser och ekonomizer efter ugnen. Till tuberna tillförs matarvatten som 
kokas av värmen. När förbränningen sker av tjockluten kommer de organiska kemikalierna 
att bilda heta rökgaser, medan de oorganiska kemikalierna brinner färdigt i ugnens botten 
och bildar en smälta. Temperaturen hos smältan är ca 1000°C. Smältan rinner sedan ut 
genom löprännor från pannan och ner i lösartanken. I lösartanken späder man ut smältan 
med svaglut och bildar grönlut.  

Dessa kemiska reaktioner sker i pannan: 

2H2S + 3O2 à 2SO2 + 2H2O    (16) 

2Na2O + 2SO2 + O2 à 2Na2SO4    (17) 

Na2O + CO2 à Na2CO3     (18) 

Na2SO4 + 2C à Na2S + 2CO2    (19) 

Bildningen av natriumsulfid är den viktigaste kemiska reaktionen (19) som sker i 
sodapannan. Natriumsulfid är den ena av två aktiva kokkemikalier som används i vitlut och 
därför ska den reaktionen gå så långt som möjligt. Detta mäts i reduktionsgrad. Den energi 
som frigörs vid förbränningen används till att producera ånga. Detta genom att låta 
rökgaserna värmeväxla med matarvattnet som finns inne i ståltuberna. I slutändan har 
matarvattnet övergått till överhettad ånga (58bar, 450°C). Ångan får sedan passera 
ångturbiner. Elenergi kan därmed produceras och levereras ut till fabriken och Piteå stad. En 
översiktsbild över sodahuset visas i bilaga 1. 
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Figur 3: De fysikaliska och kemiska processerna som sker inne i sodapannan 

	  

4.1 Miljö 
Rökgaserna som bildas i sodapannan vid förbränningen sugs ut genom rökgasfläktar. 
Eftersom rökgaserna är korrosiva och innehåller föroreningar (SO2, NOx, CO, H2S) måste 
gaserna renas innan dessa släpps ut till atmosfären. På vägen till skorstenen får rökgaserna 
först passera ett elektrofilter, där stoftet skiljs bort. Stoftet återanvänds och skickas till en 
lutmixtank3. Den slutliga reningen av rökgaserna består av en rökgasskrubber. Ett antal 
dysor duschar rökgaserna i två tvättsteg för att ta tvätta bort svaveldioxid ur gasen. Sedan 
återförs svavlet till processen samtidigt som man värmer en del av processvattnet.  

Stoftet som inte följer med hela vägen från pannan till elektrofiltren fastnar på pannans tuber 
och bildar en hård beläggning. Beläggningarna påverkar värmeöverföringen från rökgaserna 
till vattnet i tuberna negativt, därför måste dessa avlägsnas. Sotångblåsare används och 
fungerar som en roterande lans där ångan blåses in mot pannans tuber och tar bort 
beläggningarna effektivt. 

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Lutmixtank:	  En	  tank	  där	  oförbrända	  kemikalier	  samlas	  tillsammans	  med	  tjocklut	  och	  mellantjocklut	  för	  att	  ta	  
tillvara	  på	  alla	  kemikalier.	  
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5 Förbränning 
Lut- och luftsystemen är de två viktigaste styrparametrarna för att skapa en god förbränning i 
sodapannan. 

5.1 Lut 
För att tjockluten ska förbrännas effektivt i ugnens nedre del måste den spridas väl. På alla 
fyra väggar sprutar man in tjockluten genom lutsprutor. När tjockluten tillsätts in i pannan 
splittras luten och sprids i droppform. På vägen ner mot bädden ska dropparna först torkas 
(vattnet som finns i tjockluten ska drivas bort). Sedan kommer droppen pyrolyseras, vilket 
medför att droppen upphettas samtidigt som rökgaser avgår. Lutdroppen faller ner i bädden 
och brinner färdigt så att de kemiska reaktionerna kan ske. För att reduktionsgraden ska bli 
så hög som möjligt måste droppen nå bädden brinnande. Om droppen är för liten innebär 
detta att droppen kommer att ha brunnit färdigt innan den når bädden och då finns det inga 
kemikalier kvar att återvinna. För små droppar medför att de följer med rökgaserna uppåt i 
pannan och kan orsaka igensättningar på tuberna. Är dropparna för stora blir bädden blöt 
och ger en kylande effekt istället. 

Styrningen av tjockluten är viktig. Insprutningstryck, temperatur, torrhalt och 
sammansättning är parametrar som styr förbränningen. Trycket bestämmer hur mycket 
tjocklut som tillsätts i pannan. För högt luttryck leder till att lutdropparna blir mindre, vilket 
ger mer överbäring av lut med rökgaserna och kan på sikt leda till igensättningar högre upp i 
pannan. Temperaturen beror på vilken trädråvara som har använts samt torrhalten på 
tjockluten. Tjocklut från lövved har högre viskositet än barrved vid samma temperatur. 
Luttemperaturen regleras genom lutförvärmaren. Ökad luttemperatur leder till att tjockluten 
blir mindre viskös (lutdropparna blir mindre). Torrhalten ska vara så hög som möjlig 
eftersom det påverkar reduktionsgraden. Hög torrhalt ger hög temperatur inom pannans 
väggar, vilket resulterar i högre ångproduktion. Är torrhalten låg kan detta leda till att 
bädden blir kallare, som även påverkar att rökgaserna blir kallare samt avgången av SO2 
ökar. Förbränningen i pannan följs bl.a. med kontinuerlig mätning av mängderna CO och O2 i 
rökgaserna. 

5.2 Reduktionsgrad 
Reduktionsgrad är ett mått på hur mycket svavel som har reducerats till sulfid. 
Reduktionsgraden ska vara så hög som möjlig, eftersom det är den aktiva kokkemikalien 
Na2S som används i kemikaliecykeln. Målet är att reduktionsgraden ska vara över 95 %. För 
att reduktionsgraden ska bli hög måste det finnas tillräckligt med kol i tjockluten, tillräcklig 
mängd luft och hög förbränningstemperatur. För mycket luft i den nedre delen av ugnen 
leder till försämrad reduktionsgrad, eftersom det ska råda ett luftunderskott där 
reduktionsreaktionen sker.  

 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  %:   !!!!
!!!!!!!!!!!

     ∙   100  (20) 
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5.3 Förbränningsluft 
Syftet med förbränningsluften är att: 

• Tillföra syre till de brännbara gaserna 

• Skapa en god omblandning av luft och gaser för att motverka skorstenseffekt och 
överbäring av stoft 

• Genomföra förbränningen från den nedre delen av eldstaden till det översta 
luftregistret (kvartärregistret) 

 

För förbränningen, reduktionen och renhållningen av sodapannan är det av avgörande 
betydelse att förbränningsluften tillsätts på rätt sätt. Parametrar som styr förbränningsluften 
är luftmängd, fördelning samt lufttrycket. Luften tas inifrån sodapannhuset. Tre stycken 
luftfläktar används. Från dessa förs luften genom luftkanaler och reglerbara spjäll, vidare 
genom luftportar in i sodapannan. Spjällen används för reglering av lufttrycket. Luften till 
eldstaden tillsätts vid fyra olika nivåer: 

• Primärluft (närmast bädden) 

• Sekundärluft (låg- och högsekundär) 

• Tertiärluft 

• Kvartärluft (högst upp i ugnen) 
 

 

Figur 4: Luftens och lutens spridning i sodapannan 
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För att skapa korrekt luftmängd och rätt lufttryck krävs det att luftportarna är fria från 
beläggningar som bildas under förbränningen. Detta görs automatiskt genom 
spettningssekvenser eller manuellt med spett. Beläggningarna gör att ett felaktigt luftflöde 
och tryck tillförs, vilket påverkar förbränningen negativt. En orolig förbränning kan göra att 
mängden CO ökar och att sodapannan går sämre. 

5.4 Primärluft 
Primärluften tillsätts närmast bädden. Luftportarna är många och små. Antalet luftportar är 
92 st och dessa är symmetriskt placerade i alla eldstadsväggar. Trycket på primärluften 
bestäms med hjälp av giljotinspjäll samt luftmängd. Luftmängden ligger vid normallast på ca 
116-120 kNm3/h.   

Syftet med primärluften är att säkerställa en bra förbränning genom att hålla bädden på 
avstånd från luftportarna samt att forma bädden. Detta görs genom att hålla en hög 
temperatur i bädden för att maximera reduktionsgraden och minimera avgången av SO2. För 
mycket luft leder även till att stofthalten ökas. 

Svaga gaser tillsätts även i primärluften. Dessa gaser kommer från avluftningar av cisterner 
och kärl i övriga delar från fabriken. Primärluften förvärms till ca 170°C i luftförvärmaren 
innan den används. 

5.5 Sekundärluft 
Sekundärluften tillsätts på en nivå under lutsprutorna, men en nivå högre upp än 
primärluften. Luftportarna är stora och få. Tre portar finns på bakväggen och på båda 
sidorna av sodapannan. Två portar finns på framväggen. Det finns även två nivåer av 
sekundärluften: låg och hög på fram- och bakväggen av sodapannan.  

Syftet är att kontrollera lutdropparnas flygbana, att torka luten, att förbränna de gaser som 
uppstår under förbränningen samt att kontrollera höjden på bädden. Ju mer luft som tillsätts 
desto högre kommer förbränningstemperaturen att bli och leder till att torkningen av 
tjockluten går snabbare. Förbränningsluften förvärms precis som primärluften. 
Temperaturen ligger därmed på ca 170°C. Luftmängden vid normallast är mellan 102-106 
kNm3/h.  

5.6 Tertiärluft 
Tertiärluften tillsätts i stora portar ovanför lutsprutorna på fram- och bakväggen. Tre 
luftportar finns på bakväggen och två stycken på framväggen. Luftmängden är mellan 33-37 
kNm3/h vid normallast.  

Syftet är att slutförbränna gaserna, att kontrollera så att det inte blir någon skorstenseffekt av 
rökgaserna samt säkerställa en god omblandning av rökgaserna. Eftersom det endast ska 
finnas gas vid denna del av ugnen så tillförs tertiärluften med högt tryck och möjliggör en 
effektiv slutförbränning. 

5.7 Kvartärluft 
Kvartärluften tillsätts i stora portar en bit ovanför tertiärluften. Det finns fem stycken 
luftportar, varav tre är på framväggen. Luftmängden är mellan 20-24 kNm3/h vid normallast. 
Syftet är att skapa en bra slutförbränning tillsammans med tertiärluften, vilket görs med 
tanke på att luftportarna sitter i motsatt position. Kvartärluften styr även mängden NOx. 
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Diagram 1: Visar fördelning av förbränningsluften som tillsätts till sodapannan 

6 Luftförvärmare 
Luftförvärmaren har till uppgift att förvärma primär- och sekundärluften innan den tillsätts i 
sodapannan. Luften som tas in från sodahuset värmeväxlas med ångan. Luftförvärmaren 
består av ett flertal tuber, där ångan passerar inuti tuberna och luften utanför.  

Luften förvärms genom två ångledningar med ånga. Först förvärms den med 0,3 MPa och 
sedan med 1,1 MPa för att uppnå den slutliga temperaturen på ca 170°C. Det finns ingen 
temperaturstyrning för förbränningsluften utan det är mängden kondensat från 
luftförvärmarna som bestämmer hur mycket ånga som får tillsättas.  

 
Figur 5: Principskiss över luftförvärmaren 
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6.1 Primärluftförvärmare 
Primärluftförvärmaren består av tre djup som kallas steg 1, 2 och 3. Dessa djup består av två 
stycken batterier, benämnda A och B. Batterierna A och B är placerade i bredd med varandra, 
vilket gör att halva luftflödet kommer att passera steg 1A, 2A och 3A, samt den andra halvan 
passerar steg 1B, 2B och 3B. Steg 1 och 2 förvärms först med 0,3 MPa ångnät, medan steg 3 
värms med ånga från 1,1 MPa nätet.    

6.2 Sekundärluftförvärmare 
Sekundärluftförvärmaren består av fyra djup som kallas steg 0, 1, 2 och 3. De tre sista stegen 
har samma funktion som för primärluftförvärmaren. Här finns ett extra batteri, steg 0 som är 
det första djupet. Dess uppgift är att ta tillvara på flashångan (0,5MPa) som kommer från 
flashtanken och används till att förvärma steg 0. 0,3 MPa ånga tillsätts för att hålla rätt tryck 
i detta steg. För övrigt så består djupen av likadana batterier och med samma funktion som 
vid primärluftförvärmaren.  

 
Figur 6: Vänstra sidan ses den primära luftförvärmaren och på högra sidan den sekundära luftförvärmaren 

6.3 Flashtank 
Flashtanken förser sekundärluftförmarens steg 0 med flashånga. Flashångan fås genom att ta 
tillvara på kondensatet från luftförvärmarna. I flashtanken råder det lägre tryck och skapar 
kondensat samt flashånga. Kondensatet skickas vidare till matarvattentanken via en pump. 
På ledningen finns det en ledningsförmågemätare som mäter hur smutsigt kondensatet är. 
Om nödfall uppstår kan kondensatet ledas till en dumpkondensor.  

6.4 Ångdriven pump 
Den ångdrivna pumpen används endast vid uppstarter samt när det bildas vakuum i 
sekundärluftförvärmarens steg 0. Pumpens uppgift är att säkerställa att det inte finns något 
kondensat som står stilla inuti batterierna. Pumpen startar automatiskt när nivån i 
flashtanken är maximal.  
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6.5 Regulatorer 
Det finns två viktiga regulatorer i systemet. Dels en tryckregulator som ska upprätthålla 
trycket i flashtanken på 0,5 MPa samt steg 0 genom att kontinuerligt pytsa in 0,3 MPa ånga. 
Vid uppstarter ska även regulatorn se till att steg 0 förses med 0,3 MPa ånga till dess att 
kondensat från de övriga stegen har börjat bildas. En nivåregulator håller nivån i flashtanken. 
Ett tillsatt börvärde på vattenytan inne i tanken ställs in på 45 %. 

 

 

Figur 7: Översiktsbild av förbränningsluften i sodapannan 
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7 Resultat 
De parametrar som togs ställning till under förbränningsförsöken var luften, luten, 
rökgaserna, samt vatten & ånga. Även arbetsmiljön och säkerheten i sodahuset noterades.  

7.1 Luft 
De tre nedersta luftregistren observerades, men inte kvartärregistret eftersom det inte 
påverkar själva förbränningen allt för mycket då det inte ingår i förbränningszonen. Tabell 1 
visar på att primär- och sekundärluften ökade i både tryck och mängd. Totalluften ökade 
därmed också. 

Tabell 1: Visar ändringarna som sker hos luften under försöksperioderna 

	  	   1feb-‐1maj	   Försök	  1	   Försök	  2	  
Primärluftmängd	  (kNm3/h)	   117,32	   119,00	   119,67	  
Primärtryck	  (Pa)	   1689,62	   1503	   1667	  
Primärtemp	  (°C)	   170,14	   132,7	   132,8	  
Sekundärluftmängd	  (kNm3/h)	   104,03	   105,97	   104,6	  
Sekundärtryck	  (Pa)	   1363,20	   1253	   1295,9	  
Sekundärtemp	  (°C)	   170	   131,6	   131,1	  
Tertiärluftmängd	  (kNm3/h)	   34,35	   33,53	   36,95	  
Tertiärtryck	  (Pa)	   2882,38	   2915	   3175	  
Totalluft	  (kNm3/h)	   279,51	   281,2	   285,7	  

 

 
Diagram 2: Visar fördelning av primär- och sekundärluften utifrån tabell 1 
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7.2 Lut 
Lutens torrhalt höll en jämn nivå under försökskörningarna. Lutmängden varierade däremot 
p.g.a. driftstörningar på ångnätet, vilket ledde till att sodapannan under en viss tid inte 
kunde köras med full last. Tabell 2 visar att lutmängd samt luttryck hänger ihop. 
Verkningsgraden förändrades knappt, medan reduktionsgraden enligt diagram 4 gått ner. 
Lutens temperatur justerades inte nämnvärt. 

Tabell 2: Visar lutens påverkan vid förbränningsförsöken 

	  	   1feb-‐1maj	   Försök	  1	   Försök	  2	  
Torrhalt	  (%)	   71,76	   71,63	   71,41	  
Luttemperatur	  (°C)	   130,96	   129,84	   128	  
Luttryck	  (bar)	   2,49	   2,38	   2,54	  
Lutmängd	  (m3/h)	   92,01	   91,5	   96,4	  
Verkningsgrad	  (%)	   77,59	   76,25	   77,8	  
Reduktionsgrad	  (%)	   91,70	   90	   90,6	  

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

 

Diagram 3: Lutens påverkan under förbränningskörningarna  

 

Diagram 4: Förändringen av reduktionsgraden 
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7.3 Rökgaser 
Förbränningen i sodapannan mättes genom kontroll av O2- och CO halterna som kan ses i 
diagram 5. Vid normalkörning av sodapannan varierar O2-halten oftast mellan 1,8 % och 2,5 
%, medan CO-halten brukar ligga under 350 ppm. Rökgastemperaturen och SO2-halten 
ökades däremot enligt tabell 3. NOx-halten sänktes.  

Tabell 3: Rökgasernas påverkan under förbränningen 

	  	   1feb-‐1maj	   Försök	  1	   Försök	  2	  
O2-‐halt	  (%)	   2,38	   1,91	   1,87	  
CO-‐halt	  (ppm)	   225,78	   141,8	   312	  
NOx-‐halt	  (ppm)	   90,67	   81	   66,77	  
SO2-‐halt	  (ppm)	   0,47	   1,13	   0,93	  
Rökgastemperatur	  (°C)	   176,33	   177	   180	  
	   	   	   	  

 

 

Diagram 5: CO och O2 redovisas med normala svängningar under försöken 
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7.4 Vatten & ånga 
Den producerande ångan varierade mycket under försökskörningarna p.g.a. driftstörningar 
på ångnätet då det är lutmängden som bestämmer hur mycket ånga som produceras. Tabell 4 
visar inga större förändringar för matarvattnet. Diagram 6 visar däremot att den 
producerande ångan samt ångtrycket ändras. 

Tabell 4: Visar fördelningen av vatten & ånga  

	  	   1feb-‐1maj	   Försök	  1	   Försök	  2	  
Utgående	  ånga	  (kg/s)	   74,82	   65,3	   75,37	  
Ångtemperatur	  (°C)	   451,29	   452	   451,4	  
Ångtryck	  (bar)	   5,50	   5,63	   5,52	  
Matarvatten	  (kg/s)	   82,19	   79,4	   83,15	  
Bottenblåsning	  (kg/s)	   0,68	   0,81	   0,76	  
Tryck	  ångdom	  (bar)	   6,69	   6,7	   6,72	  
Tryck	  5,9MPa	  nät	  (bar)	   4,96	   5,37	   5,2	  

 

Diagram 6: Ångans förändringar under förbränningsförsöken 
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7.5 Beräkning 
Beräkning från teoridelen presenteras. Mängden energi som förloras i sodapannan pga lägre 
temperatur på förbränningsluften uppgår till 10,0 GJ/h, enligt tabell 5. Ekvation (2) 
användes. 

Tabell 5: Resultat av mängden mindre energi från förbränningsluften som tillförs till sodapannan 

	  	  
Temperatur Temperatur Densitet (ρ) 

Specifik 
värmekapacitet 

(cv) 
Energi (Ef) Energi (Ef) 

	  	   (oC) (K) (kg/m3) (kJ/kg,K) (kJ) (GJ/h) 

	  	   132 405,15 0,876 1,013 101578195 101,6 
	  	   170 443,15 0,815 1,017 111544179 111,5 
Differens 38 38 -0,061 0,004 9965983,5 10,0 

	  

Energimängden hos tjockluten beroende på dess sammansättning blir 12,81 GJ/m3, enligt 
tabell 6. Ekvationerna (4) och (5) utnyttjades. 

Tabell 6: Tjocklutens sammansättning och energimängd  

Värmevärde 
(y) Densitet (ρ) Torrhalt  

Torrsubstansmängden från 
massaproduktion (TS)  Energimängd (Elut sm) 

(MJ/kg TS) (kg/m3) (%) kg/TS GJ/m3 

13 1,41 72 % 

Brun sulfatmassa 1,13 
TS/adt 90 

Blekt björkmassa 1,49 
TS/adt90 12,81 

 

Den ökade produktionen av brunmassa uppgår till 4903 ton/år. Lutmängden som behövs 
tillföras blir 0,64 m3/h, enligt tabell 7. Ekvationerna (3), (6), (7), (8) och (9) användes. 

Tabell 7: Den ökade produktionen av brunmassa i och med förändrat körsätt av förbränningsluften 

Energimängd	  (Elut)	   Lutmängd	  (z)	  
Mängd	  
vitlut	   Brunmassa	   Brunmassa	  

Ökad	  produktion	  
brunmassa	  

(GJ/h)	   (m3/h)	   (m3/h)	   (ton/h)	   (ton/år)	   (%)	  
8,17	   0,64	   1,33	   0,577	   4903	   1,4	  
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8 Diskussion 
Tabell 1 visar att temperaturen på primär- och sekundärluften sänktes från 170°C till ca 
132°C under förbränningsförsöken. När temperaturen sänks kommer även trycket på 
respektive register att sänkas i samma takt. För att motverka tryckfallet tillsattes mer luft till 
både primär- och sekundärregistren. Den totalt luftmängden in till pannan blev då mycket 
högre. Primärluften ökades även eftersom det började gå oroligt i pannans bädd. Det kan 
förklaras av att det bildas mer oförbränt kol i bädden som skapar smällar i sodapannan. 
Genom att öka mängden luft in till reduktionszonen kommer kolet att bindas till syret. 
Oroligheterna ledde även till att det började ryka och sprätta smälta från löprännorna ut på 
arbetsplan, vilket påverkade både säkerhet och arbetsmiljö för personalen. Smältavrinningen 
blev även den sämre då smältan stelnade lättare i löprännehuvarna och manuell spettning av 
löprännorna fick ske oftare. Risken blev även större för H2S utsläpp i lokalen p.g.a. 
oroligheterna. Ett förbigångsspjäll var tvunget att öppnas då det blev mer ohälsosamt att vara 
vid löpränneplanet. Förbigångsspjället drar ut imångorna som bildas och driver det vidare ut 
till atmosfären. Miljön blir bättre inne i pannhuset, men sämre utanför sodahusets väggar. 
Istället för att öka luftmängden in till pannan skulle man ha kunnat pröva att strypa 
luftspjällen. Då skulle lufttrycket ha kunnat behållas istället för att tillföra mer luft in till 
sodapannan. 

Tabell 2 och diagram 3 visar att lutens torrhalt var relativt hög under försöksperioderna och 
varierade inte nämnvärt. Hög torrhalt leder till att förbränningstemperaturen blir högre och 
kan på så sätt motverka sänkningen i primär- och sekundärluftens temperaturer. 
Luttemperaturen skulle man ha kunnat öka eftersom smältan började rinna sämre i 
löprännorna, men samtidigt får temperaturen inte bli för hög då det kan börja ”flasha” i 
lutsprutorna. Detta leder till att tjockluten inte tillsätts effektivt samt att tjocklutens 
ledningar kan gå sönder. Verkningsgraden på sodapannan förändrades inte märkvärt. Det 
gjorde däremot reduktionsgraden enligt diagram 4. Målet är att ha en reduktionsgrad på 
>95%. I takt med att luftmängden ökades minskades även reduktionsgraden, eftersom det 
blev mer och mer överskott av syre i reduktionszonen. Den kemiska reaktionen kommer att 
gå mer och mer åt fel håll, vilket leder till att omvandlingen av Na2SO4 till Na2S blir lägre. 
Hade luftspjällen strypts istället för att luftmängden ökats in till pannan, skulle 
reduktionsgraden blivit bättre då överskottsluft inte tillsats. Men säkerhetsriskerna hade 
bevarats. 

O2 och CO halterna som ses i diagram 5 förändrades inte. Det kan bero på att lutmängden vid 
båda försöken var väldigt ojämn eftersom det var en hel del driftstörningar på ångnätet med 
jämna mellanrum. Sodapannan kan därmed inte köras med full last och rökgaserna hinner 
inte omsätta sig i pannan. NOx halten sänktes däremot och är anmärkningsvärt, då den 
teoretiskt sett borde öka. Detta kan bero på att det bildas stråk av rökgaser, där vissa delar av 
rökgaserna är varma och en del kalla. Med andra ord hinner inte rökgaserna omsätta och 
blandas i pannan. Teoretiskt sett borde rökgastemperaturen bli lägre eftersom 
förbränningstemperaturen är lägre inne i pannan, men eftersom lutens sammansättning är 
optimal kan den påverka temperaturen. När kallare luft tillsätts i pannan leder det även till 
att SO2 halten ökas. Stoftet kommer att få lägre pH i och med den högre svavelavgången. 
Lägre pH leder till att klibbiga beläggningar fastnar på värmeytorna på tuberna och gör att 
det blir svårare att hålla dessa rena. När tuberna inte kan hållas rena med sotångblåsarna 
påverkar detta i slutändan värmeöverföringen från rökgaserna till matarvattnet inne i 
tuberna. Stoftavgången kommer att öka med ökande mängd luft eftersom det ger större 
mängd rökgaser som måste passera elektrofiltren.   
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När lutmängden ökas in till pannan, ska även den producerande ångan ökas. Målet är att 
ligga kring 83kg/s ånga, men hamnade betydligt lägre än så enligt tabell 4. Driftstoppen på 
ångnätet påverkade, samtidigt som sodapannan gav mindre mängd utgående ånga då 
förbränningstemperaturen inne i pannan var lägre. För försök 1 påverkade det även att 
sotångan togs från överhettarna istället från reducörcentralen under detta dygn. Därmed 
sänktes mängden utgående ånga. Diagram 6 visar även att när den producerande ångan var 
låg ledde det även till att trycket på ångledningen höjdes. Ångtrycket hamnade som högst på 
5,7 MPa när det i vanliga fall ligger kring 5,5 MPa.  

I och med förändringen av körsättet så kan man teoretiskt beräkna hur mycket mindre energi 
som tillförs till sodapannan. Tabell 5 visar att den mängden blir 10,0 GJ/h. För att 
kompensera detta behövs det tillsättas mer tjocklut. Detta kan ses i tabell 7. Där redovisas 
även mängden brunmassa som skulle kunna produceras. Resultatet blir 1,4 % mer 
brunmassa/år, vilket motsvarar en ökning på 4903 ton/år. Ett värde som kan tyckas vara bra, 
men med tanke på att de negativa konsekvenserna är många skulle det inte löna sig i längden 
att utföra den förändringen. 

De tre månaderna som analyserades under den första uppgiften i examensarbetet visade sig 
att ett flertal driftstopp hade skett på ångnätet. Detta påverkade medelvärdena som togs ut 
och kan ha lett till missvisande jämförelser av resultaten. 
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9 Slutsats 
Försöken som utfördes gick bra även om det skedde en del driftstörningar på ångnätet, vilket 
ledde till att sodapannan inte kunde köras med full last. De negativa konsekvenserna med att 
stänga av 1,1 MPa ångan till förbränningsluften är många. Lägre förbränningstemperatur 
leder till att sodapannan producerar mindre mängd utgående ånga. Reduktionsgraden på 
grönluten blev tyvärr sämre och det gjorde att barlastbelastningen ökade i kokkemikalie 
cykeln. Problemen med hög stoftavgång fortsatte trots förändringen i körsättet av 
förbränningsluften. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid i mitt examensarbete för att 
statistiskt säkerställa om resultaten hade kunnat bli bättre med längre förbränningsförsök. 
Troligtvis hade resultaten blivit mer tillförlitliga med längre försöksperioder eftersom lutens 
sammansättning varierar från dag till dag. 
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10 Källförteckning 
http://www.smurfitkappa.com/ 

Utbildningsmaterial Sodapannan, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 

Mats Kassberg, ”Lutförbränning”, Skogsindustriernas utbildning i Markaryd AB, 1998, ISBN 91-7322-231-3 
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11 Bilaga 1 
	  

 
Figur 8: Översiktsbild över sodahuset vid SCA Östrand, liknande Smurfit Kappa Kraftliner 
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12 Bilaga 2 

 
Figur 9: Riskbedömning över arbetsmomentet	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


