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Sodapanna och turbinprojektet
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Tidsaxel för Sodapanna och turbinprojektet

2014 
Sept

2014 
Okt

2015 
Aug

2015 
Dec

2016 
Maj

2014 
Dec

2017 
Jan

2017 
Okt

2018 
23 Juni

2018 
April

Start förprojekt

Upphandlings-
underlag SP & 
turbin skickas ut

Offerter SP och 
turbin kommer in

Investerings-
beslut

Upphandling 
SP6 

Upphandling 
Turbin

Upphandling 
rörinstallatör

Andritz
etablerar sig 

på site + 
turbininförsel

Ren och kall 
panna 

överlämnas till 
Andritz

Start 
luteldning
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Östrand Sodapanna 3300-5000tts/d
Dimensioneringsdata

Steg 1 Steg 2

Kapacitet, MCR exkl. aska 3300 tts/d 5000 tts/d

Svartlutlast 16,4 tts/d/m2 24,6 tts/d/m2 

2600 kW/ m2 3890 kW/ m2

Ångtemperatur 515 °C 515 °C

Ångtryck 105 bar(e) 105 bar(e)

Ångflöde, netto 380 t/h 760 t/h

Svartlut Torrsubstans 73 % 82 %

Bredd 11 284 mm 15 028 mm

Djup 13 526 mm 13 526 mm

Area eldstadbotten 152 m2 203 m2

Höjd till näsan 39 m 39 m

Primärluft 84  100 portar

Sekundärluft i två nivåer 20 28 portar

Tertiärluft i två nivåer 21 18 portar
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Sodahuskommittén
Sodapanneträff 2019, 23 maj i Sundsvall/ Östrand

Kajsa Fougner, ÅF

Sekreterare Sodahuskommittén



Innehåll

Varför finns Sodahuskommittén?
- Syfte

- Medlemmar

Vad gör Sodahuskommittén?
- Rekommendationer

- Skador

- Utbildning

- ERFAträffen

- Sodapanneträffen

- Informerar

- Samverkar

- Studier



Sodahuskommitténs syfte



Medlemmar

• Samtliga bruk som tillverkar sulfatmassa samt Domsjö i Sverige (22 st), 
samt Borregaard i Norge

• Panntillverkare (Andritz och Valmet)

• Kontrollorgan (Dekra, Force och Inspecta)

• Svenska Pappersindustriarbetareförbundet



Sodahuskommitténs
Verksamhet



Sodahuskommitténs
Verksamhet

- Rekommendationer

- Skador

- Utbildning

- ERFAträffen

- Sodapanneträffen

- Informerar

- Samverkar

- Studier



Rekommendationer
Sodahuskommittén har 34 rekommendationer, uppdelade på olika områden. 



Skador

• Sodahuskommittén behandlar alla inrapporterade skador

• ”Skadebanken”

• Information till medlemmarna

• Skadestatistik



Utbildning och certifiering

• Certifieringsutbildning

• Ett certifikat är giltigt i sju år

• Webbaserad recertifiering



Utbildning och certifiering

• Uppdaterad certifieringsutbildning

• Ett certifikat är giltigt i sju år

• Webbaserad recertifiering

Utbildningen anpassad för att också innehålla de kunskapskrav som ställs
på pannoperatörer enligt AFS 2017:3



Utbildning och certifiering
Kunskapskrav enligt AFS 2017:3



Utbildning och certifiering



Utbildning och certifiering
- Certifieringsutbildningen av sodapanneoperatörer ska fortsätta och 

omfatta de moment som Sodahuskommittén sedan tidigare inkluderat i 
certifieringsutbildningen för att uppnå en hög säkerhet i sodapannan

- Certifieringsutbildningen av sodapanneoperatörer ska därutöver 
omfatta alla moment som krävs enligt AFS 2017:3 Användning och 
kontroll av trycksatta anordningar

- Sodahuskommitténs certifikat utgör då kvittensen på att operatören 
har de kunskaper som behövs för att kunna hantera en sodapanna 
säkert

- En certifiering ytterligare kommer att krävas. Detta certifikat utgör då 
kvittensen på att operatören har de kunskaper som krävs enligt AFS 
2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar



ERFAträff 2019

Operatörer och andra personer från medlemsföretagen möts och 
diskuterar angelägna teman.

2019 var temat

”Eldning av svaga gaser, starka gaser, imgaser och metanol”



Workshop AFS 2017:3

Representanter från medlemsföretagen möts, exempel visas på 
hur olika medlemsföretag arbetar för att möta kraven i de olika 
AFS’ar som berör sodapannan.



Sodapanneträffen 2018
…ägde rum på Aditya Birla Domsjö!

Deltagare besökte Domsjö och Övik energi, lyssnade på presentationer –
utdelning av certifikat mm!



Särskilda studier 2018/2019

Riskanalys av en sodapanna – inkl lägsta SIL
Guidelines för riskanalys av sodapanna inkl

- Krav på säkerhetsfunktioner i en sodapanna
- Av Sodahuskommittén rekommenderad lägsta SIL-nivå (Safety Integrity

Level) för resp säkerhetsfunktion

Projekt 2018/2019 - ÅForsk
- Är provtryckning med höga provtryck relevant efter rundsvetsning av 

panntuber eller är andra testmetoder nödvändiga för att identifiera 
svagheter i svetsningen?

- Smältarusningar – Analys av processdata



Tack!

Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommittens hemsida, under 
Skadegruppen/anmäl incident.

http://www.sodahuskommitten.se/

http://www.sodahuskommitten.se/


Rekommendationsgruppen består av:

Lars E Andersson, ÅF, 010-505 13 27, lars.e.andersson@afconsult.com (gruppens sekreterare)

Fredrik Bruno, 070-683 43 88, fredrik.bruno@tele2.se

Donald Grahn, DG Consulting AB, 070-764 48 33, donald.grahn@live.se

Bernt Åke Johansson, DEKRA, 010-455 17 55, bernt-ake.johansson@dekra.com

Curt Johansson, Seniorkonsult, 070-5103759, curt.a.johansson@gmail.com

mailto:lars.e.andersson@afconsult.com
mailto:fredrik.bruno@tele2.se
mailto:donald.grahn@live.se
mailto:bernt-ake.johansson@dekra.com
mailto:curt.a.johansson@gmail.com


HEMSIDAN

Under rubriken ”Rekommendationer” finner man 
alla aktuella rekommendationer

Under fliken ”Medlemmar och Protokoll” hittar man 
adresser till gruppens medlemmar och 
anteckningar från våra möten 

Under fliken "Remisser" finner man de 
rekommendationer som är under uppdatering och 
nya kommande rekommendationer.

Under fliken "Gamla rekommendationer" återfinns 
indragna eller tidigare utgåvor av 
rekommendationerna.

Under Rubrik "Rapporter" finns dokument som 
också innehåller värdefull information.



Rekommendationerna är grupperade enligt nedan:

•S: Samlingsdokument - Sammanställning av alla 
rekommendationer

•A: Facktermer och begrepp
•B: Konstruktion och utrustning
•C: Drift och driftstörningar
•D: Inspektion och underhåll
•E: Utbildning av personal
•F: Säkerhetsbetingelser



Sodapanneträffen 2019

Skadegruppen och Sodahuskommitténs hemsida

David Good, DEKRA

Sekreterare i Sodahuskommitténs skadegrupp



Skadegruppens arbete
• Skadegruppen samlas fyra gånger per år.
• Varje år behandlas kanske ett 30-skador

• Den person/anläggning som har rapporterat in en incident kommer till skadegruppen för 
att berätta om vad som har skett, hur man tänkte, vad som gjordes, vad som var bra och 
vad man skulle gjort annorlunda etc.

• I Skadegruppen ingår
• Anläggningsrepresentanter 

• Mikael Henriksson, Östrand

• Patrik Nänzén, Mönsterås

• Jonas Piscator, Gruvön

• Lars Lindberg, Husum

• Tommy Lindgren, Skutskär

• Krister Lundgren/Mathias Dahlbäck, Domsjö (Alfredshem)

• Robert Gebing , Smurfit Kappa Kraftliner Piteå (Lövholmen)

• Lars Tängnander, BillerudKorsnäs Gävle

• Tillverkare
• Rickard Perman, Andritz

• Peder Elden/Lisa Alvarado, Valmet

• Kontrollorgan
• Alf Wiik, Dekra

• Anders Leijonberg , Kiwa Inspecta

• Göran Klyvert, Force

• Sekreterare, David Good – Dekra
• Representant från Rekommendationsgruppen

BBBj



Skadegruppen

• Alla skador/incidenter på sodapannan, kringutrustning eller indunstningen är 
viktiga att rapportera (dock inte att utreda)

• Efter mötena skrivs ett skadegruppsprotokoll som mailas ut till kontaktmännen samt 
läggs ut på hemsidan

• Det finns skadegruppsprotokoll på hemsidan ända tillbaka till 1991

BBBj



Sodahuskommitténs Hemsida

På hemsidan finns bland annat:

• Skadegruppsprotokoll

• Skadebank

• Rekommendationer

• Rapporter

• Utbildningsgruppen
- De som vill lägga upp sitt projektarbete kan göra detta.

• Protokoll från Sodapanneträffen

• …

BBBj
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JIMMY LINDBERG

ABB Ability 800xA Automation - Helios
Sodapanneträffen 2019



Ett automationssystem för alla processer

ABB Ability 800xA Automation på hela fabriken

June 27, 2019 Slide 57

Generell 3d-modell av operatörsmiljö.



ABB Ability 800xA ett DCS system med utökade
möjligheter
Tre intressanta funktioner som SCA har valt att tillämpa I Helios projektet

© ABB Process Automation
BU Pulp & Paper Unit
June 27, 2019 | Slide 58

1. Centralt kontrollrum baserat på EOW  Extended Operator Workplace

2. APC En helintegrerad modellbaserad överordnad processtyrning

3. Simulatorer för Test, Utbildning och Utveckling



Centralt kontrollrum baserat på EOW 
Nästan hela fabriken styrs från ett centralt kontrollrum - Driftcentralen

© ABB Process Automation
BU Pulp & Paper Unit
June 27, 2019 | Slide 59



Operatörsmiljön i driftcentralen
Operatörsmiljön är baserad på EOW (Extended Operator Workplace)

© ABB Process Automation
BU Pulp & Paper Unit
June 27, 2019 | Slide 60

EOW-I  Extended Operator Workplace
• En ergonomiskt designad operatörsplattform som gör det möjligt att förbättra 

operatörernas arbetsförhållanden genom en komplett miljö som kan 
anpassas sig till operatörens behov.

• En miljö utformad med de mänskliga faktorerna i fokus kan på ett proaktivt 
sätt undvika farliga och distraherande situationer. I både rutinverksamheten 
och kritiska situationer.



Nya driftcentralen
Operatörsplatser baserade på EOW

© ABB Process Automation
BU Pulp & Paper Unit
June 27, 2019 | Slide 61

Placering EOW 1-7

• 1&2 Indunstning & Sodapanna
• 3 Kausticering, Barkpanna, Kraftcentral
• 4 Simulator/Backup
• 5&6 Brun & Vitfiber
• 7 Klordioxid

1

2

3 4
5 6

7



ABB OPT 800 APC – Överordnad styrning

June 27, 2019 Slide 62

SCA har valt APC för de flesta viktiga processavsnitten

ABB APC täcker idag följande processområden

• OPT800 Lime för mesaungstyrning

• OPT800 Wash för tvättstyrning

• OPT800 Oxygen för syrgasdelignifiering

• OPT800 Bleach för blekning

• OPT800 Vapor för indunstning

• OPT800 Caust för kaustisering

Optimerings-paket för fiberlinjen

• Massaföljning

• Recepthantering

Helt integrerad APC som enkelt kan användas av processoperatörerABB OPTimize800, Advanced Process Controls
Överordnad modellbaserad styrning för massafabriker, som gör det möjligt att 
styra produktionen mot olika nyckeltal som minskad råvaru- och energikostnad, 
utsläppsrestriktioner med flera



ABB OPT 800 APC för viktiga processavsnitt

June 27, 2019 Slide 63

OPT 800 APC är helt integrerat i 800xA

• APC-funktionerna är helt integrerade i 
vanliga processdisplayer. 

• Lätt att lära sig och lätt att hantera.

• Operatören kan enkelt koppla in och ur 
APC funktionen



Process Simulator för hela fabriken

June 27, 2019 Slide 64

• Kopplingar mot processmodeller• Simulatorn tillämpas för följande
processavsnitt

• Kokeri
• Fiberlinjen
• Indunstning
• TM6
• SP6
• Kausticering

• En EOW är avsedd för simulering alt. 
Processtyrning.

• En av sju EOW; s är avsedd att användas för 
simulering eller som en vanlig EOW för 
processtyrning.

En simulator som används för Applikationstest/ FAT, Operatörsträning och Process utveckling
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Eva Nilsson

Underhållsteknik

Praktisk tillämpning av AFS 
2017:3

Sodapanneträffen 2019
2019-05-23



• Klargöra vad ’AFS 2017:3’ är för något

• Hur påverkar det er som sodapannoperatörer 

• Vilka krav en arbetsgivare ska uppfylla enligt 
regelverket

• Hur ni kan bidra till att regelverket uppfylls!

Syfte med min presentation



Inledning

70



Tryckkärl

➢ Pannor 7§

➢ Vattenvärmare 8§

➢ Övriga tryckkärl 9-10§
▪ Värmeväxlare

▪ Kokgrytor kök

▪ Hydraulackumulatorer

▪ etc

Vad är en trycksatt anordning?

71

- Trycksatta anordningar -

Rörledningar (11§) Cisterner (12§)

Vakuumkärl (13§)

AFS 2017:3 Kapitel 4

UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Definition
- AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar -

Föreskriften reglerar användning och kontroll.

Kontrollen avser att med jämna mellanrum tillse att anordningen är säker.

Reglering av användningen avser att reglera att den används, sköts och 
övervakas så att den även är säker mellan kontrolltillfällena. 

Fråga - Varför har arbetsmiljöverket valt att ha en föreskrift om 
trycksatta anordningar?

Svar - Trycksatta anordningar är arbetsutrustning med särskilda
risker! 
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vilken kontrollklass har en sodapanna?
- Kapitel 4 7 § Indelning av tryckkärl: Pannor -



Inte bara AFS 2017:3 - Trycksatta anordningar

75

AFS 2017:3
Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 

Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:01 

Arbetsmiljölagen Kap 3, 8§

Tryckbärande anordningar AFS 2016:1

Enkla tryckkärl AFS 2016:2

Provning med över- eller undertryck                                  
AFS 2006:8

Arbetsmiljölagen Kap 3, 8§

För tillverkning, konstruktion och provning gäller fortfarande:

NYHET! 

Övervakning av pannor och pannoperatörscertifikat

Sanktionsavgifter

AFS 2002:1 Användning av 
trycksatta anordningar

AFS 2005:3 Besiktning av 
trycksatta anordningar

AFS 2005:2 Tillverkning av 
behållare, rörledningar  
och anläggningar

AFS 2001:4 Gasolflaskor

AFS 2017:4 Ändring i 
föreskrifter om Kemiska 
arbetsmiljörisker         
(AFS 2011:19)

AFS 2017:5 Ändring i 
föreskrifter om Gaser 
(AFS 1997:7)

UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 2.0
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-16 Version 4.3

AFS 2017:3 handlar alltså om vilka krav som finns på en 
arbetsgivare för att uppnå hög personsäkerhet på trycksatta 

anordningar, med fokus på användning och kontroll.

Fråga – Vilka är då kraven?



Kontroll av pannor

Avser att med jämna mellanrum tillse att anordningen är säker

77
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1. Återkommande kontroll – Vid storstoppen
• Driftsprov

a) Funktionstest av säkerhetsutrustningen

b) Kontroll av pannan inte utsatts för skada, tex läckage

• In och utvändig undersökning, tex för korrosion och utmattning

UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vilken kontroll görs, av vem och när?
- Kontroll av sodapannan -

Kontroll utförs alltid av ackrediterat kontrollorgan (AKO)

2. Revisionskontroll
• ’Storstoppen’ - vid ombyggnation och andra planerade åtgärder

• Kontroll av eventuell skada och akuta reparationer

Osv…



Riskbedömning
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Riskbedömningar ska göras baserat på följande föreskrifter:

• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

• AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning

• AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vilka riskbedömningar?
- Riskbedömning -

När?

• Ombyggnationer eller andra förändringar

• Vid behov

• AFS 2017:3 Årlig översyn!

1. Psykosociala och fysiska arbetsmiljön i sodahus och manöverrum (B2)

2. Säker eldning av sodapannan och hantering av risker (C1)

3. Säker avställning (F3)

4. Övriga arbetssituationer – Tex Operatörsrondering, dränering av 
processutrustning, utskottning under drift 

⁺ Kvalitén på späd-, matar- och pannvatten, kondensat och 
ånga, samt åtgärder vid avvikelser (C4)

⁺ Åtgärder för att hämma beläggning och korrosion (C5)

Input till den fortlöpande tillsynen    



Fortlöpande tillsyn och livslängsjournal
(FLT)

81
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-03-21 Version 1.0

Syfte:

FLT vs Rondering
- Fortlöpande tillsyn -

Innehåll:

FLT

Spårbarhet:

Operatörsrondering/FU-rond
Personsäkerhet Driftssäkerhet

Krav dokumentation:
 När och av vem

 Hittade avvikelser

 Koppling till uppföljningsAO

Varierar

 Finns i underhållssystemet

 Enbart plopp på tavla att rond utförts 

 Helt odokumenterat

Krav enligt AFS 2017:3 + 
riskbedömning

Enligt rekommendationer 
maskinleverantör + egen erfarenhet
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Vid drift

UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vid oplanerade stoppSodapannan
- Livslängdsjournal –

Vid planerade stopp

 Daglig operatörsrond

 FU-ronder av UH

 Ständig övervakning

 Uppföljning driftsbetingelser

 FLT – Varje halvår (?)

▪ Kontroll märkning

▪ Analys driftsbetingelser

▪ Uppföljning av arbetsordrar

▪ Osv

 IU

 Planerade åtgärder

 Åtgärder pga upptäckt

 Driftsprov

 Dokumentera att stoppet gjorts

 Vad har åtgärdats 

 Reparationer?

 Orsak till stoppet

Livslängdsjournal

Åtgärder!
 Intervall storstopp

 Extra bevakning eller annat

Viktigt – Kännedom om hållfasthet i sodapannan
▪ Utmattning
▪ Korrosion, erosion, nötning
▪ Krypning
▪ Åldring

Oplanerade stopp

Planerade stopp

Drift

Arbetsordar



Övervakning av panna
Kapitel 6

84
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vad gäller för pannor?
- AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar -

I AFS 2017:3 finns ett tydligt krav på att det ska finnas en bedömning på övervakning, 
dvs ständig eller periodisk. Bedömningen ska göras av kontrollorgan.

Ställer även krav på dokumenterade rutiner:

Pannans uppgift 

Ständig övervakning alternativt Periodisk övervakning inkl dess övervakningsintervall och inställelsetid

Hur AG säkerställer att pannan har ständig övervakning när den startas

Hur AG säkerställt att tillräckligt många pannoperatörer är i tjänst för att utesluta att pannan lämnas utan övervakning när den är i drift

Hur AG säkrat att pannor som kräver ständig övervakning (där värme ackumuleras i farlig mängd) fortsätter att övervakas till dess 
restvärme inte längre utgör en fara 

På vilket sätt AG dokumenterar att operatörer befinner sig på plats vid pannan då den övervakas (6 kap 12 §) 

Pannans säkerhetssystem

Funktionen hos nedeldnings- och nödkylningssystem som är avsedda att starta vid bortfall av väsentliga funktioner 

De åtgärder som enligt tillverkarens bruksanvisning bör eller ska vidtas vid säkerhetsrelaterade larm

Operatören ska kunna 
• upptäcka avvikelser i tid, som kan leda 

till risker
• Vidta nödvändiga åtgärder för att 

bringa pannan till ett säkert läge
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Sammanfattande rutin
- Övervakning pannor -



Pannoperatörscertifiering
Bilaga 2 

87
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vi har ju redan detta! Eller?
- Pannoperatörscertifiering -

Vi har ju redan genomgått en certifiering!

Ja, det stämmer, men enligt nya regelverket 
är den inte godkänd.

Varför?
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Består av två delar
- Pannoperatörscertifiering -

Del 1 – Skriftligt prov

Pannoperatören ska avlägga ett skriftligt prov för att visa att samtliga kunskapskrav uppfylls. Certifikatet 
ska utfärdas av ett för uppgiften ackrediterat personcertifieringsorgan.

Övergångsregel: Vi har på oss till 2020-12-01 med att certifiera oss.

Del 2 - Årlig uppföljning

Arbetsgivaren ska årligen inlämna rapport till certifieringsorganet
• Vilka operatörer

• Vilken panna/kategori

• Hur vi säkerställt operatörens färdigheter och kunskap kring drift av pannan

• Vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget = vid ständig övervakning har övervakningen som huvuduppgift

• Om den certifierade inte övervakat pannan det senaste året ska anledning till det uteblivna uppdraget redovisas, tex föräldraledighet eller sjukdom
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Kunskapskrav
- Pannoperatörscertifikat -

Inget krav att gå utbildning – kan dock vara en bra 
förberedelse inför kommande certifieringsprov

Däremot gå igenom era egna rutiner och instruktioner.

Om ni har en simulator – träna ihop med de skrivna 
rutinerna!

Bilaga 2 – Certifiering av pannoperatörer 
som ska övervaka panna i klass A eller B 
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Vilken kategori sodapannan?
- Pannoperatörscertifikat -

Ackumuleras i farlig mängd = Om det kan bli ett fortsatt energiutbyte mot värmebärarmediet i 
pannan efter att förbränningsanordningen stoppats av en säkerhetskrets.



Ditt bidrag som operatör

92
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UH-teknik Eva Nilsson 2019-05-21 Version 1.0

Hur kan ni hjälpa till att säkra att vi klarar lagkraven
- AFS 2017:3 -

Riskbedömningar  

✓Efterfråga utifrån användning och drift

✓Bidra!

Instruktioner och manualer

✓Sträva efter att ha era rutiner nedskrivna och samlade så alla 
kommer åt dem

✓Ge input om något saknas, är otydligt eller felaktigt

✓Läs instruktionerna och jobba efter dem!

Kompetens

✓Repetera utbildningen enligt överenskommelse

✓Om ni har en simulator – träna tillsammans med era 
instruktioner

✓Upprätta er egen internutbildning och kör den!

✓Säg till om ni är osäkra över något – om du är osäker är 
nog fler det!

Arbetsordar!  

✓Skriv på rätt objekt!
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Eva Nilsson

Underhållsingenjör

Smurfit Kappa Piteå

+46 70 386 55 33

eva.nilsson@smurfitkappa.se

Tack för mig!

mailto:eva.nilsson@smurfitkappa.se
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Sodahuskommitténs
ERFAträff 2019

Kajsa Fougner, ÅF

Sekreterare Sodahuskommittén



ERFA 2019

Tema: Erfarenheter av svaga gaser, starka gaser, 
imgaser och metanoleldning

Dagen bestod av fyra huvuddelar:

➢ Valmet om gassystem

➢ Händelser internationellt, sammanställning 
Lappeenranta Universitet

➢ Exempel från Värö, Obbola, Husum och 
Mönsterås

➢ Inslag om regelverk, rekommendationer av Kiwa
Inspecta Technology



ERFA 2019 – Valmet om gassystem



ERFA 2019 – Valmet om gassystem



ERFA 2019 – Valmet om gassystem



ERFA 2019 – Valmet om gassystem



Kirsi S Hovikorpi

Händelser gassystem internationellt



Händelser gassystem internationellt



Händelser gassystem internationellt



Erfarenheter från SCA Obbola

Frans Hallgren, Erik Berglund, Joakim Demby, SCA Obbola

Erfarenheter från Södra Cell Värö

Marcus Nilsson, Karl-Anton Antonsson, Södra Cell Värö

Gasbrand på lösarplan i Södra Cell Mönsterås

Anders Eriksson, Daniel Loberg, Södra Cell Mönsterås

Erfarenheter från MetsäBoard Husum

Staffan Svensson, MetsäBoard Husum

ERFA 2019 – Erfarenheter medlemsbruk



ERFA 2019 – Mönsterås



ERFA 2019 – Mönsterås



ERFA 2019 – Mönsterås



ERFA 2019 – Mönsterås



ERFA 2019 – Mönsterås
Från skadegruppens protokoll:

”I samband med utcheckning inför uppstart efter höststoppet kom gaser ut från lutsystemet som antändes av 
svetsarbete på löpränneplanet. Bruket har gasvarnare för H2S i golvkanalerna, men gasen hann inte detekteras innan 
branden utbröt.

Branddörren till trapphuset på lösarplansnivån stod uppställd vilket innebar att de människor som tog sig ner genom 
trapphuset från de högre våningarna var tvungna att vända uppåt igen eftersom brandrök hade fyllt trapphuset.

Det är naturligtvis väldigt lockande att ställa upp branddörrarna för att förenkla arbetet under stoppen, men här visar 
det sig att det är befogat att dörrarna ska vara stängda.

Det förekommer att alla brukets anställda har egna gasvarnare, men alla entreprenörerna under stoppen har det 
normalt inte.

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå samt Husum har likt Mönsterås gasvarnare för H2S. Gruvön har dessutom gasvarnare 
för SO2. Bland annat Husum sänker torrhalten på brännluten inför stoppen för att minska risken för gasbildning i 
lutsystemet.

…

Efter denna händelse har Mönsterås genomfört förändringar i sina rutiner. Bland annat påbörjas utcheckningen först 



ERFA 2019 – Regelverk och 
rekommendationer



ERFA 2019 – Regelverk och 
rekommendationer



ERFA 2019 – Regelverk och 
rekommendationer

Ska du elda starka eller svaga gaser?
Ganska mycket att tänka på…



Tack!

Anmäl skador och incidenter via Sodahuskommittens hemsida, under 
Skadegruppen/anmäl incident.

http://www.sodahuskommitten.se/

http://www.sodahuskommitten.se/
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Sodalösar insident Frövi
2019-02-28

Anders Bergman



Händelseförlopp

• Ca kl.15 Problem med bubbelrör ger osäker visning av 
densitet och nivå i sodalösaren. Tar även hjälp av 
skiftgruppen.

• Kl.15-17 Operatörerna rensar men problemen kvarstår
Som en extra bonus blir det problem med tryckluften i 
stort sett samtidigt.

• Detta leder till en längre tid med lågt eller obefintligt 
svaglutsflöde till lösaren. Operatörerna går ner i last.

• Problemen med visningen av densitet och nivå fortgår.
Operatörerna tar prover på densiteten som ligger på ca 
22°Be, med något enstaka prov uppemot 30°Be.

• Vid kl.19 30 stannar omrörare 1. Hög ström.

• Kl. 20 En operatör ringer hem till mig och undrar vad de 
ska ta sig till. Omrörare 2 går tungt.

• Nedeldning påbörjas. 

TITLE OF PRESENTATION 117



Fortsättning

• Området kring sodalösaren spärras av

• Kl.20 30 Den andra omröraren stannar på överström.

• Vi misstänker att det delvis kristalliserat sig

• Pannan släcks 

• Vi gör bedömningen att vi inte har smälta i lösaren.
Vi har kört in stora mängder svaglut och hög nivå.

• När det slutat rinna stänger vi av svaglutsflödet och 
försöker pumpa ur lösaren. När vi kontrollerar visuellt 
ser vi att det kristalliserat sig i lösaren på vänster sida 
men inte på höger sida.

• När vi dränerar lösaren kommer en del men under 
ut/inloppsrören är det kristalliserat

TITLE OF PRESENTATION 118



TITLE OF PRESENTATION 119

Höger löp



TITLE OF PRESENTATION 120



Fortsättning

• Vi tittar ner vid vänsterlöpet 
och konstaterar ”hög densitet” i lösaren…

TITLE OF PRESENTATION 121



TITLE OF PRESENTATION 122

Vänster löp



Fortsättning

• Beslut om att köra svaglut till lösaren och 
försöka spola rent omrörarna med 
hetvatten tas.

• När vi påbörjar detta ser vi att trots den 
”höga densiteten” är det poröst.

TITLE OF PRESENTATION 123



TITLE OF PRESENTATION 124

Vänster löp



Fortsättning

• Vi fyller upp lösaren och kör med 
omrörarna under ca 1 timme.

• Sen tömmer vi lösaren och upptäcker att 
den är i stort sett ren!

• Vi fyller upp lösaren tar ur bubbelrören 
och kontrollerar dessa.

• Tänder pannan och tar anläggningen i 
drift 

• Ca 13 timmar lut till lut

TITLE OF PRESENTATION 125



Varför?
• Vi har endast ett system (bubbelrör) för 

nivåvisning och densitetsmätning. Vid denna 
typen av problem är operatörerna i stort sett 
blinda.
På densiteten tar man manuella prover vid 
dessa situationer men vi har inget alternativ 
på nivåmätningen. 

TITLE OF PRESENTATION 126



Finns det instruktioner
Ur kompassen INS-13553

TITLE OF PRESENTATION 127

Men om statusen är osäker är det i stor sett omöjligt att göra en 
bedömning av situationen?



Vad har vi lärt oss?

• Trots att vi körde med ”låg densitet” 
fortsatte kristalliseringen.

• Vi har lagt till driftslarm kring svaglut.

• Operatörerna har informerats om 
händelseförloppet.

TITLE OF PRESENTATION 128



Frågor

Tack!

TITLE OF PRESENTATION 129
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2018-04 Värö SP2, Bortfall av 
kylningen för värmeväxlingen 

för löprännornas kylvatten 
2018-04-18



2019-06-27 132

Opus

VKM= Mekaniskt renat vatten

Skiftrapport



2019-06-27 133

VKM pumpar stoppar



2019-06-27 134



2019-06-27 135



2019-06-27 136

Åtgärder för att säkerställa kylning vid bortfall av kemiskt renat vatten (VKM)

• Byggt en ny ledning från spolvatten (VKS) till kylvattnet till värmeväxlarna för 
löprännekylningen med en luftstyrd ventil 722H487.

• Vid bortfall av VKM av någon anledning eller vid elbortfall startar en diseldriven
spolvattenpump som håller trycket i VKS ledningarna.

• Om det blir elbortfall så går löprännekylpumparna på reservkraft.                   Den nya 
ventilen 722H487 har fjäder öppna om instrumentluften till ställdonet försvinner på 
grund av att kompressorerna stoppar. Reglerventilen till värmeväxlarna för 
löprännekylningen stannar i sitt läge, om mer kylning behövs så kan en handventil 
öppnas som går förbi reglerventilen.

• Om kylvattenpumparna stoppar så öppnar en ventil som förser löprännorna med  till 
löprännorna från reservkylvattentanken.



2019-06-27 137

VKM pumpar stoppar

Diseldriven pump



2019-06-27 138



2019-06-27 139
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Varför får vi hög slamhalt i grönluten?

Ronya Karlsson & Rikard Andersson
Nordic Paper Bäckhammar AB

Projektarbete



• Vår panna – Götaverken & Andritz, nuvarande last 900 
tTs/dygn.

• Problem med mycket svarta partiklar och flagor i grönluten.

• Får hög slamhalt vid hög last.

Problem & bakgrund



• Med detta arbetet vill vi undersöka varför vi får mycket slam i 
grönluten.

• Målet är att få en mer stabil och godkänd slamhalt.

• Frågeställningar:

1. Varför får vi en ökad andel slam i grönluten?
2. Vilken parameter beror slamhalten mest på. Lutens torrhalt, 
lutflödet eller lutens temperatur?
3. Blir det någon skillnad när vi kör kylda sprutor jämfört med 
okylda?

Syfte, mål & frågeställningar



• Ta ut extra suspensionsprover på grönluten under bestämda 
perioder.

• Sammanställning i Excel.

Metod & genomförande



Resultat













• Avgränsningar

• 1. Varför får vi en ökad andel slam i grönluten?

• 2. Vilken parameter beror slamhalten mest på. Lutens torrhalt, 
lutflödet eller lutens temperatur?

• 3. Blir det någon skillnad när vi kör kylda sprutor jämfört med 
okylda?

Diskussion



• Vi behöver jobba med att hålla en stabil förbränning 
och mindre variationer på torrhalten.

• Undersöka fler parametrar – andel primär-, och 
sekundärluft t.ex.

• Vill vi fortsätta köra med kylda sprutor?

Slutsatser


