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Sammanfattning 
Syftet med studien energieffektiv smältning har varit att öka och sprida kunskapen om 

hur gjuterier kan göra sin smältprocess mer energieffektiv. I rapporten samlades 

befintliga och nya metoder och tekniska lösningar som gör smältprocessen effektivare ur 

ett energiperspektiv. Rapportens innehåll har bland annat haft för avsikt att ge tips om 

energieffektiviseringsmöjligheter för smältning och tillsatshantering av järn och metall.  

 

Smält- och varmhållningsprocessen är den i särklass mest energikrävande processen i ett 

gjuteri. Dessutom är smältningen även den process som genererar störst förluster, i 

praktiken kommer cirka 40-60 % av den tillförda energin till nytta i form av värme i 

smältan. Resterande procentandel är förluster om energin inte återvinns eller återanvänds 

på något sätt. Vissa förluster är givetvis ofrånkomliga, men det finns många små och 

stora åtgärder som kan minska förlusterna och därmed ge en lägre energiförbrukning per 

ton smälta.  

 

Rapportens innehåll är tänkt att användas som en guideline för att åstadkomma en så 

energieffektiv smältningsprocess som möjligt för det enskilda företaget. Eftersom 

rapporten har ett utbildningssyfte kan vissa delar av rapporten användas som stöd för 

operatörer på företaget. Förutom slutrapporten har det även utformats anpassade 

sammanfattningar i PDF som ska kunna användas som stöd för personal ute i 

produktionen. 

 

Utöver alla tips på energieffektiv smältning utfördes försök som bland annat visade att 

energianvändningen per ton smälta i en induktionsugn varierade beroende på vilken 

sumpmängd som användes. 

 

Undersökningen som skickades ut i startfasen av studien har sammanställts och granskats 

av projektgruppen. Den visar bland annat att cirka 50 % av de svarande gjuterierna har en 

ugnspark som är äldre än 20 år. Den visar även att det fortfarande finns en signifikant 

potential att spara stora mängder energi genom att investera i lösningar som kan återvinna 

energi från kylvatten och frånluft.  

 

Nyckelord: 

Energieffektiv smältning, energieffektivisering, smältningsprocess, järn, metall, 

återvinning, smältugn. 
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Summary 
The study on Energy-efficient production has focused on increasing and disseminating 

knowledge on how foundries can make their melting process more energy efficient. The 

report brings together existing and new technologies and techniques that make the 

melting process more efficient from an energy perspective. The report's overriding aim is 

to convey energy efficient recommendations for melting and handling additives for iron 

and metal.  

 

The most energy-intensive processes by far in a foundry is melting and holding. In fact, 

melting only utilizes 40-60% of the added energy is in the form of heat in the melt 

making it the process that generates the greatest energy loss in a foundry. The remaining 

percentage is pure waste unless it’s recycled or reused. Some losses are of course 

inevitable, but there are a multitude of large and small measures that can reduce losses 

and thereby lead to lower consumption of energy per ton melted material.  

 

The report should be used as a guideline for the individual foundry to make the melting 

process as energy efficient as possible. Since the report is also educational, select parts of 

the report and tailored PDFs summaries can be employed in operator/staff training.  

 

Besides the recommendations for energy-efficient melting the study also includes 

experiments in an induction furnace, which showed that energy use per tonne melted 

metal varied depending on the amount of sump.  

 

The survey phase of the study showed that about 50% of responding foundries has a 

furnace older than 20 years. The survey also shows significant potential to save large 

amounts of energy by investing in heat exchanging solutions, which recycles energy from 

cooling water and exhaust air.  

 

Keywords: 

Energy efficient melting, melting process, energy efficiency, iron, metal, recycling, 

furnace.
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1 Tillkomst/Bakgrund 

Då smältprocessen är den enskilt största energikrävande processen i gjuteriet är det av 

intresse att undersöka effektiviseringsmöjligheterna i denna.  

Vi har nyligen avslutat projektet ”Energiåtervinning av svalnande gjutgods” och det här 

projektet ser vi som en del av en fortsättning till det arbete som gjorts där.  

 

Swerea SWECAST AB har under många år bedrivit forskning som berört föreliggande 

rapports mål, dvs. att minska energianvändningen i gjuterindustrin. Det blir då naturligt 

att, förutom att presentera nya råd&rön, lyfta upp äldre forskningsresultat som fortfarande 

är högst aktuella och som ger tips på hur smältningsprocessen kan bli mer energieffektiv. 

 

2 Inledning 

Att smälta järn och metall behöver inte vara några konstigheter i sig, men att göra det så 

kostnadseffektivt som möjligt med bibehållen kvalitet är en stor utmaning. 

Smältningsprocessen i ett gjuteri är det överlägset mest energikrävande processteget. 

Samtidigt är det även det steg som ger de största energiförlusterna i form av värme. Med 

det sagt kan slutsatsen dras att kostandseffektivteten till viss del är synonym med 

energieffektiviteten. En utökad inblick och inspiration för medarbetarna hur 

energiåtgången kan reduceras i smältningsprocessen, kan komma att resultera i en mer 

energieffektiv rutin genom hela processflödet från skrothantering till avtappning.  

 

För att bidra till en energieffektiv svensk gjuteriindustri och en ökad konkurrenskraft 

finns det intresse i att ingående undersöka smältningsprocessens olika delsteg ytterligare. 

Studien inriktar sig på att identifiera och sammanställa handfasta tips kring 

smältningsprocessen som gör den mer effektiv ur ett energiperspektiv. 

 

Projektet innehåller en mindre nulägesanalys för att kartlägga gjuteriindustrins aktuella 

behov av ny teknik och för att försöka sia om framtida behov av energieffektivisering. 

Detta har gjorts genom en enkätundersökning som gett svar på aktuella behov och en 

fingervisning om framtida utmaningar. 

 

Många gånger är energislöseri inte en medveten handling. Det råder fortfarande brist på 

kunskap och insikt om vilka parameterar som påverkar energiförbrukningen i en given 

process. För att öka kunskapen om hur olika åtgärder påverkar energiförbrukningen har 

projektgruppens forskningsarbete genomsyrats av att anpassa innehållet till en större 

målgrupp läsare. 

 

Studiens resultat är tänkt att användas som en guideline för att åstadkomma en så 

energieffektiv smältningsprocess som är möjligt för det enskilda företaget. 

Eftersom innehållet har ett syfte att utbilda medarbetare kan vissa delar av rapporten 

användas som stöd för operatörer på företaget.  

 

För att öka användarvänligheten och tillgängligheten har det även lagts fokus på att kunna 

erbjuda ett förkortat utbildningsmaterial i PDF-format. Materialet ska vara anpassat till 

ett givet delsteg i smältningsprocessen. 

 

Projektet är en avknoppning från tidigare projekt ”Energiåtervinning av svalnande 

gjutgods”, och har en naturlig koppling till det arbete som gjorts i detta projekt. 
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3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att öka och sprida kunskapen om hur gjuterier kan göra sin 

smältprocess mer energieffektiv. Målet är att identifiera metoder och tekniska lösningar 

som gör smältprocessen effektivare ur ett energiperspektiv. I projektet har det undersöks 

vilka energieffektiviseringsmöjligheter det finns inom smältning av järn, aluminium och 

koppar. Vi kommer efter projektets genomförande ha samlat ny och befintlig information 

i en guideline för energieffektiv smältning. 

3.1 Projektmål 

3.1.1 Huvudmål 

Huvudmålet har varit att studera metoder och tekniska lösningar för att reducera 

energianvändningen i smältprocessen. Resultatet från projektet är direkt implementerbart 

inom gjuteriindustrin. 

 

3.1.2 Delmål 

Genomföra litteraturstudier av befintlig nationell forskning i energieffektiv smältning 

inom gjuteriindustrin. Områdena som berörs är teknik, metoder och utveckling.  

 

4 Tillbakablick tidigare forskning 

Det har under de senaste tjugo åren i Gjuteriföreningens regim bedrivits diverse forskning 

inom området energieffektiv smältning. Några av de tidigare projekt som har genomförts 

beskrivs nedan och finns att tillgå i sitt fulla format via SWECAST: 

 

 En studie från 1992 innefattar bland annat en teknisk beskrivning av olika typer 

av elugnar i gjuterier. Där finns även beskrivet hur energibalansen för en 

induktionsugn kan se ut. Rapporten tar även upp olika faktorer som påverkar 

ugnens kostnad för drift och inköp.[5] 

 

 1995 gjordes en sammanställning och beskrivning av ugnar och annan utrustning 

som då var ny på marknaden, utifrån ett energiperspektiv.[6]  

 

 Samma år (1995) sammanställdes en rapport som fokuserade på effektivare 

energianvändning i aluminiumgjuterier. I denna rapport finns bl. a. checklistor 

över faktorer som påverkar energiförbrukningen, såväl processrelaterade 

(smältning/varmhållning, form- och kärntillverkning, gjutmaskin/verktyg, 

efterbehandling) som icke processrelaterade (byggnad, värmesystem, ventilation, 

kompressor/tryckluft, elsystem, belysning).[7] 

 

 Under 2002 utfördes en litteraturstudie, en enkätundersökning och några enklare 

praktiska försök. Teoridelen innehöll delar som beskrev smältutrustning, olika 

faktorer som påverkar smältningen, t.ex. chargeringsmaterial, hur rutiner 

påverkar tidsåtgången kring smältningen, infodring, logistik och operatörens 

påverkan. De praktiska försöken innefattade exempelvis jämförelse av smältning 

med och utan lock, med bra respektive sämre packningsgrad, eutektisk legering 

under hela smältförloppet, smältning av spån/briketter, optimerad chargering.[9] 
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 2008 genomfördes ett projekt med inriktning på smältning och 

skänkförvärmning där flera praktiska försök gjordes. En av slutsatserna blev att 

varje gjuteri har unika förutsättningar och man måste bedöma relevanta åtgärder 

och potentialer utifrån det enskilda gjuteriet.[4] 
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5 Teknik  

Detta kapitel beskriver olika ugnstyper, dess funktioner och vad som är signifikant för 

olika typer av smältugnar. Kapitlet innehåller även information om styrning, reglering 

och återvinningssystem. 

5.1 Olika typer av ugnar 

Nedan presenteras de vanligt förekommande ugnstyperna samt undertyper och i vissa fall 

fördjupad information om dessa.  

5.1.1 Induktionsugnar – För smältning av järn, stål, kopparlegeringar och Al 

För smältning av järn, stål och kopparlegeringar används ofta induktionsugnar. Det 

förekommer även gjuterier som använder sig av denna ugnstyp för att smälta aluminium. 

Den elektriska verkningsgraden skiljer sig beroende på vilken metall som skall smältas. 

För gjutjärn generellt, ligger den specifika energianvändningen mellan 650 – 1200 

kWh/ton smälta. 

 

Induktionsugnar kan delas in efter vilken frekvens ugnen arbetar vid. I regel benämns 

dessa olika typer som lågfrekvens- (LF), medelfrekvens- (MF) och högfrekvensugnar 

(HF). För benämning av lågfrekvensugn förekommer även nätfrekvensugn. Definitionen 

som används i denna rapport är enligt [9]: 

 Låg-/Nätfrekvensugn  50Hz 

 Medelfrekvensugn 100-1000Hz 

 Högfrekvensugn >1000Hz 

 

Numera talas det mest om att det krävs en viss frekvens för att smälta en bestämd mängd 

av ett specifikt material. Fördelar och nackdelar med att använda låga respektive höga 

frekvenser beskrivs i längre fram i rapporten. 

 Lågfrekvensugn (LF) 5.1.1.1

Lågfrekvensugnar använder nätfrekvensen 50Hz för att mata induktionsspolen. En 

induktionsugn med låg frekvens medför en starkare badrörelse vilket måste tas hänsyn till 

beroende på vilka egenskaper på smältan som eftersträvas. En för stor badrörelse hindrar 

slagg och övriga icke önskvärda produkter att komma upp till ytan, vilket i slutändan kan 

påverka kvaliteten på smältan. Dock ska det nämnas att en stark badrörelse är gynnsamt 

då legeringsämnen används. En stark badrörelse resulterar i att legeringsämnet erhåller en 

bra omblandning i smältan. För att dämpa badrörelsen byggs induktionsspolen inte lika 

högt upp som på induktionsugnar med högre frekvens.[9] 
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 Medelfrekvensugn (MF) och högfrekvensugn (HF) 5.1.1.2

Induktionsugnar i medelfrekvensområdet (100-1000Hz) och i högfrekvensområdet 

(>1000Hz) konstrueras ofta som degelugnar. Degeln, som omges av en vattenkyld 

induktionsspole (gäller även LF-ugn) är ansluten till en växelströmskälla som alstrar ett 

elektromagnetiskt växelfält i degeln. Figur 5.1.1.2 visar en principskiss på en MF-

induktionsugn av degeltyp.[9] 

 

 

Figur 5.1.1.2 – Principskiss induktionsugn. [12] 

 Vad bestämmer vilken frekvens som bör användas? 5.1.1.3

Vad som främst avgör vilken frekvens som skall väljas är storleken på ugnen. Den 

frekvens som rekommenderas ligger inom ett relativt brett intervall. Exempelvis kan en 

1000 kg ugn rekommenderas att använda en frekvens mellan 380Hz och 1060 Hz. Vart i 

detta område ugnsfrekvens bör vara beror på storleken på delarna som används vid 

chargeringen samt på hur stark badrörelse som önskas.   

 

Ett hjälpmedel för att matcha ugnskapaciteten med optimal frekvens är att använda 

diagrammet i figur 5.1.1.3. Diagrammet gäller för järn och stål och har utformats av 

H.M. Rowan med hjälp av praktiska försök och beräkningar. Den tjockare förlängda 

linjen fastställer den optimala frekvensen i förhållande till ugnskapacitet. Till exempel 

bör en ugn med 1000 kg kapacitet drivas med frekvensen 750 Hz. Diagrammet visar även 

det spann (undre respektive övre frekvensgräns) där smältning är möjlig. Inför 

nyinvestering bör hänsyn tas till dessa parameterar så att ugnstorlek och frekvens matchar 

tänkt produktion! 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 

2012-010_  

 

6 

 

 

Figur 5.1.1.3 - Klassificering av den optimala frekvensen för olika ugnskapacitet. 

[3] 

 

Problem som orsakas av för låg vald frekvens: 

 Svårstartad smältning. 

 Förkortad livslängd på infordring p.g.a. kraftig badrörelse. 

 Försämrad verkningsgrad och effektivitet. 

 

Problem som orsakas av för hög vald frekvens: 

 För hög spänning per varv spole, ger sämre effektivitet. 

 Dålig omrörning, för låg badrörelse. 
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 Energibalans i en induktionsugn 5.1.1.4

Av tillförd energi i en induktionsugn kommer i praktiken cirka 40-75 % till nytta i 

chargen. Förlusterna i transformator, omformare och kondensatorbatterier är i 

storleksordningen 6 %, förlust i spolen 17 % och den termiska värmeförlust 2 %. 

Vattenkylningen av spolen transporterar bort största mängden energin. Figur 5.1.1.4 

illustrerar energibalansen i en induktionsugn som ett sankeydiagram. Dessa siffror är 

baserade på en ny modern induktionsugn från ABP Induction. Det procentuella värdet på 

nyttig energin i chargen blir ofta lägre i praktiken på grund av olika förutsättningar i form 

av ugnens ålder, infordring och storlek. 

 

 
 

Figur 5.1.1.4 - Energibalans i en induktionsugn [12] 

 

5.1.2 Motståndsugn – För smältning av Al, Mg och Zn 

För den motståndvärmda degelugnen krävs bara en enklare effektstyrning, som kan göras 

med kontaktorer eller tyristorer. Motståndselementen är billiga och kan bytas på ett enkelt 

sätt. Verkningsgraden är högst vid full ugn och då uttag av smälta inte sker. Den sjunker 

emellertid snabbt då chargering sker (locket öppet) eller då ugnen inte är helt fylld.  

5.1.3 Rännugn – För varmhållning av järn, stål och koppar 

Värmningsprincipen för rännugnen går ut på att ett växlande magnetfält skapas i den 

smälta metallen i en kanal (ränna) under ugnsbotten med hjälp av en omslutande 

magnetspole, se figur 5.1.3. Smältan i rännan bildar tillsammans med smältan i ugnen en 

sluten ring. Rännan går i en båge ut från ugnsbotten, omsluts av induktionsspolen och går 

tillbaka genom ugnsbotten en liten bit från utgående öppning. 

 

För att ugnen skall kunna startas måste rännan vara fylld med smälta, som tillsammans 

med kvarvarande smälta på ugnsbotten ger en sluten krets för magnetfältet. Ugnen kan 

alltså inte tömmas helt eller måste den fyllas på med smälta från en annan ugn. Byte av 

legering medför med andra ord extra arbete. Vid gjutning med samma legering är 

rännugnen däremot bra och effektiv. Den ger en jämn temperatur i smältan (ca ± 2 °C) 
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eftersom flödet ut ur rännan eller rännorna ger en omrörningseffekt. Rännorna är ju i 

realiteten magnetiska pumpar.[5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Kupolugn 

Kupolugnen av varmblästertyp är en typ av shaktugn som används för kontinuerlig 

smältning och energikällan utgörs vanligen av koks eller gas. Grundkonstruktionen är 

relativt enkel men har succesivt förbättrats genom en rad åtgärder för att göra den 

effektivare. Främst används kupolugnar för smältning av gråjärn med så kallad 

duplexsmältning. Denna teknik innebär att kupolugnen kombineras med exempelvis en 

elektrisk varmhållningsugn för analysjustering och analysutjämning samt för förvärmning 

(mer om duplex i kapitel 5.2 Styrning och reglering). Smältkapaciteten för en stor 

kupolugn kan uppgå till 35 ton per timma. 

 

Kupolugnen består av ett vertikalt cylindrisk stålskal och är invändigt beklätt med ett 

eldfast infordringsmaterial. Järn, koks och kalksten chargeras från en öppning längst upp 

på kupolen. Höjden är normalt fem till sju gånger diametern. I nedre delen är plåtmanteln 

försedd med intag för blästerluft samt tapphål för järn och slagg. 

  

I botten är ugnen försedd med en så kallad trycksifon för kontinuerlig och full avtappning 

av smält järn ur ugnschaktets nederdel. Sifonen möjliggör även en effektiv 

slaggavskiljning ur det järn, som kontinuerligt rinner ur ugnens sifon. 

 

Kupolugnar av den nyare generationen är utrustade med vattenkylning av manteln och av 

de instickande formorna. Figur 5.1.4 visar en principskiss på en kupolugn. 

Figur 5.1.3 - Rännugnar i genomskärning[2] [5] 
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Figur 5.1.4 – Principskiss av en kupolugn 

5.1.4.1.1 Energibesparande åtgärder vid smältning med kupolugn 

 Håll ugnen väl fylld.  

 Möjliggöra återvinning av värmet från slaggkylningen. 

 I möjligaste mån minimera värmeförlusterna från tapprännorna genom täckning. 

 Förvärmning av blästerluften genom att ta tillvara på energin i rökgaserna. 

 Energin ur rökgaserna kan även användas till att förse lokalerna med 

komfortvärme.  

 

Ett pågående projekt undersöker möjligheten att producera elektricitet genom att använda 

energin i rökgaser. Ta kontakt med Swerea SWECAST eller besök hemsidan 

www.foundenergy.eu för mer information. 
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5.1.5 Gasoldrivna ugnar 

Nedan presenteras olika ugnstyper som drivs eller kan drivas på gasol. 

 Schaktugn 5.1.5.1

Schaktugn benämns även tornugn och som namnet anger, bildar ugnskroppen ett torn. 

Chargering sker i schaktets övre ände. Materialet passerar nedåt och möter de heta 

rökgaserna som leds in i schaktet i dess botten. Rökgaserna avger 

energi till materialet som torkas, förvärms, smälter och rinner nedåt och över till en 

intilliggande hållugn. Rökgaserna tranporteras enligt motströmsprincipen relativt 

chargen. Genom att förvärma förbränningsluften med hjälp av dubbelväggar i schaktet 

mellan vilka luften passerar sker en förbättring av verkningsgraden.[2] Figur 5.1.5.1 visar 

en principskiss på en schaktugn. 

 

 

 

Figur 5.1.5.1 – Principskiss på en schaktugn. 
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 Ugn med smältplan 5.1.5.2

Denna ugnstyp är liksom den föregående schaktugnen förbunden med en separat hållugn 

eller utgör själv även hållugn. Innanför chargeringsluckan finns ett sluttande plan, på 

vilket materialet placeras. På ömse sidor om planet, finns (i regel) två brännare placerade. 

Rökgasuttaget finns i taket ovanför smältplanet. Det är i denna ugnstyp svårare att 

åstadkomma tillräcklig uppehållstid för rökgaserna vid chargen, vilken ger ugnen en lägre 

verkningsgrad och högre emissioner. Ugnstypen kan förses med filter för att avskilja stoft 

ur rökgaserna. Dessa måste dock spädas med kalluft för att filtret inte skall överhettas. 

Detta sker exempelvis genom spädning med uteluft vilket tyvärr ökar rökgasvolymen. 

 

Om ugnen förses med rekuperator som förvärmer luften till brännarna kommer 

verkningsgraden att öka. Dock krävs att det ingående materialet är rent annars kommer 

rekuperatorn att smutsas ned med beläggningar vilket får följden att 

värmeöverföringsförmågan sjunker.[2] 

  Gasoleldad degelugn 5.1.5.3

En gasoleldad degelugn används för smältning men även för varmhållning. Ugnstypen 

används ofta i gjuterier som gjuter många olika legeringar. Degelugnen kan uppnå relativt 

hög verkningsgrad eftersom den kan utrustas med god isolering och lock som minskar 

strålningsförlusterna, t.ex. då produktionen inte är igång. Ugntypens slutna konstruktion 

bidrar således till förbättrad energi- och miljöprestanda. Det rökgasflödet som ändå sker 

från ugnen innebär energiförluster och en miljöbelastning. Figur 5.1..3 visar en 

gasoleldad degelugn.[2] 

 

 

Figur 5.1.5.3 - Gasoleldad degelugn[2] 
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 Hållugn i anslutning till smältugn 5.1.5.4

Hållugnens funktion är att hålla temperaturen på smältan vid den nivå som processen 

kräver samt att ge föroreningar möjlighet att flyta upp till ytan där de kan avlägsnas. En 

stor hållugnsvolym ger erfarenhetsmässigt bättre kvalitet på smältan. Vid t.ex. en 

smältkapacitet på 2,5 ton/h är ofta hållugnen på 10 ton. 

 

Tappning från hållugnen sker, i gjutjärnsfallet, i regel genom att ugnen tippas med hjälp 

av hydraulik. Baddjupet i en hållugn bör hållas hög, eftersom man vid stora 

nivåskillnader måste tippa ugnen kraftigare i samband med tappning. Badrörelserna ökar 

då och slitaget likaså. De ökade badrörelserna blandar åter in en högre andel föroreningar 

(slagg) i smältan. Dessa hinner inte upp till ytan igen, där de kan avlägsnas genom 

slaggluckan. Smältans kvalitet försämras. Normalt 

hålls baddjupet inom 400-500 mm.  

5.2 Styrning och reglering 

Allmänt beskrivs de system som ugnsleverantörerna erbjuder som relativt 

väl utprovade, men det kan dock ibland förekomma att intrimningen inte är godtagbar. 

Genom att använda ett intrimmat och fungerande styrsystem finns en stor potential för 

energibesparing. [12] 

 

Kostnaderna för ett styrsystem varierar beroende på vilket utförande som väljs. Ofta väljs 

ett något enklare system för smältugnsdelen och ett noggrannare för hållugnen. Genom 

att inhämta användbara data kan dessa användas som beslutsunderlag för att genomföra 

förbättringar i processen. Vid en dålig smälta kan data analyseras och felet blir möjligt att 

spåra, vilket gör att ett sådant system kan vara användbart till mer än att just styra 

smältprocessen. 
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5.2.1 Systemöversikt på ett smältverk med induktionsugn 

De ingående delarna refererar till figur 5.2.1. Figuren visar en systemöversikt på en 

modern medelfrekvensstyrd induktionsugn. Systemet kan delas in i mekanisk utrustning, 

elektrisk utrustning, styrutrustning och hjälputrustning. 

 

 

Figur 5.2.1 - Översiktsbild på ett system med induktionsugn [12] 

 

I de mekaniska delarna ryms ugnskroppen, infordring, hydraulik och tipputrustning. De 

elektriska delarna är transformatorer, omformare, kondensatorbatterier, 

högspänningsanslutning och spole. Styrutrustningen kan bestå av våg- och 

processövervakningssystem. Dessa system kan följas av exempelvis operatör, drift- och 

underhållspersonal i realtid och kan synkroniseras med övriga produktionslinjer. 

Hjälputrustningen kan bestå av kylsystem för ugn och elektronik, chargeringsutrustning 

och lock med utsug. 

5.2.2 Effektvakt 

Många gjuterier har avtal med leverantören av el att endast göra ett visst totalt effektuttag 

per timme. Om effektuttaget är högre måste en straffavgift betalas. För att inte riskera att 

gå över maxgränsen installeras ofta en effektvakt. Konsekvensen av effektvakten är att 

strömtillförseln till ugnarna plötsligt kan minskas eller helt slås av. När effektvakten slår 

till sjunker smältans temperatur i ugnen och smältan måste hettas upp på nytt. Detta får 

till följd att samtidigt som gjuteriet håller sin totala energiförbrukning per timme inom 

specificerad nivå, ökar energiförbrukningen per ton smälta. Då effektvakten plötsligt kan 

slå till, anser många operatörer det är bättre att varmhålla så nära tapptemperatur som 

möjligt för att snabbt kunna tappa då tillgänglig effekt för värmning till tapptemperatur 
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finns igen. I ett sådant fall är det mer energieffektivt att varmhålla vid lägre temperatur 

och sedan snabbt överhetta till tapptemperatur. 

Effektvakten kan alltså ha negativ inverkan på energiförbrukningen räknat per ton smälta. 

Om effektvakten ofta måste gå in och dra ner eller slå av effekten bör gjuteriets maxnivå 

för effektuttag per timme ses över och kanske ökas. [9] 

 

5.2.3 Registrering av driftsdata 

Automatisk registrering av driftsdata förekommer allt mer och är ofta integrerat med styr- 

och reglersystemet. För stora anläggningar med höga kapaciteter är det viktigt att snabbt 

fastställa felorsakerna så att eventuella stopp blir korta med minsta möjliga 

produktionsbortfall. Det kan även vara av vikt att kunna visa för kunder hur materialet 

har behandlats i samband med smältningen.[2] 

 

5.2.4 Twin Power för induktionsugnar 

Det finns styrsystem som kan förse två eller fler ugnskroppar med ström, kallat 

duplexstyrning eller tandemstyrning, se figur 5.2.4. Det medför möjlighet att smälta i en 

ugnskropp och att varmhålla smälta i en annan. Tiden från smältning till tappning kan 

därigenom minskas. Duplexstyrning med två ugnskroppar ökar metallproduktionen med 

ca 40 % jämfört med en ugnskropp. Med flera ugnskroppar kan nyttjandegraden på 

ugnssystemet ytterligare ökas. Kostnaderna för installation, körning och underhåll blir 

lägre för duplex system än för samma antal ugnskroppar med varsitt styrsystem. 

 

Duplexa-, triplexa- och multisystem bidrar till att utnyttjandegraden av ugnarna närmar 

sig 100 %. Systemen ger stor flexibilitet vad gäller legeringsvariationer och att möta 

varierande behov av grå- respektive segjärn. Möjlighet ges också att sintra en ugn 

samtidigt som en annan smälter. Kostnaderna för installation, körning och underhåll blir 

lägre för multipla system jämfört med samma antal ugnar med enugnssystemet. [9] 
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Figur 5.2.4 - Styrsystem av Twin Power-typ [12]   

5.2.5 Power switch för induktionsugnar 

En enklare tvåugnskörning med lägre investeringskostnad är det så kallade Power 

Switch-systemet. På grund av att endast en ugn i taget kan tillföras effekt har detta 

styrsystem inte den flexibilitet som ett system av Twin Power-karaktär. Utifrån 

produktion och andra förutsättningar kan ett Power Switch-system dock vara ett lämpligt 

val. 

 

Figur 5.2.5 - Styrsystem av Power Switch-typ. [12]  
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5.2.6 Automatisk avgjutning 

Det finns ett antal olika tekniker för att optimera avgjutningsprocessen. Ett exempel är 

Optipour® som är en automatisk avgjutningsteknik som har utvecklats av ABP Induction 

AB. Systemet arbetar med hjälp av kamera och laser och kan anpassas beroende på vilken 

avgjutningsform som används. Genom att använda ett automatiskt avgjutningssystem kan 

övertappningen reduceras. 

 

En jämförelse har gjorts av ABP som visar följande: 

Vid ett antagande om en producerad mängd smälta på 30 000 ton/år och en 

avtappningsvikt på 25 kg/detalj skulle den automatiska avgjutningen spara cirka 1100 ton 

smälta per år.[12] 

 

Dessa dryga tusen ton smälta motsvarar ett teoretiskt energiinnehåll på cirka 500 MWh 

om det vore järn. Vidare antas att verkningsgraden på ugnen varit cirka 50 % under 

smältningsprocessen vilket ger en besparingspotential på 1000 MWh/år. Figur 5.2.6 visar 

ett praktiskt exempel på avgjutning vid användning av OPTPOUR
®
. 

 

 

Figur 5.2.6 - Exempel på avgjutning med hjälp av OPTIPOUR®[12] 

 

5.2.7 Avsaknad av styrsystem 

För de gjuterier som av någon anledning inte har möjlighet att installera någon typ av 

styrsystem är det extra viktigt att ha en god bild över vad som händer i smältverket. 

Operatören har i dessa fall en viktig roll i hur mycket energi som förbrukas. För att kunna 

sänka energiförbrukningen måste operatören vara medveten om vilka faktorer som 

påverkar förbrukningen. De uppgifter operatören behöver veta för varje charge är 

framförallt energiförbrukningen, temperaturen och chargevikten. Utifrån dessa uppgifter 

samt kunskapen om påverkande faktorer måste operatören själv kunna härleda orsaken 

till variationer i energiförbrukningen. Med ökat medvetande och erfarenhet kan 

förbrukningen reduceras.  

 

Ett av de viktigaste verktygen för att kunna sänka energiförbrukningen utan styrsystem är 

att veta energiåtgången per charge. Det är fortfarande många gjuterier som idag inte har 

någon mätare av energiförbrukningen vid ugnen. En sådan mätare kan lätt installeras. Det 

finns gjuterier som smälter på känn, både vad gäller temperatur och chargeringsvikt. 

Genom att mäta temperaturen undviks onödig och kostsam överhettning!  

 

De operatörer som inte mäter temperaturen regelbundet utan istället går på tiden eller på 

badytans utseende råkar ofta överhetta smältan uppemot 50°C. Chargeringsmaterial 

tillsätts ofta ugnen så att badytan når slaggranden från tidigare smältor som sitter kvar på 
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ugnsväggen. Beroende på infodringens kondition kan vikten chargerat material variera 

avsevärt med denna metod.  

 

För att kunna bestämma energiförbrukningen och göra riktiga korrigeringar i rutinerna 

bör chargeringsmaterialet vägas. Även tappad mängd smälta och slaggvikten bör mätas. 

Stor mängd slagg är ofta ett tecken på att smältrutinerna inte följts optimalt.  

 

Massbalansen i ugnen är viktig att veta, inte bara utifrån energisynpunkt utan även vad 

gäller metallutbytet. Gjuteriet kan få mycket värdefull information utifrån vikter och 

kemiska analyser på ingående material, tappad smälta samt slagg. [9] 

Mer om optimering av smältprocessen kan läsas i kapitel 8. 

 

5.2.8 Ugnslock 

Från ugnen sker en konstant strålningsförlust från badytan. Om lock används kan denna 

förlust reduceras. Genomförda studier från gjuteriföreningen visar att lock sparar upp till 

10 % av den till ugnen tillförda energin. Det finns många olika typer av lock, allt ifrån 

rent manuella lock till styrbara lock med inbyggt utsug med möjlighet till återvinning. 

För att få en fungerande användning av lock bör locket noga anpassas till den ugn och 

produktionssätt som tillämpas. En bra locklösning har större potential att användas och 

fungera i praktiken. 

Vid behov av utbyte eller nyinvestering av lock och/eller ventilationssystem bör en 

övervägning ske om dessa två kan kombineras. Då teknikutvecklingen hela tiden går 

framåt kan en investering i ny teknik vara lönsam, både utifrån arbetsmiljö-, energi- och 

ett kvalitetsperspektiv. Ett exempel på ny teknik är ECO TOP där locket kombineras med 

punktutsug. Se figur 5.2.8. 

 

  

 

Figur 5.2.8 - Locklösning som kombinerar lock med utsug.[12] 

  



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 

2012-010_  

 

18 

 

5.3 Återvinningssystem 

5.3.1 Återvinning av restenergier 

Innan återvinning av restenergier sker, ska energi- och processoptimering genomföras i 

de system/objekt som är aktuella för återvinning. Anledningen till detta är att undvika 

återvinning av den energi som kan kopplas till slöseri. Genom att undvika att återvinna 

slöserier kan investeringen för återvinningsanläggningen bli mindre och därmed mer 

kostnadseffektiv. Dessutom kommer dimensioneringen bli mer rätt i förhållande till 

behovet. Finns möjligheten att kombinera investeringen för återvinning med andra 

investeringar, exempelvis miljö- och produktionsförbättrande åtgärder, kommer 

respektive förbättringar bli mer ekonomiskt gynnsamma än om varje åtgärd skulle 

finansierats var för sig. 

 

Kvaliteten på den återvunna energin är viktig att tänka på, dvs. att den tillgängliga 

temperaturen från återvinningskällan bör hållas så hög som möjligt. Detta ger större 

möjlighet att återanvända energin för avsett bruk. Det gäller att matcha återvunnen energi 

med det energibehov som finns inom verksamheten, både mängd och kvalitet. Med rätt 

kvalitet kan den återvunna energin användas till andra produkter såsom komfortvärme, 

tappvarmvatten och fjärrvärme. Det är vanligt förekommande att återvunnen energi av 

hög kvalitet blandas med energier med lägre kvalitet och tappar därmed de mest 

eftersträvade användningsområdena. Figur 5.3.1 visar exempel på olika 

användningsområden för återvunnen energi med varierande temperatur. 

 

 

Figur 5.3.1 - Exempel på användningsområde beroende på tillgänglig 

återvinningstemperatur [11] 

5.3.2 Ugnskylning och återvinning av kylvatten 

Smältugnar kyls via vattenkylda system. Inkommande kylvattentemperatur är ofta 30-40 

°C. Utgående vattentemperatur är 0-25 °C högre än inkommande vattentemperatur 

beroende vattenflödet och i vilken fas ugnen befinner sig. Genom att höja in- och 

utgående kylvattentemperaturer förbättras möjligheterna till värmeåtervinning av olika 

slag. 

 

På flödesschema V50:103 i bilaga 2 och figur 5.3.2.1 framgår principen för hur ett 

kylsystem kan designas för att erhålla värmeåtervinning vid så hög temperatur som 

möjligt. 
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Vissa gjuterier har temperaturer på det utgående kylvattnet på ca 75-80 °C, men samtliga 

gjuterier vittnar om att det har krävts många och långa diskussioner med ugnstillverkarna 

för att nå en högre temperaturnivå. Vid något gjuteri anses att en högre temperatur på 

kylvattnet gör att det blir mindre termisk förslitning på ugnens delar eftersom 

temperaturskillnaderna på ugnens delar blir mindre. Detta finns dock inte styrkt i den 

studerade litteraturen och finns därför en anledning till att återkomma kring detta. 

 

 

Figur 5.3.2.1 - Principskiss för hur ett kylsystem kan designas för att erhålla 

värmeåtervinning vid så hög temperatur som möjligt.[11] 

 

Vid återvinning av kylvatten finns det olika återvinningsstrategier, bland annat beroende 

på fastighetens befintliga uppvärmningssystem. Potentialen som finns genom återvinning 

av kylvattenenergin från ugnarna är mycket god och tyvärr inte fullt utnyttjad. Då det 

förekommer kylsystem till ugnar, med kombinerad kylning av både styrskåp och 

induktionsslingor bör dessa båda flöden separeras för att kunna utnyttja 

återvinningsegenskaperna samtidigt som kylegenskaperna inte försämras och kan 

kontrolleras bättre. 

 

Temperaturstyrning av kylvattenpumpar är att föredra då kylvattenflödet regleras efter 

ugnens belastning och körsätt, och därigenom få en minskad energiåtgång för 

kylvattenpumparna. Möjligheter för avsättning av restenergier kan variera från industri 

till industri beroende på det interna energisystemets uppbyggnad. Efterfrågas stor 

flexibilitet är vattenburna system att föredra då distributions- och lagringsmöjligheter är 

stor. Att ha luftburna system kan vara en begränsning av samma anledningar. Kan 

restenergin användas i närheten av där den produceras är det av fördel. 

 

För att kunna tillvarata de variationer i energiflödet som smältprocessen genererar är det 

en fördel att ha ett värmesystem med större volym, se figur 5.3.2.2. I det större systemet 

finns en högre potential att ackumulera energin från processen. 
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Då värmesystemet är mindre finns en risk, att det under uppvärmningssäsongen, blir en 

brist på restenergier. Föreliggande scenario leder till att inköp av energi för att värma 

anläggningens lokaler under drift blir nödvändig.  

 

I båda fallen kan det vara till fördel att lagra energin, fast av olika orsaker. Figur 5.3.2.2 

visar att, om ett litet värmesystem används, är kortidslagring ett bra alternativ för att ta 

upp variationerna under dagen, medan i ett större system kan det vara ett lager för att 

lagra värme för användning under icke produktionstid, eller till och med ett säsongslager. 

 

 

Figur 5.3.2.2 - Varaktighetsdiagram för ett mindre respektive större 

värmesystem.[11] 

 

Vid lagring av restvärme är det nödvändigt att flöden med olika temperaturer separeras. 

Strävan är att ha så varma flöden som möjligt eftersom värmeväxling exempelvis till 

omgivningen då blir effektivare, bland annat eftersom ett lägre flöde krävs. 

Värmeåtervinning ur främst vätskekylda kompressorers och induktionsugnars kylslingor 

kan tillsammans ge temperaturer strax över 70 °C. Restenergier från andra processer så 

som sandkylning och blästringsmaskiner levererar sällan tillräckligt höga temperaturer 

utan ger endast temperaturer kring 25-40 °C. Att mixa flöden är således olämpligt 

eftersom ett samlat flöde med lågt energiinnehåll då erhålls. Bättre är att hålla isär 

energikvaliteterna och exempelvis lagra och använda det energirika flödet i 

lokaluppvärmningssystemet. Flödet med mindre energiinnehåll kan fungera som 

stödprocess genom att exempelvis förvärma tilluft eller lokalt värma begränsade 

utrymmen. 

 

Att tillhandahålla ett restenergilager med lägre kvalitet kräver en större lagringsvolym än 

om kvaliteten vore högre. Det problemet kan bland annat lösas genom att använda en 

värmepump för att höja kvaliteten och sänka erforderlig volym på lagret eller att höja 

lagrad lågvärdig energi till högre nivå. Denna metod är tillämpningsbart för 
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volymmässigt stora säsongslager såsom akviferer
1
, bergrums- eller borrhålslager. I figur 

5.3.2.3 ses ett exempel på hur ett återvinningssystem kan se ut med ungefärliga 

temperaturnivåer som finns att tillgå i ett gjuteri. 

 

 

Figur 5.3.2.3 - Principskiss för värmeåtervinning med en ackumulatortank med 

ungefärliga temperaturer.  

 

5.3.3 Återvinning av rökgaser 

Principen för återvinning av rökgaser och ventilationsluft är först och främst att minimera 

flödena genom att utsugen placeras så nära utsläppskällan som möjligt.  Det finns även 

möjligheter att styra fläktar så att de matchar gällande behov, detta kan ske genom 

varvtalsstyrning av fläktar och behovsstyrd reglering. Att kombinera ett punktutsug nära 

utsläppskällan med behovsanpassad processventilation är det optimala ur energisynpunkt. 

  

Det används inte bara energi till fläktarbetet utan under en stor del av året måste den 

utventilerade luften ersättas med uppvärmd luft utifrån. Denna uppvärmningskostnad 

utgör en stor del av gjuteriets energi- och uppvärmningskostnader. Här gäller som i annan 

återvinning att försöka i största möjliga mån att separera högre kvalitet från lägre, så att 

återvunnen kan användas på bästa sätt. 

 

Rökgaser som genereras främst ur bränsleeldade ugnar, innehåller stora värmemängder 

med höga temperaturer. Sådana varma flöden är exemplariska för värmeåtervinning, men 

gaserna kan innehålla aggressiva partiklar och föroreningar varför värmeväxling i vissa 

fall försvåras. Detta är framför allt aktuellt för rökgaser från gaseldade 

aluminiumsmältugnar och därför presenteras nedan åtgärder för att minimera problemen 

varpå en effektiv värmeåtervinning kan erhållas.  

 

De största problemen erhålls då rökgasernas temperatur överstiger aluminiumets 

smältpunkt (cirka 550-660°C) och kan därmed innehålla smälta aluminiumpartiklar vilka 

                                                 
1 En akvifer är en geologisk bildning som lagrar grundvatten med så stor lagringskapacitet och så stor genomsläpplighet 
att grundvatten kan utvinnas ur den i användbara mängder. 
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är ytterst aggressiva mot ferritiska material
2
. Flera leverantörer av rökgasvärmeväxlare 

hävdar dock att om temperaturen understiger aluminiumets smältpunkt ska inte rostfria 

eller syrafasta stål påverkas negativt. Andra material som kan vara av intresse tack vare 

sin motståndskraft är keramer och kompositmaterial. Genom att täcka ytorna med en 

skyddande emalj kan ytterligare skydd mot korrosion erhållas. Förutom problemet med 

korrosion och nedbrytning innehåller gaserna alltid sot och stoft som kan lägga sig på 

värmeledande ytor och försämra värmeöverföringen i värmeväxlaren och i värsta fall 

täppa igen den helt.  Därför bör växlarens material vara slätt och varpå stoftet har svårare 

att fästa, dessutom bör växlaren vara robust så att rengöring är möjlig. (Creutz, 2000) 

5.3.4 Anpassa utrustning 

Den utrustning som leverantörerna tillhandahåller har ofta inte med energiåtervinning 

som en naturlig del i konstruktionen (även om detta numera förekommer i större 

utsträckning än tidigare). Här är det upp till gjuterierna att ställa krav i samband med 

upphandling av ny utrustning.  

 

Vid inköp av exempelvis en ny sandkylare måste det ställas krav på inom vilket 

temperaturspann utrustningen ska arbeta. En befintlig sandkylare är med största 

sannolikhet dimensionerad för systemtemperaturer som motsvarar ett kylvattensystem 

med ingående och utgående temperaturer på runt 25 respektive 35 °C. Vid nyinvestering 

finns det möjlighet att ställa krav på högre utgående temperatur på kylvattnet t.ex. 85 °C. 

Detta ger tillverkaren möjlighet att kunna dimensionera sandkylaren för dessa 

förutsättningar och dessa temperaturer möjliggör en direktväxlad värmeåtervinning. 

  

Det är även lämpligt att ställa krav på vilken temperatur man vill ha på det ingående 

vattnet. Om sanden skall kylas till t.ex. 45 °C, medför systemtemperaturer på 50 - 80 °C 

att inte all energi från sanden kan återvinnas. Om den ingående vattentemperaturen 

däremot är 40 °C kan mer energi återvinnas. 

 

De systemtemperaturer som befintliga sandkylare ofta är dimensionerade för (25 - 35 °C) 

gör att en värmeåtervinning med hjälp av direktväxling mot värmesystemet inte är möjlig. 

Detta medför att om värmeenergi skall återvinnas till värmesystemet måste en 

värmepump användas. På flödesschemat i bilaga 3 V50:003 och figur 5.3.4 finns en 

principskiss för hur en värmeåtervinning med värmepump skulle kunna se ut.  

 

                                                 
2 En typ av struktur som förekommer i järn- och stålmaterial. 
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Figur 5.3.4 – Principskiss för värmeåtervinning från sandkylare med 

värmepump[11] 

 

Ytterligare ett alternativ för att återvinna energin från sandkylaren är att förvärma 

uteluften i ett ventilationsaggregat.  Vad gäller utrustning är det av största vikt att alla 

typer av värmeväxlare är väl dimensionerade och är utförda så att igensättning, 

beläggningar m.m. på sikt inte försämrar utrustningens prestanda. Alternativt att 

utrustningen är enkel att rengöra. Värmeväxlarnas prestanda kan enkelt 

fjärrövervakas.[11] 

5.3.5 Ekonomi och energieffektiv teknik 

En faktor som bromsar införandet av energieffektiv teknik är givetvis 

investeringskostnaderna. Det vanligaste sättet att besluta huruvida en investering ska 

genomföras eller inte är att beräkna återbetalningstiden. Många gånger krävs en mycket 

kort återbetalningstid, ofta mindre än ett år, för att en investering ska anses lönsam. Detta 

trots att den tekniska livslängden på investeringen är mångdubbelt längre. Utmaningen 

här är att uppmana gjuterierna att göra sina kalkyler kring investeringar på ett annat sätt.  

 

När det gäller investering i energikrävande utrustning, till skillnad från 

produktionsrelaterade investeringar, kan det vara bra att använda LCC-metoden (Life 

Cycle Cost). Denna metod tar hänsyn till utrustningens livslängd och driftskostnad. Detta 

är en lämplig metod att använda då investeringen är oberoende av de producerade 

enheternas produktlivslängd (d.v.s. hur länge produkten går i produktion).  Det kan även 

nämnas att det är bra om det finns en investeringsplan för ett antal år fram i tiden, detta 

möjliggör mer genomarbetade investeringar och det ges tid att hitta synergier mellan de 

olika investeringarna och behoven. [11] 
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6 Metoder för smältning av järn 

6.1 Råmaterialhantering - Energibesparande åtgärder 

Kommande rubriker under kapitel 6.1 ger handfasta tips hur energiförbrukningen kan 

sänkas genom rätt hantering av skrotet innan det chargeras. Storleken på råmaterialet har 

även betydelse för energiförbrukningen, mer om det i kapitel 6.2. 

6.1.1 Torrt chargeringsmaterial 

Torrt chargeringsmaterial är en säkerhetsfråga samtidigt som det krävs energi för att koka 

bort vattnet. För att värma ett kilo (1 liter) vatten från rumstemperatur till 100 °C och 

omvandla det till ånga åtgår ca 0,7 kWh. Om ugnen behöver köras med låg effekt eller 

tillfälligt stängas av på grund av fuktigt chargeringsmaterial så ökar energiåtgången vid 

smältningen kraftigt.  

Rost bildas snabbt på fuktigt järn och stål. Rosten förslaggas vid smältning vilket medför 

ökad energiförbrukning. Kostnader för att deponera slagg samt ökat slitage på 

ugnsinfodringen bör vägas in i kostnadsberäkningen. Se även punkten om blästrat 

chargeringsmaterial nedan. Stora rostmängder kan ge problem vid tillverkning av segjärn 

och kompaktgrafitjärn(CGI).  

Handfasta tips: 

 Ett tak över materialgården minskar problem med blött skrot. 

 

 Tak på lastbilarna vid transport av chargeringsmaterial minskar problem med 

blött skrot. 

 

 Utnyttja spillvärme från ugnventilation, kylvattnet från ugnar eller kompressorer 

för att värma och torka råmaterialet. Gjuterier med inbyggd materialgård med 

värmeslingor i golv och materialfickor upplever att detta fungerar mycket bra. 

Det åtgår cirka 4,9 kWh/ton för att värma järn från en vintertemperatur på -15 °C 

till +20 °C. Med ett energiåtervinningssystem så kan chargeringsmaterialet 

värmas upp på ett billigt sätt till betydligt över rumstemperatur före chargering 

av ugn. Se även punkt 5.3.  

 

 Bearbetningsspånor kan förtorkas med exempelvis centrifug. 

 

 Retur av återgång direkt från urslagning-bläster till ugn medför att viss energi, i 

och med att materialet fortfarande är varmt, kan utnyttjas. 

 

 Samarbete med skrotleverantör för att pressade plåtbalar etc. skall vara så torra 

som möjligt. Skrot och plåtbalar hanteras på ett sådant sätt att de inte utsätts för 

regn och väta vid leverans/förvaring till gjuteriet. 

6.1.2 Krossning 

 Krossa skrot och återgång i fragmenteringsanläggning.  

 

 Krossingen kan minska mängden sand som följer med ner i ugnen, sanden 

kräver lika mycket energi för att värmas upp som järnet. Slaggmängden minskar, 

liksom kostnaderna för slagghantering och deponi. 
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 Krossningen bidrar till att eventuellt vatten som fastnat i fickor i råmaterialet kan 

rinna ut. 

 

 Krossningen gör att mer material kan lyftas av magneter vilket ger kortare 

chargeringstid. 

 

 Krossningen möjliggör bättre packning av chargeringsmaterialet i ugnen så att 

smältningen går snabbare och med lägre energiförbrukning. 

 

 Krossning kan motverka att råmaterialet hänger sig och bildar bryggor. 

Bryggbildning medför snabb överhettning av smältan, vilket är energikrävande 

och dessutom direkt farligt. 

 En lyckad tillämpning av krossning 6.1.2.1

Ett försök har gjorts i ett spanskt gjuteri där företaget investerat i en så kallad käftkross, 

en runner breaker. Figur 6.1.2.1 visar en bild på en ”runner breaker” från EURO EQUIP. 

Olika parameterar mättes före och efter installationen och resultatet visade bland annat: 

  

 Smältugnarnas energieffektivitet ökade med 8,7 % (kW/ton). 

 4,5 % reduktion av energiförbrukning hos anläggningens ugnar, främst tack vare 

en lägre produktion av slagg (45 % mindre) och den kortare tid som locket 

behövde vara öppet för att exempelvis ta bort slagg. 

 Packdensiteten i krossat material ökade från 0,7 till 1,35 ton/m
3
 (93 %) vilket 

innebar 50 % mindre transporttid för truckföraren. 

 50 % högre sandavskiljning. 

 Minskad bryggbildning i smältugnarna. 

 

Figur 6.1.2.1 - Runner breaker från EURO EQUIP. Källa: 

http://www.euroequip.es/sites/default/files/yuatsuki_1.jpg 

 Återgång 6.1.2.2

 

Den vidhäftande form- och kärnmassan medför följande: 

 Nödvändigt med regelbunden och dyrbar rengöring av platsen för skrotlagring. 

http://www.euroequip.es/sites/default/files/yuatsuki_1.jpg
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 Högre energiförbrukning vid smältning på grund av nödvändigheten för tätare 

avslaggning. 

Följderna av låg packningstäthet hos återgångsmaterialet är bl.a. följande: 

 Minskning av ugnens energimässiga verkningsgrad. 

 Högre energiförbrukning hos ugnen på grund av nödvändigheten att ha locket 

avlyft under en längre tid. 

 Minskad smältkapacitet och därigenom minskad produktionskapacitet. 

 

Krossning och sönderbrytning ger fördelar: 

 Genom att form- och kärnmassor avlägsnas från återgångsmaterialet minskar 

behovet av städning av upplagsplatser. Vidare minskar mängden slagg i ugnen 

med 45 %, vilket i sin tur minskar behovet av avslaggning av ugnen. 

 

 Höjningen av skrymdensiteten minskar trucktransporterna och rörelsen hos 

lyftanordningen vid ugnen med en tredjedel. Vidare ökar ugnens verkningsgrad 

med 5-10 %. Tiden för chargering av ugnen minskas med 20-25 %. Dessutom 

erhålls ett mer optimalt utnyttjande av området för skrotupplag.[13] 

6.1.3 Blästrat chargeringsmaterial 

 Sandrester är massa som måste värmas. Ett kilo sand kräver ungefär samma 

energi att värmas till slagg som ett kilo järn kräver för att bli smälta, ca 

500kWh/ton. 

 

 Kostnader för att deponera extra slagg som uppstår samt det ökade slitage på 

ugnsinfodringen som uppstå vid smältning av sandigt och rostigt 

chargeringsmaterial, bör vägas in i kostnadsberäkningen för blästring.  

 

 Blästring av chargeringsmaterial bör avgöras från fall till fall. Ingen ensidig 

rekommendation kan göras. Blästringsoperationen kräver extra personal och 

energi. Blästringen tar även bort oxider som kan fungera som 

kärnbildningspunkter. Kärnbildningspunkterna höjer smältans kvalitet. 

 

 Jämför blästring med krossning för att se om fördelar kan uppkomma i det egna 

gjuteriet. 

6.2 Chargering - Energibesparande åtgärder 

Under denna rubrik presenteras energibesparande åtgärder som kan göras i samband med 

chargeringen. Packningen av råmaterialet är ett viktigt steg i chargeringen för att uppnå 

en lägre energiförbrukning per ton smälta. Förutom punkt tre som beskriver hur 

packningen bör ske finns ett försök redovisat under kapitel 9.2.2. 

 

 Tiden för smältförloppet påverkar energiåtgången på ugnarna. En kort smälttid, 

snabb överhettning och omedelbar tappning utan onödig hålltid är det som ger 

mest energieffektivitet. För att uppnå en god energieffektivitet bör rutiner 

användas som minskar tiden som ugnen är påslagen.    
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 Rätt kolhalt från början. Att lösa in mer kol i redan smält material tar tid och 

kräver ofta en förhöjd temperatur. Båda faktorerna påverkar energiförbrukningen 

negativt.  Håll ordning på kolhalten i de olika råvarusorterna. Använd ett 

datorprogram för att räkna ut vilken blandning som ger rätt kolhalt i smältan. 

 

 Packa råmaterialet så tätt som möjligt utan att det kan bildas sprängkrafter när 

chargeringsmaterial kilats fast på tvärs i ugnen och expanderar av värmen.  En 

gammal tumregel anger maximal längd på chargerat material till 1/3 av ugnens 

diameter. Ett väl packat råmaterial är viktigast vid starten så att ugnens 

induktionsfält kan tas upp av råmaterialet. När en sump bildats så skall storleken 

och utformningen på råmaterialet motverka bryggbildning och häng. Hög 

packningsgrad och rent och torrt råmaterial minskar tids- och energiåtgången i 

ugnen.   

 

 Chargera i rätt ordningsföljd. Lägg lättsmält material som exempelvis tackjärn i 

botten. Ugnens energieffektivitet ökar när den har en smälta att arbeta med. Om 

tackjärnet är rostigt och fuktigt är det även en säkerhetsfråga att inte släppa ner 

det i en smälta. 

 

 Chargeringsvagn med skakpackning ger snabb chargering och god packning av 

råmaterialet. Om ugnslocket delvis kan vara påsatt vid chargeringen är detta 

givetvis bra. 

 

 Pressa briketter av spånor från bearbetning. Briketterna minskar 

chargeringstiden jämfört med lösa spånor och ger även en viss sänkning av 

energiförbrukningen vid smältning.   

 

 Kontrollera att chargen inte hänger sig och bildar ett lock. Under locket blir 

smältan snabbt överhettad vilket sliter på ugnens infodring och kostar energi 

samtidigt som det är direkt livsfarligt ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

 Chargera på sådant sätt att restvärmen tas tillvara i ugnen. Fyll varm ugn vid 

skiftets slut, exempelvis på kvällen. När nästa skift börjar så är ugnen 

fortfarande varm och chargen varm och torr. Det nya skiftet kan starta 

smältningen snabbare. Ungsinfodringen visar ofta ett lägre slitage om ugnen 

hålls varm. 

 

 Chargering för hand och med magnet tar förhållandevis lång tid jämfört med att 

använda chargeringsvagn eller liknande och leder till värmeförluster om 

ugnslocket (om sådant finns) måste öppnas varje gång chargeringsmaterial skall 

laddas i ugnen. 
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 Det rekommenderas att hålla en eutektisk sammansättning på smältan under hela 

smältförloppet. En järn-kol legering har en lägsta smältpunkt vid 4,3 % kol. 

Erfarenheten visar att främst kol, kisel- och fosfor-innehållet påverkar 

smältpunkten.  Kolekvivalenten (C ekv) tar hänsyn till detta i formeln: 

C ekv = Kolhalten i % + Kiselhalten i %/4 + fosforhalten i %/2  

Eller formeln skriven på annat sätt: 

            
   

 
   

  

 
 

o Vid en kolekvivalent på 4,3% smälter gjutjärnet vid lägst 

temperatur. Om kolhalten ökas eller minskas från denna kemiska 

sammansättning så stiger smältpunkten.  

o Det går att beräkna hur råmaterialet skall tillsättas i ugnen för att 

under hela smältförloppet, fram till den sista chargeringen hålla 

ugnsinnehållet på en kolekvivalent på 4,3%. Den sista 

chargeringen bestämmer den slutliga ekvivalenten.  Den 

intresserade läsaren finner en ingående instruktion av detta på 

sidorna 25 -29, i Gjuteriföreningens skrift ”Energieffektiv 

smältning av järn i induktionsugn, 021114, av Rikard Källbom” 

som kan erhållas gratis från Swerea SWECAST AB, av 

medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen.  

6.3 Smältning  

6.3.1 Induktionsugn 

 Om personalen är medvetna om hur de kan påverka energiåtgången både positivt 

och negativt och de handlar därefter, kan stora besparingar göras. Arbeta fram 

arbetsrutiner som ger låg energiåtgång. Se mer i kapitel 8. 

 

 Det som har störst inverkan på energiåtgång vid smältning med en 

induktionsugn är tiden för smältning och varmhållning. Tumregeln är att 

använda så kort tid som möjligt för detta. Full ugnseffekt så tidigt som möjligt 

och därefter under hela smältförloppet ger det snabbaste och mest 

energieffektiva smältförloppet. Värt att notera är att om inte råvaran som 

chargerats i ugnen kan utnyttja all den tillförda effekten så kommer värmen till 

största delen försvinna i form av varmvatten genom ugnens kylslingor. Faktorer 

som påverkar hur mycket effekt chargen kan tillgodogöra sig är bland annat 

storlek och form på råmaterialet, packningsgraden, renhet och torrhet på råvaran, 

tempot vid chargeringen, råmaterialets temperatur. 

 

 Mätning av ugnens energiförbrukning kan göras. Finns det inte en lättanvänd 

energimätare i ugnens styrsystem så kan en sådan installeras i efterhand. 

Energiåtgången för varje smälta bör noteras. Se nästa punkt nedan. 

 

 Personalen i smältverket bör få veta energiförbrukning, temperatur, chargevikt 

för varje smälta. Om jämförelse görs med föregående smältor kan operatörerna 

själva upptäcka variationer i energiförbrukningen. De kan då bygga upp en 
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erfarenhet om orsaker till skillnader i energiåtgång. Med ökat medvetande och 

erfarenhet kan energiförbrukningen sänkas. Exempelvis kan lättavlästa diagram 

ge en snabb indikation på om det finns någon trend på energiåtgången. 

 

 Använd rätt frekvens på ugnen. En del induktionsugnar kan växla frekvens med 

hänsyn till vikten på smältan, storleken på chargerat material samt önskad styrka 

på badrörelsen. 

 

 Övertemperering av smältan bör undvikas. Ibland görs det exempelvis för att få 

in kol i smältan, för att få en mer lättflytande slagg eller av metallurgiska 

orsaker. Men åtgärder bör vidtagas för att undvika överhettning.  

o Gör praktiska försök på det egna gjuteriet för att ta reda på vad det kostar 

att övertemperera smältan kWh/grad/ton. Tillverka diagram eller skalor så 

att alla blir medvetna om energiåtgången vid övertemperering.   

o Övertemperering bränner bort legeringsämnen och kärnbildningspunkter 

och ger därmed metallurgisk försämring. Övertemperering minskar 

livslängden på infodringen.  Det tar även tid för en övertempererad smälta 

att gå ner till lämplig avgjutningstemperatur.  

o  Om övertemperering inte kan undvikas – använd full effekt på ugnen samt 

ugnslock. 

o Behovet av förvärmning kan minskas med skänkar förvärmda till rätt 

temperatur eller användning av välisolerade skänkar. 

 

 Om lock används på smältugnar minskar det energianvändningen. Mät 

energiåtgång på de egna ugnarna med och utan användning av lock. Även tiden 

från smältning till tapptemperatur minskar. Besparingen av energi och tid bör 

vägas mot risken för bryggbildning som ökar om inte smältverkspersonalen kan 

se smältan. 

 

 Mät temperaturen ofta. Smältverkspersonal som försöker använda tiden eller 

smältans utseende för att bedöma smältans temperatur övertempererar ofta 

smältan före provtagningstemperaturen. Mät temperaturen istället för att gissa. 

Efter användningen av temperaturlans – byt mätspets och låt instrumentet svalna 

före nästa mätning.  

 

 Många gjuterier fyller på råmaterial i ugnen tills smältans yta når den slaggrand 

som sitter kvar på ugnsväggen sen tidigare smältor. Men infodringens tjocklek är 

olika beroende på graden av slitage, så uppskattningen av smältans vikt varierar 

avsevärt med denna metod. För att kunna bestämma energiförbrukningen per ton 

smälta och hitta energieffektiva rutiner behöver råmaterialet vägas. Det är även 

bra att väga tappad mängd smälta samt slaggvikten. Stor mängd slagg indikerar 

att förbättringar kan göras, både med avseende på energiåtgång och på 

metallutbytet.  

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 

2012-010_  

 

30 

 

Fördelar med sump/startklump 

 Vissa lågfrekvensugnar kräver en sump av smält metall eller en startklump för 

att kunna startas, men även ugnar som använder högre frekvens kan fungera 

bättre om en sump med smält metall lämnas kvar vid tappningen. Mer effekt kan 

då matas in i ugnen från början och den totala metallproduktionen mätt över 

flera smältor kan ökas. Försök vid det egna gjuteriet ger svar. Några 

ugnsmodeller har en induktionsslinga som inte går ända ner till botten av ungen 

med dessa är sump en lämplig metod. 

 

 Ugnen kan köras med hög effekt från början och den totala smältkapasiteten 

mätt över flera smältor kan ökas, tiden för smältning minskas. 

 

 Vid ugnsmodeller där induktionsslingan inte går ända ned till ugnensbotten är 

det ofta bra med sump. 

 

 Sartklump ger en naturlig försmälta med hög kol och kiselhalt.  Det förhindrar 

att kisel löses ut från infodringen vilket kan ge så kallat kiselkok. 

 

 Startklump kan vara ett bra sätt att ta tillvara överskottsmetall från föregående 

smältor. 

Nackdelar med sump/startklump 

 Sump kan medföra explosionsrisk vid chargering med fuktigt eller rostigt 

råmaterial. 

 

 Användningen av startklumpar minskar chargeringsflexibiliteten, eftersom det är 

svårare att byta legering.  

 

 Användningen av startklumpar kräver hantering med kran eller travers. 

6.3.2 Hållugn 

o Ugnar med av Twin Power-modell med en styrning och två ugnskroppar där en 

ugnskropp kan användas som hållugn när den andra ugnen används till 

smältning. 

Fördelar: 

 Flexibilitet i avgjutningen. 

 

 Ökar mängden tillgänglig smälta vid små smältugnar. 

 

 Smältugnarna kan användas på natten med lägre elpris, smältan används sedan 

på dagen ur hållugnen. 

 

 Kan sänka den ur elnätet uttagna maxeffekten. 

 

 Om stor smältugn används så kan den stora momentana smältamängden 

portioneras ut till avgjutningen efter behov. 
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Nackdelar: 

 Gjuteri med hållugnar använder många kWh för att hålla smältan varm. 

 

 Kan ge lägre metallurgisk kvalitet på smältan. 

 

 Höjer den av gjuteriet använda lägstanivån på elanvändningen. 

 

Drift och underhållskostnader. 

6.4 Avtappning 

6.4.1 Övertemperering 

Vid tappning från ugn till skänk förloras energi till omgivningen, dels via strålning och 

dels i form av absorption av energi till skänkens infordringsmaterial. Avgjutning bör ske 

vid en bestämd temperatur och för att kunna erhålla önskad temperatur efter förlusterna, 

måste man övertemperera.  

Nackdelen med det förfarandet, förutom att det behövs mer energi, är att man löser upp, 

alternativt förpassar till slaggen på ytan, vissa kemiska föreningar som senare kan vara av 

värde att ha kvar, s.k. kärnbildningspunkter. Detta kan i ett senare skede leda till en sämre 

stelningsreaktion, dvs. ett sämre gjutgods. 

 

Av denna anledning förvärms skänkar i möjligaste mån, men då förlusterna är 

ofrånkomliga måste övertemperering ske i viss grad. Gjuterierna är medvetna om detta 

och på de flesta håll har processen optimerats eftersom energin kostar pengar. Även 

skänkförvärmningen kostar pengar naturligtvis, och var minimiläget för totalkostnaden är 

måste provas fram lokalt. 

 

6.4.2 Kostnad för övertemperering 

Övertemperering påverkar energiförbrukningen och därmed kostnaden, vilket figur 

6.4.2.1 och 6.4.2.2 illustrerar. I ett generellt exempel blir den teoretiska 

energiförbrukningen (exklusive förluster) 18,25 kWh högre då ett ton Fe övertempereras 

från 1534 °C till 1680 °C. I Figur 6.4.2.2 som visar kostnaden som funktion av 

temperaturen kan det exempelvis utläsas att vid ett elpris på 70 öre/kWh ökar kostnaden 

med cirka 13 kronor per ton Fe. Vid en årsproduktion på 20 000 ton smält gods landar 

kostnaden för övertemperering på 255 000 kronor. Om energipriset skulle komma att öka 

med 2 % per år skulle motsvarande kostnad år 2017 bli drygt 282 000 kronor.  

Antas en ugnsverkningsgrad på 50 %, vilket är rimligt, ökar kostnaderna till det dubbla. 

Bevisligen är övertemperering en betydande kostnad. För att ge ett adekvat svar på de 

specifika kostnaderna för de egna ugnarna krävs praktiska prov. Ta kontakt med Swerea 

SWECAST för mer information. 

Observera att varje linje för respektive material är uppdelade i uppvärmnings-, 

smältnings- och övertempereringsfaser. Det krävs alltså att temperaturen når 

smälttemperatur för att en teoretisk avläsning ska kunna göras. Rent termodynamiskt i en 

förlustfri miljö (teoretisk) krävs en energitillförsel om 260 kWh (figur 6.4.2.1) för att 

värma upp och smälta ett ton järn till den teoretiska smälttemperaturen på 1534°C. På 

liknande sätt används figur 6.4.2.2 med skillnaden att varje kWh har tilldelats en kostnad 

på 70 öre. 
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Figur 6.4.2.1 - Teoretisk energiåtgång för att värma ett ton gods till en viss 

temperatur. 

 

 

Figur 6.4.2.2 - Teoretisk kostnad för att värma ett ton gods till en viss temperatur. 

Elpris 70 öre/kWh 

 

 

7 Metoder för smältning av aluminium och koppar 

7.1 Materialhantering 

7.1.1 Torkning och förvärmning 

Råmaterial för aluminium- och ädelmetallgjuterier förvaras i Sverige alltid inomhus. 

Aluminiumgjuterierna får i allmänhet sitt råmaterial i form av färdiglegerade tackor eller 

stång, alltid staplat på pall. Detta gör att råmaterialet inte tar så stor plats och därför utan 

problem kan förvaras inomhus. Ädelmetallgjuterierna får sitt råmaterial i form av 

krossade bitar eller spån, allt med känd sammansättning. De här gjuterierna förändrar inte 

legeringssammansättningen i någon nämnvärd grad efter uppsmältning. 
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Stöldrisken måste minimeras och är en stor anledning till att allt råmaterial alltid förvaras 

inomhus, en annan fördel är förekomsten av fuktbesvär minskar. Förvärmning tillämpas i 

vissa fall, där möjligheter finns att ta tillvara spillvärme från t.ex. ugnar. 

7.2 Chargering 

Då råmaterialet har gynnsam form uppstår inte några chargeringsproblem och ugnen kan 

vid satsvis smältning chargeras med hög packningsgrad. Vid kontinuerlig smältning 

tillsätts råmaterial i lämplig takt, i stort sett utan de risker som förknippas med 

järnsmältning. 

 

7.2.1 Spån från bearbetning 

Spån från bearbetningen kan med fördel användas för återsmältning. Antingen installeras 

utrustning för direkt spånsmältning eller pressas spånet till briketter.  

Speciella pressar finns framtagna för ändamålet och kostnadsbesparingen relativt att sälja 

spånet som skrot måste beräknas i varje enskilt fall. Det finns även företag som 

specialiserat sig på just pressning av spån till briketter. 

Mer om det här finns att läsa i följande forskningsrapporter: 

091115 – Maria Nylander, ”Spånåtervinning på metallgjuterier” 

980629 – Peter Nayström, ”Brikettering av stål och gjutjärnsspån samt slipmull” 

7.3 Smältning 

Svenska gjuterier är idag medvetna om den över dygnets tid varierande elpris-taxan. 

Avtal med el-leverantörer innehåller även villkor på maximalt uttagen effekt och högre 

pris vid överuttag. Detta gör att effektstyrning alltid finns tillgänglig för att undvika 

onödiga utgifter. 

7.3.1 Sump 

Ugnar som konstruktionsmässigt kräver att sump används, körs med sump. Är det inte 

nödvändigt används sump i princip inte. 

7.3.2 Hållugn 

Hållugn används där så är nödvändigt. Priset för drift och underhåll av en hållugn känner 

alla gjuterier till och hållugn undviks där så är möjligt.  

Även det faktum att det i en del fall finns förtjänster att göra vid layoutbyte för att 

eliminera behovet av hållugn är förändringsbenägenheten liten. Detta för att kostnaden 

för bytet är stor, både i material, ombyggnad och inkörningsperiod. 

7.3.3 Transport av smält metall i termos 

Stena Metall AB har utvecklat ett koncept för transport av smält aluminium. Konceptet 

innebär att metallen smälts och legeras till lämplig sammansättning av 

råmaterialsleverantören. Istället för att efter detta gjutas till tackor levereras materialet i 

smält form till kund i så kallade ”termosar”. En termos kan innehålla ca 30 ton smält 

aluminium, och fördelen är förstås att kunden slipper värma och smälta inkommande 

råmaterial. Smältan i termosarna uppges sjunka cirka 3 ºC i timmen. Detta koncept kan 

vara värt en närmre utvärdering beroende på produktion.  

 

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 

2012-010_  

 

34 

 

7.4 Behandling  

7.4.1 Ren smälta  

Olika metoder för avlägsnande av föroreningar och föroreningsrisker förekommer. 

Samtliga är motiverade av de på gjutgodset ställda kvalitetskraven och ingen behandling 

utförs om den inte är nödvändig. 

7.5 Tappning 

7.5.1 Övertemperering 

Se kapitel 6.4.1. Övertemperering innebär en kostnad. Denna försöker man givetvis 

minimera men på grund av förluster vid transport och avgjutning är en viss 

övertemperering alltid nödvändig. Åtgärder för att minskas förlusterna är exempelvis lock 

på transportskänkar och korta gjutstrålar. 
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8 Att styra med normalläge och standard 

Kapitel 8 beskriver en metod att styra normalläge och standard. Texten är ett bidrag från 

DynaMate Industrial Service AB. Innebörden kan vid intresse förklaras i sin fulla version 

av DynaMate IS AB. Det finns även möjlighet att ta del av ett gott exempel från Åkers 

Sweden AB. Åkers Sweden AB började arbeta med att effektivisera sin 

smältverksprocess. Initialt började de med att börja mäta energiinnehållet i varje smälta 

och låta operatörerna registrera värdet tillsammans med övriga kvalitetsparametrar efter 

varje smälta. 

 

Förbättringsarbete handlar om att minska variationen och att höja lägstanivån för 

prestationen i en organisation. För att kunna förbättra krävs två grundläggande 

förutsättningar. Först måste normalläget vara känt. Finns inget normalläge finns ingen 

referenspunkt att jämföra med, d.v.s. vetskapen om att det finns en avvikelse. Den andra 

grundläggande förutsättningen som måste finnas för att kunna förbättra är en 

överenskommelse om ett för närvarande bästa sätt att genomföra arbetet på. Resultatet 

arbetet ger blir den sämst nu godkända nivån som arbetsmomentet skall resultera i. Det 

finns därmed ett standardiserat arbetssätt, ett normalläge när det gäller processens resultat 

och därmed något som kan förbättras om standarden följs.[8] 

 

För att kunna arbeta med normalläge behövs en genomarbetad standard som bas. Utifrån 

processbeskrivningen ska metoderna Avvikelse, Ständig förbättring och Utmana 

användas som verktyg för förbättring. Verktygen används för att stödja gruppens 

förbättringsarbete och ge ett dynamiskt arbete mot en förbättrad standard. Allt eftersom 

förbättring av standarden sker kommer en mer detaljerad beskrivning av processen 

behöva kompletteras med rutiner, instruktioner och standardoperationstider.[8] 

 

Det är dock ingen idé att ha en mer detaljerad standard än vad gruppen behöver för att 

kunna förbättra sin process i dagsläget. Viktigare är att se till att standarden går att följa 

och att säkerställa att den verkligen följs och först därefter ta nästa steg för att ge ny input 

till arbetet med att öka kapabiliteten och effektiviteten i processen. Figur 8.1 visar 

schematiskt hur ett normalläge uppnås.[8] 

 

Figur 8.1 - Att jobba med normalläge [8] 
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Allt eftersom standarden blir mer detaljerad och förutsättningar skapas för att följa 

standarden, kommer variationen i resultatet som processen att minska och effektiviteten 

öka. 

 

Att jobba med ständig förbättring enligt ovanstående principer fungerar för alla typer av 

processer och benämns ibland Lean och att Lean-verktyg används för förbättring. Det 

som i grunden är Lean är dock kopplat till insikten och förståelsen för varför standard och 

normalläge är viktigt och hur de påverkar processvariationen och därmed effektiviteten. 

På samma sätt är det förståelsen för varför visualisering och realtid har betydelse och att 

det sedan blir en grund till val av metoder, verktyg och arbetssätt för att förbättra 

standarden. Arbetet kommer ge ett proaktivt arbetssätt då det genom förbättring av 

standarden förebygger att fel och störningar uppkommer. En mer fungerande process 

kommer att vara effektivare, blir lättare att förbättra genom att variationen minskar och 

ge en jämnare och bättre kvalitet som resultat. 

 

Förhållandet mellan det som är Lean (insikten och förståelsen om grundläggande 

principer och dess betydelse för processen), verktygen och det som skall stödjas (motorn i 

arbetet med ständig förbättring) kan visualiseras med figur 8.2.[8] 

 

 

Figur 8.2 - Lean [8] 
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9 Resultat från enkätundersökning och försök 

Kapitlet redovisar utvalda resultat från den genomförda enkätundersökningen, samt 

resultat från de försök som har utförts. Enkätundersökningens svarsbilaga finns i sin 

helhet i bilaga 1. 

9.1 Enkätundersökning 

För att kartlägga gjuteriindustrins aktuella behov och för att försöka sia om framtida 

behov av energieffektivisering, har projektgruppen valt att genomföra en 

enkätundersökning som skulle kunna ge svar på aktuella behov och en fingervisning om 

framtida utmaningar. Frågorna utformades på ett sådant sätt att följande statistik skulle 

kunna sammanställas: 

 Ålder på gjuteriernas ugnspark. 

 Förekomsten av återvinningssystem från kylvatten. 

 Förekomsten av återvinningssystem av frånluft. 

 Styrsystem på ugnar. 

 

Av totalt 90 utskick besvarades enkäten av 15 företag (17 % svarsfrekvens). 

9.1.1 Ålder på gjuteriernas ugnspark 

Resultatet redovisas på ursprunglig årsmodell och placeras i tioårsintervall. Resultatet tar 

inte hänsyn till om ugnen har renoverats. Svar som redovisats med ett intervall >10 år 

räknas inte med i resultatet. På grund av en låg svarsfrekvens för ugnstyperna motstånds-, 

olje- och gasolugn redovisas de ugnstyperna inte i resultatet. Av de som angett 

fullständigt svar för frågan ”ange årsmodell” blev resultatet enligt tabell 9.1.1. 

 

Tabell 9.1.1 - Ange årsmodell 
Ugnstyp Äldre än 1970 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2009-2012 

Induktion 13,6 % 13,6 % 27,3 % 0 % 40,9 % 4,6 % 

 

 

9.1.2 Förekomsten av återvinningssystem från kylvatten 

Resultatet redovisas på ugnsbasis av det antal ugnar som är anslutet till något sorts 

värmeåtervinningssystem för kylvattnet. Motivering till detta är att varje ugn har en 

individuell potential för återvinning av energi ur kylvattnet. Av de svarande som har 

angett fullständigt svar på om det sker värmeåtervinning från ugnens kylvatten eller inte, 

blev resultatet enligt tabell 9.1.2. De som svarat blankt på denna fråga tas inte med i 

föreliggande resultat. 

 

Tabell 9.1.2 - Återvinner ni energi från kylvattnet? 
Svarsalternativ Andel (%) 

Ja 45 

Nej 55 

 

9.1.3 Förekomsten av återvinningssystem från frånluft 

Resultatet redovisas på företagsbasis av det antal företag som har någon sorts återvinning 

av värmen i produktionslokalens frånluft. Frågan tycks ha tolkats på olika sätt, varför 

resultatet redovisas ur ett mer allmänt perspektiv. För en framtida undersökning bör 

frågeställningen vara mer specifik från vilka värmekällor frånluften kommer och hur 
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värmen i den återvinns. Detta kan bland annat ge en uppfattning om hur vanligt det är att 

gjuterier återvinner värme ur sina punktutsug ovan ugnen. Av de svarande som har avgett 

fullständigt svar på om det sker värmeåtervinning ur frånluften eller inte, blev resultatet 

enligt tabell 9.1.3. De som svarat blankt på denna fråga tas inte med i föreliggande 

resultat. 

Tabell 9.1.3 - Återvinner ni energi från utgående ventilationsluft från ugnarna? 
Svarsalternativ Andel (%) 

Ja 36 

Nej 64 

 

9.1.4 Styrsystem på ugnar 

Resultatet från frågan ”Ange typ av styrning” redovisas i tabell 9.1.4. 

 

Tabell 9.1.4 - Ange typ av styrning 
Svarsalternativ Andel (%) 

Manuell 65,4 

Halvautomatisk 23,1 

Automatisk 11,5 

 

9.2 Försök 

Under projektettiden genomfördes ett försök. Försöket avsåg att kartlägga om 

energiåtgången per ton smälta varierar beroende på hur stor mängd sump som används i 

smältugnen. 

 

Ett annat försök har gjorts inom ramen för ett annat projekt vid namn 

FOUNDRYBENCH. Försöket tar upp sambandet mellan packningsdensitet och 

energiförbrukning i chargeringen. 

9.2.1 Sumpmängd 

Den 13 november 2012 utfördes ett smältförsök på FUNDO AB i Charlottenberg.  Syftet 

med försöket var att undersöka om energiförbrukningen påverkades beroende på hur stor 

mängd sump som sparades till nästkommande smälta. Huvudmålet med försöket var att 

mäta, beräkna och sammanställa specifik energiförbrukning per ton smälta för fyra olika 

smältförlopp med varierande mängd sump. 

 

Resultatet av mätningar och beräkningar som gjorts av Swerea SWECAST i samarbete 

med FUNDO AB indikerade att energiförbrukningen sjönk med minskad sumpmängd. 

Energiförbrukningen var lägst under det första försöket då ingen sump användes. 

 

Tabell 9.2.1 presenterar energiförbrukningen för de fyra första försöken som nyckeltal, 

kWh/ton smält material. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig för tredje part, ta kontakt 

med Swerea SWECAST för mer information. 

 

Tabell 9.2.1 - Nyckeltal för försök 1-4. 

Försök nr Vikt sump (kg) Nyckeltal (kWh/ton) 

1 0 626 

2 952 716 

3 526 683 

4 182 650 
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I försöket smältes aluminiumlegering med en induktionsugn, med kapacitet 1800 kg, 

effekt 1000kW och frekvens på 150Hz. 

9.2.2 Packningsdensitet 

Packningsdensiteten av material för smältning i en elektrisk smältugn har en stor 

inverkan på den specifika elförbrukningen. I projektet ”FOUNDRYBENCH” utfördes 

bland annat ett försök som visade att energiförbrukningen sjönk med stigande 

packningsdensitet. Resultatet kan bl.a. förklaras med att högre densitet ger en högre 

elektromagnetisk induktans vilket effektiviserar smältningsförloppet. 

 

Försöket gjordes med en 10 tons induktionsugn med en märkeffekt på 8MW vid 250 Hz. 

En tom ugn chargerades med ett parti tackjärn av bestämd vikt, gjutjärnsskrot och 

återvunnet järn. Materialet smältes sedan till en sluttemperatur på 1380°C varav mätning 

av energiförbrukning gjordes. Genom att variera storlek och utseende på gjutjärnsskrot 

och återvunnet järn varierade även densiteteten. Mätningar utfördes mellan 2,0 t/m
3
 (ton 

per kubikmeter) till 2.7 t/m
3
. Ur resultatet gick det fastställa att vid en packningsdensitet 

på 2,0 t/m
3 

blev energiförbrukningen 25kWh/ton högre än för 2,5 t/m
3
. Figur 9.2.2 visar 

mätvärden och ett approximerat linjärt samband mellan energiförbrukning och 

packningsdensitet. Följ figurens källhänvisning för fullständig redogörelse av försöket. 

 

 

Figur 9.2.2 - Samband mellan packningsdensitet och energiförbrukning. Källa: 

http://www.swerea.se/Global/Swerea_SWECAST/Foundrybench/BestPractice-27-

Furnace%20charging%20I_fin.pdf 

 

10 Teknikutveckling 

I en diskussion med representant från ett ugntillverkningsföretag framkom det att det 

arbetas med förbättringar på ugnstekniken för att nå en högre totalverkningsgrad. Det 

handlar främst om att minimera förluster genom smartare styrning och genom effektivare 

omformare, transformatorer och infordring. Vidare framkom det att helhetslösningen är 

en viktig del för att uppnå en förbättrad energieffektivitet i smältprocessen. Det kan 

innebära att ugnstillverkarna samarbetar med företag med olika specialistkompetenser, 

exempelvis inom ventilation och värmeåtervinning. 

http://www.swerea.se/Global/Swerea_SWECAST/Foundrybench/BestPractice-27-Furnace%20charging%20I_fin.pdf
http://www.swerea.se/Global/Swerea_SWECAST/Foundrybench/BestPractice-27-Furnace%20charging%20I_fin.pdf
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Det som däremot inte kunde bekräftas var viljan att framställa ett mer robust och 

högtemperaturtåligt isloermaterial till induktionsspolen och omkringliggande 

komponenter. En högre temperaturbeständighet skulle innebära en möjlighet att höja 

temperaturen och därmed energikvaliteten på kylvattnet. Vidare skulle denna förändring 

göra att gjuterindustrin kraftigt skulle kunna reducera sina energiinköp för uppvärmning 

av lokaler, förbrukning av tappvarmvatten samt processkyla. Dessutom är höga 

kylvattentemperaturer en förutsättning för intern elproduktion när tekniken är 

kommersiellt mogen. 

 

11 Diskussion 

I projektet har det gjorts en enkätundersökning där ambitionen var att se hur stor 

förbättringspotential det finns inom gjuteriindustrin att spara energi med ny och 

effektivare teknik. Då svarsfrekvensen tyvärr inte uppfyllde vår ambition så  kan 

därigenom resultatet av datan inte säkerställas. Att det finns förbättringspotential genom 

att skaffa ny teknik råder det dock ingen tvekan om. Frågan är om gjuteriindustrins 

ekonomi tilllåter detta. 

 

Ytterligare information som framkom ur undersökningen var hur den befintliga teknik 

utnyttjas och hur de resurser används. Där kan resultatet från de svar som inkommit ligga 

till grund för ett förändrat tänk i branschen, till exempel att det är 55% som inte 

återvinner kylvattnet från sina ugnar och att det är 64% som inte återvinner energin ur sin 

ungsprocessventilation. Då enkätundersökningens resultat inte är tillförlitligt, är det en 

del osäkerhet kring vad det gäller nivåerna på resultatet, men kan dock vara en indikation 

om rådande situation i branschen. 

 

Projektgruppen ser även att det finns många implementerbara förändringar att ta efter för 

att effektivisera smältprocessens alla steg, både ur ett kvalitets- och energiperspektiv. 

Under projektets gång har många matnyttiga tips växt fram och bidragit till en möjlighet 

om en allt mer energieffektiv process. 

Varsam, sparsam är nyckelord för att göra en process med dålig verkningsgrad 

effektivare.  

 

Som vi belyser i projektet är effektiviten på smältprocessen inte bara beroende på 

enskilda objekt i processen. En stor vikt måste läggas till hela kedjan i processen, från 

skrotgård till avgjutning. Totalverkningsgraden för hela processen är oftast låg, så när den 

väl används ska all onödig drifttid elimineras. Genom att förbereda och synkronisera 

gjutförloppet så att kortast möjliga tid uppnås för smältprocessen kan en betydande 

mängd energi sparas. 

 

Ett bra hjälpmedel för att få kontroll på processen och göra den effektivare är att studera 

metoderna som presenterades under kapitel 8. Observera att kapitel 8 endast är en kort 

beskrivning av metoden.  

 

Att arbeta med nyckeltal på olika moment inom hela processkedjan är en bra hjälp för att 

kunna ha kontroll och möjlighet att förbättra processen. För att få smältprocessen att 

fungera bättre måste också hänsyn tas till fler parameterar än maskinernas funktioner. En 

stor del av effektiviseringspotentialen finns hos de människor som dagligen arbetar med 

processerna. Att strategiskt arbeta med att medvetengöra nyckeltal och att få samtliga 

inblandade i hur de olika delarna i processen påverkar varandra är därmed viktigt, både 

för att förbättring ska ske och en bra kvalitet bibehållas. 
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12 Slutsats 

Resultatet av studien framhäver vikten av att se till hela processkedjan i smältprocessen. 

Processen kan ses som ett helt system där flertalet ingående moment kan förändras och 

göras på ett effektivare sätt ur energisynpunkt. 

 

Positivt är att det finns lösningar som inte kostar pengar utan är mer en fråga om 

förändring i handling och beteende. Att lära av varandra inom företaget eller genom att se 

hur andra gör, är ett bra sätt att få tillgång till ny kunskap och inspiration. 

 

En ökande investering i ny energieffektiv teknik och fortsatt uppgradering av ugnsparken 

kan komma att bli avgörande för att ådstadkomma en energieffektiv gjuteriindustri i 

Sverige. Utbudet av tillgänglig teknik och smartare styrning finns till stor del redan idag 

tillgängligt på marknaden. Genom aktivt energiarbete och investering i sådan teknik ger 

bra förutsättningar för att få en på sikt hållbar ekonomisk vinning.  

13 Fortsatt arbete 

 Bevaka ugnstillverkare och förse branchen med de senaste teknikkunskaperna 

(BAT, best available technology).  

 En förstudie om hur begreppet BAM (Best Availible Method) kan införas i 

gjuteribranschen. 

 Genomföra forskningstudier som utreder smältprocessens struktur och potential 

om förbättringar inom exempelvis processventilation, kylvattenteknik och 

användningsområden för restenergier av högkvalitativt innehåll. 

 Uppdatering av befintligt utbildningsmaterial. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning 
 

 
 

 

 

  

 

1. Ange typ av ugn (för smältning) 

Ugn 1 

 Induktionsugn 
 

 Motståndsugn 
 

 Gasolugn 
 

 Annan 
 

 

Ugn 2 

 Induktionsugn 
 

 Motståndsugn 
 

 Gasolugn 
 

 Annan 
 

 

Ugn 3 

 Induktionsugn 
 

 Motståndsugn 
 

 Gasolugn 
 

 Annan 
 

 

Om annan typ av ugn, ange vilken här 

 
 

 

2. Ange vilken materialtyp som smälts i respektive ugn 

Ange vilken materialtyp som smälts i ugn 1 

 Järn 

 Koppar 

 Lättmetall (Al, Zn) 

  
 

 

Ange vilken materialtyp som smälts i ugn 2 

 Järn 

 Koppar 

 Lättmetall (Al, Zn) 
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Ange vilken materialtyp som smälts i ugn 3 

 Järn 

 Koppar 

 Lättmetall (Al, Zn) 

  
 

 

Kommentar 

 
 

3. Om induktionsugn, ange frekvens (Hz) 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 

 
 

4. Ange kapacitet (ton) 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 

 
 

5.Ange effekt (MW) 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 

 
 

6.Ange årsmodell 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 
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7. Ange typ av styrning, d.v.s. om styrningen är manuell, 

halvautomatisk (lastkompenserande) eller av annan typ. Om styrningen 

har bytts ut, ange i så fall vilket år. 

Ugn 1 - Manuell/halvautomatisk/annan styrning (ange i så fall vad). Årsmodell. 

 
Ugn 2 - Manuell/halvautomatisk/annan styrning (ange i så fall vad). Årsmodell. 

 

Ugn 3 - Manuell/halvautomatisk/annan styrning (ange i så fall vad). Årsmodell. 

 
 

8. Ange storlek på smältugnen då den är nyinfodrad. Innermått för 

diameter och djup i mm. 

Ugn 1, diameter (mm) 

 
Ugn 1, djup (mm) 

 

Ugn 2, diameter (mm) 

 
Ugn 2, djup (mm) 

 

Ugn 3, diameter (mm) 

 
Ugn 3, djup (mm) 

 
 

9. Ange provtagningstemperatur (°C) 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 

 
 

 

 

 

10. Ange hur många kWh/ton smälta som åtgår från start till 
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provtagningstemperatur. 

Ugn 1 (kWh/ton smälta) 

 
Ugn 2 (kWh/ton smälta) 

 

Ugn 3 (kWh/ton smälta) 

 
 

11. Har smältugnen genomgått ombyggnad eller renovering? Skriv ja 

eller nej. Om ja, ange vilket år ugnen byggdes om samt vad som gjordes. 

Ugn 1 

 
Ugn 2 

 

Ugn 3 

 
 

12. Återvinner ni energi från kylvattnet? 

Dubbelklicka för att lägga till text. 

 Ja 

 Nej 

  
 

 

Om ja, beskriv hur energin återvinns. 

 
 

 

 

 

 

 

13. Återvinner ni energi från utgående ventilationsluft från ugnarna? 

Dubbelklicka för att lägga till text. 
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 Ja 

 Nej 

  
 

 

Om ja, ange hur energin i utgående luft återvinns. 

 
 

14. Övriga kommentarer 

Dubbelklicka för att lägga till text. 

 
 

15. Vill Ni ta del av projektets slutrapport? 

Dubbelklicka för att lägga till text. 

Ja Nej 
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Bilaga 4 – Checklistor 1-6 

1. Skrothantering och förvaring (Fe) 

För fullständig information om hur energiförbrukningen kan sänkas genom annorlunda 

hantering av skrotet innan hänvisas ni till kapitel 6.1 i rapport nr 2012-010 Energieffektiv 

smältning. 

Torrt chargeringsmaterial 

Rost bildas snabbt på fuktigt järn och stål. Rosten förslaggas vid smältning vilket medför 

ökad energiförbrukning. Kostnader för att deponera slagg samt ökat slitage på 

ugnsinfodringen bör vägas in i kostnadsberäkningen. Stora rostmängder kan ge problem 

vid tillverkning av segjärn och CGI. 

1. Tak över materialgården. 

2. Tak på lastbilarna vid transport av chargeringsmaterial. 

3. Utnyttja spillvärme från ugnventilation, kylvattnet från ugnar eller kompressorer 

för att värma och torka råmaterialet. Gjuterier med inbyggd materialgård med 

värmeslingor i golv och materialfickor upplever att detta fungerar mycket bra. Det 

åtgår cirka 4,9 kWh/ton för att värma järn från en vintertemperatur på -15 °C till 

+20 °C. Med ett energiåtervinningssystem så kan chargeringsmaterialet värmas 

upp på ett billigt sätt till betydligt över rumstemperatur före chargering av ugn.  

4. Bearbetsningsspånor förtorkas med exempelvis centrifug. Undersök om 

bearbetningen kan utföras utan skärvätska. 

5. Retur av återgång direkt från urslagning-bläster till ugn. 

6. Samarbete med skrotleverantör för att pressade plåtbalar etc. skall vara så torra 

som möjligt. Skrot och plåtbalar hanteras på ett sådant sätt att de inte utsätts för 

regn och väta vid leverans/förvaring till gjuteriet. 

Krossning 

1. Krossa skrot och återgång i fragmenteringsanläggning.  

 

2. Krossingen kan minska mängden sand som följer med ner i ugnen, sanden kräver 

lika mycket energi för att värmas upp som järnet. Slaggmängden minskar, liksom 

kostnaderna för slagghantering och deponi. 

 

3. Krossningen bidrar till att vatten som fastnat i fickor i råmaterialet kan rinna ut. 

 

4. Krossningen gör att mer material kan lyftas av magneter och truckar, vilket ger 

kortare chargeringstid. 
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5. Krossningen möjliggör bättre packning av chargeringsmaterialet i ugnen så att 

smältningen går snabbare och med lägre energiförbrukning. 

 

6. Krossning kan motverka att råmaterialet hänger sig och bildar bryggor. 

Bryggbildning medför snabb överhettning av smältan, vilket är riskfyllt och 

energikrävande. 

 

Blästrat chargeringsmaterial 

1. Sandrester isolerar mot värme samt är massa som måste värmas. Ett kilo 

sand kräver ungefär samma energi att värmas till slagg som ett kilo järn 

kräver för att bli smälta, ca 500kWh/ton. 

 

2. Kostnader för att deponera extra slagg som uppstår samt det ökade slitage 

på ugnsinfodringen som uppstå vid smältning av sandigt och rostigt 

cargeringsmaterial, bör vägas in i kostnadsberäkningen för blästring.  

 

3. Blästring av chargeringsmaterial bör avgöras från fall till fall. Ingen 

ensidig rekommendation kan göras. Blästringsoperationen kräver extra 

personal och energi. Blästringen tar även bort oxider som kan fungera som 

kärnbildningspunkter. 

 

4. Jämför blästring med krossning för att se om fördelar kan uppkomma i det 

egna gjuteriet. 
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2. Chargering - Energibesparande åtgärder 

 

För fullständig information om hur chargeringen kan sänka energianvändningen, hänvisas 

ni till kapitel 6.2 i rapport nr 2012-010 Energieffektiv smältning. 

 

1. En kort smälttid, snabb överhettning och omedelbar tappning utan onödig hålltid 

är det som ger mest energieffektivitet. För att uppnå en god energieffektivitet bör 

rutiner användas som minskar tiden som ugnen är påslagen.    

2. Rätt kolhalt från början. Att lösa in mer kol i redan smält material tar tid och 

kräver ofta en förhöjd temperatur, viket båda är energikrävande. Håll ordning på 

kolhalten i de olika råvarusorterna. Använd ett datorprogram för att räkna ut 

vilken blandning som ger rätt kolhalt i smältan. Eutektisk sammansättning ger låg 

smältpunkt, se punkt 10. 

3. Packa råmaterialet så tätt som möjligt utan att det kan bildas sprängkrafter när 

chargeringsmaterial kilats fast på tvärs i ugnen och expanderar av värmen.  En 

gammal tumregel anger maximal längd på chargerat material till 1/3 av ugnens 

diameter. Ett väl packat råmaterial är viktigast vid starten så att ugnens 

induktionsfält kan tas upp av råmaterialet. Det elektromagnetiska fältet är starkast 

vid induktionsugnens väggar, det är därför viktigast att packa det lättsmälta 

materialet tätt där.  

4. Chargera i rätt ordningsföljd. Lägg lättsmält material som exempelvis tackjärn i 

botten. Ugnens energieffektivitet ökar när den tidigt har en smälta att arbeta med.  

5. Försmälta av tackjärn för att få in kol och kisel i smältan, detta förhindrar 

upptagning av kisel ur infodringen vilket medför gasrik smälta med så kallat 

kiselkok, då smältan svämmar över likt kokande mjölk. 

6. Pressa briketter av spånor. Briketterna minskar chargeringstiden jämfört med lösa 

spånor och ger även en viss sänkning av energiförbrukningen vid smältning.   

7. Kontrollera att inte chargen hänger sig och bildar ett lock. Under locket blir 

smältan snabbt överhettad vilket sliter på ugnens infodring och kostar energi. 

8. Chargera på sådant sätt att restvärmen tas tillvara i ugnen. Fyll varm ugn vid 

skiftets slut, exempelvis på kvällen. När nästa skift börjar så är ugnen fortfarande 

varm och chargen varm och torr. Det nya skiftet kan starta smältningen snabbare. 

Ungsinfodringen visar ofta en större hållbarhet om ugnen är varm. 

9. Chargering för hand tar förhållandevis lång tid och leder till värmeförluster om 

ugnslocket (om sådant finns) måste öppnas varje gång chargeringsmaterial skall 

laddas i ugnen. 

10. Hålla en eutektisk sammasättning på smältan under hela smältförloppet. En järn-

kol legering har en lägsta smältpunkt vid 4,3 % kol. Erfarenheten visar att främst kol, 

kisel- och fosfor-innehållet påverkar smältpunkten.  Kolekvivalenten (C ekv) tar 

hänsyn till detta i formeln: 
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C ekv = Kolhalten i % + Kiselhalten i %/4 + fosforhalten i %/2  

o Vid en kolekvivalent på 4,3 % så smälter gjutjärnet vid lägst 

temperatur. Om kolhalten ökas eller minskas från denna temperatur 

så stiger smältpunkten.  

o Det går att beräkna hur råmaterialet skall tillsättas i ugnen för att 

under hela smältförloppet fram till den sista chargeringen hålla 

ugnsinnehållet på en kolekvivalent på 4,3 %. Den intresserade 

läsaren finner en ingående instruktion av detta på sidorna 25 -29, i 

Gjuteriföreningens skrift ”Energieffektiv smältning av järn i 

induktionsugn, 021114, av Rikard Källbom” som kan erhållas 

kostnadsfritt från Swerea Swecast AB, till medlemmar i Svenska 

Gjuteriföreningen. 
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3. Från ugn till avgjutning (Fe) 

 

För fullständig information om hur transporten av smälta från ugn till avgjutning 

påverkar temperaturen och kvalitén på smältan, hänvisas ni till kapitel 6.3 och 6,4 i 

rapport 2012-010 Energieffektiv smältning.  

 

För att kompensera temperaturfallet under tappning och transport så överhettas normalt 

smältan i ugnen. Sett från energisynpunkt är emellertid överhettning förkastligt, 

nedanstående punkter kan ge vägledning till sätt att kunna minska behovet av 

överhettningen. 

 

1. Använd låg fallhöjd vid tappning från ugn. 

 

2. Snabb förflyttning till avgjutningsstället. 

 

3. Lämpligt utformade trattar och gjutboxar som gör det snabbt och enkelt att 

träffa rätt med gjutstrålen. 

 

4. Använd lock på skänken vid transport och om möjligt vid avgjutning. 

 

5. Användning av högisolerande infodringsmassa i skänken minskar påtagligt 

värmeförlusterna.  

 Det går att förutsäga tiden för avgjutning genom att ta temperaturen vid två 

tidpunkter och rita ett enkelt diagram, se nedan. 

Direkt efter tappning i skänken så svalnar smältan fort, efter ca 3 minuter så har 

hastigheten på temperaturfallet minskats och blivit till en ganska rak kurva. Om 

temperaturen mäts efter ytterligare tre minuter så kan tiden till lämplig 

avgjutningstemperatur förutsägas i ett enkelt diagram. 

 

            Temp 

   

 

 

  

    Tid 

 

 

  

Tappning 

i skänk 

Temp. vid 

3 minuter 

Temp. vid 

6 minuter 

minuter 

 
Beräknad tidpunkt 

för avgjutning 

Önskad 
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4. Förvärmning av skänkar och deglar 
 

 

Energibesparande åtgärder 

 

1. Kalla skänkar kräver att smältan överhettas, detta kräver att smältan värms i 

smältugn längre tid. Detta medför att smältkapaciteten (ton/dygn) minskas hos 

smältugnen.   

2. Rätt förvärmning av skänken ger processtabilitet samt möjlighet att förutsäga 

tiden till tappningstemperaturen.  

3. Planera förvärmningen av skänkar så att de är klara lagom till tappningen. 

Bristfällig planering medför ofta att skänkar står på värmning i onödan. En 

undersökning från 2008 i svenska gjuterier anger medeltiden för varmhållning 

av skänk till 15 minuter, men tider upp till 75 minuters varmhållning per smälta 

förekommer.     

4. Använd lock på skänken eller ställ den upp och ner mellan användningarna.  

5. Använd isolering under skänken för att minska värmeöverföringen till golvet. 

Studera förvärmning med nyare teknik än vanliga gasolbrännare. Ny 

förvärmningsutrustning sparar energi genom effektivare förbränning av bränslet och de är 

ofta försedd med styrsystem som ger snabb uppvärmning men som även kan strypa 

värmetillförseln vid varmhållning. Styrningen kan i många fall även ställas in för 

torkning av nyinfodrade skänkar. Rapporter visar att torkningen går betydligt snabbare 

med lägre energiåtgång samt ger en hållbarare infodring med styrd torkning istället för 

enbart traditionell gasolbrännare som hämtar sitt syre från omgivande luft.   

o Oxy-fuel teknik, syrgas kopplas till en brännare med ett styrsystem. 

o Gasol-luft, luft tillförs till en gasolbrännare från en fläkt eller 

tryckluftsystemet. Ofta reglerat med styrsystem. 

o Elektriska värmare, elektriska motståndselement värmer upp skänken.   

6. Använd rätt skänkstorlek med avseende på smältamängden. 

7. Mura/stampa skänk med isoleringsmaterial. Användning av isolerande skikt 

eller högisolerande skänkinsatts. Temperaturförlusterna minskar i skänken samt 

möjliggör lägre tapptemperatur. De möjliggör även längre effektiv 

avgjutningslinje. Högisolerande skänkar har möjligen sämre mekanisk 

hållfasthet så det är tveksamt om de är lämpliga för segjärnsbehandling. 

8. Skänk som värmts till rätt förvärmningstemperatur har längre livslängd på 

infodringen. 
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5. Övertemperering 
 

Övertemperering av smältan bör undvikas. Ibland görs det exempelvis för att kompensera 

för smältans temperaturfall vid tappning i skänk, få in kol i smältan, få en mer lättflytande 

slagg eller av metallurgiska orsaker. Men åtgärder bör vidtas för att undvika överhettning.  

o Gör praktiska försök på det egna gjuteriet för att ta reda på vad det kostar att 

övertemperera smältan kWh/grad/ton. Tillverka diagram eller skalor så att alla 

blir medvetna om energiåtgången vid övertemperering.   

o Övertemperering bränner även bort legeringsämnen och kärnbildningspunkter 

samt kan ge metallurgisk försämring. Övertemperering minskar livslängden på 

infodringen.  Det tar även tid för en övertempererad smälta att gå ner till lämplig 

avgjutningstemperatur.  

o Om övertemperering inte kan undvikas – använd full effekt på ugnen samt 

ugnslock. 

o Behovet av förvärmning kan minskas med skänkar förvärmda till rätt temperatur 

eller användning av isolerande skänkar. 

 

o Övertemperering ökar smältans tid i smältugnen detta minskar produktionstakten 

för smälta ton/dygn. 
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6. Smältning - Energibesparande åtgärder 

 

För fullständig information om hur smältningen görs mer energieffektiv finns att läsa om 

i kapitel 6.3 och 7.3. i rapport 2012-010 Energieffektiv smältning.  

 

 Det som har störst inverkan på energiåtgång vid smältning med en 

induktionsugn är tiden för smältning och varmhållning. Tumregeln är att 

använda så kort tid som möjligt för detta. Full ugnseffekt så tidigt som möjligt 

och därefter under hela smältförloppet ger det snabbaste och mest 

energieffektiva smältförloppet.  

 

 Mätare som visar ugnens energiförbrukning för varje charge. Finns det inte en 

lättanvänd energimätare i ugnens styrsystem så kan en sådan installeras i 

efterhand. Energiåtgången för varje smälta bör noteras. Se nästa punkt nedan. 

 

 Personalen i smältverket bör få veta energiförbrukning, temperatur, chargevikt 

för varje smälta. Om jämförelse görs med föregående smältor kan 

operatörerna själva upptäcka variationer i energiförbrukningen. Med ökat 

medvetande och erfarenhet kan energiförbrukningen sänkas. Exempelvis kan 

lättavlästa diagram ge en snabb indikation på om det finns någon trend på 

energiåtgången. 

 

 Om lock används på smältugnar så minskar det energianvändningen. Mät 

energiåtgång på de egna ugnarna med och utan användning av lock. Även 

tiden från smältning till tapptemperatur minskar. Besparingen av energi och 

tid bör vägas mot risken för bryggbildning som ökar om inte 

smältverkspersonalen kan se smältan. 

 

 Ibland fylls råmaterial på i ugnen tills smältans yta når den slaggrand som 

sitter kvar på ugnsväggen sen tidigare smältor. Men infodringens tjocklek är 

olika beroende på hur sliten den är så uppskattningen av smältans vikt varierar 

avsevärt med denna metod. För att kunna bestämma energiförbrukningen per 

ton smälta och hitta energieffektiva rutiner behöver råmaterialet vägas. Det är 

även bra att väga tappad mängd smälta samt slaggvikten. Stor mängd slagg 

indikerar att förbättringar kan göras, både med avseende på energiåtgång och 

metallutbytet. 

 

 Mät temperaturen ofta. Smältverkspersonal som försöker avvända tiden eller 

smältans utseende för att bedöma smältatemperaturen övertempererar ofta 

smältan före provtagningstemperaturen. Mät temperaturen istället för att gissa. 

Efter användningen av temperaturlans – byt mätspets och låt lansspetsen 

sjunka i temperatur före nästa mätning. 

 


