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TILLKOMST

Publikationen har framtagits i syfte att beskriva viktiga nyckeltal för alumini-
umsmältugnar och användningen av dessa nyckeltal i samband med invester-
ingar samt vid LCC-kalkylering. Projektet har finansierats av Statens Energi-
myndighet och har ingått i ett forskningsprogram för effektivare energian-
vändning. Rapporten har utarbetats av Dan Creutz ,Svenska Gjuteriföreningen,
Martti Kölhi , MKE Engineering och Jan Fors , Energia.

SAMMANFATTNING

Upphandling av ny ugn för smältning och varmhållning av aluminium innebär
att en hel rad frågor måste formuleras och besvaras innan beställningen kan
göras. Denna rapport utgör inte något komplett underlag inför en upphandling
men förhoppningsvis kan rapporten bidra till att fler frågor ställs som rör tek-
nik, energi, miljö och ekonomi. Vidare kan köparen bättre bedöma om de svar
som erhålls från potentiella leverantörer är kompletta och godtagbara.

Målet har därför varit att beskriva några olika ugnstyper, utrustning som ökar
effektiviteten i ugnarna samt att ta fram nyckeltal beträffande energiförbruk-
ning, miljöbelastning och personalbehov för aluminiumsmältugnar. Nyckelta-
len kan exempelvis användas av gjuterier som står i begrepp att investera i nya
smältugnar. Även när det gäller att modernisera befintliga ugnar kan nyckeltal
användas. Avsikten är att underlätta för gjuterierna att ställa relevanta krav i
offertförfrågningar och ge underlag för diskussioner med ugnsleverantörer.

Speciellt betonas i rapporten vikten av att väga in ugnens avbränna och energi-
förbrukning, och inte bara investeringskostnaden, i den ekonomiska utvärde-
ringen av olika offerter inför inköpet. Begreppet livscykelkostnad (LCC) för-
klaras och exemplifieras.
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1  INLEDNING

Allt fler svenska metallgjuterier investerar i gasdrivna smältugnar. Låga inve-
steringskostnader och möjligheten att byta gasleverantör är några av fördelarna
som brukar framhållas som argument. Med rekuperativa brännare och med nå-
gon form av energiåtervinning ur rökgaserna kan en relativt hög verkningsgrad
erhållas. En investering baseras ofta på en kortsiktig finansiell grund, normalt
vilken ugn som är billigast i inköp. Livscykelkostnaden (LCC) är för många
ett okänt begrepp. Detta innebär att energiförbrukning, utsläpp till den yttre
miljön, personalbehov och avbränna inte utreds i någon större omfattning.

Tänk dig in i situationen att Du blir erbjuden att direkt från fabrik köpa en fa-
briksny Volvo V70 för 95 000 kr, listpriset är 250 000 kr. Du skall just skriva
på köpekontraktet när försäljaren harklar sig och säger ”Jag kanske bör nämna
att skälet till det låga priset är att motorn har en smärre defekt som gör att ben-
sinförbrukningen vid blandad körning är 3 liter per mil”. Vågar Du skriva på
eller börjar Du räkna på vad den höga bensinförbrukningen betyder i pengar?
Du har just börjat tänka i LCC-termer.

Några frågor som tidigt aktualiseras vid förändringar av ugnsutrustningen av-
ser smältkapacitet, energislag och ugnsutformning. Exempel på konkreta frå-
gor är: Hur skall det färdiga systemet se ut? Skall smältugnen samtidigt vara
en hållugn eller skall den kombineras med en separat hållugn? Hur stor bör
hållugnen vara? Hur ser transportvägarna ut? Går det att komma fram med
skänkar av önskad storlek? Hur kommer priset på olika energislag att utveck-
las i framtiden?

2  SMÄLTKAPACITET

Ugnskapaciteten är en av de viktigaste parametrarna. Leverantörerna har erfa-
renheter av ugnar inom vissa storlekar, men kanske inte alla storlekar.

Du som kund vill kanske ganska tidigt i ditt projekt veta om en viss leverantör
kan erbjuda en ugn som klarar den önskade kapaciteten. Det kan aldrig skada
att fråga om han tidigare har levererat ugnar med just den kapacitet som Du
vill ha. Han kanske inte har gjort det förut men säger att det inte är något pro-
blem.

Begär i så fall alltid extra garantier om osäkerhet finns huruvida leverantören
kan bygga en för honom ny ugnstorlek. Det är inte alltid så enkelt att bara
skala upp en storlek till en större. Temperatur- och strömningsförhållandena
kan ändra sig drastiskt. Detta gäller i första hand smältugnar. Hållugnar har
alltid en fri volym över badet där strömningsbilden blir stabil.

I dagsläget används ofta induktiva degel- eller rännugnar när  mycket stora
smältkapaciteter behövs, 9-10 ton/h, och upp till ca 70 tons hållvolym. Vid
smältkapaciteter upp till 5 ton/h används schaktugnar eller degelugnar (de se-
nare främst då man ofta byter mellan olika legeringar). Vid låga kapaciteter
används i regel små degelugnar.
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3  ENERGISLAG
En viktig fråga är vilket energislag som bör användas. I Sverige använder
aluminiumgjuterier elenergi eller gasol. För närvarande har gasolen en stark
ställning inom de mindre gjuterierna. Dock används ofta elektriskt motstånds-
värmda degelugnar när små ugnar behövs. Olja används i mycket liten omfatt-
ning. Den har sämre miljöegenskaper än både gasol och el, men högre gas-
emissionstal vilket ger något effektivare värmeöverföring.

Inför valet av energislag kan beräkningar av livstidskostnader, LCC, ge värde-
full information förutsatt att rätt prisutveckling antas. Se vidare avsnittet Eko-
nomi.

3.1  Elenergi

Elenergin är en ren energiform. Eventuella miljöaspekter finns i ”andra änden
av kabeln” och sköts av elleverantören. Det finns dock några saker som bör
uppmärksammas.

En induktiv anläggning kan ge upphov till övertoner ut på elnätet! Elleverantö-
ren kan då kräva att utrustning (kondensatorbatterier) installeras för att för-
hindra detta. Installationerna är dyra och kräver dessutom relativt stort extra
utrymme.

En motståndsvärmd ugn ger inga störningar bakåt till nätet.

Det förs diskussioner om magnetfältens eventuella hälsoeffekter som bör be-
aktas. Ta reda på gällande krav och se till att installationen görs med hänsyn
till kraven. Ugnsleverantörerna kan bistå med hjälp.

3.2  Gasol

Vid gasoldrift är brännarna av stort intresse. Olika brännarfabrikat erbjuder
olika lösningar för att åstadkomma låga emissioner med bibehållen verknings-
grad. Det är inte lätt att i det stora utbudet av brännare finna den lämpligaste
lösningen.

 Miljömyndigheterna ställer allt högre krav på utsläppsnivån för t.ex. CO2 och
NOX (kväveoxider) varför det är nödvändigt att jämföra miljöprestanda för
olika brännare.

Installationerna, som behövs på gassystemsidan, måste utföras efter de nya
naturgasnormerna. Det kan vara bra att utföra dem för en högre kapacitet med
en gång om man ämnar expandera senare. Vid en senare expansionen behövs
då i regel enbart extra förångarkapacitet. Denna kan lätt åstadkommas genom
att addera en förångare på redan förberedd plats.
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4  UGNSUTFORMNING

Det finns många olika sätt att kombinera ugnar för smältning och varmhåll-
ning av aluminium. För- och nackdelar med olika koncept måste beaktas. I
tekniköversikten i nästa kapitel finns en hel del information. Förutom ugnsval
kommer layoutfrågor och logistikfrågor in i bilden.

Materialflödet genom gjuteriet kan påverkas om fel görs rent layoutmässigt.
Smältugnen/hållugnen kanske har dimensionerats korrekt men transportvägar-
na klarar ej av transporten av smälta i önskvärd takt. Man kanske måste an-
vända större skänkar än vad man kalkylerat med för att få fram smälta i önskad
takt. Transportvägar bör/skall hållas skilda från gångvägar för personal.

I samband med installationer av tippbara ugnar där tippningen sker med hyd-
raulik uppkommer ibland problem med placeringen av hydraulaggregaten.  De
måste ju placeras så att de inte kan skadas av truckar etc. Det finns ju även en
brandrisk som måste beaktas.

En del gjuterier väljer att uppföra ett centralt smältverk med en eller flera
smältugnar. Smältugnen kan också vara hållugn eller också har den kombine-
rats med en sådan.

5  MILJÖASPEKTER

I samband med ett ugnsköp kontrolleras om leverantören kan tillgodose de
miljökrav som gäller.

Med tanke på att miljökraven successivt skärps bör man också se framåt och
kontrollera vilka förändringar som kan förväntas. Kan man förutse en skärp-
ning bör ugnen köpas förberedd för detta eller kanske till och med utförd så att
den direkt klarar den aviserade skärpningen. Aktuella krav kan exempelvis
gälla externa stoftutsläpp och internt buller.

I miljöbalken som trädde i kraft 1999 betonas krav på energieffektivitet på ett
helt annat sätt än tidigare. Detta ger ett starkt argument för energieffektiva ug-
nar.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 5

6  ALUMINIUMUGNAR- EN TEKNIKÖVERSIKT

Teknikfrågorna spänner över många olika områden. När det gäller själva ug-
nen finns det flera olika typer av tillgå. Nedan finns en kort presentation av de
vanligaste ugnstyperna som är aktuella för smältning och varmhållning av
aluminium.

I kapitlet ”Nyckeltal”, sidan 33, återfinns en sammanställning över nyckeltal
som rör teknik, energi, miljö och ekonomi.

Det finns fem huvudtyper av ugnar som presenteras i de följande avsnitten.
Dessa är:

1. Schaktugn - gasol

2. Ugn med smältplan eller öppen badyta där skrotet chargeras – gasol.

3. Degelugn – elenergi eller gasol

4. Rännugn - elenergi

5. Hållugn – elenergi eller gasol

Dessutom förekommer ett antal varianter av dessa.

6.1  Schaktugn

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 avgaserna som leds in i schaktet i dess botten. Avgaserna avger
energi till materialet som förvärms, torkas och smälter och rinner nedåt och
över till en intilliggande hållugn. Verkningsgraden för denna ugnstyp är hög
genom att motströmsprincipen används. På senare tid har den utvecklats ytter-
ligare genom att förvärmning av förbränningsluft införts med hjälp av dubbel-
väggar i schaktet mellan vilka luften passerar (bild 1 och 2).

Ugnens konstruktion ger en bra verkningsgrad och därmed en låg miljöpåver-
kan. Leverantörer rekommenderar dock filter för avgaserna.
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Bild 1. Schaktugn

Schaktugnarna från Sarlin Furnaces har numera förvärmning av förbrännings-
luften, som leds i en dubbelmantel runt schaktet. Förvärmning till ca 400 °C
kan uppnås.

Bild 2. Stötek´s schaktugn under chargering. Luckan är öppen och kor-
gen visas i tippat läge.

6.1.1  Ugnstillverkare

Sarlin Furnaces, StrikoWestofen och Stötek är de vanligaste leverantörerna av
ugnar till aluminiumgjuterier i Sverige.
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6.2  Ugn med smältplan

Denna ugnstyp är liksom den föregående schaktugnen alltid 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. Avgasuttaget finns i taket ovanför
smältplanet. Det är i denna ugnstyp svårare att åstadkomma lång uppehållstid
för avgaserna vid chargen, varför verkningsgraden sjunker och de relativa
emissionerna stiger.

I regel finns inte någon rekuperator vilket också bidrar till den låga verknings-
graden. Ugnstypen kan förses med filter för att avskilja stoft ur avgaserna.
Dessa måste dock spädas med kalluft för att filtret inte skall överhettas. Detta
sker exempelvis genom spädning med uteluft vilket tyvärr ökar avgasvolymen.
Ugnen kan förses med rekuperator som förvärmer luften till brännarna, men
det krävs att det ingående materialet är rent annars kommer rekuperatorn att
smutsas ned med beläggningar och värmeöverföringen försämras. Alternativet
till rekuperator är rekuperativa eller regenerativa brännare som återvinner av-
gasenergin direkt internt i brännaren. Se vidare avsnittet om brännare längre
fram i rapporten.

6.2.1. Ugnstillverkare

Se avsnittet Schaktugn.

6.3  Degelugn

Denna ugnstyp används både för smältning och varmhållning och kan vara
gas- eller elvärmd. Ugnstypen används ofta i gjuterier som gjuter i många oli-
ka legeringar. Degelugnen har relativt hög verkningsgrad eftersom den har en
god isolering och lock som täcker ugnsöppningen och avsevärt minskar strål-
ningsförlusterna när produktion ej är igång. Även emissionerna från ugnen är
låga. Ugnstypens slutna konstruktion bidrar till förbättrade energi- och miljö-
prestanda (bild 3 och 4).

Den gaseldade degelugnen har brännarna placerade i en till hälften inbyggd
brännkammare i ett mellanrum mellan degel och yttre isolering. Lågorna riktas
tangentiellt in i spalten utanför degeln. Konstruktionen ger ingen direktkontakt
mellan avgaser och smälta vilket minskar avbrännan. Deglarna slits dock rela-
tivt hårt genom brännarna. Avgasflödet från ugnen innebär energiförluster och
en miljöbelastning.

Den elektriska degelugnen kan vara värmd med motståndselement runt om-
kring degeln eller induktionsvärmd med en spole som omger smältan som ut-
gör induktionskärna.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 8

För den motståndvärmda degelugnen krävs bara en enklare effektstyrning, som
kan göras med kontaktorer eller tyristorer. Elutrustningen härför kräver myck-
et litet utrymme. Motståndselementen är för övrigt billiga och kan bytas på ett
enkelt sätt. Verkningsgraden är mycket hög vid full ugn och då uttag av smälta
ej sker. Den sjunker emellertid snabbt då chargering sker (locket öppet) eller
då ugnen ej är helt fylld.

Bild 3. Gaseldad degelugn. Avgaskanalen syns på ugnens vänstra sida.

Induktionsugnar är dyrare och kräver mer utrymme för kondensatorer och om-
formare. Degelbytet är också svårare. För att den omgivande induktionsspolen
skall klara de mekaniska och magnetiska påfrestningarna krävs speciella för-
stärkningar och styrmedel för magnetfälten, s.k. yokes. Verkningsgraden är
hög, men försämras av att induktionsspolen måste vattenkylas.

De elektriska degelugnstyperna är miljövänligare (inga avgaser) än de gasel-
dade degelugnarna. De minsta degelugnarna kan ha deglar som lyfts ur ugns-
skalet då smältan är klar för användning.
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Bild 4. Degelugn av induktionstyp.

6.3.1  Ugnstillverkare

ABB, StrikoWestofen, Stötek, Morgan m fl levererar degelugnar till den
svenska marknaden.

6.4  Rännugn

Smältugnar utförda som rännugnar är alltid av induktionstyp. Värmningsprin-
cipen 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, bild 5. Smältan i rännan bildar tillsammans med smältan i ugnen
en sluten ring. Rännan går i en båge ut från ugnsbotten, omsluts av induktions-
spolen, och går tillbaka genom ugnsbotten en liten bit från utgående öppning.
Denna ränna har gett ugnstypen sitt namn ”rännugn”.

För att ugnen skall kunna startas måste rännan vara fylld med smälta, som till-
sammans med kvarvarande smälta på ugnsbotten ger en sluten krets för mag-
netfältet. Ugnen kan alltså ej tömmas helt eller så måste den fyllas på med
smälta från en annan ugn. Byte av legering medför med andra ord extra arbete
och eftersom en startsmälta måste göras separat (om ugnen har tömts helt)
ökar även miljöbelastningen.

Vid gjutning med samma legering är rännugnen däremot mycket bra och ener-
gieffektiv. Den ger en jämn temperatur i smältan (ca ± 2 °C ) eftersom flödet
ut ur rännan eller rännorna ger en omrörningseffekt. Rännorna är ju i realiteten
magnetiska pumpar.
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Då hög kapacitet önskas utförs ugnen med flera induktorer (rännor) som för-
delas utmed botten. En ränna bildar tillsammans med sin induktorspole en en-
het som byts helt och hållet då slitaget når över en viss gräns. Bytet kan göras
med en mindre mängd smälta i ugnen. Vid bytet tippas ugnen så att induktor-
rännan töms på smälta, varefter hela paketet avlägsnas (flänsförband) och en
ny induktor monteras. Den gamla induktorn renoveras. Bytet ger ett stopp på
ca 5 tim. ABB räknar med en cykeltid på ca 10 mån för induktorn. Ugnstypen
finns t ex hos Gränges i Finspång och utomlands finns den hos företag i bl a
Tyskland, England och Frankrike.

Bild 5. Rännugn i genomskärning genom en induktor. Ugnen är tippbar
för tappningen och för byte av induktor.

Den höga investeringskostnaden beror på det omformarsystem med konden-
satorbatterier som värmningssättet kräver samt på de relativt dyra utbytbara
induktorerna. Ugnstypen används där stora smält/hållugnskapaciteter behövs.

6.4.1  Ugnstillverkare

ABB, Inductotherm, Induga är exempel på leverantörer av ugnar till alumini-
umgjuterier.

6.5  Hållugn i anslutning till smältugn

Hållugnen kan vara antingen el- eller gasolvärmd. 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 håll-
ugnsvolym ger erfarenhetsmässigt bättre kvalitet på smältan. Vid t.ex. en
smältkapacitet på 2500 kg/h är ofta hållugnen på 10000 kg.
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Tappning från hållugnen sker i regel genom att ugnen tippas med hjälp av hyd-
raulik. Baddjupet i en hållugn bör ej vara stort, eftersom man vid stora nivå-
skillnader måste tippa ugnen kraftigare i samband med tappning. Badrörelser-
na 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
håller man baddjupet inom 400-500 mm.

Väggarna i hållugnarna är väl isolerande vilket ger låga förluster och lågt
energibehov.

I den gaseldade schaktugnens hållugn leds avgaserna motströms mot inkom-
mande smält material vilket höjer energiutnyttjandet. Avbrännan är dock högre
i denna ugnstyp eftersom badytan efter varje avslaggning utsätts för heta avga-
ser från brännarna. Den elvärmda hållugnen i sin tur har inte några egentliga
utgående avgaser och uppvisar därför en ännu högre verkningsgrad och lägre
miljöbelastning.

Bilderna 1 och 2 visar schaktugnar direktanslutna mot sina hållugnar. Bilderna
3 och 4 visar degelsmältugnar som efter smältningen tjänstgör som hållugnar.
Bild 5 slutligen visar rännugnen som även den utgör en hållugn sedan smält-
ningen är klar.

I mycket stora hållugnar är det svårt att hålla en helt jämn temperatur i hela
badet. Emellertid har ABB utvecklat elektromagnetiska omrörare, EMS, som
avsevärt minskar temperaturskillnaden. Man anger att en gasoleldad hållugn
hade en temperaturdifferens i badet på 120-130 °C. Denna minskade till endast
15-25 °C sedan elektromagnetisk omrörning införts. Man kunde också hålla
lägre temperatur på den färdiga smältan. Ugnstemperaturen över smältan kun-
de alltså sänkas. Gasolförbrukningen sjönk med 10-15 %, men elförbrukning-
en steg med 3-4 kWh/ton smälta (elenergi till omrörarspolen). Totalt sänktes
ugnens energikostnader med 9-14 %. Avbrännan minskade också.

Ytterligare en effekt av att montera EMS i hållugnen var en förlängd livslängd
på ugnsinfodringen. Den sänkta temperaturnivån ansågs bidra till detta.

6.6  Hållugn/doserugn vid avgjutningsstället.

I anslutning till gjutningen har man hållugnar, som dels ger rätt sluttemperatur
på smältan och som i övrigt sörjer för en jämn tillgång av smälta, bild 6. Dose-
ringen har skett på mekanisk väg med skopa, men numera börjar nya håll-
ugnsutrustningar komma fram med dosering med hjälp av tryckluft. Dessa nya
hållugnar kan chargeras med ny smälta under full drift utan att trycket sänks
och doseringen störs. Ugnarna har även tillräcklig effekt för att smälta material
som också kan tillsättas när som helst utan störningar.
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Dosernoggrannhet är ca ± 1-2 % och temperaturhållningen varierar ca ± 2 °C.
Automatik sköter doseringen efter metallbehovet.

Bild 6a. Stötek Dosotherm b. StrikoWestofen, Westomat

Hållugnar med doseringssystem levereras idag av i stort sett alla ugnsleveran-
törer. Hållugnens slutna konstruktion ger möjlighet till användning av skydds-
gas (t ex N2 eller Ar) över smältan vilket de flesta leverantörer utnyttjar.

7  KOMPONENTER OCH SYSTEM

För att en ugn skall fungera bra måste brännarna vara placerade på ett sådant
sätt att avgasernas energi styrs mot materialet och att de inte direkt kan lämna
ugnsrummet. För att verkligen kunna åstadkomma något sådant måste brän-
narna ge en viss rörelsemängd åt förbränningsgaserna (rörelseenergi).

Rörelsemängden är massflödet genom brännaren multiplicerat med dess has-
tighet. Om brännaren från början blåser in 10 kg/h bränsle/luftblandning vid en
hastighet av säg 40 m/s och hastigheten höjs till 80 m/s har rörelsemängden
fördubblats och brännaren kan lättare öka gasrörelsen i ugnsrummet (och där-
med värmningshastigheten). Ugnens kapacitet ökas. För att smältningen skall
bli effektiv måste ugnsgaserna alltså hela tiden hålla en hög gashastighet i
smältzonen.

I hållugnen som smältan rinner över till bör man dock ej ha för höga hastighe-
ter då avbrännan annars kan bli för hög. I hållugnen skall ju den slutliga bad-
temperaturen justeras in inför gjutningen och endast förlusterna till omgivande
väggar täckas.
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7.1  Konventionella brännare

Brännartyper som används i smält- och hållugnarna väljs med tanke på pla-
cering och hur de skall arbeta. En brännare som skall smälta material bör ha en
hög utgångshastighet för att ge en bra värmeöverföring till det osmälta materi-
alet. Utgångshastigheter i brännarmynningen kan variera från ca 60 m/s till
omkring 100 m/s. Den höga hastigheten ger genom ejektorverkan en snabb
sammanblandning av ugnsgaser och inkommande förbränningsgaser vilket
sänker temperaturnivån i flamman så att avbränningen  av material inte blir för
hög. Brännartypen kallas höghastighetsbrännare och används mest i schaktug-
nar och ugnar med smältplan.

En annan brännartyp som mest förekommer i hållugnar är den s k flatflame-
brännaren. Flat-flamebrännaren används för att den värmer jämnt över badytan
i hållugnen. Flamman från denna är mycket vid och breder ut sig utmed taket
(brännaren används mest takmonterad) och ger en jämn värmning av hållug-
nens smälta.

7.2  Rekuperativa brännare

Den rekuperativa brännaren förvärmer förbränningsluften till brännaren ge-
nom att återvinna en del av avgasenergin. Avgaserna lämnar nämligen ugnen
genom brännaren där den kontinuerligt avger energi till den inkommande för-
bränningsluften genom en värmeväxling. Efter värmeväxlingen kan avgastem-
peraturen ha sänkts till 130-140 °C, d v s till en avsevärt lägre temperatur än
vid användning av en vanlig konventionell brännare och rekuperator i avgas-
kanalen.

Varje rekuperativ brännare har sin egen avgaskanal (som ansluts till en
gemensam kanal då ugnen är försedd med flera brännare). Avgasförlusterna
sänks kraftigt och ugnens verkningsgrad ökar. Bränslebesparingen kan bli be-
tydande.

Den rekuperativa brännaren är mest använd i t.ex. gaseldade degelugnar.

7.3  Regenerativa brännare

En nyare form av brännare, s k regenerativa brännare har introducerats på
marknaden under de senaste åren, bild 7. Brännarna är anslutna till värmeväx-
lare och körs parvis så att avgaserna från ena brännaren tas ut genom den
andra (släckta) brännaren och avger energi till en värmelagrande enhet (rege-
nerator) ansluten på brännarens luftinlopp. Efter en stund växlar man och tän-
der den tidigare släckta brännaren. Den nu tända brännaren försörjs med för-
bränningsluft som värms av den egna regeneratorn (som förut laddades av den
nu släckta brännaren). Avgaserna från den nu tända brännaren går genom den
andra brännarens värmelager. Man har en diskontinuerlig energiåtervinning.
Därav behovet av två växelvis arbetande brännare.
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Energiåtervinning i den beskrivna formen kan ge bränslebesparingar på
35-45 %, men det finns leverantörer som hävdar att besparingar på upp till
drygt 65 % uppnås.

Systemet med regenerativa brännare ger en avgastemperatur på
ca 150 – 200 °C, en nivå som till och med kan klaras av ett textilt filter.

Investeringskostnaden för dessa parvis arbetande, och relativt stora brännare,
blir tämligen hög eftersom två brännare måste installeras.

Utvecklingen inom området leder till att allt bättre, mindre och billigare brän-
nare tas fram. Nya brännare har exempelvis värmelagringen internt i brännar-
huset. Bild 7 visar ett par regenerativa brännare enligt Stordy.

Bild 7. Regenerativt brännarpar.
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7.4  Val av brännare – en kort översikt

Som tidigare nämnts måste brännaren väljas med omsorg för att ge bästa ef-
fektivitet och samtidigt ge minsta möjliga emission till omgivningen.

Av tabellen 1 nedan framgår att schaktugnen inte lämpar sig för annat än de
konventionella brännarna. Detta beror på att man vill ha avgaser som leds upp
igenom schaktet där de avger sin energi. De rekuperativa och regenerativa
brännarna lämnar mycket små avgasmängder ut från ugnsrummet.

Tabell 1. Vanligaste brännarvalet vid olika gaseldade ugnstyper.

Konventionella
brännare

Rekuperativa
brännare

Regenerativa
brännare

Degelugnar X X X

Schaktugnar X

Smältugnar med
smältplan

X X X 1)

1) Brännartypen är dyr, men kan i princip användas.

7.5  Chargering

För schaktugnar används materialhiss som lyfter upp materialet till charge-
ringsluckan och tippar det in i ugnen. Chargeringen kan vara helt automatisk,
men ha möjligheter till manuell styrning.

För ugnar med smältplan används i regel någon truck som lyfter in skrotet di-
rekt eller en skopa med avstrykningssystem. Oftast ordnar gjuteriet själva nå-
gon form av hjälpmedel för chargering som passar in i deras hantering.

7.6  Styrsystem

Kostnaderna för ett styrsystem varierar kraftigt beroende på vilket utförande
som väljs. Man väljer ofta ett något enklare system för smältugnsdelen och ett
noggrannare för hållugnen.

Det är viktigt att svängningar av t ex temperaturen i ugnen inte uppstår efter-
som de medför förhöjd bränsleförbrukning. I samband med det kan också
emissionerna från ugnen öka.  Vanligaste reglerformen är stegvis effektre-
glering i två till tre effektsteg samt helt avstängd energitillförsel.
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Allmänt kan man säga att de system som ugnsleverantörerna erbjuder är rela-
tivt väl utprovade, men det kan dock ibland förekomma att intrimningen ej är
godtagbar.

Automatisk reglering av ugnstrycket förekommer sällan. Någon form av drag-
spjäll eller draghuv som ställs in manuellt finns dock för det mesta.

7.7  Registrering av driftsdata

Automatisk registrering av driftsdata var förr  ej så vanlig på de mindre gjute-
rierna men börjar förekomma mer och mer. 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 deras material har behandlats i samband med
smältningen.

7.8  Hydraulik – tryckluft – el – vatten – gasol

Förutom energi och kylvatten måste också hydraulik och tryckluft dras fram
till ugnen, hydraulik för tippning av ugnen och tryckluft för att dosering skall
ske korrekt.

Tillgång till dessa media brukar finnas i närheten.

Tänk på att kontrollera säkerhetsriskerna! Läckande gas kan antändas. Läck-
ande vatten kan tränga in i smältan (med ångexplosion som följd)  och närva-
ron av vattenånga över smältan ger väteupptagning och dålig materialkvalitet.

7.9  Avgasfilter

Det är idag inte vanligt med filter för avgasrening vid de svenska aluminium-
gjuterierna. Vid gjuterier där filter dock används är det i regel ett textilt filter.
Skrubbers (våtrening) kan förekomma men kräver då också ett system för
vattenrening

Om textilt filter används måste detta i regel övervakas med hänsyn till risken
för övertemperaturer. Kylningen kan då göras på några olika sätt, antingen
med spädluft, eller genom att avgasernas energi återvinns till själva smältpro-
cessen eller avsätts för andra ändamål med långa drifttider. I det första fallet
måste filterdimensionerna ökas, eftersom det totala gasflödet genom filtret
ökas genom spädlufttillsatsen. Ofta sker den extra lufttillsatsen med hjälp av
en fläkt. Det är viktig att denna klarar tryckfallet över filtret även vid maximal
belastning, annars sjunker luftflödet och övertemperaturerna är åter ett faktum.
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8  ÖVRIGA TEKNIKASPEKTER

8.1  Avbränna

I ugnar sker också förluster av metallen som smälts. Dessa förluster kallas för
avbränna och är en oxidation av metallen. Avbrännans storlek är starkt bero-
ende av om metallbadets yta täcks av skyddande slagg och om ugnen är tät och
brännarna riktigt injusterade.

Avbrännan för gasoleldad ugnar uppgår till 1 - 4 % beroende på ingående ma-
terial och ugnskapacitet och motsvarande siffra för elugnar är 0,8 – 1,5 %.

För att avbrännan skall bli så låg som möjligt skall smältans temperatur vara
precis så hög att rätt gjuttemperatur erhålls efter den värmeförlust som sker
mellan ugnen och formfyllningen. Vid tappning ur ugnen tar man smälta från
en nivå under badytan för att inte få förorenad smälta. Allt eftersom slagg-
skiktet ökar, ökar dock risken att få med slagg i tappningen varför man då och
då måste dra av slagg från ytan. Detta sker genom en slagglucka.

I en elektrisk hållugn utsätts smältan inte för samma oxidation som i en gasol-
värmd hållugn. Ofta är temperaturen jämnare och kan då styras in på en något
lägre nivå. Oxidationsrisken minskar. Badytan utsätts inte heller för en gas-
ström som kan bryta upp ett skyddande slaggskikt. Det är mycket viktigt att
alltid se till att luckan för avslaggning är öppen så kort tid som möjligt och att
den är helt tät. Annars ökar avbrännan kraftigt.

8.2  Utrymmeskrav

Det är svårt att beräkna utrymmesbehovet för smältugn, hållugn, hydraulsy-
stem, styrsystem och filter innan allt underlag från leverantören lämnats. Det
är lätt hänt att man i ett sent stadium upptäcker att man har utrymmesbrist om
leverantören har dröjt med att lämna sina uppgifter. Glöm ej plats för hanter-
ingen av slagg!

8.3  Reservdelsbehovet

Varje leverantör vet av erfarenhet vilka reservdelar som är mest frekventa,
men det skadar inte att fråga andra gjuterier som använder samma ugnstyp.

I kostnadssammanställningar som kommer fram anger användare och leve-
rantörer vad de bedömer som nödvändigt i fråga om reservdelar.
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8.4  Manualer, ritningar och övriga instruktioner.

Mycket ofta ser man att de manualer som finns är ofullständiga. Detta beror i
regel på att kunden har haft krav på lösningar som gäller just hans applikation
d v s något som inte är standard. Leverantören anger ofta vid förhandlingarna
att det är en självklarhet att han skall leverera manualer som rör den standard-
betonade delen av leveransen med tillägg för de extra lösningarna. Efter leve-
ransen kan dock meningarna gå isär beträffande vad som ingår i fråga om ma-
nualer och även ritningar för överenskomna tillägg. Garanti- och säkerhetsfrå-
gorna kan samtidigt hamna i bakgrunden.

9  NÅGRA INKÖPSFRÅGOR

9.1  Systemgränserna vid leverans.

En ofta diskuterad fråga i samband med leveranser är vilka systemgränser som
gäller.

Diskussionen om vad som egentligen skall gälla kommer ofta upp för sent dvs
efter påbörjad leverans.

9.2  Leveransprov/ugnsinställningar

Vid en leverans av en gaseldad ugn måste man kräva att brännarna trimmas in
för maximal effektivitet d v s med den lägsta luftfaktorn som de dimensione-
rats för. Om detta inte genomförts kommer ugnens verkningsgrad att bli lägre
än nödvändigt och avbränna och emissioner blir höga. Detta innebär ekono-
miska förluster och risk för överskridna emissionsgränser.

Som exempel kan nämnas att ca 12 % för mycket luft ökar gasolförbrukningen
med ca 4,5 %. Dessutom ökar materialförlusten genom avbränna. Material-
förlusterna ger mera stoft. Det är alltså viktigt för båda parter att en korrekt
brännarinställning görs vid leveransen innan leveransproven. Styrsystemets in-
ställningar är också viktiga eftersom en alltför kraftigt svängande reglering
alltid ger upphov till ökad energiförbrukning och emissioner.

Leveransprovperioden skall vara så lång att ugnen får arbeta under de olika
förhållanden som råder vid normal drift. Det räcker inte att mäta upp en
maximal smältkapacitet och vara nöjd med det. Man måste också följa upp
ugnens energiförbrukning under ren varmhållning och gärna även avgasernas
halter av NOX, CO2, O2 och stoft för att se om ugnen uppfyller angivna garan-
tier även vid lägre belastning.
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9.3  Underhållsrutiner

I de medlevererade manualerna måste leverantören ange vilka underhållsruti-
ner som krävs för att ugn med övrig utrustning skall fungera med minimala re-
parationsinsatser och bibehållna garantivärden. Ibland anges t.ex. endast ro-
terande maskiners smörjintervall, samt att annan utrustning regelbundet skall
kontrolleras.

Underhållsrutinernas utformning måste anpassas till driftsättet eftersom en
hårdare drift sliter kraftigare på utrustningen och översyner måste göras tätare.
Leverantörens rekommendationer kanske kan följas till en början men med
extra uppsikt på de utrustningsdelar som slits hårt. Eventuellt kan leverantören
ge tips om andra användare med liknande driftsförhållanden där ytterligare in-
formation kan fås.

Bristande underhållsrutiner leder till förhöjda energikostnader, underhållskost-
nader samt högre utsläpp till miljön.

9.4  Utbildning

I samband med införande av ny utrustning bör alltid en utbildningsfas ingå. I
många fall sker detta också numera genom att leverantören låter kundens per-
sonal delta i visst montage och på så sätt få kunskap om utrustningen. Lämp-
ligt är också att låta den aktuella driftspersonalen vara med vid intrimningen
av ugnen inför leveransproven. Teoretisk utbildning på någon eller några da-
gar ingår sällan, men kan begäras av köparen som ett led i en ökad förståelse
av den nya utrustningens speciella egenskaper.

9.5  Driftsfrågor/garantier

I samband med att en ny utrustning installeras och tas i drift kan flera frågor
behöva klaras ut. Leverantören bör kunna lämna svar på de flesta av frågorna
men det är också viktigt att kunskap om utrustningen vidmakthålls hos den
egna driftspersonalen. Exempel på frågor:

• Vilka förändringar i inställningarna kan göras av den ordinarie driftsper-
sonalen (utbildningsfråga)?

• Hur byter man termoelement för styrningen och hur stor instickslängd
får det ha?

• Hur påverkar instickslängden regleringen?

• Luftfaktorer till brännare?

• Styrparametrar för regulatorer (nivåer på temperaturer, snabbhet i åter-
hämtning efter störning – när går t.ex. filterstyrning in?)



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 20

De flesta driftproblem kan undvikas om utbildning av ugnspersonalen genom-
förs på ett riktigt sätt. Utnyttja intrimningsfasen inför leveransproven maxi-
malt för att få kunskap om driftsproblem eller egenskaper hos ugnen!

Garantier beträffande kapaciteter avgörs i ett leveransprov, vilket innebär att
ugnens maximala kapacitet testas. I samband med detta bör även de miljökrav
som gäller för verket beaktas genom mätningar. Oftast gäller det buller och
emissioner – externt och internt. Resultaten jämförs med vad som utlo-
vats/garanterats av leverantören.

Avbrännan kontrolleras också vid leveransproverna. För höga värden kan bero
på läckage i luckor, eller genom sprickor i infodring eller t ex på grund av
felinställda brännare (för hög luftfaktor) eller för höga temperaturer (termo-
elementens instickslängder). Intrimningen har alltså varit dålig.

10  MILJÖASPEKTER

10.1  Luftfaktor/luftbehov/avgasvolym

Luftfaktorn är styrande för hur effektiv brännaren är.  Luftfaktorn definieras
som den tillförda luftmängden dividerat med den luftmängd som teoretiskt be-
hövs för att förbränna det tillförda bränslet. Den tillförda verkliga luftmängden
skall alltid vara större än den teoretiskt erforderliga. Den bildade kvoten ger ett
tal större än talet 1. Luftfaktorn betecknas vanligtvis med bokstaven n. Vid
n=1,1 har brännaren ett luftöverskott på 10 %.

Luftöverskottet krävs för att en brännare i regel inte kan fördela luft och
bränsle optimalt. En snedfördelning kan lätt uppstå vilket ger för litet luft på
en del håll och omvänt. Detta missförhållande kompenserar man med ett luft-
överskott genom brännaren. Det duger inte att låta inläckning av luft i ugnen
svara för utjämningen eftersom luftläckaget inte sker exakt till brännarens nos
där bränslet tillsätts.

Luftfaktorn bör vara 1,03 –1,10,  dvs. 3 till 10 % luftöverskott. Vid högre vär-
den på luftfaktorn stiger energiförbrukningen snabbt såvida man ej har en bra
energiåtervinning.

I takt med att luftfaktorn till en brännare ökas, ökar också dess avgasvolym.
Det tillförda bränslet måste alltså värma även denna extra luft och om man inte
vill att ugnskapaciteten skall sjunka måste i stället brännarpådraget öka, vilket
ökar bränsleförbrukningen.

Nu kan nästa problem dyka upp om ugnen skulle råka ha ett filter på avgassi-
dan. Avgasvolymen har ökat med brännarpådraget och mängden kylluft som
skyddar filtret från överhettning kan kanske inte ökas i motsvarande grad.
Följden kan bli överhettning av filtret. Luftfaktorns betydelse kan ej neglige-
ras.
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10.2  Brännarnas emissionsvärden

En brännares effektivitet kan utläsas av de emissionsvärden som brännarfabri-
kanten anger. Tänk på att värdena i regel har mätts upp under ideala förhållan-
den och med en noga intrimmad brännare. Alltså utan att någon smältning av
skrot har förekommit. Notera att en brännare som är avsedd för höga tempe-
raturer lätt kan ge höga emissionsvärden om den inte kontrolleras regelbundet.
Emissionsvärden finns i tabell 2.

Tabell 2. Normala emissionsvärden för nya gasolbrännare.

O2 1,5-3 %

NOX 20-70 mg/MJ (beroende på brännarkonstruktion)

CO 50-100 ppm

SO2 0,2 mg/MJ (svavlet kommer från luktämnen som tillsätts gasolen)

CO2 65 g/MJ

Stoft 1- 20 mg/m3 avgas (beror mest på ingående skrots renhet)

Gasolbrännare ger inga egna emissioner av tungmetaller. Partikelemissioner
härrör från skrotet.

Om ugnen läcker in extra luft förändras tabellvärdena. Vid hög ugnstempera-
tur kan NOX –halten stiga vilket eventuellt kan medföra miljömässiga pro-
blem.
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11  ENERGI

Energi tillförs en ugn för att smälta aluminium. En del av energin upptas av
aluminiumet medan resten av energin försvinner från ugnen som förluster i
form av avgaser, kylvatten, konvektion, strålning mm. I bild 8 finns en mycket
enkel skiss som visar vilka energiflöden som normalt finns i anslutning till en
aluminiumsmältugn.

Förbränningsluft Energi för smältning in (gasol eller el)

Kallt kylvatten in El till fläktar, pumpar  m.m.

Kall Al in Varm Al-smälta ut
        SMÄLTUGN

Skrot/tackor Slagg ut

Förluster genom väggar Avgaser ut Varmt kylvatten ut

Förvärmd förbränningsluft Kall förbränningsluft

Avgaser efter rekuperator

Bild 8. Schematisk bild av energiflöden i anslutning till en aluminium-
smältugn.

För alla ugnar gäller följande enkla men grundläggande energibalans:

Tillförd energi = Energi som metallen tar upp (d v s nyttiggjord energi) + förluster

11.1  Tillförd energi

Den tillförda energin utgörs vanligen av elenergi och bränsle, som är gasol i de
allra flesta fall.  Elenergin mäts med elmätare. Gasolförbrukningen mäts och
omräknas till energimängd genom att multiplicera mängden med gasolens
värmevärde.
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11.2  Energi i smältan

Den totala energimängd som metallen måste uppta för att värmas, smälta och
överhettas till önskad temperatur kallas för smältenergi eller teoretiskt energi-
behov. Smältenergin för värmning av ren aluminium från rumstemperatur till
olika temperaturer visas i tabell 3 nedan. Notera att detta är energi som måste
”in i metallen” – oberoende på vilket sätt värmningen sker. Den påverkas såle-
des ej av energislag eller ugnstyp. Dessutom bör det påpekas att vid legerade
smältor är energibehovet för smältningen högre.

Tabell 3. Smältenergier för ren aluminium.

Material

Smältpunkt
°C

Sluttemperatur
°C

Smältenergi
kJ/kg

Smältenergi
kWh/ton

Aluminium 658 660 970 270

720 1025 285

800 1100 310

11.3  Förluster från ugnar

Energiförluster från ugnar består främst av:

• avgasförluster (restenergi i avgas samt konvektivt upptagen energi från
bl.a. badytan)

• kylvattenförluster

• väggförluster  (transmissionsförlust av till väggen överförd energi ge-
nom strålning och konvektion inuti ugnsrummet)

Fördelningen mellan dessa förlustposter beror av ugnstyp och vilken utrust-
ning den aktuella ugnen har. Exempelvis saknar elugnar av naturliga skäl av-
gasförluster.

För bränsleeldade ugnar är avgasförlusterna den klart största förlusten. I ugnar
utan energiåtervinningsutrustning kan avgasförlusterna uppgå till storleksord-
ningen 40-60% av tillförd energi till ugnen.
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Kylvattenförlusterna beror på att vatten används för att kyla heta ugnsdelar
som t ex luckor och även elutrustning till induktionsugnar. Temperaturen på
kylvattnet ligger  normalt under 50°C. Vid risk för kondens runt induktions-
spolar (kan ge överslag) höjs utgående kylvattentemperatur. Energimängden i
kylvattnet beror helt av ugnstypen.

Väggförlusternas storlek bestäms av temperaturen på de utvändiga väggytorna
och luftströmningen vid väggytan. Väggtemperaturen beror dels av hur väl
isolerad väggen är, dels av temperaturen i ugnen. Det är svårt att till en rimlig
kostnad sänka väggtemperaturen till nivåer under ca 50-60 °C. Isoleringens
tjocklek skulle i så fall behövas ökas kraftigt. Väggförlusterna uppgår till
storleksordningen 400-700 W/m2 väggyta.

11.4  Energitekniska nyckeltal

Det finns flera olika nyckeltal som speglar ugnens effektivitet.

Ett nyckeltal är ugnens verkningsgrad som direkt anger hur bra eller dålig en
ugn är.

11.4.1  Verkningsgrad

Verkningsgraden för en ugn definieras på följande sätt:

Verkningsgrad (i %) = (Nyttiggjord energi / Tillförd energi) x 100

Ju större förlusterna är desto större måste den tillförda energin vara för att
smälta materialet och desto lägre är verkningsgraden.

Normala verkningsgrader vid gynnsamma driftförhållanden för några olika
ugnstyper anges i tabell 4.

Tabell 4. Verkningsgrader för ugnar (OBS vid gynnsamma driftförhållan-
den).

Ugnstyp Energislag Verkningsgrad,%

Schaktugn Gasoleldad 35-50

Degelugn Gasoleldad 40-50

Degelugn El, motståndselement 45-55

Degelugn Kärnlös induktionsugn 55-65

Rännugn Induktion 70-75
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Det finns många sätt att fastställa verkningsgrader på. Ett sätt är att köra ugnen
under gynnsamma förhållanden under ett antal timmar och räkna fram verk-
ningsgraden. Ett annat sätt är att utifrån total energiförbrukning och totalt pro-
duktion räkna fram en årsmedel-verkningsgrad. Dessa två verkningsgrader, be-
räknade för samma ugn, kan uppvisa stora skillnader. Se vidare avsnitt Eko-
nomi.

Av bild 9 framgår att verkningsgraden för en ugn har stor inverkan på energi-
åtgången. Exempel: Vid en jämförelse av två ugnar, där ugn A har  verknings-
graden 70% och ugn B har verkningsgraden 35%, måste energitillförseln till
ugn B vara dubbelt så stor som till ugn A, 770 kWh/ton respektive 385
kWh/ton. Notera att förlusterna för ugn B är mer än 4 gånger högre än för ugn
A (500 kWh/ton respektive 115 kWh/ton).

Det är således mycket viktigt att ha en ugn med hög verkningsgrad för att und-
vika stora energiförluster.
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Bild 9. Energitillförseln till ugnar som funktion av verkningsgraden.
(Vid smältning till 660°C, ren aluminium)

Verkningsgraden hos ugnar beror på ugnskonstruktionen och vilken utrustning
för energiåtervinning ugnen eventuellt har. Men verkningsgraden beror även
på ugnens kondition, reglersystemets funktion, ugnens driftsätt, operatörens
handhavande mm. Exempelvis har en ugn som körs med hög och jämn belast-
ning högre verkningsgrad än om samma ugn körs med varierande belastning.

Energieffektiva ugnar är vanligtvis dyrare än samma typ av ugnar med lägre
verkningsgrader. Frågan i nästa avsnitt, ekonomi,  är i vilken utsträckning de
högre investeringskostnaderna kan motiveras av de lägre förlusterna, och där-
med lägre energikostnader under ugnens hela livslängd.
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12  EKONOMI

Vid ugnsinköp eller vid större ombyggnader är det ofta framförallt invester-
ingskostnaden som står i fokus. I förhandlingar försöker kunden att minimera
priset på ugnen. I detta avsnitt vill vi visa att det är minst lika viktigt att ta
hänsyn till driftkostnader som t ex avbränna, energi, personal etc.

12.1  Kostnader

Som ett underlag för de ekonomiska beräkningarna har nedan sammanställts
exempel på kostnader för investering, energi och övriga media, service och
underhåll, personal, materialförluster (avbränna) för några olika typugnar.

Självfallet beror kostnaderna av de specifika förutsättningarna på det enskilda
gjuteriet. Värdena nedan i tabell 5 är endast grova riktvärden.

12.1.1  Investeringskostnader

Tabell 5. Investeringskostnader för olika ugnar (grova riktvärden)

Ugnstyp Energislag Smältkap.
kg/h

Varmhållning
kg

Investerings-
kostnad

Schaktugn
(inkl. hållugn)

Gasol 250 - 3000 1500 – 10000
(el eller gasol)

1,2 - 3 Mkr

Degelugnar Gasol
El (motstånd)

15 - 600 100 - 1100 < 0,8 Mkr

Rännugn El (induktion) 2000 - 11000 20000 4,5 - 8 Mkr

Degelugn El (induktion) 150 - 6000 20000 1 - 4 Mkr

12.1.2  Energikostnader

Energikostnaderna för en ugn bestäms av energipriset och ugnens verknings-
grad. Exempel på inköpskostnader för energi visas i tabell 6.

Tabell 6. Använda energipriser i de ekonomiska kalkylerna.

Energislag Energipris
(kr/enhet)

Energipris
(kr/MWh)

Gasol 2500  kr/ton 200

Elenergi 25  öre/kWh 250
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12.1.3  Kostnader för drift och underhåll

Övriga media t ex tryckluft, kylvatten, skyddsgas, avslaggningsmedel medför
också kostnader.

Kostnaderna för underhållet varierar mellan de olika ugnstyperna eftersom de
är konstruktionsmässigt olika. En schaktugn med sitt chargeringssystem har en
hel del rörliga delar medan en degelugn har få rörliga delar. Slitaget på schakt-
ugnens delar blir också hårdare eftersom chargerna är tyngre och skall lyftas
upp till ugnstoppen. Reservdelsbehovet blir också stort för schaktugnen.

För anläggningen med schaktugn enligt tabell 5 bedöms de årliga underhålls-
kostnaderna till 200-300 kkr och reservdelsbehovet till ca 20 kkr.

12.1.4  Personalkostnader

Ugnsleverantörerna anger olika stora personalbehov. Vissa av dem anger upp
till 2 man för en smält-/hållugnsenhet med kapaciteterna 2000 kg/h vid smält-
ning och 1500 kg i hållugnskapacitet. Någon leverantör anger 4 man om kapa-
citeterna är 2000 kg/h vid smältning och 5000 kg hållugnskapacitet. Det an-
givna personalbehovet gäller inklusive transport av smälta till gjuteriet.

Vid ett centralsmältverk kan man dock räkna med att 1 man behövs när en till
två ugnar används och 1-2 man om fler än tre ugnar är i drift.

12.1.5  Kostnader för avbränna

De kostnader som metallavbrännan medför är stora och kan t o m vara högre
än kostnaderna för energin. Värdet på avbränt material uppgår i dagsläget till
ungefär 13 kr/kg.

13  LCC-KALKYLER

LCC betyder Life Cycle Cost d v s livscykelkostnad. Med hjälp av en LCC-
kalkyl räknar man fram företagets totala kostnad för ugnen under dess hela
livslängd. I sin enklaste form kan LCC beräknas på följande sätt.

LCC = Investering + (Årliga driftkostnader x nusummefaktorn)

I mer avancerade modeller tas även hänsyn till exempelvis miljökostnader och
kvittblivning när utrustning byts ut.

Nusummefaktorn används alltså för att räkna om framtida kostnader till idag.
Den bestäms av den ekonomiska livslängden och den räntenivå som förutsätts
och visas i diagrammet i bild 10.
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I våra kalkyler har vi som grundfall ansatt livslängden 15 år och kalkylräntan
6%.

I den Excel-modell som utvecklats och används vid LCC-beräkningarna kan
förstås andra värden mycket lätt sättas in. Modellen är avsedd att i första hand
användas för att ekonomiskt utvärdera skillnader mellan ugnar. Det kan vara
skillnader i investeringskostnader, verkningsgrader, avbränna, typ av ugn och
energislag.
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Bild 10. Nusummefaktor som funktion av livslängd och kalkylränta.

Den ekonomiska utvärdering av offerter på ny ugn sker idag oftast genom jäm-
förelse mellan investeringskostnader.

Med hjälp av LCC-kalkyler kan jämförelser istället göras av de totala livstids-
kostnaderna för olika ugnar. Resultaten skiljer sig åt, som visas i kalkylen
nedan.

Beräkningen av LCC kan göras mycket mer komplicerad, än vad formeln ovan
visar, genom att låta räntan variera under tidsperioden (ugnens livslängd), ge-
nom att lägga in antaganden om  förändringar av framtida energipriser med
mera. Detta gör dock kalkylen, och framför allt tolkningen av de framräknade
resultaten, avsevärt svårare. Med tanke på svårigheten att exempelvis förutse
framtida energipriser på bara några få års sikt framstår det som snudd på me-
ningslöst att spekulera om energipriser 15 år framåt i tiden.

Som bekant fanns det för några få år sedan en allmän uppfattning om att elpri-
set skulle öka kraftigt i samband med att kärnkraftsavvecklingen inleds. I
verkligheten sjönk elpriserna på grund av att elmarknaden samtidigt avregle-
rades.
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Beräkningsexempel

En jämförelse mellan 2 medelstora gasoleldade schaktsmältugnar med elekt-
riska hållugnar redovisas i bild 12 på nästa sida.

Jämförelsen avser två ugnar med lika stor produktion men med olika utföran-
den vilket gör att investeringskostnader och verkningsgrad, och därmed kost-
nader för bl.a. energi och avbränna, skiljer mellan ugnarna.  Notera att ugn 2
har 20 procentenheter högre verkningsgrad och 20 procent högre investerings-
kostnad.

Tänk på att i jämförelsen anges årsmedelverkningsgraden. Denna beräknas ge-
nom att dividera tillförd energi (ton gasol) under ett år med antalet ton som
smälts under året. Årsmedelverkningsgraden tar med detta beräkningssätt hän-
syn till hur ugnen i verkligheten har körts under året. (Alternativt kan förstås
verkningsgraden även räknas fram för annan tidsperioder som t ex en månad.)
Förluster som uppstår genom att ugnen under del av tiden körs lågt belastad,
att driftstörningar inträffar, att varmhållning förekommer, bidrar till att sänka
årsmedelverkningsgraden.

Den verkningsgrad som ugnsleverantörerna normalt anger gäller när ugnen ar-
betar under gynnsamma förhållanden under kortare tider. Denna verknings-
grad ligger avsevärt högre än årsmedelverkningsgraden för samma ugn.

Beräknad LCC-kostnad uttryckt i kr/totalton (d v s LCC dividerat med totalt
antal ton som smälts under ugnens livstid) visas grafiskt i bild 11.
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GASOLELDAD SCHAKTSMÄLTUGN  MED HÅLLUGN

Jämförelse av två medelstora ugnar med olika verkningsgrader

Färgbeteckningar för kolumn Ugn 1 och 2: Indata     Beräknade data
Skillnad %-uell skillnad

Ugn 1 Ugn 2 Ugn1-ugn2 (Ugn 1-ugn2)/Ugn1
Ugnsdata

Smält material (ton/år) 1500 1500 0 0%
Teoretiskt energibehov (kWh/ton) 285 285 0 0%

Ugnens årsmedelverkningsgrad (%) 20 40 -20 -100%
Verkligt energibehov (kWh/ton) 1425 713 713 50%

Kostnader
Investeringskostnad, ugn  (kkr) 2500 3000 -500 -20%

Energipris (kr/MWh) 200 200 0 0%
Energikostnad för smältning (kkr/år) 428 214 214 50%

Energikostnad (kr/ton smält mtrl) 285 143 143 50%

Energi till fläktar, hållugn m m (kkr/år) 100 75 25 25%

Avbränna (%) 3,0 1,5 2 50%
Värdering av avbränt mtrl (kkr/ton) 13,0 13,0 0 0%

Kostnad för avbränna (kkr/år) 585 293 293 50%

Personal (kkr/år) 500 500 0 0%

Service  och underhåll (kkr/år) 120 100 20 17%
Övriga media (kkr/år) 10 10 0 0%

Summa övriga kostnader (kkr/år) 130 110 20 15%

LCC-beräkningar
Kalkylränta (%) 6 6 0 0%

Ekonomisk livslängs (år) 15 15 0 0%
Beräknad nuvärdesfaktor 9,71 9,71 0 0%

LCC för investering (Mkr) 2,50 3,00 -0,50 -20%
LCC för smältenergi (Mkr) 4,15 2,08 2,08 50%

LCC för energi till fläktar, hållugn.. (Mkr) 0,97 0,73 0,24 25%
LCC för avbränna (Mkr) 5,68 2,84 2,84 50%
LCC för personal (Mkr) 4,86 4,86 0,00 0%

LCC för övriga kostn. ( Mkr) 1,26 1,07 0,19 15%
SUMMA LCC ( Mkr) 19,42 14,57 4,85 25%

Kostnad per ton smält material under ugnens livstid
Ansatt livslängd (år) 15 15 0 0%

Total produktion under 15 år (ton) 22500 22500 0 0%
Gasolförbrukning under 15 år (ton) 2507 1253 1253 50%

0
Investeringskostnad (kr/totalton) 111 133 -22 -20%

Energikostn. smältning  (kr/totalton) 185 92 92 50%
Energikostn. fläktar, varmhålln..  (kr/totalton) 43 32 11 25%

Kostnad för avbränna (kr/totalton) 253 126 126 50%
Kostnad för personal (kr/totalton) 216 216 0 0%

Övriga kostn.  (kr/totalton) 56 47 9 15%

Total livscykelkostnad per ton smält material 
under ugnens livstid (kr/totalton) 863 648 216 25%

Bild 12. Beräkningsexempel
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13.1  Resultat

Den totala livscykelkostnaden, LCC, skiljer ca 4,9 Mkr mellan de båda ugnar-
na – där ugn 2 har den lägsta livscykelkostnaden trots att den är 0,5 Mkr dyra-
re i inköp! (Se SUMMA LCC i kalkylbladet på förra sidan)

Jämförelsen av kostnaden per ton smält material talar sitt eget tydliga språk.
Den dyrare ugnen med bättre verkningsgrad kan smälta aluminium till en to-
talkostnad som är 216 kr lägre per totalton än den billigare ugnen.

13.1.1  Kommentarer till delposter

Notera att den högre investeringskostnaden, 0,5 Mkr för ugn 2, fördelad på
den totala produktionen under 15 år får ett genomslag på totalkostnaden med
endast 22 kr/totalton.

Den högre verkningsgraden för ugn 2 gör att energikostnaderna ligger 93
kr/totalton lägre för ugn 2 än för ugn 1.

En energieffektivare ugn gör att övrig energianvändning, för drift av fläktar,
för varmhållningsugn mm ligger något lägre. I kalkylen är skillnaden 11
kr/totalton (lägre för ugn 2)

En viktig faktor är att avbrännan från ugn 2, den effektivare ugnen, är lägre. I
kalkylen har ansatts 1,5% att jämföra med 3% för ugn 1. Detta betyder att
kostnaden för avbränna i ugn 2 är 127 kr/totalton lägre än i ugn 1.

Kostnader för personal har i kalkylen antagits vara lika stora för båda ugnarna.

Den energieffektivare ugn 2 kan förväntas ha något lägre övriga kostnader,
främst service- och underhållskostnader på grund av mindre slitage på infod-
ringen i ugnen.

Den lägre verkningsgraden för ugn 1 betyder faktiskt att ugn 1 under sin livs-
längd kommer att förbruka ca 1250 ton gasol mer än ugn 2. Att det betyder
ökade utsläpp till luft, ökade gasoltransporter mm är självklart.

13.1.2  Allmänna kommentarer

Tänk på att kalkylen ovan främst är avsedd för att jämföra två ugnar med var-
andra. Det kan vara ugnar som använder samma energislag eller gasolugn mot
elugn. Kalkylen kan också användas för att bedöma lönsamheten för att utrusta
befintliga ugnar med utrustning som ökar verkningsgraden.

Jämförelsekalkyler kan göras även om alla indata inte finns med. Självfallet
blir då den totala kostnadsnivån felaktig men jämförelsen mellan ugnarna blir
ändå meningsfull.
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Det går att göra mängder med beräkningar med Excel-modellen. Läsaren re-
kommenderas att via Gjuteriföreningens hemsida (www.gjuteriforeningen.se)
ladda hem modellen och göra egna beräkningar eller kontakta Gjuteriförening-
en för att få modellen på diskett.

Förhoppningsvis kan kalkylen bidra till ett fylligare beslutsunderlag, där även
driftkostnader ingår, inför anskaffningar av nya eller ombyggnader av befintli-
ga ugnar.

Det finns som kalkylen ovan visar starka skäl att inte låta sig förledas av inve-
steringskostnadens storlek när man gör en upphandling. Verkningsgraden och
avbrännans storlek har normalt ännu större betydelse på totalekonomin.

NYCKELTAL

I tabell 7 finns ett antal nyckeltal samlade. De avser kapaciteter, ekonomiska
uppgifter, energidata, driftdata mm. Avsikten är att nyckeltalen på ett samlat
och lättillgängligt sätt skall ge en översikt över aktuella ugnar på den svenska
marknaden. Nyckeltalen bör ge gjuterierna ytterligare underlag vid utredningar
inför investeringar i nya ugnar.

Observera att de leverantörer som anges i Bilaga 1 har bidragit med underlag
till nyckeltalstabellen!

Sammanställningen över nyckeltalen återfinns även i Bilaga 2.
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Nyckeltal - en sammanställning

Nyckeltal

Schaktugn
med 
hållugn

Degelugn 
(elektrisk
 mot-stånds-
värmn.)

Degelugn 
(elektrisk
 ind. värmn.)

Degelugn 
(gasol-
eldad)

Hållugn 
(gasol-
eldad)

Rännugn 
(ind.)

Hållugn
 med 
dosering 

Kapaciteter

Smältkapacitet kg/h 500-3000 30-1200 150-6000 15-600
Ansl. till 

smältugn
2000-
11000 Ja

Hållugnskapacitet kg
1500-
10000 100-1500 150-6000 100-1500

3000-
10000

3000-
20000 300-3500

Inköpskostn. 
grundutf.
Prisnivå Mkr 1,5 - 3  0,1 - 0,8 1,5 - 4 0,16 - 0,40 0,3 - 1,0 4,5 - 8 0,35 - 0,55

Energi
Vanl. Verkningsgrad % 30-50 45-80 55-65 40-50 70-80 70-75 70-80
Energiförbr. vid 
max kap. kWh/t 610 - 720 470 - 590 440 - 470 610 - 680 10 - 95 420 - 450 3 - 55
Energislag Gasol El El Gasol Gasol / El El El

Installerad effekt 320 - 2400 20 - 700 100 - 3100 20 - 350 15 - 120
1100 -
6000 15 - 75

Energipris kr/MWh 200 250 250 200 200/250 250 250

Driftsdata
Temp.jämnhet i 
hållugn °C 120-130 60-100 35352 100-120 15-25 2-3 2-3
Dosernoggrannhet % 1-2

Skyddsgas över bad
Ja

(N2 el. Ar)

Avbränna % 1-3 1-2 1-2 1-2 0,5-1 0,5-1,2 0,2-0,5

Slaggdragning
Lucka i 
sidan

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Lucka i 
sidan

Lucka i 
sidan

Tapphål
Sida (fl.
 nivåer)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Sida (fl.
nivåer)

Sida (fl.
nivåer) Spec.utrustn.

Tippning vid tappning
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale

out" Ja Se ovan

Brännartyper

1)  Konventionell x x x

2)  Rekuperativ x x

3)  Regenerativ x x

Induktorlivslängd
10 - 11 

månader

Driftskostn. kkr 120 - 600 45 - 220 50 -  750 15 - 120 30 -  100
200 -
1100 15  -  30

Underhållskostn. kkr 40 - 200 50 - 120 150 - 350 5 - 50 75  -  150
150-
300 20  -  35

Reservdelskostn. kkr 15 - 20 20 >100 5 5 - 15 > 350 20

Bild 13. Sammanställning över nyckeltal.
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1992-11-30.
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BILAGA 1

UGNS- OCH BRÄNNARLEVERANTÖRER

Leverantörer Brännare Hållugnar Smältugnar

ABB Industrial Systems AB Ind. degel Ind. rännugnar  
Metals Division
S-721 67 Västerås
Tel:+46 21 34 00 00
Fax:+46 21 14 83 27
AMGAS IGS AB Bloom  
Box 22073 ChromSchröder
400 72  Göteborg
Tel:031-221870
www.amgas.se

Hotwork Dev. Lmtd Hotwork  
Bretton Street, Savile Town
Dewsbury,
West Yorkshire WF12  9DB
England
e-mail:100064.2654@compuserve.com

Inductotherm Deutschland GmbH Ind. degel Ind. rännugnar
Hauptstrasse 7
D-52152 Simmerath
Deutschland
Tel:+49 02473-8002
Fax:+49 02473-8005

Induga GmbH & Co. KG Ind. degel Ind. rännugnar  
Hugo-Junker-Strasse 78-80
D-50739  Köln
Deutschland
Tel:+49 0221 9 57 57-0

Morganite Thermal Ceramics LTD Gas/El degel  
Norton, Worcester, WR5 2PU
England
Tel:(01905) 763007
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forts. bilaga 1

Leverantörer Brännare Hållugnar Smältugnar

Sarlin Furnaces AB El degel/vanna Gas schaktugn  
Bastborregatan 5
S-721 34  Västerås
Tel:021-10 98 00
www.furnaces.sarlin.com
sarlin.furnaces.se@sarlin.com  

Stordy Combustion Eng. Stordy  
Heathmill Road, Wombourne
Wolwerhampton, VW5 8BD
England
www.stordy.co.uk/  

Striko Westofen El degel Gas schakt  
Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
S-191 02  Sollentuna
Tel:08-35 70 15
Fax:08-35 20 24

Stötek El degel/vanna Gas schakt  
Smältteknik i Halmstad AB
Kvarndalsvägen 8
S-302 41  Halmstad
Tel:035-21 92 60

WS Wärmepr.techn. GmbH Rekumat  
Dornierstrasse 14
D-71272 Renningen, Deutschland
e-mail:WS@FLOX.com
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BILAGA 2

SAMMANSTÄLLNING ÖVER NYCKELTAL
Nyckeltal - en sammanställning

Nyckeltal

Schaktugn
med 
hållugn

Degelugn 
(elektrisk
 mot-stånds-
värmn.)

Degelugn 
(elektrisk
 ind. värmn.)

Degelugn 
(gasol-
eldad)

Hållugn 
(gasol-
eldad)

Rännugn 
(ind.)

Hållugn
 med 
dosering 

Kapaciteter

Smältkapacitet kg/h 500-3000 30-1200 150-6000 15-600
Ansl. till 

smältugn
2000-
11000 Ja

Hållugnskapacitet kg
1500-
10000 100-1500 150-6000 100-1500

3000-
10000

3000-
20000 300-3500

Inköpskostn. 
grundutf.
Prisnivå Mkr 1,5 - 3  0,1 - 0,8 1,5 - 4 0,16 - 0,40 0,3 - 1,0 4,5 - 8 0,35 - 0,55

Energi
Vanl. Verkningsgrad % 30-50 45-80 55-65 40-50 70-80 70-75 70-80
Energiförbr. vid 
max kap. kWh/t 610 - 720 470 - 590 440 - 470 610 - 680 10 - 95 420 - 450 3 - 55
Energislag Gasol El El Gasol Gasol / El El El

Installerad effekt 320 - 2400 20 - 700 100 - 3100 20 - 350 15 - 120
1100 -
6000 15 - 75

Energipris kr/MWh 200 250 250 200 200/250 250 250

Driftsdata
Temp.jämnhet i 
hållugn °C 120-130 60-100 35352 100-120 15-25 2-3 2-3
Dosernoggrannhet % 1-2

Skyddsgas över bad
Ja

(N2 el. Ar)

Avbränna % 1-3 1-2 1-2 1-2 0,5-1 0,5-1,2 0,2-0,5

Slaggdragning
Lucka i 
sidan

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Lucka i 
sidan

Lucka i 
sidan

Tapphål
Sida (fl.
 nivåer)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Uppifrån 
(lock)

Sida (fl.
nivåer)

Sida (fl.
nivåer) Spec.utrustn.

Tippning vid tappning
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale 

out"
Ja / "bale

out" Ja Se ovan

Brännartyper

1)  Konventionell x x x

2)  Rekuperativ x x

3)  Regenerativ x x

Induktorlivslängd
10 - 11 

månader

Driftskostn. kkr 120 - 600 45 - 220 50 -  750 15 - 120 30 -  100
200 -
1100 15  -  30

Underhållskostn. kkr 40 - 200 50 - 120 150 - 350 5 - 50 75  -  150
150-
300 20  -  35

Reservdelskostn. kkr 15 - 20 20 >100 5 5 - 15 > 350 20
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SYFTE

Påvisa viktiga nyckeltal för aluminiumsmältugnar och användningen av dessa
nyckeltal i samband med investeringar samt vid LCC-kalkylering.

INNEHÅLL

Rapporten beskriver olika typer av aluminiumsmältugnar, utrustning som ökar
effektiviteten i ugnarna samt relevanta nyckeltal beträffande exempelvis ener-
giförbrukning, miljöbelastning och personalbehov.

Begreppet livscykelkostnad (LCC) förklaras och exemplifieras.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

Pressgjutning

Miljö- och energiteknik

NYCKELORD

Aluminium

Smältugn

Nyckeltal

Livscykelkostnad

Energieffektivisering


