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TILLKOMST
Denna Gjuteriföreningsskrift utgör en delrapport inom projekt G708
”Induktiv chargeförvärming av aluminiumtackor”. Skriften är
sammanställd av Margareta Öberg vid Svenska Gjuteriföreningen i
Jönköping och är en förstudie som bygger på litteraturstudier och
kontakter med Gjuteriföreningens medlemmar.

SAMMANFATTNING

För många gjuterier innebär en större produktionsändring att smältugnar
och även varmhållningsugnar måste effektiviseras för att kunna öka
produktionskapaciteten. Höga investeringskostnader uppkommer då
maskiner måste förnyas och investeringskostnaden låses oftast till en
maskin. Genom att införa en flexibel och mobil induktionslösning till
processen kan dessa problem lösas. Kan detta kombineras med en
minskad energiförbrukning?

Rapporten undersöker möjligheterna att använda en mobil
induktionsförvärmningsutrustning för förvärmning av aluminiumtackor
som kan reducera energikonsumtionen för smältningen av materialet.
Rapportens mål är att ge läsaren en uppskattning av den eventuella
energibesparingspotential som en induktionsvärmningsanordning skulle
kunna ge.

Rapporten tar upp teorin bakom induktion och magnetism, vilka fördelar
som finns med induktionsmetoden, hur en induktionsutrustning kan vara
konstruerad samt fördelar med induktionsvärme. Vidare tar skriften upp
ett beräkningsexempel på induktionsförvärmning av aluminiumtackor
för att teoretiskt visa om det går att uppnå en eventuell energivinst.

Studien är riktad till personal inom gjuteriindustrin som vill veta mer om
hur induktion fungerar och vilka fördelar metoden kan ge.

INLEDNING

Gjuteriernas behov av att kunna applicera mer flexibla tekniska
lösningar i produktionsprocessen har ökat de senaste åren med takt med
ökad konkurrens från bland annat låglöneländerna. För att kunna hantera
snabbare produktbyten, varierande seriestorlekar och leverera produkter
till konkurrenskraftiga priser med god kvalitet måste alla påverkande
tillverkningsfaktorer ses igenom för att bibehålla den svenska
gjuteribranschens starka position på den globala marknaden. En av dessa
tillverkningsfaktorer är energiförbrukningen vid smältning och
varmhållning av metallen.

En större produktionsändring i processen innebär för många gjuterier att
smältugnar och varmhållningsugnar måste effektiviseras för att kunna få
en exempelvis ökad produktionskapacitet. I många fall innebär denna



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 2

produktionsändring höga investeringskostnader för att klara av den
produktivitetsgrad som önskas av kunden. Kostnaden för att investera i
en ny varmhållningsugn eller eventuellt byta ut någon av maskinerna
kan oftast bli allt för dyrbart att genomföra. Hur löser man problemet att
ha kvar befintlig maskinpark men att öka produktionstakten? Hur löser
man problemet med att ej låsa investeringskostnaden till en maskin? Kan
detta kombineras med att få en minskad energiförbrukning?

Denna rapport undersöker möjligheterna att använda induktionsvärme
för förvärmning av aluminiumtackor. Tanken bakom projektet är att ta
reda på om det är praktiskt möjligt att implementera en mobil, flexibel
förvärmningsanordning för aluminiumtackor som kan reducera
energikonsumtionen för smältningen av materialet.

AVGRÄNSNINGAR

Studien sträcker sig till att analysera de induktionsvärmeanordningar
som finns på marknaden idag och de undersökningar som pågår inom
den akademiska världen. Förstudien omfattar ej praktiska experiment
som skulle vara aktuella för att en förvärmningsanordning fullskaligt ska
kunna implementeras i produktionsprocessen.

ALLMÄNT OM SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN

Svenska Gjuteriföreningen är den svenska gjuteriindustrins teknik-,
bransch- och utbildningsinstitut. Gjuteriföreningen utför och samordnar
delar av den gemensamma forsknings- och utbildningsverksamheten
inom gjuteriområdet i Sverige. Föreningen har närmare 110 medlems-
gjuterier som svarar för ca 99 % av den svenska gjutgodsproduktionen.
Förutom gjuterierna är ett 50-tal leverantörs- och gjutgodsköpande
företag medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen.

VAD MENAS MED MAGNETISM OCH MAGNETISKT FÄLT?

Magnetism är enkelt förklarat det fenomen som uppkommer när
elektriskt laddade partiklar sätts i rörelse (Askeland, 1998). När de
laddade partiklarna i materialets allra minsta beståndsdelar rör sig
uppstår en elektrisk ström som skapar en kraft, kallad magnetism. De
laddade partiklarnas rörelse skapar också ett magnetiskt fält som kan
påverka andra partiklar i rörelse eller kroppar i dess närhet. Eftersom alla
material innehåller laddningar, exempelvis de positiva atomkärnorna och
de negativa elektronerna, så påverkas materialen på olika sätt av de
magnetiska fält och krafter som finns i deras omgivning. (Se figur 1 för
bild på spolens magnetfält ø.). Magnetiska egenskaper i ett material kan
modifieras genom att ändra på materialsammansättningen och
bearbetningen av materialet.
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Figur 1 Bild på magnetiskt fält i spole.

HUR FUNGERAR EN INDUKTOR?

Induktionsvärmning är en metod för att snabbt och jämnt ge värme till
en produkt eller ett material, vilket betyder att metoden ändrar
arbetsstyckets egenskaper (Ameritherm Inc., 2005).

En spole, eller en induktor, består enkelt av en tråd av ledande material
som är lindad till en spiral (Söderkvist, 1999). Om spolen kopplas till
växelström kommer strömmen att generera ett magnetflöde i spolen.
Magnetflödet kommer att variera i storlek och riktning i takt med den
växlande strömmen. När sedan arbetsmaterialet förs in mellan spolens
lindningar, inducerar spolen en spänning i arbetsmaterialet. Atomerna i
materialet försöker att motverka de förändringar som sker i materialet
genom att vända sig passande efter den växlande strömmens riktning
(Crepaz et al, 2005).

Atomernas rörelse och arbetsmaterialets resistans att stå emot
strömningsväxlingarna blir till värme, vilket gör att materialet värms upp
av den givna strömmen. Materialet som placeras i magnetfältet och
spolen har alltså ingen kontakt med varandra (Crepaz et al, 2005). Ingen
temperaturkrav krävs på varken spolen eller materialet för att energin
ska kunna överföras.

Spolens induktans är följaktligen spolens magnetiska flödestäthet, som
bland annat beror på materialets egenskaper och spolens konstruktion.
Materialegenskaper som påverkar induktansen kan exempelvis vara
materialets permeabilitet, det vill säga materialet förmåga att antingen
förstärka effekten i det magnetiska fältet eller förminskar spolens
magnetiska effekt. Materialets permeabilitetstal är ett mått på hur lätt
materialet kan magnetiseras.
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VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FAKTORERNA ATT TÄNKA PÅ SOM
PÅVERKAR INDUKTIONSPROCESSEN?

De förhållanden som påverkar spolens verkningsgrad, utöver val av
spolens diameter, form och antalet varv, är bland annat följande faktorer:

● Fältstyrkan på det magnetiska fältet (Tudbury, 1960).

● Resistans i trådlindningen (ELFA AB, 2003).

● Arbetsmaterialets magnetiska och elektriska egenskaper (ELFA
AB, 2003).

● Elektromagnetisk strålning (ELFA AB, 2003).

● Fysiska vibrationer och ljud från arbetsmaterialet och
trådlindningen (ELFA AB, 2003).

● Värmeöverföringsförluster i isoleringsmaterialet mellan spolen och
kärnmaterialet (ELFA AB, 2003).

De magnetiska förlusterna kan delas upp i tre delar: om-
magnetiseringsförluster i arbetsmaterialet på grund av växlande flöde
(hysteres), virvelströmsförluster och restförluster (ELFA AB, 2003).
Förutom energiförluster i arbetsmaterialet kan även förluster i spolen
uppkomma, vilka även de kan delas upp i tre delar: resistiva förluster på
grund av resistans i tråden, virvelströmsförluster och dielektriska
förluster i isoleringen. De två sistnämnda faktorerna kan betraktas som
relativt små i jämförelse med spolens värmeförluster på grund av inre
resistans.

Uppkomsten av resistansen i trådlindningen i spolen,  magnetisk friktion
i kärnmaterialet och elektriska kretsar i arbetsmaterialet beror alla på
vilka materialegenskaper som spolen och kärnan består av.
Elektromagnetisk strålning samt värmeöverföringsförluster i
isoleringsmaterialet beror helt på materialets värmestrålningsförmåga.
(Tudbury, 1960)

Dessutom är anslutningen mellan spolen och arbetsmaterialet viktigt att
ta hänsyn till för att få den bästa värmeutvinningseffekten. Valet av
generatorns frekvens, avståndet mellan arbetsmaterialet och spolen samt
effekttätheten är viktiga faktorer att optimera för att få en så hög
verkningsgrad på metoden som möjligt. (Tudbury, 1960)

Materialegenskaper

Metaller och legeringar kan delas in i olika grupper beroende på olika
sorters egenskaper som kan observeras när ett magnetiskt fält tillsätts.
Vid undersökningar av induktionsvärme av olika metalliska material
brukar fokus ligga på ferromagnetiska material och icke ferromagnetiska
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material. Icke ferromagnetiska material kan i sin tur delas upp i främst
paramagnetiska och diamagnetiska material. (Askeland, 1998)

Ferromagnetiska material

Ferromagnetiska material har en permeabilitet på över tio och i vissa fall
så stort som upp till 100 000, det vill säga materialet förstärker spolens
magnetiska fält (Askeland, 1998). Material som järn, nickel och kobolt
är ferromagnetiska material. Vilket material som passar bäst är beroende
på tillämpningen. Järn- och kisellegeringar har en låg permeabilitet vid
låga magnetiska fält men visar en hög permeabilitet vid höga magnetiska
fält . Material som metallglas har exempelvis en hög permeabilitet redan
vid låga magnetiska fält, vilket gör att de är lätta att magnetisera och
därmed även värma upp.

Det finns två grundläggande orsaker till varför just ferromagnetiska
material som påverkas av ett magnetfält blir uppvärmt - hysteres och
resistans (Crepaz et al, 2005).

Hysteres

Det växlande magnetfältet i spolen påverkar molekylerna i materialet.
När molekylerna i materialet rör sig bildas energi, vilket omvandlas till
värme. När ett magnetiska material skär de magnetiska fältlinjerna som
alstras av en spole, skapas en elektrisk ström i arbetsstycket på grund av
att molekylerna i materialet oscillerar (Askeland, 1998). Denna
oscillation, eller hysteres, skapar friktion i metallen som avges som
värme. När stål värms upp över Curie-temperaturen, som ligger runt
760ºC för materialet, blir materialet omagnetiskt och hysteresen slutar.

Värmeförluster genom hysteres brukar i teoretiska beräkningar räknas
bort på grund av att dess smärre effekt på resultatet.

Resistans

Det magnetiska fältet från spolen ger upphov till en ström i
arbetsstycket. Materialet som arbetsstycket består av är ledande och för
strömmen genom materialet. Materialet har samtidigt ett inre motstånd
som motverkar strömmen som i sin tur ger en värmeutveckling i
materialet. Alltså, energi från strömmen omvandlas till värmeutveckling
i materialet. Materialets resistivitet är därför ett mått på materialets
förmåga att absorbera den tillförda energin.

Metaller såsom järn och stål har en hög resistans till elektrisk ström, så
när en elektrisk ström passerar genom materialet produceras en stor
mängd värmeenergi (Tudbury, 1960). För vidare information kring olika
materials inre resistans, se tabell 1 nedan.
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Tabell 1 Resistivitet hos olika metaller (Tudbury, 1960).
Approximativ elektrisk resistivitet [Ωm] vid en

temperatur [ºC] av:Metall
20 95 205 315 540 760

Aluminium 2,8·10-8 - - 6,9·10-8 1,0·10-7 -
Järn 1,1·10-7 1,4·10-7 - - 6,4·10-7 1,1·10-6

Koppar 1,7·10-8 - - 3,8·10-8 5,5·10-8 -
Magnesium 4,5·10-8 - - - - -
Mässing 6,3·10-8 - - - - -
Rostfritt stål , låg
kolhalt

6,2·10-7 - - 1,0·10-6

Rostfritt stål 410 1,3·10-7 1,7·10-7 - - 6,0·10-7 1,0·10-6

Icke ferromagnetiska material – Diamagnetiska och paramagnetiska

Diamagnetiska material har en permeabilitet som är mindre än ett, det
vill säga materialet förstärker ej spolens magnetiska fält. Material som
koppar, silver, guld och aluminium är diamagnetiska vid rums-
temperatur. Ett annat exempel på diamagnetiska material är supraledare,
för de tappar sin konduktivitet när andra magnetiska material blir aktiva
och tillåter det magnetiska fältet att gå igenom materialet. (Askeland,
1998)

Paramagnetiska material är en materialgrupp som har en permeabilitet på
mellan 1-10. När materialet påverkas av en magnetiskt fält skapas en
positiv magnetisering. På grund av de laddade partiklarna i materialets
atomkärna försvinner dock denna effekt så snart det magnetiska fältet tas
bort. Till denna grupp hör metaller såsom aluminium och koppar-
legeringar. (Askeland, 1998).

För icke-ferromagnetiska material fås inget effektbidrag från Ohms lag,
det vill säga det magnetiska fältet ger ej upphov till något elektrisk ström
i ämnet (Askeland, 1998). Den energi som utvecklas vid induktion av ett
icke-ferromagnetiskt ämne är därför helt beroende förhållandet mellan
generatorns frekvens och arbetsstyckets materialegenskaper. Därför
koncentreras oftast beräkningar och inställningar på icke-
ferromagnetiska material efter andra påverkansfaktorer såsom skin-djup
och frekvens.

Skin-djupet och generatorfrekvens

Den ström som spolen inducerar i materialet i magnetfältet avtar
exponentiellt med avståndet från spolen, det vill säga den tillförda
värmen är störst på materialets yta (Söderkvist, 1999). Hela 86 % av den
producerade värmen i det uppvärmda materialet är producerad i
materialets yta (Tudbury, 1960). Detta ytdjup d, eller så kallade skin-
djupet, är enligt definition det avstånd från ytan där strömtätheten
sjunkigt till 37 % jämfört med strömtätheten vid ytan på materialet
(ELFA AB, 2003). Skin-djupet minskar när resistansen, permeabiliteten
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eller frekvensen ökar och ökar när temperaturen blir högre (Tudbury,
1960).

När ett magnetfält uppstår i ledaren på grund av inducerad ström bildas
även en virvelström i ledarens längdriktning. Då de längstgående
virvlarna går emot strömriktningen i ledaren kan detta ge upphov till en
strömförtätning i ytterkanten i ledaren och därigenom minska den aktiva
arean och även ökar resistansen i materialet. Skin-djupet är även ett mått
på hur långt ner virvelströmmarna tränger ner i materialet och beror på
faktorer som frekvens och temperatur. (Crepaz et al, 2005)

Skin-djupet är alltså ett teoretiskt mått på hur långt ner i materialet en
given frekvens kan värma arbetsstycket. Både skin-djupet och generators
frekvens används därför för att optimera uppvärmnings-processen
(Crepaz et al, 2005). Vill användaren ha en snabb genomträngning i
materialet kan låg frekvens användas med stort skin-djup. Låg effekt ger
nämligen en långsam temperaturökning i ytan av materialet och värmen
hinner då ledas inåt. Frekvenser på 5-30 kHz är effektiva för tjockare
material som kräver djupare värmepenetration  (Ameritherm Inc., 2005).
Detta påverkar dock spolens verkningsgrad som minskar. Hög yteffekt
däremot kan ge en snabb temperaturökning i ytan på materialet samtidigt
som värmen inte hinner ledas så långt in i materialet. Högre frekvenser
används på främst på mindre produkter.

Figur 2 Frekvensens påverkan på materialets temperaturökning.

Rekommendationer är dock att skin-djupet ska vara fyra gånger så liten
som arbetsstyckets tvärsnittarea för att inte de elektriska strömningar i
materialet tar ut varandra och för att få så stor procentuell
energiöverföring i arbetsstycket som möjligt (Tudbury, 1960).

 Värmestrålning och effekttäthet

Värmestrålning kan antingen ske genom värmeöverföring, konvektion
eller strålning (Schmidt et al, 1993). Värmestrålning genom konvektion
sker endast mellan fluida och solida material och värmeöverföring sker
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mellan två intilliggande material, exempelvis mellan isolerande material
mellan spolen och förstärkaren.

Överföringen av energi genom elektromagnetiska vågor kallas för
strålning  (Schmidt et al, 1993). Alla material vid temperaturer över den
absoluta nollpunkten utstrålar energi i form av värme. Utstrålad energi
från materialet beror bland annat på materialets ytegenskaper,
exempelvis om materialet är polerat eller har oxiderats.

För vidare information kring olika materials emissionskoefficienter och
se tabell 2.

 Tabell 2 Termiska egenskaper för metaller (Schmidt et al, 1993)
Material Emissionskoefficient e
Aluminium – blankpolerad yta 0,0038–0,06
Aluminium – oxiderad yta 0,20–0,33
Koppar – blankpolerad yta 0,02
Koppar  – oxiderad yta 0,78
Mässing - blankpolerad 0,028–0,031
Mässing - oxiderad 0,60
Järn - blankpolerad yta 0,05–0,07
Järn - gjutjärn 0,44
Järn – gjutjärn, oxiderad 0,61
Rostfritt stål - mjuk 0,39
Rostfritt stål - hård 0,24-0,31

Teoretiska beräkningar om värmestrålning kan inte bara användas till att
beräkna hur mycket värme som arbetsmaterialet tar upp, utan även hur
mycket effekt som krävs av induktionssystemet. Att välja vilken
effekttäthet som ska användas för arbetsstycket är precis lika viktigt som
att välja lämplig frekvens. Effekttätheten i en spole är den uppmätta
värmeenergin i arbetsmaterialet delad med arbetsmaterialets ytmängd
inuti spolen och uttrycks i kW/cm2.

Andra påverkansfaktorer

Andra faktorer som påverkar den totala verkningsgraden på
uppvärmningsmetoden är exempelvis ommagnetiseringsförluster i
arbetsmaterialet på grund av växlande flöde och virvelströmsförluster
orsakade av flödet (Söderkvist, 1999). I allmänhet är den induktiva
uppvärmningstiden så snabb att dessa faktorer ej behöver beaktas, men
vid höga temperaturer, långa uppvärmningstider och stora ytarealer på
kärnmaterialet, kan det vara nödvändigt att ta dessa faktorer i beaktning.
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EKONOMISKA OCH PRAKTISKA FÖRDELAR MED INDUKTIONS-
FÖRVÄRMNING

De ekonomiska och även praktiska fördelar som en induktions-
förvärmningsutrustning kan medföra är följande.

● Möjlighet till att hantera varierande produktionskapaciteter.

● Möjlighet till minskat produkttillverkningspris och därigenom
ökad konkurrenskraft.

● Högre smältningshastighet i ugnen och därigenom kortare total
cykeltid.

● Ökad produktionstakt på grund av snabbt uppvärmningsförlopp.

● Högre förvärmningstemperatur på materialet ger bättre kvalitet på
smältan.

● Hög möjlighet till tids- och temperaturkontroll under hela
uppvärmningsprocessen.

● Ökad flexibilitet på grund av mobilitet.

● Utrustningen behöver obetydlig basyta vilket ger arbetsytsmässiga
fördelar.

● Möjlighet att åtgärda trånga sektorer och orsaker till störningar i
smältningsskedet av produktflödet.

● Metoden ger rena arbetsförhållanden.

● Enkel metod att automatisera.

VILKA ÄR DE MEST VANLIGA INDUKTIONSVÄRMNINGS-
APPLIKATIONERNA?

Induktionsvärmning kan appliceras på många olika tillämpningar. Nedan
nämns några exempel på användningsområden (Ameritherm Inc., 2005):

● Värmebehandling av metaller för härdning, anlöpning eller
glödgning.

● Smältning av metall.

● Förvärmning innan ytbeläggning.

● Förvärmning innan deformering av metallen, såsom smidning,
bockning eller genomborrning.
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● Lödning

● Krymppassning

De induktionsvärmningsutrustningar som idag finns på marknaden för
aluminiumindustrin är oftast av den sorten att de värmer tackan till strax
innan fasomvandlingspunkten, det vill säga runt 580ºC för aluminium.
Maskiner för deformering av metallen, såsom strängpressning eller
bockning, är mycket vanliga för att snabbt kunna tillföra kontrollerad
energi i form av värme.

VILKA KOMPONENTER INGÅR I EN ENKEL INDUKTIONS-
VÄRMNINGSAPPARAT?

De huvudkomponenter som en induktionsapparat består av är i stort sett
en generator som kan transformera likström till växelström, en spole,
något material för att hålla arbetsmaterialet på plats i spolen (exempelvis
en degel) och själva kärnämnet som ska förvärmas (Crepaz et al, 2005).
Vid större utrustningar krävs även någon sorts vattenkylnings-
anläggning. Principbild över hur en mindre induktionsanläggning kan se
ut presenteras i figur 3 nedan.

Figur 3 Principbild över hur en induktionsanläggning kan se ut.

Generatorn är den apparat som omvandlar likström till växelström och
levererar denna till spolen. Det finns fyra olika sorters generatorer idag
på marknaden: roterande omfångare, tyristorer, rörgeneratorer samt
transistoromriktare. Roterande omformare har låga frekvenser som
passar för uppvärmning av material medan tyristoromriktare kan ge
högre effekter. Problemet med generatorer är att generatorns verkliga
verkningsgrad inte alltid är den som står i beskrivningen av generatorn
(Crepaz et al, 2005). Den verkliga verkningsgraden på generatorn kan
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endast tas fram experimentellt, då den varierar beroende på spolens
utformning och egenskaperna av det material som ska värmas upp.
Teoretiskt kan dock beräkningar göras för att få fram en förkänsla till
vilka effekter och verkningsgrader som behövs till förvärmning av detta
slag.

Till induktionsutrustningen kan även en sorts fältförstärkare tillsättas,
det vill säga ett hölje av ett ferromagnetiskt material (ELFA AB, 2003).
Förstärkaren koncentrerar magnetfältet så att det inte sprids ut i luften
och minskar därigenom energiförlusterna. Genom att koppla på en
fältfokuserare kan den totala uppvärmningstiden minskas med cirka 30-
50 % och en jämnare värmeledning inåt i materialet uppnås.

I figur 4 presenteras två förslag på hur hanteringsutrustningen för
tackorna skulle kunna se ut. En hanteringsutrustning för tackor förflyttar
oftast tackorna genom induktionsutrustningen med hjälp av
convejersystem eller rullband. Vald lösning beror på användnings-
område, vilken metall som värms och bland annat temperatur på tackan
(Rudnev et al, 2003).

Figur 4 Två förslag hur hanteringen av tackor skulle kunna ske från
induktionsapparaten till smältugnen.  Till vänster hanteras tackan av en
degel och till höger transporteras tackan igenom induktorn med hjälp av
ett rullband.

Energibehovet för en utrustning som de ovan beror helt på vilken sorts
lösning som väljs, vilken temperatur användaren vill uppnå, processtid,
geometri på detaljen och spolkonstruktion med mera. (Ameritherm Inc.,
2005)

KRAV PÅ TACKSTORLEK OCH REKOMMENDERAD UPPHETTNINGS-
TEMPERATUR

Diametrarna på ståltackor som används i en induktions-
förvärmningsutrustning varierar allt från 12 mm till 150 mm. Men det är
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inte ovanligt att block av lättmetall kan komma upp till diametrar på 500
mm. (Rudnev et al, 2003)

Slutlig rekommenderad temperatur på tackorna beror på materialval och
användningsområde. Exempelvis brukar aluminiumtackor värmas upp
till temperaturer mellan 400ºC - 580ºC om de ska exempelvis
strängpressas efter upphettning (Rudnev et al, 2003). Rapportens
beräkningsexempel som följer kommer dock att använda sig av en
upphettningstemperatur på 350ºC för att inte någon fasomvandling på
materialet innan tackan når ugnen.

FORSKNINGSPROJEKT DANSKT TEKNOLOGISK INSTITUT (DTI),
DANMARK – UPPHETTNING AV ALUMINIUMLEGERINGAR MED
INDUKTIONSFÖRVÄRMNING

I en nyligen utkommen rapport från Danskt Teknologisk Institut i
Danmark beskrivs försök på att värma upp aluminiumgjutgods med
induktionsförvärmning (Crepaz et al, 2005). Rapporten skriven av
Rudolf Crepaz, Arve Krøis och Hans Olsen har som delmål att utveckla
en kontinuerlig uppvärmningsmetod för thixocastingstekniken.

De kärnmaterial som använts vid försöken är baserade på cylindriska
aluminiumämnen av olika dimensioner (Crepaz et al, 2005). Olika
spolartyper, generatorer och försök med och utan förstärkningsutrustning
testades för att se vad man som användare bör tänka på bland annat vid
val av spolkonstruktion.

Försök med tre olika spolar genomfördes först i rapporten för att
undersöka hur effekttillförseln påverkar spolens energiförbrukning,
uppvärmningstid och verkningsgrad (Crepaz et al, 2005). Kärnmaterialet
som hettades upp till 580 ºC hade samma diameter i det tre olika
spolarna. Därefter utfördes undersökningar med den bästa spolen från
försöken innan med fältförstärkningsutrustning.

Följande slutsatser kunde dras från försöken med både utan och med
förstärkningsutrustning:

● Spoldimensionen påverkar energiförbrukningen. Liten längd på
spolen, stor inre diameter och minst antal trådvarv ger lång
uppvärmningstid på kärnmaterialet och därigenom även stor
energiförbrukning.

● Genom att öka effekten reduceras uppvärmningstiden på
kärnmaterialet.

● Genom att tillsätta en förstärkare runtom spolen påverkar detta
uppvärmningstiden och effektförbrukningen som minskas med
cirka 10 % vardera.
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● Den högsta verkningsgraden för både spole med
förstärkningsutrustning och utan uppnås med ett effektuttag på
omkring 8 kW.

För mer information kring kärnmaterialets dimensioner och innehåll,
generatorns max effekt samt spolarnas konstruktion, se appendix 1 –
Forskningsprojekt DTI.

Vid ett annat försök byttes generatorn ut till en med mer maximal effekt
(25 % mer effekt eller 33 kWh) (Crepaz et al, 2005). Även
dimensionerna på spolen och på kärnmaterialet byttes ut, vilket
tillsammans resulterade i en tydlig förbättring i både energiförbrukning
och verkningsgrad. En slutsats som försöken resulterade i var bland
annat att valet av induktionsutrustningen (generatorn och spolen) har
stor påverkan på energiförbrukningen.

Vidare resultat från stukturundersökningen i rapporten visade att pauser i
uppvärmningsförloppet gav materialet tid på sig att värmas upp.
Pauserna gav ett jämnare uppvärmningsdjup i hela materialet och inte
endast vid ytan (Crepaz et al, 2005).

ATT TÄNKA PÅ INFÖR MATERIALVAL OCH UTFORMNING AV SPOLE

Nedan följer ett kort sammandrag av föregående forskningsresultat samt
en summering av vad man som brukare bör tänka på vid valet av spole,
generator och kärnmaterial.

Utformning av spolen och tips

● För att få en så hög verkningsgrad på spolen som möjligt, anpassa
först och främst spolen efter rådande situation. I allmänhet gäller
annars att ju större antalet lindningsvarv, ju tätare trådarna har
lindats och ju större diameter på spolen, desto högre induktans.

● Längden av spolen ska helst vara 2-3 gånger spolens diameter för
bästa verkningsgrad (Söderkvist, 1999).

● Tjockleken på spolen ska vara så stor som möjligt för att få bäst
resultat (Söderkvist, 1999).

● Genom att konstruera spolen rätt kan stora förbättringar i
energiförbrukning och verkningsgrad erhållas (Crepaz et al, 2005).
Spolkonstruktionen ska spegla formen på arbetsstycket för att få ut
maximal värme i arbetsstycket (Zinn & Semiatin, 1988).
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Figur 5 Exempel på typisk spolkonstruktion för induktionsvärmning.

● Genom att förstärka spolen med en förstärkningsapparat kan
uppvärmningstiden och energiförbrukningen minska för att värma
upp kärnmaterialet (Crepaz et al, 2005).

● Spolen bör monteras fritt från andra metallföremål som kan
påverkas av magnetfältet (Zinn & Semiatin, 1988).

● Spolar med kärna bör ha ett material som är anpassat till
arbetsfrekvensen och det magnetiska flödet som uppstår i kärnan
(Söderkvist, 1999).

Val av material till kärna

● Kärnmaterialet ska vara elektriskt ledande (Askeland, 1998).

● För ett material med lågt specifikt motstånd, det vill säga lågt
permeabilitetstal, krävs en högre pålagd ström, vilket i sin tur
minskar verkningsgraden (Askeland, 1998). (Se tabell 3 nedan.)

Tabell 3 Nyckeltal för möjlig verkningsgrad (Crepaz et al, 2005).
Material Verkningsgrad [%]
Aluminium 30-40
Koppar 30-40
Mässing 50-60
Stål 80-85
Stål över Curiepunkten 30-40
Rostfritt stål 55-65

Övriga tips

● Tänk på att positionerna arbetsmaterialet i spolen där de
magnetiska flödeslinjerna är omfångsrikast, det vill säga nära
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spolens lindning. Ju längre ifrån spolen arbetsmaterialet kommer,
desto mindre flödeslinjer når fram till materialet som ska värmas
upp, vilket ger mindre värme i materialet (Ameritherm Inc., 2005).

● Ge materialet tid på sig att värmas upp. Ju lägre frekvens desto
mer når magnetfältet inåt i materialet och ger en jämnare
uppvärmning. Pauser i uppvärmningsprocessen ger materialet tid
att återhämta sig i uppvärmningen, vilket ger bättre
värmespridning i materialet (Crepaz et al, 2005).

● Det teoretiska skin-djupet för arbetsdetaljen ska vara minst fyra
gånger så liten som arbetsstyckets tvärsnittsarea för att inte de
elektriska strömningar i materialet tar ut varandra (Tudbury,
1960).

● Tänk på vilken generator och vilken spole som krävs för
situationen. Valet av komponenter i induktionsutrustningen har
stor påverkan på energiförbrukningen (Crepaz et al, 2005).

TEORETISKT BERÄKNINGSEXEMPEL - ALUMINIUM 4250 (SSEN AB-
46000), TACKA PÅ 7 KG

För att kunna se om det är möjligt att uppnå en energibesparing genom
att applicera en induktionsförvärmesutrustning i anslutning till en
induktionsugn, följer här nedan ett enklare beräkningsexempel.

Givet

Material på arbetsstycket (tackan) = Aluminium 4250 (SSEN AB-
46000)

Mått på tackan =  Se figur 6

Tackvikt = 6,3 kg

Skottcykel = 3 detaljer/min

Inomhustemperatur = 20ºC

Uppvärmningstemperatur induktionsförvärmning= 350ºC

Uppvärmningstemperatur på smältan i induktionsugnen = 710ºC

Frekvens på generatorn = 10 kHz
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Figur 6 Mått på tackan i beräkningsuppgiften.

Antaganden

● Spolen antas stå helt ensam utan elektriska maskiner eller strukturer
i spolens närhet som kan påverka det magnetiska fältlinjerna.

● Induktorn, eller spolen, antas vara en enkellagrig spole som
producerar ett homogent magnetiskt fält.

● Den antagna spolen antas vara tillverkad av solid koppartråd med en
inre diameter på 100 mm och en yttre diameter på 130 mm. Antalet
spolvarv uppskattas till 100.

● Rullband och kringutrustning antas ha en energiförbrukning som kan
försummas.

Fråga 1

Hur stor energi krävs det av spolen för att värma upp en tacka?

Beräkning 1

För att beräkna fram en uppskattad energi som en induktions-
förvärmningsutrustning bestående av ett eller flera rullband, en generator
och en spole skulle behöva för att värma upp en tacka, brukar man börja
med att först beräkna Pw. Pw är hur mycket energi som ett givet
arbetsstycke kräver för att kunna värmas upp till en vald temperatur vid
en viss produktionstakt. Denna tillförda energi till arbetsstycket (en
tacka) kan beräknas genom den förenklade formeln:

t
TT

mcP inf
W

−
=       Formel 1: Arbetsstyckets tillförda energibehov [W]
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där

I vårt fall är c = 880 J/(kgºC) för just materialet aluminium 4250 vid låga
temperaturer (Rudnev et al, 2003). Tin är temperaturen i omgivningen
och på tackan, det vill säga här antagen till 20 ºC, och Tf är temperaturen
som arbetsstycket hettas upp till, det vill säga 350 ºC.

Produktionstakten t kan beräknas genom att det är givet att tre detaljer
tillverkas på en minut, och att varje detalj väger 4 kg. Detta kan även
skrivas som 12 kg/min. För en tacka på 6,3 kg blir därför
produktionstakten t = 31,5 sekunder.

Dessa värden insatt i formel 1 blir:

WPW 58080
5,31
203508803,6 =

−
⋅=

För att få fram relationen mellan spolens energibehov och arbetsstyckets
energibehov används formel 2:

thel

w
c

P
P

ηη ⋅
=  Formel 2: Spolens energibehov [W]

där

Värdena på ŋel och ŋth ligger inom intervallet 0-1. ŋel kan beräknas
genom formel:

[s]staktProduktiont      

C] [ºatur  Rumstemper
in

T

C] [ºr  temperatuSlutlig  fT

C)] [J/(kgº materialetför tet ärmekapaciSpecifik v      c

[kg] massa ketsArbetsstyc     m

[W]tstaktenproduktionvidfTket tillarbetsstycvärmaattförenergiErfordrad
w

P

=

=

=

=

=

=

eteffektivitTermiskthη

eteffektivitElektriskelη

[W]r temperatuvaldket tillarbetsstycvärmaattförenergiErfordrad
w

P

[W]ketarbetsstyc att värmaspolen  förenergiErfordrad
 c

P

=

=

=

=



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 18

 

2

1
´
2

´
1́1

1

ρµ
ρ

η

⋅
+

=

r

el

B
D

Formel 3: Elektrisk effektivitet

där

Spolen antas effektiva inre diameter (D1´) kan beräknas genom att ta
spolens inre diameter (D1) adderat med spolens skin-djup (δ1), det vill
säga:

Spolens skin-djup kan antas vara försumbart, då det rekommenderade
skin-djupet för en kopparspole kopplad till en generator med frekvensen
10 kHz ligger på runt 0,85 mm (Rudnev et al, 2003). (D1´= D1) Det
rekommenderas skin-djupet för arbetsstycket är cirka 1,16 mm för vald
generatorfrekvens. Detta ger, om man antar att tackan har samma mått
på tvärsnittssidorna med B2 = 65 mm, en effektiv genomskärningslinje
på 63,4 mm.

Den elektriska resistiviteten på både spolen och arbetsmaterialet kan
erhållas från tabell 1. ρ för aluminium ligger mellan 2,8·10-8-6,9·10-8 Ωm
för en temperatur mellan 20-350 ºC och för ren koppar (för spolen)
ligger materialets resistivitet på 1,7·10-8-3,8·10-8 Ωm. Om
medelresistiviteten beräknas för valt temperaturomfång, blir den för
kopparspolen 2,75·10-8 Ωm  och för arbetsstycket i aluminium 4,8·10-8

Ωm.

Då aluminium är ett icke-ferromagnetiskt material med låg permeabilitet
på runt 1 H/m blir slutligen formel 3:

[H/m]rialet arbetsmate påtet permeabiliMagnetisk r µ

 ][ket arbetsstyc pået resistivitElektrisk  
 2

ρ

  ][spolen   pået resistivitElektrisk  
  1

ρ

[mm] ingslinjegenomskärn effektiva ketsArbetsstyc´
2

B

[mm]diameter  inre effektiva Spolens´
 1

D

eteffektivitElektriskelη

=

Ω=

Ω=

=

=

=

m

m

2

1

2
  ´

2
B

1
D

1
D   ´

1
D

gällerrialet arbetsmateför och 

 

δ

δ

−=

+= ≈

B
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45,0

108,41
1075,2

063,0
10,0

1

1

8

8el =

+

=η

Värdet på ŋth representerar den värmeförlust i arbetsstycket som sker vid
uppvärmning av arbetsmaterialet. ŋth, eller den termiska effektiviteten
kan beräknas enligt formel 4 nedan:

 th
loss

av
w

av
w

ht PP
P
+

=η Formel 4: Termisk effektivitet

där

Då Pw, det vill säga den energi det går åt att värma arbetstycket till
350ºC, varierar beroende variationer i elektrisk resistivitet och magnetisk
permeabilitet, så används Pav

w istället i formel 4 ovan. Dock kan Pav
w

multipliceras med roten ur 2 för att få medelvärdet över
växelströmskretsen, vilket gör att Pav

w = (Pw) ½ = 82137,5 W. Pth
loss kan

nu beräknas enligt:

)( 44
c

th
loss TTAeP −= σ  Formel 5: Värmestrålning

där

[K] materialet Temperatur        T

[K]r  temperatuOmgivande    cT

]4K2[W/m65,6703·10konstant  BolzmannsStefan           σ

2)  tabell(seenten gskoefficiUtstrålnin       e

]2[m ytarea eUtstrålandA      

[kW]Effekt th
lossP

=

=

 −==

=

=

=

e är utstrålningskoefficienten för materialet (=1 om kroppen är utstrålar
all energi och ej tar upp någon själv) (Schmidt et al, 1993). T och Tc står
för temperaturen på materialet och på omgivningen och skrivs i Kelvin
(1 grad Celsium = 273,15 grader Kelvin.).

[W] yta rialetsarbetsmate ister Värmeförluth
loss

P

[W]r  temperatu valdket tillarbetsstyc att värmaenergin  erfordradeden  avt Medelvärdeav
   w

P

eteffektivitTermisk   elη

=

=

=
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Arean A är den area där spolen kan värma materialet. Eftersom
arbetsstycket antas gå på ett rullband, adderas ej bottenarean med i
beräkningarna, vilket ger en utstrålande ytarea på:

m 062,029065)5,58290(2)20555565(2 =⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅== ∑
i

AA

I det här fallet blir Pth
loss:

 W7,12603))2015,273()35015,273((106703,525,0062,0 446 =+−+⋅⋅⋅= −th
lossP

 Den termiska effektiviteten blir då (formel 4):

87,0
7,126035,82137

5,82137
=

+
=htη

Spolens energibehov blir nu (formel 2):

WPc 148352
87,045,0

58080
=

⋅
=

Fråga 2

Skulle en installation av en induktionsförvärmningsutrustning, utöver
den ordinarie ugnen, ge en energivinst?

Beräkning 2

För att se hur stor energivinst eller förlust en induktionsförvärmare
skulle kunna ge måste man först beräkna hur mycket energi det går det åt
för att värma en tacka i den nuvarande befintliga ugnen. Värmeenergin
kan beskrivas:

)-( omgw TTcmQ =& Formel 6: Värmeenergi

där

[K]r  temperatuOmgivande 
omg

T

[K]r  temperatuketsArbetsstyc     Tw

] [kJ/kg S         c

[kg] Massa       m

[kJ] giVärmeeener       Q

=

=

=

=

=

Ktmekapacitepecifikvär

&

Värmeövergångstalet antas vara 1, då tackan vid nedsläppning i ugnen
har en god kontakt med omkringliggande smälta. Tw är tackans
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temperatur innan nedsläppning i ugnen, det vill säga 20ºC. Tomg är den
omgivande temperaturen som tackan släpps ner i, det vill säga 710ºC.
Den specifika värmekapaciteten för aluminium är 0,9 kJ/kgK.

Värmeenergin för ugnen utan induktionsförvärmesapparaten blir då:

WhJ 2055k4007710))(273,15-20)((273,153,69,0Qugn ==++⋅⋅=&

När induktionsförvärmaren sedan installeras i produktionen så sjunker
värmeenergin på ugnen med:

 Wh990kJ 3564710))(273,15-)503((273,153,69,0 ==++⋅⋅=indQ&

Skillnaden mellan Qugn och Qind är den energi som
induktionsvärmeanläggningen maximalt får dra för att det ska bli någon
vinst med apparaten.

Så:

tenergivins om  indugnc QQtP && −≤

Wh

Wh

2055 Wh2285

tenergivins om  995 Wh 0552
3600

5,31148352

≤

−≤⋅

DISKUSSION

Påståendet ovan stämmer alltså ej, vilket gör att en induktionsutrustning
av detta slag ej ger någon energivinst. I fallet ovanför skulle en
installation av en induktionsutrustning utan isolering runt spolen ge en
energiförlust på 230 Wh. Dock bör man ha i åtanke att förluster genom
bland annat spollindningen, värmestrålning samt strömningsförluster till
andra maskiner i närheten är svåra att teoretiskt beräkna. Vad hade till
exempel hänt om spolen hade förändrats, om generatorn bytts ut till en
med högre frekvens eller om en extra kylningsutrustning hade behövts?
Skulle en isolering kring spolen eller en förstärkningsutrustning kunna
uppväga de sista 230 Wh för att få en energivinst?

Intressant är även att induktionsutrustningens totala verkningsgrad η,
som är ηel x ηth ,  i beräkningsexemplet ligger på 39%. Jämför man denna
verkningsgrad med de verkningsgrader som DTIs forskargrupp praktiskt
fått fram (se tabell 3 och appendix 1), visar denna teoretiska studie på en
bra verkningsgrad för upphettning av aluminium. Därför bör den
beräknade induktionsenergin vara till och med lägre än i ett verkligt fall,
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vilket gör att det framräknade värdet på energiåtgången bör vara
tillförlitlig.

Då energin för ugnen och induktorns energiåtgång ligger så numeriskt
nära varandra, anser författaren till studien att resultatet bör ändå följas
upp med praktiska mätningar, för att säkert kunna fastställa resultatets
pålitlighet.

SLUTSATS

Att installera en induktionsapparat före ugnen ger inte någon energivinst
enligt de teoretiska beräkningarna. Emellertid finns så många andra
fördelar med en sådan utrustning, att den fortfarande kan vara mycket
kostnadseffektiv att anskaffa. I denna studie har bland annat nämnts den
ökade möjligheten att kunna hantera varierande produktionskapaciteter
med ökad produktionstakt på grund av minskad total smälttid. Genom att
utrustningen inte tar så stor basyta och är mobil, kan applikationen lätt
förflyttas till den maskin som behöver förkortad cykeltid, vilket även det
talar för metoden och dess implementering i gjuteriindustrin.
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APPENDIX 1 – FORSKNINGSPROJEKT DTI

Dimension på aluminiummaterialet använt som kärna (AlSi7Mg0,4) (Creapz et al, 2005).
Diameter = 63 mm

Längd = 80 mm

Vikt = 0,67 kg

Uppvärmningstemperatur 580ºC.

Teknisk data Generator 1 (Creapz et al, 2005).
Generatorfabrikat/Typ = Inductotherm - Inductorheat

Max effekt = 25 kW

Frekvens = upp till 9,6 kHz

Tabell A1-1 Spoldimensioner (Creapz et al, 2005).
Spole nummer 1 2 3
Diameter [mm] 150 260 420
Längd [mm] 165 150 120
Antal trådvarv 6 10 15

Tabell A1-2 Uppvärmningsresultat med spolarna 1, 2 och 3 (Creapz et al, 2005).
Energiförbrukning

FörbrukningSpole Uppvärmnings-tid
[sek]

Verknings-
grad
[%]

Teoretisk
energiförbrukning

[kWh/kg]
Effektupptag

[kW] [kWh] [kWh/kg]
1 720 8 0,21 9,2 1,84 2,75
2 580 10 0,21 8,7 1,4 2,09

510 13 0,21 8,1 1,15 1,72
460 12 0,21 9,0 1,15 1,723
330 11 0,21 13,5 1,24 1,85

Tabell A1-3 Uppvärmningsresultat med spole nummer tre och med förstärkningsutrustning
(Creapz et al, 2005).

Energiförbrukning
FörbrukningSpole Uppvärmnings-tid

[sek]
Verknings-

grad
[%]

Teoretisk
energiförbrukning

[kWh/kg]
Effektupptag

[kW] [kWh] [kWh/kg]
880 10 0,21 5,8 1,42 2,12
470 14 0,21 7,8 1,01 1,51
330 11 0,21 13,5 1,24 1,853
290 12 0,21 14,5 1,17 1,74
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SYFTE

Syftet med studien är att undersöka de möjligheter som finns att
implementera en förvärmningsanordning för aluminiumtackor i
smältningsfasen av metallen.

Rapportens mål är att ge läsaren en uppskattning av den eventuella
energibesparingspotential som en induktionsvärmningsanordning skulle
kunna ge.

MÅLGRUPP
Rapporten är riktad till personal inom gjuteriindustrin som vill veta mer
om hur induktion fungerar och vilka fördelar metoden kan ge.

INNEHÅLL
Rapporten tar upp teorin bakom induktion och magnetism, vilka fördelar
som finns med induktionsmetoden, hur en induktionsutrustning kan vara
konstruerad samt fördelar med induktionsvärme. Vidare tar skriften upp
ett beräkningsexempel på induktionsförvärmning av aluminiumtackor
för att visa om det går att uppnå en eventuell energivinst.

ÄMNESOMRÅDE
Energi

NYCKELORD
Energi
Induktion
Induktionsförvärmning
Smältning
Magnetism
Spole


