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I 

Sammanfattning 

 
Av den globala energianvändningen så upptar stålindustrin hela 5 % och sett till 

CO2 – utsläppen som orsakats av mänskliga faktorer så upptar stålindustrin hela 7 

%. Stålindustrin är en energikrävande industri och därför är det viktigt att se över 

dess energianvändning för en nutida och framtida hållbarhet.  

Ugnar är en av de bidragande faktorerna till den höga energianvändningen och de 

drivs på icke förnybara bränslen, därför är studier kring detta av hög relevans. 

Moderna tekniker gällande ugnar i dagens läge riktar sig mycket åt 

förbränningstekniken, d.v.s. förbränningen av bränslet som ugnarna drivs på. 

Oxyfuel-tekniken innebär att bränslet förbränns med ren syrgas istället för luft, 

vilket i huvudsakligt syfte är för att höja förbränningsverkningsgraden. Att använda 

brännare som kan återvinna rökgaser är också en modern teknik för energieffektiv 

ugnsdrift.  

Outokumpu är ett världsledande företag inom tillverkningen av rostfritt stål och 

anläggningen i Avesta är ett integrerat verk, det betyder att ståltillverkningen i 

Avesta omfattar hela processen från råmaterial och skrot till färdig produkt. 

Anläggningen består av tre huvudsakliga verk som kallas stålverket, 

varmbandsverket och slutligen Linje 76 & Z-High vilket är avdelningen som dessa 

två glödgningsugnar befinner sig. 

 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att uppvisa en energibalans av två 

glödgningsugnar inom Outokumpus anläggning i Avesta, avgränsningarna är också 

tydliga då energibalansen drar sig ifrån den första ugnens inlopp till den andra 

ugnens utlopp. Och det är den termiska energieffektiviteten som har studerats, 

d.v.s. hur mycket energi man får ut av den olja som sätts in. Framtagandet av data 

har genomförts med hjälp av historiska data gällande ugnarnas drift under ett 

tidsspann på 3 månader tillbaka i tiden, även manuella temperaturmätningar har 

genomförts.  

En verkningsgrad har tagits fram för varje ugn och ugnarna tillsammans, 

verkningsgraderna har beräknats genom att väga förhållandet mellan hur mycket 

energi som det glödgade materialet har tagit upp, med hur mycket olja som har 

använts under samma tidsspann.   

De huvudsakliga resultaten till denna studie tyder sig på att ugnarna är effektiva till 

att värma stålet och har relativt små transmissionsförluster från ugnarnas omslutande 

areor. Däremot så finns potential att kunna återvinna mer värme ifrån rökgaser i 

avgaspannan.  

 

Nyckelord: Glödgningsugn, Energibalans, Integrerat stålverk.  
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Abstract 

The steel industry occupies the whole 7 % of the global carbon dioxide emissions 

caused by human factors and 5 % of the global energy usage. The steel industry is an 

energy intense industry and it’s therefore important to analyze its energy use for its 

future sustainability. Furnaces are driven on non-renewable fuels and are one of the 

devoting components to the high energy consumption, so studies of this are of high 

relevance.  

Regarding modern techniques of furnaces in today’s mode are much concentrated 

on the combustion, which means the combustion of the fuel that supplies the 

furnaces with heat.  Oxy-fuel technology means that the fuel is combusted with pure 

oxygen instead of air, and its purpose is to increase the combustion efficiency. A 

second modern technology is the usage of burners that are able to recycle flue gases 

as an increase of energy efficiency.  

Outokumpu is a world leading company in the manufacture of stainless steel and the 

plant in Avesta is an integrated steel mill, which means the steel production cover 

the entire process from scrap and raw material to finished product. The plant 

consists of three main works called the steel mill, hot rolling mill and KBR L76 

which is the department for these annealing furnaces.  

The main objective of this report is to present an energy balance of two annealing 

furnaces at the Outokumpu plant in Avesta. The boundary of the study is clear, the 

energy balance will take part from the inlet of the first furnace to the outlet of the 

second one. It’s the thermal energy efficiency that has been studied, that is to say 

how much energy you get from the fuel that is added. Information has been 

collected using historical data on the operation of the furnaces during a three month 

period of time, also manual temperature measurements has been carried out.  

By calculations an efficiency has been developed for each furnace and the furnaces 

together. This has been carried out by weighing the proportion of the amount of 

heat that all material have accumulated, with the amount of oil used during the same 

time.  

The results of this study mainly indicate that the furnaces are effective in heating the 

steel, and its heat losses from the surrounding areas are small. On the other hand, 

there is potential for recycling more heat regarding the use of flue gases in the 

exhaust-boiler. 

Keywords: Annealing furnace, Energy balance, Integrated steel mill. 
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Förord 
Denna studie är ett examensarbete som är utfört hos Outokumpu i Avesta. Jag vill 

tacka Mathias Cehlin och Simon Bengtsson för deras engagemang som handledare 

under studien. Jag vill även tacka övrig personal på Outokumpu som varit till hjälp.   
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Beteckningar 

Beteckning Enhet Förklaring 

ṁ kg/s Massflöde 

Holja kJ/Kg Oljans värmevärde 

Eolja GWh/kWh Energi 

Estål kJ/GWh Stålets energiinnehåll 

m  kg Massa 

b  m Bandets bredd 

h m Bandets höjd 

l m Bandets längd 

ρ  kg/m3 Densitet 

q kW värmeförluster 

Rtot m2˚C/ W Värmemotstånd 

A  m2 Area 

L  m Längd 

Tugn ˚C Ugnens temperatur 

Tomg ˚C Omgivningens temperatur 

Tföre ˚C Stålets temperatur före ugn 

Tefter ˚C Stålets temperatur efter ugn 

d m Isolermaterialets tjocklek 

λ W/m˚C Värmekonduktivitet 

ɳ % Verkningsgrad 

Rsi m2˚C/ W Värmeövergångsmotstånd 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Av flera anledningar är stålindustrin en energikrävande industri, en av anledningarna 

är kravet på höga temperaturer som krävs inom ett flertal produktionsprocesser vid 

tillverkning av stål. Inom ett integrerat stålverk används ett flertal olika ugnar och de 

vanligaste ugnarna inom stålindustrin är enligt (Hasanbeigi, Price, Chunxia, Aden, 

xiuping & Fangqin, 2013) smältugnar och ljusbågsugnar. Inom denna studie kommer 

energianvändningen hos två glödgningsugnar att undersökas, glödgningsungar 

används för att skapa korrekta materialegenskaper på stålet (Kamb & Lundström, 

2011). Eftersom kravet på höga temperaturer även kräver starka energibärare såsom 

icke förnybara bränslen är det viktigt att undersöka hur energin disponeras 

(Jernkontoret, 1997).  

 

1.2 Produktionen på Outokumpu i Avesta.  
Outokumpu är ett världsledande företag inom produktionen av rostfritt stål. Deras 

stålproduktion omfattar hela processen ifrån råmaterial och skrot till färdigt rostfritt 

stål. 

 

1.2.1 Stålverket 

Stålverket är det första steget i produktionsprocessen, där smälter man skrot och 

råmaterial i en ljusbågsugn. Innan materialet smälts i ugnen så förvärms det i 

cisterner med hjälp av rökgaser ifrån ljusbågsugnen, detta är i syfte för att sänka 

energianvändningen i ljusbågsungen men också för att förhindra ångexplosioner. 

Denna ljusbågsugn har en effekt på 90 MW och är den mest energikrävande 

processen för hela produktionsanläggningen och enligt (Jin, Jiang, Bao, Hao & 

Zhang, 2015) så upptar dessa ugnar hela 70 % av koldioxid-utsläppen inom 

stålindustrin. Smältningsprocessen i ljusbågsugnen sker med hjälp av elektriska bågar 

som befinner sig inne i smältcisternen, ugnen använder sig även av kemisk energi på 

de ställen i ugnen där de elektriska bågarna är mindre effektiva samt gasbrännare på 

12 MW används. Smältningsprocessen tar ungefär en timme med en smältmassa på 

ca 100 ton.  

När smältmassan har uppnått en temperatur på 1650˚C så hälls den över till en 

föruppvärmd cistern som i sin tur transporterar massan till konvertern, vid 

konvertern så ska kolhalten minskas genom att tillsätta syrgas rakt in i smältmassan. 

Efter syrgastillsättningen är färdig så har även kromhalten i stålet ökat, denna 

process medför även en mängd energi som praktiskt används för att driva 

behandlingsprocessen vid konvertern. För att stålet ska få dess önskade 

materialegenskaper så införs även olika legeringssubstanser in i materialet (Kamb & 

Lundström, 2011).  
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När stålet ska gjutas så hälls materialet över i en föruppvärmd gjutlåda och sedan 

vattenkyls, det är vid detta skede som storleken på bandet bestäms och gjutningen 

tar ca 40 – 60 minuter följt av flera olika processer av vattenkylning.  

När stålet är färdiggjutet och nerkylt så har banden mest vanligtvis 3 typer av 

tjocklekar vilket är 140, 160 och 200 mm. Bredden på bandet har vanligtvis ett mått 

på 800 – 2100 mm. Innan stålet ska varmslipas så förbereds stålets längd och vikt på 

banden, vid detta skede ska vikten och längden på varje band ha ett värde på 28 ton 

respektive 11 meter.  

När dimensionerna på banden är bestämda så kör man dem igenom fyra maskiner 

som varmslipar banden. Den normala temperaturen som används vid 

varmslipningen är 800˚C men det går även att slipa kalla band. 

Följt av varmslipningen ska banden kallslipas som istället består av tre stycken 

slipmaskiner. Vid detta skede så säljs en del band direkt till kund (Kamb & 

Lundström, 2011).  

 

1.2.2. Varmbandsverk 

Vid varmbandsverket så ska banden varmvalsas och bli så kallade ”svarta band”.  Det 

första steget i varmvalsningsprocessen är att uppvärma banden inom två spjälsugnar 

till en temperatur mellan 1200 och 1270 ˚C, detta sker i syfte för att underlätta 

kommande produktionsprocesser. Från dessa ungar tar man tillvara på rökgaser som 

värmer ugnarna via rekuperatorer (se kap 2.3), rökgaserna används också som 

hjälpande uppvärmning av det kommunala fjärrvärmenätet via en ansluten 

spillvärmepanna.  

Eftersom bandens materialegenskaper och önskade tjocklekar skiljer sig så körs dem 

igenom ett verk 1-7 gånger som grovarbetar stålet för att sänka tjockleken på 

banden till en tjocklek på 20-25 mm. 

När de rätta tjocklekarna på banden är färdiga så transporterar man dem till 

varmvalsningen som är den huvudsakliga produktionsprocessen inom denna 

avdelning. Beroende på materialegenskaper och vilken tjocklek på bandet som 

önskas så körs dem 0-9 gånger igenom valsmaskinen, denna valsningsprocess kräver 

stora mängder av elektrisk energi.  Bandet kan köras igenom från båda sidor 

eftersom det finns en haspel på båda sidor av valsverket, under denna process när 

bandet inte valsas så håller de sin temperatur med hjälp av två ugnar som befinner 

sig på varsin sida av valsningsprocessen. 

När banden är färdigvalsade så har de en tjocklek på 20- 25mm och ska sedan kylas 

med hjälp av vatten. Vid detta skede så säljs en del band direkt till kund, resten av 

banden ska transporteras till Linje 76 och Z-High (Kamb & Lundström, 2011). 
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1.2.3  Linje 76 & Z-High 

Genom linje 76 ska banden genomgå glödgning och betning i syfte för att förbättra 

egenskaperna på plåtens yta. Sett till inloppet av processen så svetsas banden ihop 

med föregående band som redan befinner sig inne i linjen. Glödgningsugnarna 

upphettas till en temperatur runtomkring 1200 ˚C med hjälp av brännare som drivs 

på olja och syrgas, genom brännarna flödar även ånga i syfte för att finfördela oljan 

som ska till att förbrännas. Banden kyls i efterhand med hjälp av vatten.  

Banden glödgas inuti ugnarna på linje 76 för att skapa de korrekta egenskaperna hos 

materialet (Kamb & Lundström, 2011). Under glödgningsprocessen så skapas ett 

lager av oxid på plåtens yta och krom försvinner ifrån plåtens ytskikt, därför körs 

bandet igenom en elektrolyt direkt efter glödgningsprocessen för att återskapa 

ytskiktet av kromoxid i syfte för att plåten inte ska förlora sin rostfria förmåga 

(Fineco, 2017).   

Efter elektrolyten så behandlas plåten med en kombination av salpetersyra och 

fluorvätesyra, slutligen så kontrolleras och synas banden innan de rullas upp via en 

haspel. De band som behöver ytterligare behandling för att uppnå andra egenskaper 

på plåtens yta körs igenom Z-High som är ett kallvalsverk, även de band som 

behöver få en tunnare tjocklek körs igenom detta valsverk. Banden som har blivit 

kallvalsade kommer återigen att köras igenom linje 76 för att glödgas och betas en 

ytterligare gång. Sett till allt stål som tillverkats i Avesta så har ungefär en tredjedel 

av dem blivit kallvalsade genom Z-High (Kamb & Lundström, 2011).   

 

 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att genomföra en energibalans som 

visar energieffektiviteten på två glödgningsugnar inom ett integrerat stålverk.  

Att göra en energibalans möjliggör att se verkningsgraden på ugnarna, 

verkningsgraderna kommer att presenteras för varje ugn och ugnarna tillsammans.  

Inom denna studie undersöks energianvändningen hos två stycken glödgningsugnar 

som erhåller en temperatur på 1200 ˚C och drivs på förbränningsolja med modern 

förbränningsteknik.  

En redovisad energibalans är av nytta till flera anledningar, den visar hur ugnen 

fungerar rent energimässigt och felaktigheter kan bevisas ifall energibalansen inte 

stämmer angående tillförd och bortförd energi. Balansen tillför också en 

medvetenhet till personalen angående storleken på ingående och utgående 

energiflöden. Genom en utförd energibalans kartläggs energianvändningen och 

bevisar effektiviteten hos ugnarna, detta förenklar även framtagandet av 

effektiviseringsförslag till relaterande studier i framtiden. 
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1.3.1 Avgränsningar 

Omfattningen av detta arbete innehåller en energibalans av två glödgningsugnar och 

avgränsningen är tydlig, energibalansen på dessa två ugnar rör sig från den första 

ugnens inlopp till den andra ugnens utlopp, dock har avgaspannan och elångpannan 

också studerats. Denna studie ser över den termiska energieffektiviteten, d.v.s. hur 

mycket energi som fås ut av den olja som sätts in.  

Ugnarnas energiförluster har avgränsat sig till transmissionsförluster genom 

ugnarnas omslutande areor.  

Eftersom alla flöden och andra parametrar inuti ugnen inte är konstanta på grund av 

produktionen så har en bestämd tidsperiod på tre månader valts att studeras i syfte 

för att få tillförlitliga medelvärden. Tidsperioden som har studerats är from 18-01-

2017 tom 18-04-2017.  

1.3.2 Förfarande  

Denna studie har genomförts via insamling av data från företagets 

dokumenteringsprogram och empiriska data har insamlats via mätinstrument som 

vid senare tillfällen har analyserats och presenterats.  
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2. Litteraturstudie 

 

2.1. Miljö  

Stålindustrin över världen upptar ca 5 procent av den globala energianvändningen, 
även upptar den 7 procent av CO2 – utsläppen som är orsakad av människan (Biao, 
Demin., Guang, & Weiping, 2016) och enligt (Feng, Chen, Liu & Xie, 2017) så 
expanderar industrin framför allt i Kina vilket har medfört en direkt negativ 
påverkan till miljön. Därför är det relevant att se över energianvändningen inom 
stålindustrin för att framtida ståltillverkning ska produceras under och emot 
godtagliga energi och miljöaspekter. 
Att se över energianvändningen hos ugnar är relevant eftersom de är en av orsakerna 
till den höga energianvändningen inom ståltillverkningen. Generellt sett är energin 
en mycket betydande faktor för produktionen av järn och stål.  
De flesta av de ingående processer som används inom ståltillverkningen sker under 
höga temperaturer där en arbetstemperatur överstiger 1000 ˚C. Detta är väldigt 
krävande produktionsförhållanden som kräver starka energibärare som kol och olja. 
Det är svårt att vid dessa höga temperaturer och övrigt krävande 
produktionsförhållanden att använda sig av biobränslen eller andra lågvärdiga 
energibärare. Ett annat hinder är att förbränningsprocessen sker i samma 
rumsutrymme som stålet befinner sig i, vilket sätter höga krav på att askhalten ifrån 
bränslet inte ska påverka stålets yta (Jernkontoret, 2012 ).  

 

2.2 Brännarteknik  

Brännartekniken utgör en viktig del till ugnens energianvändning. Brännarnas 

huvuduppgift är att förse ugnen med den energimängd som behövs under aktuella 

produktionsförhållanden. Det behövs luft i samband med förbränningen för att en 

effektiv förbränning ska äga rum, det är viktigt för att det bränsle man sätter in ska 

förbrännas och inte falla ut som förluster. Det är brännaren som ser till att den 

luftmängd som sätts in är tillräcklig för att allt bränsle ska förbrännas.  

Det finns tekniker angående lufttillsättningen vid förbränningen som kallas oxyfuel-

tekniker, istället för luft använder man ren syrgas vid förbränningen (Jernkontoret, 

1997). Oxyfuel-tekniken är ingen annorlunda teknik i jämförelse med 

luftbrännartekniken, utan den enda skillnaden är att ren syrgas används istället för 

luft och moderna oxyfuel-brännare kan använda sig av flamlös förbränning. Enligt 

(Evestedt & Norberg, 2010) så behövs inga brännare vara igång vid de zoner man 

använder värmeåtervinning av rökgaser via brännare, utan endast i de zoner där 

ingen återvinning sker är påslagna brännare nödvändiga.   

Värmeåtervinningen av rökgaser vid användning av syrgas fungerar, men 

återvinningsvolymerna blir mindre eftersom volymerna på avgaserna är avsevärt 

mindre. Vid användning av syrgas är därför värmeåtervinningen via avgaser inte av 

lika hög relevans som vid användning av luft (Jernkontoret, 2012). Oxyfuel-

tekniken är en bra teknik att tillsätta som investering när man söker efter en högre 
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effektivitet på ugnen, det är en bra uppgradering till ugnar utan högre kostnader, 

miljöpåverkan och energikostnader som vanligtvis kommer i samband med 

nybyggnationer. Det finns idag välutvecklade syrgastekniker som är utvecklade av 

”Linde gas” med autoregenerativa oxyfuel-brännare för strålningstuber, fast de 

används ännu inte i drift. Däremot så har de bevisat besparingsmöjligheter på cirka 

200 kilowattimmar per ton. En annan metod för att effektivisera brännar-tekniken 

är användning av lansar som har visat sig höja ugnens verkningsgrad. Att använda sig 

av effektiviseringar som oxyfuel-teknik och värmeåtervinning öppnar dörrar för att 

kunna använda sig av lågvärdiga energibärare såsom biobränslen. Masugns gas är en 

lågvärdig energibärare, inom tidigare gjorda studier har man sett att masugnsgasen 

går att användas istället för högvärdiga energibärare inom ugnar som använder sig av 

regenerativ teknik (se kap 2.3). Gällande oxyfuel-tekniken har man inte kommit lika 

långt, studier har visat till att lågvärdiga energibärare inte räcker till för att komma 

upp till önskade temperaturer, däremot tror man att det fortfarande är möjligt att 

uppnå detta med hjälp av ytterligare studier. Inom en industri i Kina där man 

använder trådglödgning så använder de oxyfuel-tekniken och använder syntesgas 

som bränsle, syntesgas är en låg energibärare men anläggningen uppges fungera bra 

(Jernkontoret, 2012).  

Brännarna har för övrigt andra funktioner som är nödvändiga för ugnsdriften. En 

viktig sak är att brännarna ser till att avgaserna har en jämn och hög hastighet längs 

hela bredden på ugnen. Om man har en hög hastighet på avgasen desto bättre blir 

värmeöverföringen via konvektion.  

Hur man riktar flödet av avgaserna utförs också med hjälp av brännarna, att 

avgasflödet håller en bra riktning är viktigt för behandlingen av plåten, eftersom 

flödet måste ha en riktning så att den mesta energin först träffar plåten och sedan 

sekundära ytor såsom ugnsväggar och tak (Jernkontoret, 1997). Det är självklart 

viktigt att stålet uppnår den önskade temperaturen för att materialet ska få sin rätta 

behandling. Det är enligt (Niederer, Steinboeck, Strommer & Kugi, 2013) svårt att 

på ett noga och korrekt sätt mäta temperaturen på stålet eftersom pyrometrarna 

som brukar användas mäter endast strålningen på några få mätpunkter inuti ungen. 

Enligt (Depree, Sneyd, Taylor, Chen, Wang & O’Connor, 2010) finns det 

möjligheter med 3D – modellering att få bättre temperaturmätningar enligt deras 

studier. Däremot finns det ett flertal andra alternativ att förbättra 

temperaturmätningar men det kräver ytterligare tid och studier och därför kan inte 

3D-metoden anses som en optimal lösning (Depree et.al. 2010). Det är också 

viktigt att ugnen har ett högre ugnstryck vid uttaget av själva ugnen, om inte så 

strömmar kalluft lättare in i ugnen. Man kan motverka detta genom att rikta 

brännarna emot uttaget för att skapa ett lokalt ökat tryck just vid uttaget vilket 

kommer minska läckaget av kalluft in till ugnen. Det finns också olika typer av 

brännare med olika typer av flammor, det är i syfte för att beroende på vilken ugn 
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man använder så kan typen av brännare väljas utifrån vad som är lämpligast för 

ugnen. Det finns flammor som värmer upp själva ytområdet där brännaren sitter 

med en relativt kort flamma, sen finns det flammor som står sig vinkelräta utifrån 

ugnsväggen med en längre flamma (Jernkontoret, 1997). 

 

2.3 Brännartyper 

 

2.3.1 Gas/Olje-brännare 

För att summera vilka olika brännartyper som finns så kan man kategorisera dem i 

tre olika grupper. Först så har vi den enklare brännaren som endast använder sig av 

luft och olja/gas, de kallas för gas eller oljebrännare. 

 

2.3.2 Regenerativa brännare 

Regenerativa brännare samarbetar med varandra. Säg att två stycken brännare är i 

drift och kalla dem brännare 1 och 2. Då brännare 1 är påslagen går varma avgaser ut 

genom brännare 2 och förvärmer värmelagret. Efter ett tag så slocknar brännare 1 

och brännare 2 slås på som redan har blivit förvärmd med hjälp av brännare 1. 

 

2.3.3. Rekuperativa brännare  

De rekuperativa brännarna tar istället hela tiden in avgaser ifrån ugnen och värmer 

förbränningsluften som är på väg in i ugnen. Det är de regenerativa och rekuperativa 

brännarna som är mest effektiva ur energisynpunkt.  

 

2.3.4 Strålningstuber 

Strålningstuber är bra att använda när man använder en speciell gas i ugnen för 

behandlingen av stålet, då får inte avgaserna blandas med den speciella gas som 

redan finns inuti ugnen. För att motverka detta så använder man ett rör utanpå 

brännaren där avgaserna samlas, då är det både avgaserna och flamman som värmer 

rören inuti brännaren (Jernkontoret, 1997). 

 

2.4 Ugnens infodring 

När ugnens temperatur inte är extremt hög brukar man använda keramiskt fiber 

som isolermaterial, det är ett bra isoleringsmaterial och de väger inte onödigt 

mycket. Inom ugnar där väldigt höga temperaturer används så brukar andra 

keramiska material användas såsom tegel. Det finns en del viktiga saker att beakta 

gällande ugnsinfodringen, ifall ugnen har infodrats med ny isolering så innehåller 

isoleringen vatten och därför är det viktigt att ugnen värms upp sakta med en 

temperatur på ca 200 ˚C. Utan hänsyn till detta så förkortas isoleringens livstid.     
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Keramiska material som är väldigt täta är också känsliga för snabbare 

temperaturförändringar och speciellt omkring temperaturer omkring 550-600 ˚C 

(Jernkontoret, 1997)   

 

2.5 Avgaspannan 

Trots att man återvinner värme ifrån avgaser via brännare så finns det fortfarande 

mycket restenergi att hämta eftersom avgastemperaturerna fortfarande är höga, och 

troligen med en temperatur mellan 250 till 500 grader Celsius. Vid ordentligt höga 

temperaturer på avgaserna inuti ugnen så kan avgaspannan hjälpa till att sänka 

avgastemperaturen så att brännarnas återvinningsfunktion fungerar korrekt. Därför 

är avgaspannan fortfarande en viktig del av ugnens återanvändning av energi. 

Avgaspannas konstruktion och uppbyggnad är simpel, den består av ett omslutande 

skal som innehåller rördragningar, rören inuti det omslutande skalet innehåller 

vatten som ska ta upp värmen ifrån avgaserna. Avgaserna åker in i avgaspannan 

runtomkring rören och där sker också värmeöverföringen. 

Rören hänger horisontellt mot de heta avgaserna som strömmar förbi, det är för att 

skydda rören mot stoft som finns i rökgaserna, när stoft sätter sig fast på rören så 

försämras värmeöverföringen och i sin tur värmeåtervinningen. Rören är för övrigt 

U-formade för att minska den påfrestande effekt som de heta avgaserna utför på 

rörens material (Jernkontoret, 1997). 

 

2.6 Viktiga förhållanden och villkor för energieffektiv 

ugnsdrift  

För att ugnen ska arbeta på ett energieffektivt och produktionseffektivt sätt finns det 

några huvudsakliga villkor att uppfylla. Det är dels viktigt att produktionshastigheten 

genom ugnen är snabb i beaktning till de önskade värmningskurvor som önskas för 

de stålmaterial man kör igenom ungen, d.v.s. så mycket material i ugnen på så kort 

tid som möjligt. Detta har också att göra med ugnslängden som ska vara i rätt längd 

för att uppvärmningen av materialet ska få en bra temperaturprofil (Jernkontoret, 

1997). Man lär dock beakta hastigheten på materialföljden för att glödgningen ska bli 

korrekt, hur fort materialet passerar ugnen påverkar enligt (Guo, Dai & Yang, 

2016) både uppkolningen och konvektionen på stålet. 

I de zoner i ugnen där inga brännare är påslagna kan leda till problem för de 

brännare som finns i nästkommande zon, eftersom de måste arbeta hårdare vilket 

leder till en ökad bränsleförbrukning. 

En drivande faktor som kan leda till att bränsleförbrukningen ökar kraftigt är 

ugnstrycket. Ett för högt ugnstryck leder inte bara till att de heta avgaserna lämnar 

ungen som förluster, det kan även vara skadligt för människor som vistas i luften 

utanför ugnen. Ett för lågt ugnstryck orsakar istället ett luftläckage in till ugnen som 

leder till att avgastemperaturen måste värmas mer än nödvändigt vilket ökar 

oljeförbrukningen. 
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Produktionsplaneringen är också en betydande faktor till ugnens energianvändning. 

Till ugnens perspektiv är det viktigt att materialföljden planeras efter stålsorternas 

olika uppvärmningstemperaturer, det är för att undvika att produktionen måste 

avvaktas för att ugnens temperatur ska höjas eller sänkas till nästkommande stålsort. 

Produktionen ska istället planeras så att ugnens temperatur behöver höjas eller 

sänkas så få gånger som möjligt, med det undviks stora energiförluster och minskad 

produktionseffektivitet (Jernkontoret, 1997). Enligt en studie av (Saboonchi, 

Hassanpour & Abassi, 2008) så går energianvändningen att sänkas med hela 11 % 

genom en utvecklad simulerings kod som har optimerat på och avslagningstider för 

den studerade ugnen, samt noggrann hänsyn till bandens vikt och dimensioner. 

Denna studie gjordes i syfte för att minska glödgningstiden inom den undersökta 

ugnen och denna simulerings kod gav uppmaning till ett mer effektivt 

produktionsschema som är anledningen till den sänkta energianvändningen. 

Enligt en annan studie utförd av Biao et al. (2016) så har syftet varit att sänka 

energiintensiteten inom en stålindustri genom optimeringar. Fem olika 

produktionsflöden undersöktes och resultaten visade att potentialen att sänka 

energiintensiteten finns vid själva tillverkningsprocessen av stål, och att sämre 

potential finns hos produktionsprocesser inom valsning.  

Generellt sett så skapar alla temperatursvängningar ett upphov till en högre 

bränsleförbrukning och därför viktigt att undvikas. En förutsättning att 

temperaturförändringar undviks är att ugnens styr och reglersystem fungerar felfritt. 

Det är mycket viktigt att underhållet av termoelementen sker korrekt, om man 

t.ex. ska byta ett termoelement så måste komponenten placeras på exakt samma 

plats som den tidigare komponenten befann sig på. Ifall det nya termoelementet 

hamnar på en annan instickslängd i ugnen med bara några millimeters felmarginal 

kan leda till att temperaturen ger ett missvisande värde på hela 10 – 20 ˚C. Ifall 

temperaturen skulle ge ett felaktigt värde som visar sig vara 10 ˚C för lågt skulle 

innebära att regulatorn ökar oljeflödet vilket innebär att bränsleförbrukningen ökar 

drastiskt (Jernkontoret, 1997).  
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3 Metod 

 

3.1 Studieobjekt  

Energibalans av ugnarna har genomförts separat för varje ugn samt båda ugnarna 

som helhet. Ugn 1 är den ugn som materialet behandlas i först och den ugnen är 

mindre än ugn 2. Ugnarna är placerade bredvid varandra och består av olika zoner. 

Sett till ugn 1 består den av två zoner, medan ugn två består av fyra zoner och totalt 

sett finns 6 stycken zoner som omfattar de båda ugnarna. 

 

3. 2 Insamling av data 
Denna energibalans är en fallstudie som till stor vikt handlat om insamling av data 

ifrån ugnarna för att möjliggöra beräkningar på ingående och utgående energiflöden. 

Information och data har rent metodiskt insamlats på olika vis, både via redan given 

information såsom dokumenteringar och uppföljningar som finns att hämta via 

Outokumpus dokumenteringsprogram, och empiriska data har också insamlats 

genom temperaturmätningar utanför ugnarnas omslutande areor vilket har krävt ett 

mätinstrument som mäter lufttemperatur, instrumentet består av en mindre 

displaypanel, handtag och en givare av stål. Mätinstrumentet fanns tillgängligt på 

Outokumpu. 

Query och Trend är två program som möjliggör att se flera parametrar gällande 

information angående ugnarnas driftförhållanden. Programmen använder sig av så 

kallade ”taggar” som rubricerar olika typer av information som t.ex. oljeflöde. Det 

finns ett hundratal olika taggar med olika taggnamn och taggbeskrivningar gällande 

informationen som taggen ger, därför har det i vissa fall varit svårt att se vilken tagg 

som innehåller rätt information till vad som söks. Därför har handledning från 

personal även i detta fall varit nödvändigt för att säkerställa att rätt taggar använts. 

Inom detta arbete har personkontakt utgjort en stor del av tillvägagåendet för att 

samla information och data. Personkontakten har funnits tillgänglig och tillmetadels 

vid linje 76 & Z-High (Se kap 1.2.) där de flesta personer sitter som har kännedom 

till dessa två glödgningsugnar. Gällande tidsplanen för studien så har insamlingen av 

data tagit stor del av tidsupplägget. 

Eftersom alla oljeflöden och temperaturer till ugnarna skiljer sig med tiden 

beroende på produktionen så har en tidsperiod från 18-01-2017  tom 18-04- 2017 

valts ut i syfte att få tillförlitliga medelvärden 

 

3.2.1 Oljeflöden 

Ugnarnas oljeförbrukning har tagits fram med hjälp av företagets 

dokumenteringsprogram Query och Trend. Oljeflödet kan utläsas genom att leta på 

rätt tagg som beskriver oljeflödet.  
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3.2.2 Avgaspannans avgivna effekt  

Information ifrån avgaspannan finns dokumenterat hos företaget från en 

undersökning som genomförts av AGA som har konstruerat dessa två ugnar. 

Informationen finns i en rapport som AGA själv har skrivit, rapporten handlar om 

ett eventuellt byte av avgaspanna för att kunna återanvända mer energi ifrån 

avgaserna. I rapporten fanns relevanta fakta som energiinnehåll i avgaserna före och 

efter avgaspannan, vilket är användbart för att se hur mycket energi som bortförs via 

avgaser och även hur mycket energi som avgaspannan klarar av att återvinna. 

Nackdelen är att undersökningen omfattar sig under en annan tidsperiod. En bilaga 

från rapporten varit användbar för framtagandet av avgaspannans effekt, detta har 

genomförts genom att skapa en korrelation mellan avgaspannans avgivna effekt och 

det totala oljeflödet. Mätdata till korrelationen finns att hämta ur bilagan där 

mätningar finns på oljeflödet och effekten vars mättillfällen är tagna vid samma 

tidpunkter.   

 

3.2.3 Elpannans ångförbrukning  

Det finns en elpanna som även förser ugnarna med ånga i syfte för att finfördela 

oljan och kyla brännarna vid stillastående drift. 

Gällande informationen kring ångförbrukningen från elpannan till ugnarna har varit 

mer svåråtkomligt. Det finns ingen tagg i Query eller Trend som visar flödet på 

ångan till ugnarna utan endast trycken ifrån elpannan är vad som förses.  

Elpannan som levererar ånga har bara sedan några år tillbaka installerats, innan 

elpannan så användes en oljepanna och i samband med bytet så gjordes en 

undersökning av elpannan. Därför har dokumenteringen gällande denna 

undersökning används som underlag till att beräkna effekten på elpannan. 

 

3.2.4 Ritningar till ugnarnas storlek och isolermaterial 

För att beräkna ungens värmeförluster så behövdes ritningar på de bägge ugnarna 

och vad som huvudsakligen har vart intressant är ugnarnas typ av isoleringsmaterial 

och mått på ugnarnas omslutande areor. Ritningar på ungen fanns dokumenterat hos 

Outokumpu och likaså isolermaterialens R-värden.  

 

3.2.5 Stålets temperatur  

Eftersom varje bands önskade uppvärmningstemperatur skiljer sig så har ett 

medelvärde tagits fram på bandens utgående temperatur ifrån ugn 2, samt 

temperaturen mellan ugn 1 och 2. Medeltemperaturer mäts via pyrometrar inuti 

ugnen och togs fram via Query och Trend. 
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3.2.6 Ugnarnas omgivande temperaturer  

Temperaturen utanför ugnarnas omslutande väggareor mättes manuellt på tre olika 

mätpunkter på varje ugn med hjälp av en temperaturmätare, ett medelvärde 

beräknades utifrån de tre mätpunkter på varje ugnsvägg som antas vara 

omgivningens temperatur. Temperaturen ovanför ugnens valv och under golv var 

inte åtkomligt att mäta, därför antas dessa temperaturer vara 27 ˚C. 
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4 Teori 

 

4. 1 Beräkningsmetod för oljans energi 

Vid framtagandet av alla oljeflöden så kunde den ingående energin till ugnarna 

beräknas. Då ugnen består av totalt 6 zoner så har ett medelvärde på oljeflödet 

hämtats från varje zon. För att beräkna hur mycket energi som oljan har gett till 

ugnarna så behövdes även oljans värmevärde. Verkningsgraden på förbränningen är 

också relevant för att veta hur mycket av oljan som förbränns. Genom dessa 3 

nedanstående parametrar kunde den ingående energin till ugnarna beräknas. 

 

  • Oljans värmevärde 

  • Oljeflöde för ugnarnas 6 zoner 

  • Förbränningsverkningsgrad 

  

Oljans värmevärde som har enheten kJ/kg har multiplicerats med flödet som 

kommer i enheten kg/s, i följd av detta har energin man sätter in i ugnen redovisats 

i kilowatt. Effekten har multiplicerats med tiden som studien avgränsat sig till vilket 

är 90 dagar, detta redovisar hur många kWh/GWh som använts under dessa tre 

månader.  

 

𝐸𝑜𝑙𝑗𝑎 = 𝐻𝑜𝑙𝑗𝑎  (
𝑘𝐽

𝑘𝐺
) × ∑ �̇� (

𝑘𝑔

𝑠
)  = [𝑘𝑊]      

 

 

4.2 Beräkning av stålets energiinnehåll. 

För att kunna beräkna verkningsgraden på ugnarna så behövdes den totala 

energimängd som gått till uppvärmningen av stålet, vilket har krävt omfattade data 

såsom vikten på varje band som har glödgats i ugnarna. 

Den totala vikten av alla band som genomgått ugnarna har tagits fram med hjälp av 

produktionsplaneringen från 18-01-2017 tom 18-04-2017. Vikten för varje band 

gick inte att hämta direkt ifrån produktionsplaneringen utan fick istället beräknas 

med hjälp av bandens volym och densiteten för stål. Materialets totala vikt (m) och 

stålets totala energiinnehåll (Estål) har beräknats enligt nedanstående formler. 

 

𝑚 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑙 ∗  𝜌𝑠𝑡å𝑙 = [𝑘𝑔]        𝐸𝑠𝑡å𝑙 =  𝑚 𝐶𝑝 (𝑇𝑓ö𝑟𝑒 − 𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟) = [𝑘 𝐽 ] 
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4.3 Verkningsgrad  

För beräkning av ugnens verkningsgrad ser man till förhållandet mellan oljans energi 

med upptagen energi i materialet enligt nedanstående formel. 

 

η𝑢𝑔𝑛 =
𝐸𝑠𝑡å𝑙

𝐸𝑜𝑙𝑗𝑎
                 

 

4.4 Beräkningsmetod för ugnarnas värmeförluster. 

För att kartlägga den resterande förlustenergin är det relevant att veta hur mycket 

energi som försvinner genom ugnarnas väggar, valv och golv. Värmeförlusterna 

beräknas genom att ta fram det totala R-värdet för varje omslutande area på ugnen. 

Eftersom ugnens valv och väggar består till stor del av förankringsjärn så har ett 

viktat R-värde beräknats, det viktade värdet tar hänsyn till hur stor plats 

förankringsjärnen tar tillsammans med isoleringen. Temperaturen utanför ugnarnas 

omslutande areor har insamlats manuellt med hjälp av en temperaturmätare som 

mäter luftens temperatur i omgivningen utanför ugnarna. Värmeförlusterna (q) 

beräknas sedan med hjälp av formel enligt nedan.    
 

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
  + ( 2 ∗ 𝑅𝑠𝑖)            𝑅𝑡𝑜𝑡𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 =  

𝑅1 ∗ 𝐿1  + 𝑅𝑛𝐿𝑛

𝐿1 + 𝐿𝑛
       𝑞 =

𝐴 ∗ (𝑇𝑢𝑔𝑛 − 𝑇𝑜𝑚𝑔) 

𝑅𝑡𝑜𝑡
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5 Resultat 

5.1. Stålets utgående medeltemperatur från ugn 2 

Temperaturen vid zon 6 (utgående från ugn 2) mäts med pyrometrar som mäter 

bandets kant och en längre sträcka in på bandet från varje sida av ugnen, sidorna 

kallas manöversida och drivsida.   

 

Tabell 1. Tabellen innehåller mätvärden på olika mätpunkter på stålet, samt den beräknade 

medeltemperaturen från ugn 2.   

Mätpunkt Temperatur [˚C] 

Manöversidans kant  1027 
Manöversidans mitt 1027 

Drivsidans kant  1015 
Drivsidans mitt  1035 

Mätpunkt Medeltemperatur [˚C] 

Drivsida 1025 
Manöversida  1027 

Medeltemperatur från ugn 2 1026 

 

 

5.2 Stålets medeltemperatur mellan ugn 1 & 2 

Det finns två pyrometrar som mäter temperaturen mellan ugnarna, pyrometern som 

sitter på drivsidan mäter temperaturen på bandets översida och pyrometern som  

sitter på bandets undersida mäter temperaturen på undersidan.  

 

Tabell 2. Tabellen visar den beräknade medeltemperaturen mellan ugn 1 & 2.  

Mätpunkt Temperatur [˚C]  

Manöversida 547 

Drivsida 540 

Medeltemperatur mellan ugn 1 & 2 544 

 

 

Den ingående temperaturen till ugn 1 antas vara 10 ˚C eftersom vintertid råder 

under den större delen av den undersökta tidsperioden.  

 

   10 ˚C                                                             544 ˚C                                                            1026˚C 

 

 

 

 

Fig.1 Stålets medeltemperatur mellan ugn 1 & 2 samt utgående medeltemperatur från ugn 2 

 

UGN 1 UGN 2 
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5.3 Oljans energi 

För varje zon är medelvärdet av oljeflödet framtaget med hjälp av dokumenterad 

historik angående oljeförbrukningen. Oljan som används är eldningsolja 1 E10 och 

har ett värmevärde på 42,8 MJ/kg (Preem, 2014). Förbränningsverkningsgraden 

antas vara 100 %. 

Genom att multiplicera oljans energiinnehåll med oljeflödet för varje zon ges 

effekten, genom att effekten multipliceras med tiden 2160 timmar ger antalet 

kWh/GWh som används från 18-01-2017 tom 18-04-2017.  

 

Tabell 3. Tabellen visar oljeflödet och effekten för varje zon i ugnarna, samt hur många kWh/ GWh 

som används under de tre månaderna.  

Zon Oljeflöde [kg/s] kW kWh GWh  

1 0,054 2311 4991760 4,99 

2 0,052 2226 4808160 4,81 

3 0,061 2611 5639760 5,64 

4 0,045 1926 4660160 4,66 

5 0,0215 920 1987200 1,99 

6 0,017 727 1570320 1,57 

Total Oljeflöde [kg/s] kW kWh GWh 

Ugn 1 0,106 4537 9799920 9,80 

Ugn 2 0,1445 6184 13357440 13,36 

Ugn 1 & 2 0,2505 10721 23157360 23,16 

 

5.4 Avgaspannans ångförbrukning 

Avgaspannans ångförbrukning har tagits fram med hjälp av en analys ifrån AGA 

gällande avgaspannan på linje 76. Rapporten skrevs i syfte för en eventuell 

investering eller ombyggnation av pannan. Analysen utfördes from 2013-05-06 tom 

2013-05-08. 

Enligt (AGA, 2013) är temperaturen på rökgaserna direkt efter de lämnat ugnarna 

1000-1100 ˚C och rökgaserna samlas först i tre olika avgaskanaler innan de når 

pannan. Eftersom avgaspannans maximala arbetstemperatur är 500 ˚C så måste 

rökgaserna först kylas, kylningen sker först med hjälp av vatten som sänker 

avgasernas temperatur till ca 875 ˚C, den resterande temperatursänkningen sker 

med kylluft som sänker temperaturen till 500 ˚C.    

 

Ifrån ett bifogat Excel ark ifrån AGA gällande bränsle loggning och avgiven effekt 

ifrån avgaspannan kunde en korrelation skapas mellan den avgivna effekten och den 

totala oljeförbrukningen, det eftersom den avgiva effekten och oljeförbrukningens 

mätpunkter är tagna vid samma tidpunkter.   
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Fig. 2 Korrelation mellan avgaspannans totala oljeflöde och avgiven effekt. 

 

Ovanstående diagram visar tydligt hur den avgivna effekten ökar i samband med 

oljeflödet. Genom denna korrelation så kan effekten antas för avgaspannans avgivna 

energi from 18-01-2017 tom 18-04-2017. Enligt diagrammet följer sig den linjära 

linjen enligt ekvationen nedan där y är den avgivna effekten beroende av oljeflödet 

x. Medelvärdet på det totala oljeflödet för båda ugnarna är 0,2505 kg/s (se kap 6.3) 

vilket är 902 kg/h.  

𝑦 = 0,5462 ∗ 902 + 532,99 = 1 025,6  

Avgaspannans avgivna effekt kan antas vara 1023 kW för de båda ugnarna. För att 

veta antalet kWh som avgaspannan har återvunnit så multipliceras effekten med 

tiden enligt nedan. 

 

                                𝑘𝑊ℎ = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [ 𝑘𝑊] ∗ 𝑡𝑖𝑑[ℎ]  

                  𝑈𝑔𝑛 1 & 2 = 1023 ∗ 2160 = 2209680 𝑘𝑊ℎ = 𝟐, 𝟐 𝑮𝑾𝒉 

 

5.5 Elpannans ångförbrukning 

Ångan ifrån elpannan används i huvudsyfte till att finfördela eldningsoljan och kyla 

brännarna vid driftstopp. Elpannans energiförbrukning kan precis som avgaspannan 

tas fram med hjälp av tidigare gjorda studier. I samband med att oljepannan byttes ut 

till den befintliga elpannan gjorde Outokumpu en analys gällande 

energiförbrukningen på elpannan. Enligt undersökningen visade sig elpannan 

förbruka 1570 MWh/ år, vilket betyder 131 MWh/månad och 0,4 GWh på tre 

månader. 
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5.6 Det glödgade materialets totala vikt  

From 18-01-2017 tom 18-04-2017 så har totalt 4710 band av olika stålsorter och 

dimensioner glödgats i ugnarna. Densiteten är 7900 kg/m3 och antas vara konstant 

för varje band. Materialets totala vikt beräknades till 85789980 kg.  

 

5.7 Stålets energiinnehåll 

Nedanstående tabell visar temperaturskillnaden över ugnarna och hur mycket energi 

som krävts för att värma upp materialet till dess önskade temperaturer för varje ugn. 

Den specifika värmekapaciteten för stål är enligt (Holman, 2010) 0,47 J/kg˚C och 

antas vara konstant.     

 

Tabell 4. Tabellen visar temperaturdifferensen på materialet vid varje ugns inlopp och utlopp, 

materialets energiinnehåll och hur många GWh som gått till uppvärmning av stålet.   

  Temperaturdifferens [˚C] Estål [kJ] GWh 

Ugn 1 534 21511408540 5,9 

Ugn 2 484 18668757550 5,2 

Ugn 1 & 2 1016 40180166083 11,2 

 

5.8 Värmeförluster 
Värmeförlusterna genom ungarnas väggar, golv och valv har beräknats med hjälp av 

ritningar gällande ugnarnas areor och isolermaterial. Det totala R-värdet för väggar 

och valv är som sagt ett viktat medelvärde som tar hänsyn till förankringsjärnen. 

Förankringsjärnen består till mesta del av tegel och därför har värdekonduktiviteten 

för tegel använts i beräkningen. Värmekonduktiviteten för tegel är enligt (Holman, 

2010) 0,69 W/m ˚C.  

Tabell 5. Tabellen visar den beräknade medeltemperaturen på utsidorna av ugnarnas omslutande 

areor.  

Mätpunkt  Medeltemp [˚C] Ugn 1  Medeltemp [˚C] Ugn 2 

Drivsida 27 29 
Manöversida 25 26 

Inlopp  26 26 
Utlopp 26 26 
Golv 27 27 
Valv 27 27 
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Nedanstående tabell visar hur mycket energi som försvinner från ugn 1 och 2 i form 

av värmeförluster. För att ta reda på hur många GWh som försvunnit som förluster 

så multipliceras effekten med tiden 2160 h. Ugnens temperatur antas vara 1200 ˚C    

 

Tabell 6. Tabellen visar för varje omslutande area R-värdet, arean, omgivningens temperatur, ugnens 

temperatur, effekt, kWh och hur många insatta GWh som försvunnit ifrån ugnarna som 

värmeförluster. 

  
Rtot 

[W/m˚C] 
Area 
[m2] 

Tugn 
[˚C] 

Tomg 
[˚C] 

q 
[kW] kWh GWh 

Ugn 1 
       Drivsida  1,08 20,4 1200 27 22,16 47858 0,048 

Manöversida 1,08 20,4 1200 25 22,19 47940 0,048 
Valv 0,65 30,9 1200 27 55,76 120447 0,12 
Golv 1,28 30,9 1200 27 28,32 61165 0,06 

Ugn 2 
       Drivsida 1,01 76,2 1200 29 88,35 190829 0,19 

Manöversida 1,01 76,2 1200 26 88,57 191318 0,19 
Valv 0,63 69,4 1200 27 129,22 279107 0,28 
Golv 1,07 69,4 1200 27 76,08 164334 0,16 

Total q [kW] GWh 
     Ugn 1  128,43 0,28 
     Ugn 2 382,22 0,83 
     Ugn 1 & 2  510,65 1,10 
      

 

5.9 Verkningsgrad 

De framgående resultaten möjliggör att en verkningsgrad kan beräknas för båda 

ugnarna. Verkningsgraden visar förhållandet mellan oljans energi och den upptagna 

energin i materialet. 

  

Tabell 7. Tabellen visar i GWh den insatta energin från oljan och den upptagna energin av materialet 

samt verkningsgraden på varje ugn och ugnarna tillsammans.  

  Eolja [GWh] Estål [GWh] ɳ 
Ugn 1 9,8 5,9 0,6 
Ugn 2 13,4 5,2 0,4 

Ugn 1 & 2 23,2 11,2 0,5 
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6. Diskussion  
Inom denna studie har stor del av all information och data blivit viktade till 

medelvärden eftersom alla värden och parametrar är direkt beroende av hur 

produktionen ser ut. Ser man till den uppmätta medeltemperaturen på materialet 

mellan ugnarna och medeltemperaturen efter ugn 2 så är temperaturen låg till 

jämförelse med den önskade uppvärmningstemperaturen av materialet som minst 

ska vara 1100 ˚C. Anledningen till den låga temperaturen beror främst på planerade 

produktionsstopp men även kortare oplanerade stopp. Vid planerade stopp så sänks 

temperaturen i ugnen till 800˚C i energisparande syfte vilket drar ner värdet på den 

beräknade medeltemperaturen. Sett till energibalansen så är de lägre 

temperaturerna i ugnarna fortfarande relevanta eftersom de beror på oljeflödet som 

fortfarande är påslaget även under produktionsstopp. Även alla oljeflöden som tagits 

fram är medelvärden av denna undersökta tidperiod precis som medelvärdet på 

materialets temperatur. Oljeflödenas trovärdighet kan anses som relativt trovärdiga 

eftersom de är framtagna ur dessa två dokumenteringsprogram Query och Trend. 

Det har dock uppstått funderingar angående alla mätvärden i programmen och 

främst gällande alla oljeflöden. Det har vid flera tillfällen uppmärksammats att 

mätvärden har ändrat sig från tidigare tillfällen de har studerats, differensen har även 

varit så stor att den inte kan anses som helt försumbar. Anledningen till detta är 

troligen p.g.a. de antal mätpunkter som programmen använder sig av, vid de 

tillfällen som oljeflödenas mätvärden har ändrats sig så har även antal mätpunkter 

blivit antingen fler eller färre. När programmet startas så uppdateras alla taggar och 

därför ändras antalet mätpunkter.  

Både avgaspannans och elpannans ångproduktion är framtagna utifrån tidigare gjorda 

studier av anledningen att taggar saknades. Vad som hade gjort avgaspannan och 

elpannans effekt mer trovärdig skulle vara en manuell mätning av flödet, 

temperaturen och trycket i de framledande kanalerna i syfte för att få entalpin i 

ångan som sätts in i ugnen. Men en sådan manuell mätning skulle inte omfatta hela 

tidsperioden som undersöks i denna studie, och den tillsatta ångan ändras beroende 

på produktionen precis som oljan.  

Det hade metodiskt sett varit ett optimum om möjligheten fanns att mäta tryck, 

temperatur och flöde med hjälp av historiska värden precis som oljeflödet. Det hade 

gett en ökad reliabilitet till avgaspannan och elpannans mätvärden. 

Avgaspannan kan som sagt återvinna rökgaser med en maxtemperatur på 500 ˚C och 

därför skulle värmeåtervinningen vara mer effektiv ifall avgaspannan klarade av att 

återvinna rökgaser med en högre temperatur, med tanke på att avgaserna håller en 

temperatur på 1000-1100 ˚C direkt efter de lämnat ugnarna. Enligt litteraturstudien 

så finns det brännare som använder sig av värmeåtervinning via ugnens avgaser, och i 

samma fall använder sig av en avgaspanna som tar hand om avgastemperaturer som 

då visar sig vara 250-500 ˚C.  
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Framtagandet av alla R-värden på ugnarnas isolering har som sagt beräknats genom 

ett viktat antagande till hur stor plats förankringsjärnen tar, därför kan inte alla R-

värden anses som helt korrekta. Resultaten av ugnarnas omslutande areor kan anses 

som näst intill korrekta, den största felmarginal som finns i den beräkningen är att 

golvets botten i ugn två är något sänkt i mitten av ugnen. Golvets area beräknades 

istället som en plan yta. Ugnarnas värmeförluster genom gavlar kunde inte beräknas 

dels eftersom R – värdet för materialet på ugn 1 saknades.  

På alla gavlar finns även en lucköppning som gör att värmeförlusterna behöver 

beräknas via en annan metod.  

Sett till energibalansen så är ugnens värmeförluster genom dess omslutande areor 

små och därför är det inte aktuellt att tilläggsisolera eller byta isoleringsmaterial. Ser 

man till resultaten så är värmeförlusterna som störst genom valven både i ugn 1 och 

ugn 2. Ugn 2 har avsevärt större värmeförluster än ugn 1, som huvudsakligen beror 

på storleksskillnaden eftersom de båda ugnarnas R-värden inte har några större 

skillnader. 

Ugnarnas verkningsgrader kan till resultatet anses vara låga och beror på flera saker. 

Denna studie har undersökt ugnarnas energianvändning under tre månader utan 

hänsyn till produktionsstopp och oplanerade stopp. Vid planerade stopp så drivs 

ugnarna med 100 % förluster av den olja som sätts in eftersom inget 

produktionsmaterial körs genom dem. Verkningsgraden är också beroende av 

bandens storlek, tjockare och bredare band tar upp mer energi än vad tunnare och 

smalare band gör. Desto mer energi som samlas i banden, desto bättre blir också 

verkningsgraden.   
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7 Slutsatser 

 

7.1 Resultat av studien 

Denna studie har lyft fram de två glödgningsugnarnas verkningsgrader utan hänsyn 

till produktionsstopp. Därför är det viktigt att beakta dessa verkningsgrader som ett 

medelvärde på ugnarnas effektivitet under en avgränsad tid på tre månader. 

Resultaten av de beräknade verkningsgraderna visar att ugn 1 är mer effektiv än ugn 

2, ugn 1 har en verkningsgrad på 60 % och ugn 2 har en verkningsgrad på 40 %. 

Tillsammans utgör de en verkningsgrad på 50 %. 

Värmeförlusterna är avsevärt större från ugn 2 som beror av den större storleken.  

Ugnarnas värmeförluster innebär stora förluster av energi, men sett till 

energibalansen så är ugnarna effektiva på att bevara värmen genom att dess 

omslutande areor är välisolerade. Resultaten tyder också på att ugnarna är effektiva 

sett till de mängder energi som vinns till stålet.  

 

7.2 Utveckling 

Det vore som en fortsatt studie lämpligt att genomföra en energibalans av ugnarna 

under en tidsperiod med och utan produktionsstopp, en sådan studie skulle bevisa 

ugnarnas maximala och minimala verkningsgrader.  

Ett optimum för att tydligt se ugnarnas energiförluster i en fortsatt studie vore en 

analys av ugnarna då inget material körs igenom dem, detta kan ske vid ett planerat 

produktionsstopp då man istället vidarebehåller ugnarnas temperaturer som de vore 

under produktion. Oljeflödet skulle visa hur mycket energi som måste sättas in i 

ugnarna för att täcka förlustera. Eftersom det redan finns ett antagande till ugnens 

transmissionsförluster i denna studie skulle den fortsatta studien visa hur mycket 

energi som försvinner via ugnarnas öppningar och gavlar.   

 

7.3 Perspektiv 

Stålindustrin är som sagt väldigt energikrävande och upptar 5 % av den globala 

energianvändningen. Resultaten av denna studie visar vilka enorma energimängder 

som går till glödgningsprocessen inom tillverkningen av stål, och samtidigt är dessa 

två glödgningsugnar bara en av många energikrävande processer inom stålindustrin.  

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

  



27 

Referenser 

 

AGA. (2013). Avgasanalys och energiberäkning avgaspannan KBR. Avesta: AGA.  

 

Biao, L., Demin, C., Guang C., & Weiping, Y. ( 2016). An energy apportionment 

model for a reheating furnace in a hot rolling mill – A case study. Applied Thermal 

Engineering, vol. 112, 174-183. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.10.080  

Biao, L., Demin, C., Guang C., & Weiping, Y. ( 2016). An energy intensity 
optimization model for production system in iron and steel industry, Applied Thermal 
engineering, vol. 100, 285-295. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.01.064 
 
Depree, N., Sneyd, J., Taylor, S., Chen, J.J.J., Wang, S., O’Connor, M. (2010) 
Development and validation of models for annealing furnace control from heat 
transfer fundamentals. Computers and chemical engineering, vol. 34(11), 1849-1853. 
doi: 10.1016/j.compchemeng.2010.01.012  
 
Evestedt, M., & Norberg, P.O. (2010). Precise temperature control in high quality 
steel reheating and annealing furnaces. IFAC, vol. 43(9), 44-49. doi: 
10.3182/20100802-3-ZA-2014.00010  
 
Guo, Y., Dai, F., & Yang. (2016). A model of thermal characteristics of 
decarburization annealing furnace for silicon steel strip. Applied Thermal Engineering, 
vol. 99, 537-544. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2016.01.008  
 
Hasanbeigi, A.,Price, L., Chunxia, Z., Aden, N., Xiuping, L., & Fangqin, S. ( 

2013). Comparison of iron and steel production energy use and energy intensity in 

China and the U.S., Cleaner production, vol. 65, 108-119. doi: 

10.1016/j.jclepro.2013.09.047 

H, Feng., L Chen., X Liu., & Z, Xie. (2017) Constructal design for an iron and 

steel production process based on the objectives of steel yield and useful energy. 

HEAT and MASS TRANSFER, vol. 111. 1192-1205.  

doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.04.096   

Holman, J.P.(2010). Heat transfer. New York: McGraw-Hill Education.   

Jernkontorets forskning. (1997). Järn och stålframställning: Energi och ugnsteknik. 
Stockholm: Jernkontoret.  
 

Jernkontorets forskning. (2012) Energiforskning inom svensk stålindustri. Stockholm: 

Jernkontoret.  

 

 



28 

Jin, P., Jiang, Z., Bao, C., Hao, S., & Zhang X. ( 2015) The energy consumption 

and carbon emission of the integrated steel mill with oxygen blast furnace, Resources, 

Conservation & Recycling vol.117. 58-65. doi: 10.1016/j.resconrec.2015.07.008 

Kamb, V. Lundström, M. (2011). Energy analysis of an integrated steel mill: Outokumpu 
Stainless – Avesta Works ( Master Thesis). Göteborg: Department of Energy and 
Enviroment, Chalmers universitet.  
 
Saboonchi, A., Hassanpour, S., & Abbasi, S. (2008) New heating schedule in 
hydrogen annealing furnace based on process simulation for less energy 
consumption, Energy conversion and management, vol. 49(11), 3211-3216.  
doi: 10.1016/j.enconman.2008.05.024   
 
Steinboeck, A., Niederer, M., Strommer, S., & Kugi, A. (2013) Analysis of 
Radiative Heat Transfer in an Indirect-Fired Strip Annealing Furnace based on 
Integral Equations. IFAC, vol. 46(16), 403-408. doi: 10.3182/20130825-4-US-
2038.00034  
 

Webbsidor: 

Fineco. (2017) Betning som ytbehandling. Hämtad 2017-05-21 från 

http://www.fineco.nu/betning/varfor-betning/ 

 

Preem. Eldningsolja 1E10. Hämtad 2017-04-26 från http://www.preem.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Framsida
	Examensarbete utkast 88

