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TILLKOMST

Publikationen utgör slutrapport för ett projekt i vilket studerats olika
möjligheter för energiåtervinning ur rökgaser från aluminiumsmältugnar.
Projektet har finansierats av Statens Energimyndighet och har ingått i ett
forskningsprogram för effektivare energianvändning. Rapporten har
utarbetats av Dan Creutz, Svenska Gjuteriföreningen.

SAMMANFATTNING

I de svenska metallgjuterierna ökar användningen av gaseldade
aluminiumsmältugnar. Förutom att ugnarna i vissa fall utrustas med
utrustning för förvärmning av förbränningsluften utnyttjas i allmänhet inte
möjligheten att effektivisera de gasdrivna ugnarna ytterligare trots
rökgasernas stora energiinnehåll. En installation av en värmeväxlare skulle
kunna innebära att två målsättningar uppnås. Dels att värmeenergi
tillvaratas för att förvärma förbränningsluft eller för att producera
varmvatten eller ånga, dels att rökgastemperaturen sänks så att textila
spärrfilter kan användas utan att man behöver späda rökgaserna med
kylluft.

Vid de försök som gjorts under senare år har det konstaterats att den relativt
höga temperaturen på rökgaserna i kombination med föroreningar och
aluminiumpartiklar har en aggressiv och nedsmutsande effekt på utrustning
monterad i rökgaskanalen. Rökgasernas innehåll av aluminiumpartiklar i
mer eller mindre smält form har i dessa fall inneburit problem då
aluminium i smält form är ytterst aggressivt mot ferritiska material. Olika
leverantörer av stålmaterial bekräftar att problem med angrepp på stål (även
rostfritt, syrafast) kan uppstå vid förekomsten av smält aluminium
(partikelform) i rökgaserna. Om rökgastemperaturen däremot understiger
aluminiums smältpunkt anser de dock att det med stor sannolikhet inte
påverkar t ex rostfritt eller syrafast stål.

Syftet med projektet har därför varit att klargöra de grundläggande
förutsättningar som föreligger vid en installation av utrustning för
energiåtervinning i kombination med gaseldade aluminiumsmältugnar. I
projektet har behandlats viktiga aspekter beträffande värmeväxlare i
allmänhet, aktuella ugnstyper samt potentiella utrustningar för
energiåtervinning och/eller rökgaskylning.Valet av utrustning för
energiåtervinning och/eller rökgaskylning beror på en rad olika aspekter.
Förutom värmeöverföring, strömningsförlopp och storlek (kompakthet)
måste även den ekonomiska kalkylen beaktas. En annan avgörande faktor i
detta fall är driftserfarenheter från tidigare installationer med liknande
förutsättningar. Sammantaget innebär detta att ett tänkbart val av utrustning
är en rökgaskylare eller economiser i stål (gjutjärn) d v s en i många fall
relativt konventionell och etablerad teknik. Även en värmeväxlare
(rökgaskylare) i ett kompositmaterial är ett intressant alternativ trots
materialets begränsningar vad gäller temperaturbeständighet. Dessa
alternativ har naturligtvis sina nackdelar, men jämfört med värmeväxlare i
många andra material, överväger dock fördelarna.
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1  INLEDNING

Allt fler svenska metallgjuterier övergår till gasdrivna smältugnar p g a låg
investeringskostnad och relativt låga driftskostnader. Inom landet finns i
dagsläget ett 25-tal ugnar av denna typ och i princip all nyinvestering sker i
gasdrivna ugnar. Möjligheten att effektivisera de gasdrivna ugnarna
utnyttjas i allmänhet inte. Ett skäl till detta kan vara att flera leverantörer är
inblandade i leveransen, d v s ugn, brännare, styrutrustning och en eventuell
rökgasvärmeväxlare. Ingen vill ta ett totalansvar för helheten när den egna
leveransdelen kanske utgör 25 %.

Energin i rökgaserna bör dock kunna återvinnas på ett lönsamt sätt via t ex
en avgaspanna eller med någon annan form av värmeväxlare. En
installation av en värmeväxlare kan innebära att två målsättningar uppnås.
Dels att värmeenergi tillvaratas för att förvärma förbränningsluft eller för
att producera varmvatten eller ånga men även att rökgastemperaturen sänks
så att textila spärrfilter kan användas utan att behöva späda rökgaserna med
kylluft. Ett av problemen med en installation av detta slag är den relativt
höga temperaturen på rökgaserna i kombination med föroreningar och
aluminiumpartiklar som har en aggressiv (vid höga temperaturer) och
nedsmutsande effekt på utrustning monterad i rökgaskanalen. Detta kräver
en rad specifika konstruktionslösningar avseende bl a värmeöverförings-
ytor, materialval och rengöringsmetoder.

I projektet har endast utrustning för att komplettera befintliga gasoleldade
smältugnar med energiåtervinning undersökts. Avgränsningarna gäller
ugnarnas konstruktion, brännare samt styrsystem, med undantag för
nödvändiga förändringar av styrning och reglering beträffande kapacitet,
energianvändning samt skötsel.

2  KLASSIFICERING AV VÄRMEVÄXLARE

Värmeväxlare kan klassificeras på flera olika sätt. Indelningen kan göras
efter:

• hur värmeöverföringen sker
• kompaktheten (värmeöverförande area per volymenhet)
• konstruktionsprincipen
• strömningsförloppet
• mekanismen för värmeutbytet

2.1  Värmeöverföring

Värmeväxlare arbetar antingen genom direkt kontakt mellan medierna eller
genom indirekt kontakt. Vad beträffar principen med direkt kontakt sker
värmeöverföringen mellan två inte blandbara medier t ex gas och vätska.
Ett vanligt exempel på sådan utrustning är evaporativa värmeväxlare
(kyltorn) som ofta används för att kyla bort spillvärme från industriella
processer. Principen bygger på att en vätska, normalt vatten, sprayas direkt
in i luftströmmen som avkyls genom konvektion samt genom förångning av
vattnet. Vid s k forcerad konvektion används fläktar att öka luftflödet och
därmed även värmeöverföringskapaciteten.
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Bild 1  Evaporativa värmeväxlare (kyltorn)

Värmeväxlare uppbyggda av plattor eller tuber där medierna inte blandas är
exempel på principen med indirekt kontakt. Vanliga exempel på denna typ
av värmeväxlare är plattvärmeväxlare och tubvärmeväxlare.

Bild 2  Plattvärmeväxlare

2.2  Värmeutbyte

Mekanismen för värmeutbytet inkluderar en kombination av följande
parametrar:

• enfas påtvingad eller naturlig konvektion
• kokning eller kondensation
• strålning eller kombinerad konvektion och strålning

2.3  Kompakthet
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Förhållandet mellan den värmeöverförande ytan och volymen kan användas
som ett mått på värmeväxlarens kompakthet. Om detta förhållandet, ofta
betecknat A/V, är större än 700 m2/m3 anses värmeväxlaren vara kompakt.
Incitamentet för att använda kompakta värmeväxlare ligger i att ett högt
A/V-värde reducerar växlarens volym. Detta är av en avgörande betydelse
då det föreligger begränsningar beträffande värmeväxlarens storlek och
vikt. I värmeväxlare för gas/vätska är värmeövergångskoefficienten på
gassidan mindre än den på vätskesidan.För att möjliggöra överföringen av
en specifik värmeeffekt måste ytan på gassidan göras större genom att t ex
använda flänsar av olika utförande.

2.4  Konstruktionsprincip

Värmeväxlare kan också klassificeras efter konstruktionstypen, t ex rekupe
rativa och regenerativa värmeväxlare, tubvärmeväxlare, platt- värmeväxlare
samt evaporativa värmeväxlare.

Normalt indelas värmeväxlare i två huvudtyper. Den vanligaste typen är
den rekuperativa värmeväxlaren där medierna skiljs åt med en fast vägg
genom vilket värmeutbytet sker. Till kategorin räknas bl a olika typer av
tub- och plattvärmeväxlare. Tubvärmeväxlaren är mycket vanligt
förekommande och finns i en mängd olika storlekar och
strömningsarrangemang. Bilden nedan visar en principskiss på en enklare
variant där det ena mediet strömmar inuti tuberna och det andra mediet på
tubernas utsida. Typiska komponenter som ingår i konstruktionen är
tubpaketet, höljet, bafflar samt fördelnings- och uppsamlingssektioner.
Konstruktionen är relativt enkel och möjligheterna med olika typer av
utförande, material samt eventuella ytbeläggningar är många.

2.5  Strömningsförlopp

Vid medströmning eller parallell strömning inkommer den varma och kalla
fluiden vid samma ände av värmeväxlaren, strömmar i samma riktning och
lämnar värmeväxlaren vid den andra änden.

Motströmsväxlare kännetecknas av att den varma och kalla fluiden
inströmmar vid olika ändar och strömmar i motsatt riktning. I s k
tvärströms- eller korsströmsvärmeväxlare strömmar de två fluiderna tvärs
varandra med 90° vinkel. I dessa fall kan strömningen för respektive
medium vara blandad eller oblandad. En tvärströmsvärmeväxlare kan också
utformas så att det varma och kalla mediet strömmar genom individuella
kanaler d v s fluiderna kan ej röra sig i transversell led. Vardera fluiden
sägs vara oblandad. En annan variant är när det ena mediet strömmar inuti
rör (tuber) och inte kan röra sig i transversell led. Detta medium sägs därför
vara oblandat. Den andra fluiden strömmar tvärs rören och kan röra sig i
transversell led. Detta medium sägs därför vara blandad.
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Bild 3  Tubvärmeväxlare

Flerpasströmning (multipass) är ett ganska vanligt utförande för
värmeväxlare, framförallt i s k tubvärmeväxlare.

3  TEMPERATURVERKNINGSGRAD

Temperaturverkningsgraden är en systemparameter och får ej uppfattas som
ett mått på återvunnen energi. Ett värmeåtervinningssystem med en
beräknad temperaturverkningsgrad på 50% kan t ex innebära en
energibesparing med 70-80%. Övervakning av temperaturverkningsgraden
är dock ett effektivt sätt att kontrollera en värmeväxlares funktion och
kondition. Problemet är att erhålla korrekta medelvärden på temperaturerna.

Eftersom varje temperaturmätning är förenat med mätfel medför det att ju
lägre temperaturdifferensen är desto högre onoggrannhet. Felkällor är t ex
givarfel, snabba tidsvariationer i uteluftstemperaturen p g a tröghet i
material och medelvärdesfel. Följande feluppskattning kan göras då
mätfelet i temperaturgivare uppskattas till 0,3°C, verkningsgarden är 50%
och temperaturdifferensen mellan ute- och frånluft är 15°C,
onoggrannheten blir då 10%-enheter. Om dessutom verkningsgraden är
skild från 50% ökar onoggrannheten. Det är massbalansen mellan till- och
frånluft som styr vilken verkningsgrad man erhåller. Om frånluftsflödet
ökar så ökar verkningsgraden och vice versa.

Frånlufts- och uteluftstemperaturen är normal relativt enkelt att mäta
(förutom att snabba tidsvariationer kan ge onoggrannhet). Olika typer av
värmeväxlare gör mätning av tilluftstemperaturen olika svår p g a skiktning.
Den enklaste typen att mäta är batterivärmeväxlare medan övriga
(roterande- och plattvärmeväxlare) har betydligt större skiktning. Ett sätt att
mäta är att använda en lång Ni1000 givare som mäter temperatur längst
hela givareelementet och därigenom bildar ett medelvärde. Ett annat är att
mäta efter en fläkt, vilken omblandar luften. Man får då mäta eller beräkna
temperaturökningen vid fläkten och reducera med det värdet. Fläktens
temperaturökning kan beräknas ur tillförd eleffekt till tilluftsfläktens motor
(placerad i luftströmmen efter värmeväxlaren) och luftflödet.
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4  VÄGGMATERIAL I VÄRMEVÄXLARE

Kolstål är det billigaste och det mest använda väggmaterialet i olika typer
av värmeväxlare. Materialet har goda egenskaper beträffande
värmeöverföring samt värmebeständighet. Dessutom är det gynnsamt att
forma till konstruktioner som enkelt kan fogas och tätas med t ex svetsning.
Andra metalliska väggmaterial, som är dyrare, men i vissa fall har bättre
egenskaper än kolstål är exempelvis aluminium, koppar, legerat stål och
titan. Bland de icke-metalliska materialen återfinns glas, glaskeramer,
keramer, plaster och grafit. Dessa material samt oxider och emaljer kan
också läggas som skyddande skikt på kolstål. Bland de generella krav som
normalt brukar anges på väggmaterialet i värmeväxlare och vilka är av stor
vikt vid användning i kombination med t ex smältugnar, kan nämnas:

• God värmeledning
• God kemisk beständighet
• God värmebeständighet
• Goda termochockegenskaper
• Tillräckliga mekaniska egenskaper
• Kompakthet
• Ekonomi

Vid en jämförelse av några olika väggmaterial och några av deras
fysikaliska och kemiska egenskaper erhålls följande tabell.

Tabell 1  Väggmaterial och deras fysikaliska egenskaper

Vägg-
material

Densitet

(kg/m3)

Draghåll-
fasthet
(Mpa)

Tryckhåll-
fasthet
(Mpa)

E-modul

(Gpa)

Hårdhet
HV
(Gpa)

Värme-
ledn. λ
(W/m K)

Värme-
utvidgn. α
(10-7*K-1)

Spec.
värmekap.
(J/kgK

Koppar 8900 115-260 120 0,49 400 165-183 385

Kolstål 7800 400-800 360 90-200 1,7 50-63 110-130 510

Rostfritt
stål

8000 600 200 1,5 15-20 144-180 500

Grafit 2000 9-22 42-78 7-10 65-180 13-30

Glas 2200 14-69 65 5,8 1 33 800-4000

Emalj 2500 40 180 40 6 1 88-100

Al2O3
(TS-skikt)

4000 200-310 390 16,2 3-30
(temp.ber.)

75-88 900

SiC 3000 250-310 380-480 22,6 30-70 44-48 600-1000

Polyester 1000-1500 50-350
(AP)

2,5 0,1-0,2 200-500
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5  KONTAKTMEDIER I VÄRMEVÄXLARE

Kontaktmediet på en värmeväxlares kalla respektive varma sida kan ha
mycket olika sammansättning och beror på det system i vilket
värmeväxlaren återfinns. I ett system där en värmeväxlare används för att
kyla rökgaser från aluminiumsmältugnar samt till viss del även återvinna
energin ur dessa rökgaser, blir således kontaktmediet på den varma sidan
oorganiska gaser i form av rökgaser innehållande bl a CO2, CO, NOx, H2O
samt stoft. Rökgasernas egenskaper presenteras i bilaga 1. Rökgaserna från
förbränning av gas har ett högt energiinnehåll, främst p g a vattenångans
latenta värme. Vid kondensering/kylning av rökgaser kondenseras
vattenångan och dess latenta värmeinnehåll kan tillgodogöras.

Rökgasernas innehåll av aluminiumpartiklar i mer eller mindre smält form
innebär dock vissa problem då aluminium är ytterst aggressivt mot
ferritiska material. I samband med tidigare försök med energiåtervinning
via rökgaskylning har det bl a konstaterats att värmeväxlare i rostfria
material utsatts för omfattande angrepp p g a kontakten med aluminium.
Olika leverantörer av stålmaterial bekräftar att problem med angrepp på stål
(även rostfritt, syrafast) kan uppstå vid förekomsten av smält aluminium
(partikelform) i rökgaserna. Om rökgastemperaturen understiger
aluminiums smältpunkt anser stålleverantörerna att det med stor
sannolikhet bör innebära att t ex ett syrafast material inte påverkas.

Förutom rökgasernas fysikaliska egenskaper måste även smältugnens
driftsförhållande beaktas eftersom förändringar av förbränningsparametrar,
exempelvis luftfaktor och undertryck, inverkar direkt på ugnens
verkningsgrad, avbränna och emissioner, vilket påverkar systemets
totalekonomi samt miljöpåverkan. Styrsystemets inställningar är också
viktiga eftersom en ojämn reglering alltid ger upphov till en ökad
energiförbrukning och emissioner.

Kontaktmediet på värmeväxlarens kalla sida blir antingen luft eller vatten.
Valet mellan luft och vatten är till stor del beroende av värmeväxlarens del i
värmesystemet som helhet. Dessutom bör ett eventuellt behov av
nödkylning m h a luft eller vatten, alternativt någon form av by-pass,
beaktas för att säkerställa att rökgastemperaturen inte överskrider den
maximala temperaturen för de olika komponenterna i systemet (tabell 2).
En ökning av kyleffekten vid förhöjda rökgastemperaturer erhålls t ex
genom vattensprayning i systemet.
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Tabell 2  Användningstemperaturer för olika komponenter

Komponent Material Användningstemperatur
(°C)

Värmeväxlare Stål Ber. av legering, beläggning

Värmeväxlare Komposit (AP) 180

Värmeväxlare Keram 1300

Värmeväxlare Glas (Glaskeram) 250 (1100)

Värmeväxlare Grafit 180

Filtermaterial Aramid 260

Filtermaterial Polyamid 120

Filtermaterial Polyester 170

Filtermaterial Polypropen 110

Filtermaterial PTFE 285

Elektrofilter (våt) Stål 300

Vid användning av vatten för att kyla rökgaserna kan exempelvis
förbrukningsvatten och radiatorvatten användas. När det inte finns tillgång
till dessa medier och avsedd kyleffekt måste kylning ske med grundvatten.

Några av fördelarna med vätskekopplade system är :

• Till- och frånluft är alltid garanterat separerade.
• Om frånluften kyls ned till daggpunkten kan hela

kondensationsvärmen utnyttjas vilket ökar systemets verkningsgrad.
• Flexibilitet vid varierande temperaturer (kall/varm sida).
• Återvunnen energi kan flyttas längre sträckor.

6  SMÄLTUGNAR FÖR ALUMINIUM

När det gäller själva ugnen finns det flera olika typer att tillgå. Nedan finns
en kort presentation av de vanligaste ugnstyperna som är aktuella för
smältning och varmhållning av aluminium.

Det finns huvudsakligen fem typer av ugnar som även förekommer i ett
antal utföranden och varianter. 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
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Av dessa är det främst kategori 1 och 2 som är har störst potential att
utrusta med någon form av energiåtervinning eller rökgaskylning. Därför
kommer endast dessa typer beskrivas närmare. Det bör dock påpekas att t
ex en schaktugn vanligen består av en gaseldad smältdel i kombination med
en elvärmd hållugn.

6.1  Schaktugn

Schaktugn benämns även tornugn och som namnet anger, bildar
ugnskroppen ett torn (typ järngjuteriernas kupolugnar). 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 ytterligare
genom att förvärmning av förbränningsluft införts med hjälp av
dubbelväggar i schaktet mellan vilka luften passerar.

Ugnens konstruktion ger en bra verkningsgrad och därmed en låg
miljöpåverkan. Leverantörer rekommenderar dock filter för avgaserna.

Bild 4  Schaktugn

Schaktugnarna från Sarlin Furnaces har numera förvärmning av
förbränningsluften, som leds i en dubbelmantel runt schaktet. Förvärmning
till ca 400 °C kan uppnås. Bild 5 visar en schaktugn med tillhörande
varmhållningsdel, under chargering. Luckan till chargeringstratten är öppen
och den automatiska chargeringsutrustningen visas med en av
materialkorgarna i tippat läge.
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Bild 5  Stötek´s schaktugn under chargering.

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
verkningsgraden. 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 avgasenergin direkt internt i
brännaren.

7  VÄRMEVÄXLARE FÖR ALUMINIUMSMÄLTUGNAR

7.1  Värmeväxlare i metalliska material

Kolstål är det billigaste och det mest använda väggmaterialet i olika typer
av värmeväxlare. Materialet har goda egenskaper beträffande
värmeöverföring samt värmebeständighet. Dessutom är det gynnsamt att
forma till en rad olika konstruktioner som enkelt kan fogas och tätas med t
ex svetsning. Andra metalliska väggmaterial, som är dyrare, men i vissa fall
har bättre egenskaper än kolstål är exempelvis aluminium, gjutjärn, koppar,
legerat stål och titan. I det aktuella fallet med aluminiumsmältugnar är det
kanske främst olika stålkvaliteter som är det naturliga materialvalet.

Användningen av rostfria stål ökar i snabb takt delvis beroende på att
rostfria stål är hållbara, hygieniska, miljövänliga och kostnadseffektiva i de
mest skiftande användningsområden. De nyutvecklade höglegerade rostfria
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stålen har tack vare sina goda egenskaper gjort det möjligt att under svåra
driftsförhållanden förlänga livslängden i många processanläggningar.

Inom t ex processindustrin används rostfria stål i värmeväxlare för att
återvinna energi i olika processteg, t ex rökgasrening och energiåtervinning.
Stålens höga sträckgräns och korrosionshärdighet innebär att
godstjockleken i många fall kan minskas vilket förutom låg vikt och små
dimensioner även ger en bättre värmeöverföring och högre effektivitet. Vid
temperaturer över ca 600 °C används värmebeständiga stål med hög
kryphållfasthet. Äldre stålkvaliteter kan ibland ersättas av nyare
stålkvaliteter som ger högre kryphållfasthet och bättre strukturstabilitet.
Dessa kan visserligen vara ett dyrare alternativ vid inköp, men när
kostnader för installation, underhåll och livslängd räknas in, kan de i vissa
fall vara billigare än traditionella material. Rostfria stål avger dessutom
inga skadliga korrosionsprodukter och ytan är lätt att göra ren.

Bild 6  Exempel på rökgaskondesor/kylare (Sical AB)

Värmeväxlare i olika stålkvaliteter finns i en rad utföranden. Dessa kan bl a
användas i konventionella förbränningsanläggningar för
rökgaskondensering eller kylning av rökgaser. Den extremt korrosiva
miljön som uppkommer vid nedkylning av rökgaser ställer mycket höga
krav på såväl materialet som utförandet av kondensorn. I dessa fall är de
delar av kondensorn som först kommer i kontakt med rökgaserna speciellt
utsatta för korrosion. Dessa är därför ofta konstruerade i mycket
korrosionsbeständiga material, t ex syrafast stål som klarar
korrosionsförhållanden vid kondensering.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 12

Bild 7  Exempel på rökgaskondensor/kylare (Energi Persson AB)

Fördelarna med stål som konstruktionsmaterial kan också kombineras med
fördelarna hos icke-metalliska material, t ex emaljer, oxider och plaster. En
beläggning med dessa material kan då ge de värmeöverförande ytorna hos
värmeväxlaren specifika egenskaper för användning i olika applikationer.

Bild 8  Exempel på systemlösning med rökgaskylare

Rökgaskylning/Elektrofilter
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En intressant systemlösning är att kombinera energiåtervinningen med en
stoftreningsfunktion i form av ett elektrofilter. Till skillnad från textila filter
är elektrofilter mindre känsliga för höga temperaturer och kan därför
användas för rökgaser upp till ca 300 °C. En variant av våta elektrofilter är
uppbyggda av vertikala, vätskekylda rör som genomströmmas av
rökgaserna. Rörens insida fungerar som kollektoryta med elektroder
centralt fixerade i rören. Fukten i rökgaserna kondenserar på den kylda
rörväggen som därigenom skyddas från försmutsning. Detta innebär att
såväl rökgaskondensering d v s energiåtervinning som rening av rökgaserna
kan uppnås.

Bild 9  Exempel på elektrofilter (Radscan Intervex AB)

Avgaspanna/Economiser

Ett alternativ för att tillvarata den energi som finns i rökgaserna från
aluminiumsmältugnar är att installera en avgaspanna tillverkad i lämpligt
stålmaterial eller gjutjärn. En avgaspanna eller en s k economiser ansluts till
ugnens rökgaskanal på ett sätt där pannans driftstemperatur samt
smältugnens funktion är avgörande parametrar. Rökgastemperaturen är som
tidigare nämnts i hög grad avgörande för utrustningens livslängd.
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Bild 10  Princip för användning av economiser/avgaspanna

Då stofthalten är hög eller när det finns risk för påbyggnad på
värmeöverförande ytor bör avgaspannan konstrueras med stående tubpaket.
En nackdel med avgaspannor är att de inte är kompakta vilket innebär att
deras storlek och platsbehovet ofta kan vara begränsande.

I dagsläget förekommer avgaspannor eller economisers främst i
applikationer med ångpannor eller större dieselmotorer. I ett exempel med
en dieselmotor (3000 kW) har en installation av en avgaspanna reducerat
rökgastemperaturen från 420 °C till 120 °C vilket inneburit en
energibesparing med ca 9 GWh/år.

Emaljerade värmeväxlare

Emaljerade värmeväxlare används i många länder för återvinning eller
utvinning av värme i olika situationer, t ex rökgaser inom
temperaturområdet under 300 °C. Detta innebär kontakt med olika
korrosiva ämnen av sur karaktär (SOX, NOX) och i många fall är de
korrosiva ämnena i vätskeform i form av kondens från rökgaser vid
förbränning. Olika typer av emaljerade värmeväxlare kan vara lämpliga i
aggressiva miljöer när det inte går att använda kolstål eller rostfritt stål. Ett
exempel är vid värmeåtervinning från kokare och olika typer av ugnar, där
rökgasen kondenserar och bildar vatten och svavelsyra på de
värmetransporterande ytorna.

Genom att variera emaljens sammansättning, applicering och
värmebehandling erhålls emaljskikt med olika struktur och egenskaper.
Dessutom kan emaljbeläggningen bestå av ett skikt eller ett antal olika skikt
ovanpå varandra med olika struktur (komposit).

Den emaljerade värmeväxlarkonstruktionen består oftast av rör eller plattor
av kolstål med ett tunt emaljskikt. Konstruktionen innebär att relativt billiga
och etablerade tillverkningsmetoder kan användas vilket är en fördel för
kostnaderna. En annan fördel är möjligheten att anpassa emaljens
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uppbyggnad för specifika driftsförutsättningar. Värmeväxlare med
emaljskikt förenar god korrosionsbeständighet med hårdhet och
nötningsbeständighet samt släta ytor som förhindrar försmutsning och är
lätta att rengöra.

Värmeväxlare med TS-skikt

Ett annat sätt att förbättra egenskaperna hos värmeväxlarens kontaktytor vid
svåra miljöer är att förse de billiga värmeledande metallytorna med ett tunt
termiskt sprutat ytskikt. Genom att använda denna teknik kan
värmeväxlaren vara av traditionell konstruktion vilket bl a är positivt ur
ekonomisk synpunkt. Förutom en förbättring av konstruktionens
värmebeständighet kan avsikten med termiskt sprutade skikt vara att även
förbättra t ex motstånd mot nötning och slitage samt
korrosionsegenskaperna. Genom att använda termiska sprutmetoder
kombineras TS-skiktets goda egenskaper med stålets goda mekaniska
egenskaper.

På marknaden finns ett stort antal olika produkter avsedda för termisk
sprutning av tunna skikt på metalliska underlag. Många av dessa skikt
består av enbart oxider t ex Al2O3 och Cr2O3, som bl a har goda egenskaper
beträffande värmebeständighet. Det ur teknisk och ekonomisk synpunkt
intressanta materialet är aluminiumoxid som dock inte rekommenderas för
kontinuerlig användning vid temperaturer över 500 °C. Användningen av
termiskt sprutade skikt i exempelvis värmeväxlare är ännu inte vanligt
förekommande vilket också är en nackdel då driftegenskaper i många fall
därför saknas.

7.2  Värmeväxlare i kompositmaterial

Kompositmaterial eller fiberarmerade härdplaster är material som består av
fibrer och matris (bindemedel). Fibrerna ger den mekaniska styrkan medan
matrisens uppgift är att binda samman dessa till en given struktur.
Fiberarmerade härdplaster har ofta ett ytskikt, ett s.k. gel-coatskikt, som
består av harts innehållande pigment och eventuella fyllmedel. Detta skikt
ger produkten en infärgad och slät yta, samtidigt som det ger ett visst skydd
för den underliggande fiberarmerade delen. Egenskaperna hos
fiberarmerade plaster bestäms av typ och halt av fiber och matris,
fiberriktning samt av produktionsmetoden. Fibrerna förekommer i en
mängd material och former. Den vanligaste och i volym dominerande är
glasfiber. Andra kommersiellt använda fibrer är kolfiber och aramidfiber.
Fibrerna förekommer i olika former som roving, mattor och vävar av olika
slag.

Kärnmaterial används som distansmaterial mellan två fiberarmerade
täckskikt i sandwichlaminat. Genom utnyttjandet av en låg vikt hos
kärnmaterialen kan betydande styvhets- och styrkeförbättringar uppnås med
försumbar viktsökning. Laminatet blir dessutom såväl termiskt- som
ljudisolerande beroende av typ, densitet och tjocklek hos kärnmaterialet.
Laminat tillverkade av riktade, vävda eller kontinuerliga fibrer kan
skräddarsys med avseende på egenskaper som är anpassade för belastningar



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 16

som är olika i skilda riktningar hos konstruktionen. Laminat kan
specialutformas för böj-, drag-, torsions- eller tryckbelastningar. Materialets
mekaniska egenskaper är framförallt beroende av materialtypen och
densiteten och de termiska egenskaperna styrs huvudsakligen av plasttypen.

Materialegenskaperna för bl a polyester kännetecknas av låg vikt, hög
hållfasthet och styvhet, god korrosions- och kemikaliebeständighet samt en
relativt hög temperaturbeständighet. Högsta rekommenderade
användningstemperatur beror på polyesterns sammansättning men ligger
normalt mellan 100-180 °C vid kontinuerlig belastning och i vissa fall upp
till 250 °C vid kortvarig belastning. Möjligheten att variera egenskaper och
form i kombination med ett relativt lågt pris, innebär att fiberarmerade
plaster används inom en rad olika områden. Kompositvärmeväxlare
används med fördel i aggressiva och korrosiva miljöer t ex för kylning,
uppvärmning, värmeåtervinning eller rökgaskondensering. Konstruktionen
består oftast av rör eller plattor av ett fiberarmerad plastmaterial.

Bild 11  Kompositvärmeväxlare (AREX AB)

För att ge produkterna ett lämpligt ytskikt t ex förhöjd åldringsbeständighet
eller motståndskraft mot kemiska angrepp kan laminaten förses med ett
ytskikt, en s k gel-coat. Ytskiktet består vanligtvis av ett resistent harts
innehållande pigment och eventuella fyllmedel. Ytskiktet kan också
armeras med en s k ytmatta bestående av syntetiska fibrer vanligen av
akryl, polypropen eller polyester. Ytans utseende är speciellt avgörande då
värmeväxlaren arbetar i svåra miljöer med högt stoftinnehåll eller
aggressiva kontaktmedier då detta i hög grad påverkar verkningsgraden och
underhållsbehovet. Kompositvärmeväxlare har normalt släta och glatta
värmeöverförande ytor vilket i kombination med rengöringsdysor, med t ex
en automatisk intervallrengöring, bidrar till en hög utnyttjandegrad.
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Bild 12  Kompositvärmeväxlare (GUPEX AS)

En automatisk rengöring i intervaller alternativt en kontinuerlig spolning av
värmeväxlarens varma sida innebär samtidigt att en viss kyleffekt uppnås.
Detta är speciellt viktigt i applikationer vid höga temperaturer, t ex
kombinationen med aluminiumsmältugnar, eftersom spolningen samtidigt
kan användas för att styra värmeväxlarens arbetstemperatur.

7.3  Värmeväxlare i keramiska material

De keramiska materialen har p g a stor tålighet mot höga temperaturer,
oxidation och angrepp av starkt korrosiva medier, fått en ökad användning i
olika typer av värmeväxlare i ett flertal länder. En rad olika keramiska
material har kommit till användning i etablerade konstruktioner inom olika
branscher.

Med de keramiska värmeväxlarna kan en effektiv och direkt
värmeåtervinning genomföras, från mycket höga temperaturer (1300 °C) till
utkondensering av vatten inom temperaturintervallet 50-150 °C.
Återvunnen värmeenergi kan sedan användas för att förvärma
förbränningsluft eller för att producera varmvatten eller ånga.

På grund av den lägre värmeledningsförmågan hos vissa av de keramiska
materialen får en del keramiska värmeväxlare under vissa omständigheter
också en lägre effektivitet (tabell 1). Vid användning av keramiska material
som kontaktmaterial i värmeväxlare måste materialets möjligheter och
begränsningar därför beaktas. Vid rekuperativa värmeväxlare måste således
konstruktionen utföras med en tillräckligt stor kontaktyta samtidigt som
väggtjockleken bör vara liten.

Keramiska värmeväxlare kan också användas i andra högtemperatur-
konstruktioner, t ex i turbinsystem med förorenade bränslen och vid
utvinning av solenergi. Förutom goda termochockegenskaper är även
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keramiska material slitagebeständigt t ex vid rökgaser med högt
stoftinnehåll. Även vid värmepumpar med starkt korrosiva medier och
relativt höga temperaturer kan keramiska värmeväxlare vara användbara.

Keramiska värmeväxlare förekommer i olika konstruktioner, bl a:

• Tubvärmeväxlare, en rekuperativ värmeväxlare tillverkad av
exempelvis ett kiselkarbidmaterial.

• Plattvärmeväxlare, en rekuperativ värmeväxlare av typen kompakt
honungskaka t ex korderit.

• Roterande värmeväxlare, t ex av korderit som omväxlande värmes och
kyles (regenerativ värmeväxlare).

• Två volymer med fyllkroppar, t ex av tegel som omväxlande värmes
och kyles (regenerativ värmeväxlare).

• Fluidiserad bädd, där ett kornigt material t ex av aluminiumoxid
uppvärms, transporteras för att sedan avkylas.

Bild 13  Keramisk värmeväxlare

Tubvärmeväxlaren är den typ som kanske främst används för
värmeåtervinning ur rökgaser. Det vanligaste materialet till de keramiska
rören är kiselkarbid (SiC) och för att antalet tuber och deras storlek inte ska
bli för stor, ökas ofta den värmetransporterande ytan genom att förse
tuberna med veck. Nackdelen med detta är att det samtidigt ökar risken för
igensättning. Övriga nackdelar är t ex svårigheterna att sammanfoga
komponenter utan läckage samt att de komplicerade tillverkningsmetoderna
påverkar prisbilden negativt.
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Bild 14  Keramisk tubvärmeväxlare

7.4  Värmeväxlare i glas

Glasvärmeväxlare med borsilikatglas med hög halt kiselsyra används i
svåra miljöer i exempelvis kemi-, läkemedels och livsmedelsindustrin.
Dessa värmeväxlare finns av såväl tub- som spiraltyp. Dessutom har olika
hybridtyper utvecklats där glas kombineras med andra material.
Glasvärmeväxlare kan normalt användas i applikationer där temperaturen
uppgår till 250 °C. Kontaktytan för dessa värmeväxlare är ofta relativt liten
beroende på att de är uppbyggda av raka eller spiralformade släta glastuber
som är inneslutna av ett hölje i glas eller stål.

Bild 15  Värmeväxlare i glas

Dessa värmeväxlare används i korrosiv miljö inom t ex den kemiska
industrin där aggressiva medier skall kondenseras eller kylas. Försök har
dock även gjorts för att använda glasvärmeväxlare till rökgaskondensering
vid förbränningsanläggningar.

På grund av glasets sämre värmeledning får en sådan värmeväxlare under
vissa omständigheter en något lägre effektivitet. Glastuberna har dock en
slät och smutsavvisande yta som är lätt att rengöra, vilket ger en positiv
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effekt på värmeöverföringen och kompenserar för materialets lägre
värmeledning. Liksom i fallet med keramiska material är det dock viktigt
att begränsa glasväggens tjocklek i så stor grad som möjligt. Jämfört med
många andra väggmaterial är glas mycket känsligt för mekanisk påkänning
och har en mycket låg slaghållfasthet. Annars är korrosionsbeständigheten
mycket god och materialet klarar rökgaser och rökgaskondens upp till 250
°C. Prisnivån för glasvärmeväxlare anses vara lägre per ytenhet jämfört
med rostfritt stål eller aluminium.

Ett annat alternativ kan vara att använda komponenter av glaskeramer.
Dessa tillverkas på samma sätt som glaskomponenter men med en
efterföljande värmebehandling som gör att materialet kristalliserar och får
betydligt förbättrade hållfasthets- och termochockegenskaper. Glaskeramer
kan användas i applikationer upp till 1100 °C vilket i kombination med
övriga egenskaper gör materialet lämpligt för användning i regenerativa
värmeväxlare där materialet utsätt för stora temperaturväxlingar då rotorn
rör sig mellan varma rökgaser och kall luft.

7.5  Värmeväxlare i grafit

Grafitvärmeväxlare är dyra och används framförallt vid mycket korrosiva
miljöer inom exempelvis den kemiska industrin. Då dessa värmeväxlare
inte ger några metalliska föroreningar har de också fått en viss användning i
livsmedels- och läkemedelsindustrin. Viktiga fördelar med
grafitvärmeväxlare är bl a god värmeledningsförmåga samt låg
värmeutvidgning vilket ger stort motstånd mot termochocker (tabell 1).
Andra fördelar är att grafitens ytor effektivt motstår föroreningar samt att
materialet lätt kan bearbetas till fina toleranser.

På marknaden finns en rad olika grafitmaterial att välja mellan, där
framförallt porositeten variera från ganska täta material till mycket porösa.
Grafiten i en värmeväxlare bör dock vara ogenomtränglig för
kontaktmediet, t ex en vätska. Därför är det nödvändigt att täta materialet
med en impregneringsplast, t ex en fenolharts eller någon PTFE-baserad
(teflon) kemikalie. Dessa impregneringsmaterial begränsar till viss del
korrosionsbeständigheten och tillåten arbetstemperatur till 180 °C.
Grafitvärmeväxlare förekommer i olika konstruktioner, bl a:

• Tubvärmeväxlare, med rördiametrar mellan 25-100 mm. Ibland används
skal av stål och dessa utföranden kan användas upp till 620 kPa med
vätskor och 450 kPa med ånga upptill 180 °C.

• Plattvärmeväxlare, finns i olika typer och storlekar.

• Blockvärmeväxlare, med solida block av grafit som perforerats med
borrade parallella hål för respektive kontaktmedier.
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Bild 16  Värmeväxlare i grafit

En nackdel med grafitvärmeväxlare, förutom den höga kostnaden, är
materialets låga mekaniska hållfasthet. Detta kräver en försiktig hantering
vid tillverkningen, transporter, installation och drift. Materialets känslighet
för mekanisk påverkan innebär att det normalt är nödvändigt att använda
relativt stora väggtjocklekar.
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SYFTE

Beskriva olika möjligheter med rökgaskylning och energiåtervinning ur
rökgaser från aluminiumsmältugnar.

INNEHÅLL

Rapporten innehåller information om värmeväxlare i allmänhet, aktuella
ugnstyper samt utrustning för energiåtervinning och/eller rökgaskylning.

Grundläggande förutsättningar för en installation av utrustning för
energiåtervinning i kombination med gaseldade aluminiumsmältugnar
beskrivs.
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Pressgjutning

Miljö- och energiteknik
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