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Sammanfattning  

Dagens energianvändning minskar till följd av rådande miljöpolitik som kräver att 
industrier energieffektiviserar sina tillverkningsprocesser och minskar användningen av 
fossila bränslen. Målet med detta är att reducera den slutliga energianvändningen till 50 % 
och balansera eltillförseln i framtiden. Energieffektivisering och utveckling är två av de 
viktigaste aspekterna inom industriella processer som leder till hållbarhet och 
förändring av miljöpåverkan.  

Utvecklingen inom eldfasta isoleringsmaterial gav stora möjligheter till stålindustrier att 
öka kvaliteten i materialtillverkningen samt minska värmeförluster i ugnsanläggningar. 
Detta leder framför allt till en ökad konkurrenskraft och minskad energikostnad. 
Besparingar inom energianvändningen skapar utrymme för nya investeringar som används 
till att förbättra stålindustrins effektivitet. 

Isoleringsmaterial används i dag i de flesta moderna industriella uppvärmningsugnar och 
problemen med dessa isoleringar är att de har begränsad livslängd vilket ställer kraven på 
noggrannare underhåll och högre investeringskostnader. Det finns i dagens läge inga 
särskilda metoder som kan kontrollera åldringen på isoleringen och endast begränsas till 
visuell inspektion vid avslagna ugnsanläggningar under planerade produktionstopp.  
 
Vid inspektionerna av ugnens infodring upptäcks oftast större problem än vad som hade 
prognoserats. Detta orsakar många oplanerade reparationer med följd av förseningar i 
produktion som drabbar företagets ekonomi. Denna studie kommer att undersöka 
isoleringskvaliteten hos elektriska ugnar på ämneslinjen i Söderfors. Under detta arbete 
kommer riskzoner att lokaliseras där isoleringen drabbas mest under produktion och hur 
en sliten fiber påverkar ugnarnas verkningsgrader och energiförbrukning på företaget.  
   
Syftet med denna studie är att utarbeta metoder som grundar sig på ett prediktivt 
underhåll. Framtagning av produktionens effektivitet och ugnarnas verkningsgrader 
hjälper företaget att ha bättre kontroll över sina anläggningar. Detta skapar utrymme för 
nya investeringar vilket framför allt syftar till att balansera energianvändningen av 
uppvärmningsugnar men huvudsakligen svara på frågan hur snabbt degradering av 
keramisk fiber sker. 
 
Resultatet som uppnås i detta arbete beskriver åldringen av fiber som inte sker konstant 
utan varierar på grund av ett antal förutsättningar, samt att rätt mängd kemisk 
sammansättning avgör isoleringskvaliteten. För att kunna följa åldringen tillämpas en ny 
mätmetod i praktiken som ger en noggrann status på isoleringensskick och kan prognosera 
kommande haverier. 
 
Nyckelord: isoleringsfiber, industriell produktion, energieffektivisering, degradering, 
klimatpåverkan. 
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Abstract 
 
Today's energy use is reduced as a result of current environmental policy, which requires 
industries to energy-efficient their manufacturing processes and reduce the use of fossil 
fuels. The goal of this is to reduce final energy consumption to 50% and balance future 
electricity supply. Energy efficiency and development are the most important aspects of 
industrial processes that lead to sustainability and change in environmental impact. 
 
Developments in refractory insulation materials gave great opportunities for steel 
industries to increase the quality of material production and reduce heat losses in furnace 
plants. This leads in particular to increased competitiveness and reduced energy costs. 
Energy saving savings create room for new investments that are used to improve the steel 
industry's efficiency. 
 
Insulation materials are currently used in most modern industrial heating furnaces and the 
problems with these insulations that they have a limited service life which imposes more 
accurate maintenance and higher investment costs. There are no specific methods today 
that can control the aging of the insulation and are limited only to visual inspection at 
decommissioned furnaces that can be carried out only on special occasions with planned 
production shutdowns. 
 
The inspections of the oven's lining usually detect larger problems than had been forecast. 
This causes many unplanned repairs due to production delays that affect the company's 
economy. This study will investigate the insulation quality of electrical furnaces on the 
subject line in Söderfors. During this work, risk zones will be located where the insulation 
is most affected during production and how a worn wool affects the efficiency and energy 
consumption of the oven at the company. 
  
The purpose of this study is to elaborate methods based on predictive maintenance, 
production efficiency, and efficiency of the ovens, helping the company to have better 
control over its facilities that provide room for new investment, which primarily aims to 
balance the energy use of heating ovens, but mainly to respond on the question of how fast 
ceramic wool degradation occurs. 
 
The result achieved in this work describes the aging of wool that does not occur constantly 
but varies due to a number of conditions and that the right amount of chemical 
composition determines the insulation quality. In order to be able to follow the aging, a 
new measurement method is applied in practice that provides an accurate state of 
insulation condition and can predict future accidents. 
 
Keywords: Insulation wool, industrial production, energy efficiency, degradation, climate 
impact. 
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Beteckningar 
 
 

Beteckning Förklaring Enhet 

R Värmemotstånd m2·K/W 

d Materialskiktets tjocklek m 

λ Värmekonduktivitet W/m·K 

q Värmeflödestäthet W/m2 

Ti Temperatur inne °C 

Tu Temperatur ute °C  

η Verkningsgrad % 

E ut Nyttig energi kWh  

E in Tillförd energi kWh  

E Energimängd J 

m Materialets massa kg  

c Specifik värmekapacitet  J/kg·K  

T1 Temperatur före °C 

T2 Temperatur efter °C 

P Effekt kW 

U Spänning V 

I Ström A 

cos Effektfaktor   

 
 

 
Begreppsförklaringar 
 

Prediktivt underhåll 
Baseras på förebyggande åtgärder och prognoser som motverkar 
kommande haverier av utrustning [1]. 

  

Produktionseffektivitet 
Ett mått på hur effektivt sker processflödet inom 
industriellproduktion [2]. 

  Tillgängligheten i 
produktion 

Baseras på tillgång av personal, resurser och material inom 
industrier [3]. 

  Indirekta 
uppvärmningsugnar 

Ugnar där den elektriska energin omvandlas till värmeenergi 
genom elektriska värmeelement [4]. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Dagens energianvändning inom industrisektorerna ligger kring 140 TWh och tar upp 40 % 
av den totala energianvändningen i Sverige. Trots produktionsökningen har användningen 
av energi inte förändrats under de senaste 50 åren. Under 2015 har den slutliga 
energianvändningen minskat något, vilket bland annat beror på energieffektiviseringen 
inom industriell tillverkning [5]. 
 
Energieffektiviseringen är en huvudkomponent att nå klimatmålet 2030. Denna strategi 
gör att vi kan utnyttja energin på ett effektivt och produktivt sätt och minska den totala 
energianvändningen idag till 50 %. Konkurrensen i ståltillverkningsbranschen är relativt 
hög globalt sett, men ur miljösynpunkten står Sverige bland de första länder som minskar 
sin energikostnad och negativa miljöpåverkan inom stålindustrin. Strävan i denna riktning 
kommer att minska vår egen energianvändning och ge kunskap till länder som precis har 
påbörjat sin energibesparingsprocess [5].  
 
Anledningen att detta ämne valdes för undersökning är den stora besparingspotentialen 
hos uppvärmningsugnar. Dessa ugnar utgör den största utgiften i både underhåll och 
elanvändning på industrier, vilket framgår av företagets fakturor. Mindre 
effektiviseringsåtgärder kan resultera i stora vinster i produktion samt tillverkningskvalitet 
och samtidigt minska klimatpåverkan. Minskning av eventuella värmeförluster kan leda till 
förbättrad och korrekt uppvärmning hos materialet, vilket skapar ett ökat utbyte i 
tillverkningsprocesser.   
 
Erasteel kloster AB i Söderfors är ett världsledande företag inom snabbståltillverkning [6]. 
Ugnsanläggningar på Erasteel drivs i stort sett av el, vilket räknas som en förnyelsebar 
energikälla. Ugnarna på ämneslinjen är en av huvudkomponenterna för att kunna driva 
produktionen. Företaget lägger stort fokus på sina uppvärmningsugnar inom underhåll och 
energieffektivisering. Ugnsanläggningar kräver mest tid vid reparationer under planerat 
semesterstopp som sker varje år. Ugnarna och produktionen stannas av under dessa 
perioder, vilket leder till höga investeringskostnader.  
 
Under denna studie och som uppdrag från företaget kommer ugnsanläggningar att 
undersökas på ämneslinjen och analyseras med hjälp av flera experiment. Detta för att 
skapa metoder vilka förenklar och förbättrar underhållsprocesser som i sin tur kan leda till 
energibesparingar och energieffektivisering på fabriken.  
 
1.2 Processflöde ämneslinjen 
Ämneslinjen producerar flera olika stålsorter och personalen arbetar i 4 skift, vilket 
innebär att tillverkningsprocessen pågår dygnet runt. Avdelningens uppgift är att bearbeta 
stål under ett antal bearbetningsprocesser med flera uppvärmningsintervaller. 
Isoleringsprincipen hos ugnar som används i dag på ämneslinjen är konstruerad på ett 
relativt enkelt sätt.  
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Ugnskonstruktionen består nämligen av en stålplåt som skapar ett skal över ugnen som är 
byggt av flera sektioner och fibermoduler monteras innanför detta skal i väggar och valven. 
Botten består av ett gjutet golv med ett lager eldfast tegel ovanpå. Längst 
ned mot golvet är väggen beskyddad med keramiska skivor för att undvika mekaniska 
stötar från materialet.   
 
1.2.1 Högtemperatursugn 
 
  

       

Fig.1 Ritning över HT-ugn (karusellugn). 

 
Högtemperatursugnen (HT) är en typ av karusellugn med roterande botten. Den är den 
största energikrävande ugnen på avdelningen, temperaturerna i den varierar mellan cirka 
1 050 och 1 200 °C. Ugnen har 60 platser för materialplacering för totalt 26 000 ton och 
5 värmezoner som är jämt fördelade i konstruktionen. Uppvärmningen av materialet i 
denna ugn är till för att förbereda stålet för en smidesprocess som är den största och mest 
komplicerande processen på fabriken.  
 
1.2.2 Mellanvärmningsugn 
 
 

 

Fig.2 Ritning över MV-ugn (stegbalksugn). 
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Mellanvärmningsugnen (MV) är den näst kommande anläggningen av typen stegbalksugn. 
Denna är betydligt mindre än HT. Temperaturerna i den varierar mellan 1 100 och 1 200 
°C. Anläggningen har 24 platser för materialplacering för totalt 7 680 ton med 3 
värmezoner. Uppvärmningen i denna ugn sker inför en valsningsprocess. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Målet med denna studie är att ta fram metoder i prediktivt underhåll för 
uppvärmningsugnar. Utan att investera i någon övervakningsutrustning och med hjälp av 
endast energieffektivt beteende uppnå mål i energieffektivisering samt studera hur fort 
keramisk fiber åldras, vilket är den största orsaken till att uppvärmningsugnar tappar sin 
effektivitet.  
 
Resultatet av studien kommer att ge en helhetsbild över ugnarnas termiska skal, dess 
effektivitet under produktion och verkningsgrader. Produktionseffektiviteten kommer 
även att jämföras med den befintliga tillgängligheten på avdelningen vilken baseras på 
personal, resurser och material.  
 
Nya underhållsmetoder och kontroll över fiber hjälper att i förebyggande syfte efter 
enklare mätning upptäcka eventuella avvikelser hos isoleringen som kan åtgärdas inom 
planerad tid utan att stänga av anläggningar och stoppa produktion för att utföra en visuell 
undersökning.  
 
Arbetet består av sex huvudsteg som ska utföras i angiven ordning:  
 

 framtagning av värmeförluster  
 framtagning av ugnarnas verkningsgrader 
 införande av kontroll över energianvändning 
 framtagning av produktionens effektivitet  
 skapande av nya metoder i underhåll med tillämpning 
 besvara frågan hur snabbt keramisk fiber åldras.  

 
Framgången av detta arbete kan endast nås via en djupare analys av problemet som består 
av flera svårighetsnivåer. Studerande av ugnsanläggningar, produktionsgången och 
nuvarande åtgärdsmetodik hjälper att bygga upp en förståelse av hela systemet och finna de 
nödvändiga lösningarna till de angivna målen. 
 
Denna studie är en del av en större energikartläggning på företaget och resultatet av 
studien kommer att påverka rutiner i nuvarande energianvändning, underhåll och 
företagets ekonomi, men även de övriga projekten i energieffektiviseringen. 
 
1.3.1 Avgränsningar 
Avgränsningen omfattar två huvudområden i produktionen: högtemperatursugn och 
mellanvärmningsugn. Studien kommer att begränsas till enbart dessa ugnar och 
tillverkningsprocesser som finns mellan dessa anläggningar kommer inte att behandlas.  
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Eftersom det inte finns någon dokumentation om ugnarnas verkningsgrader kommer den 
tas fram via materialets energimängd och transmissionsförlust, vilket tillsammans ger 
möjlighet till att beräkna den termiska verkningsgraden som ugnen har konstruerats för.  
 
Båda ugnarna består av samma typ av isolering med samma tjocklek över valv och väggar. 
Eftersom det saknas tid på hur fort isoleringsmaterial slits under produktionen i ugnarna 
kommer data från tidigare reparationer användas för att skapa en tidsintervall över detta 
slitage.  
 
Dokumentation från 2012 analyserades för att sammanställa den med en kommande 
reparation 2017. Sedan utfördes systematiska temperaturmätningar på ugnarnas ytor innan 
reparationen samt strax efter utförd reparation. Detta för att få fram ett förhållande 
mellan temperaturökningen och åldringen av keramisk fiber.        
 
Värmeförlustberäkningen hos anläggningarna kommer att begränsas i transmissions- och 
läckageförluster. Eftersom det inte finns några digitala elmätare för avläsning av 
energiförbrukning för ugnar saknas därför möjlighet att följa den konstanta 
effektförbrukningen vid planerade experiment.  
 
På grund av att produktionen på avdelningen sker utan avbrott är det väldigt svårt att 
förutse tillfällen då ugnen står still eller har materialbrist för att utföra vissa experiment 
och mätningar. Försök att närvara på avdelningen med produktionsstopp resulterade i att 
de flesta mätningar skedde under kvällar och nätter med långa timmars väntande mellan 
varje försök.      
 
1.3.2 Förfarande 
Denna undersökning har som stöd använt data från företagets dokumentation. 
Temperaturmätningar utfördes med flera olika instrument som fanns tillgängliga på 
avdelningen. Energiförbrukningen avlästes från tillhörande elcentraler med analoga 
elmätare. 
 
 

2 Litteraturstudie 
 
Miljöpolitiken med höga krav på energieffektivisering i Sverige gjorde att industrier 
reducerade sin energianvändning av fossila bränslen. Resultatet gav en betydlig minskning 
av utsläppen som också tvingade industrier att använda mer el för sina 
tillverkningsprocesser.  
 
Detta kräver en hög och långsiktig energitillförsel i framtiden som också ökar 
klimatpåverkan eftersom produktionen av el kan medföra vissa utsläpp vid maximal 
belastning eller om den importeras från andra länder som har mindre krav på hur elen ska 
produceras [7]. 
 
Därför ligger det stort ansvar hos industrier gällande att minska sin elanvändning och nya 
lösningar inom effektivisering kommer att skapa balans hos eltillförseln i framtiden. 
Energieffektivisering och utveckling är en av de viktigaste aspekterna inom industriella 
processer som leder till hållbarhet och förändring av miljöpåverkan. 
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I många fall kan restvärme från produktionen tas till vara som leder till att den dyra 
energin används till 100 % och ger försörjning till övriga processer inom samma industri 
eller i närheten av den [8].   

Efter 2015 har SEK Svensk Elstandard uppdaterats med avseende på energianvändningen 
hos elektriska industriugnar som ska uppfylla krav på effektivitet och säkerhet. Företagen 
som följer denna standard ska kunna stärka sin och Sveriges konkurrenskraft i dagsläget 
och fokusera på minskning av klimatpåverkan i framtiden [9].  

Ett bra exempel på ett utvecklat och modernt metallurgiföretag är Erasteel Kloster AB. 
Företaget är världsledande inom snabbståltillverkning och framställning av pulverstål samt 
högpresterande ASP-stål som används till olika skär- och borrverktyg, vilket kräver hög 
prestanda med korrekt värmebehandling. För att kunna leverera rätt kvalitet och vara 
flexibel vid mötandet av marknadens utmaningar ställer Erasteel höga krav på sina 
termiska processer [6].   

Elektriska motståndsugnar är den vanligaste typen av elektrisk utrustning som använder 
elektrisk energi för omvandling till en termisk enligt Joule-Lenz-lagen. Den vanligaste 
typen av motståndsugnar är indirekta uppvärmningsugnar, där en elektrisk ström passerar 
genom värmeelement [4].  
 
Överföringen av värme sker genom värmeledning, konvektion och strålning. Vid 
temperaturer över 600 °C består värmeöverföringen från elektriska värmeelement i stort 
sett av strålning enligt Stefan-Boltzmanns lag. Under den senaste tiden har termisk 
behandling av metaller haft stor betydelse tack vare den snabba utvecklingen inom 
metallurgi.  
 
Värmebehandling av stål kräver i dagsläget en oerhört noggrann förbestämd uppvärmning 
med jämn temperaturspridning. Elektriska uppvärmningsugnar är det enklaste typen av 
anläggning för att nå de önskade resultaten jämfört med ugnar som drivs av bränsle 
(gas/olja). Temperaturkravet hos ugnarna bestäms utifrån vilken typ av sammansättning 
legeringen har och vilka krav på struktur det finns efter värmebehandlingen.  
 
Uppvärmningshastigheten väljs för att säkerställa minimal förlust vid uppvärmning och 
samtidigt utesluta förekomsten av farliga värmespänningar i metaller som kan leda till 
skevhet och sprickbildning i materialet som behandlas vid alltför snabb eller felaktig 
uppvärmning. Därför måste kraftiga värmeförluster undvikas, reduceras och kontrolleras i 
uppvärmningsugnar [10].  
 
Metallurger jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten och minska kostnaden av 
ståltillverkning. Höga krav på temperaturer med olika bearbetningssteg under produktion 
skapar kraftiga värmebelastningar mot isoleringsmaterial, vilket påverkar 
produktionskostnaderna vid underhåll. 
 
 
 
 



 

 6 

Lösningen på dessa problem kan uppnås genom att framställa nya isoleringsmaterial med 
en hög nivå av fysikalisk-kemiska egenskaper som ger kontinuerliga och långvariga 
värmemotstånd. Utveckling av nya tekniska lösningar ska hindra de nämnda 
värmebelastningarna att bryta ned keramisk fiber med samma hastighet och öka 
isoleringens livslängd [11].  
 
Viktiga faktorer som påverkar slitaget av ugnen samt isoleringsbeklädnad är processernas 
utformning och hastighet, värmeförluster, underhållsåtgärder, uppdelning av ugnen i olika 
värmezoner, mekaniska påfrestningar etc. Dessa faktorer ställer krav på industrier som 
producerar eldfasta material till att förbättra kvaliteten samt hållbarheten hos isoleringen. 
Skapande och utveckling av nya typer effektiva eldfasta produkter med speciella 
egenskaper och förmågor skall utvecklas vidare med reducerade kostnader i tillverkningen 
[12].  
 
Termisk behandling är det vanligaste typen av processen i ståltillverkning där 
temperaturerna oftast överstiger 1000 °C. De största värmeförlusterna sker i form av 
transmission vilken är den dominerande processen som genereras av strålningen inuti 
ugnen. 
 
Storleken på ugnens konstruktion avgör storleken på transmissionen och därför är det 
viktigt att kontrollera isoleringen i ugnar som i de flesta fallen består av speciellt tillverkad 
keramisk fiber. Det är också viktigt att reducera de största transmissionsförlusterna med 
hjälp av isoleringskontroll samt nya underhållsmetoder efter nyinstallerad isolering och 
service i framtiden [13]. 
 
Högtemperaturisoleringsfiber är ett kemiskt framställt material som har krav på att isolera 
mot värme. Det finns flera typer av isoleringsfiber som är anpassade för användning i de 
höga temperaturerna. Före 1974 var eldfast tegel det enda isoleringsmaterialet som 
användes i alla typer av uppvärmningsugnar, men eftersom behovet av högre och stabila 
temperaturer för stålbehandlingen ökade blev industrier tvungna att söka nya 
isoleringsalternativ.  
 
Resultatet av den nya tekniska utvecklingen inom isoleringsmaterial ledde till att keramisk 
fiber kunde tåla uppvärmningar över 1600 °C med utmärkt termisk resistans. Isoleringen 
ökade tätheten hos ugnarna som gav möjligheten att skapa en önskad gasformig atmosfär 
för jämnare uppvärmning. Den lätta vikten hos isoleringen gör att användningen av den 
blir bekväm i alla möjliga typer av industriugnar som inte heller överbelastar 
konstruktionen [4][14]. 
 
Varje typ av fiber har sina tekniska och ekonomiska fördelar, men även nackdelar. 
Eftersom temperaturer hos de flesta uppvärmningsugnar ligger mellan 900 och 1400 °C 
kommer studien att fokusera på den typ av fiber som kallas högtemperatur isoleringsfiber. 
Den består av aluminiumsilikat och ger utmärkta kemiska, fysikaliska och termomekaniska 
egenskaper. Denna isolering har krav på att utsättas för höga termomekaniska och kemiska 
belastningar och gör dess användning lämplig i de moderna industriugnarna.  
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Fördelarna med dessa isoleringar är att energiförbrukningen minskar till hälften i 
jämförelse med konventionellt isoleringsmaterial, ökad effektivitet vid höga temperaturer, 
minskning av växthusgasernas utsläpp och högt termiskt motstånd [15].  
 
Det finns en del nackdelar med de flesta typer av isoleringsmaterial, och den största 
orsaken till åldringen är materialets krympning. Nedbrytning av 
värmeisoleringsegenskaperna hos keramisk fiber förekommer vanligtvis vid långvarig 
användning i ugnar under värmebehandling [16].   
 
Åldringen av keramisk fiber är en mycket komplex kemisk-fysikalisk process med 
nedbrytning under inverkan av termiska spänningar, volymförändringar, temperatur och 
kemiska reaktioner. Slitaget av infodringsskick sker ojämnt och måste övervakas noggrant 
[11]. 
 
Keramisk fiber förlorar en del av sina termiska egenskaper med tiden, vilket leder till en 
ökad värmeförlust med även resulterar i att fibern förlorar sina fysiska egenskaper som 
orsakar att isoleringen faller ned av egen vikt och gör att ugnen förlorar en del av sin 
infodring. Detta leder i sin tur till ugnens haveri. 
 
Enligt experiment som beskrivs i den vetenskapliga tidskriften ”Studies on a probable 
correlation between thermal conductivity… and changes in fiber” publicerad 2002 
framgår hur den keramiska fibern krymper med avseende på temperatur och tid. Studien 
visar förhållandet mellan ökning av temperaturen och uttömning av aluminiumoxid i 
materialet. Vid undersökning av monostrukturen i materialet med hög 
temperaturinverkan upptäcks kristallisering, vilken tyder på en fasövergång som leder till 
stigande densitet [16].  
 
Kristallerna växer snabbare vid höga temperaturer och försämrar fiberns struktur. Detta 
gör att värmeledningsförmågan parallellt ökar minskningen av aluminiumoxid. Vidare 
leder ökad kristallisering till en progressiv krympning av fiber. Undersökningsresultatet 
tyder igen på att åldringen av isoleringsmaterialet inte sker konstant vid 
temperaturhöjningar och att rätt mängd aluminiumoxid i materialet är avgörande för 
vilken livslängd isoleringen kommer att ha [16][17]. 
 

 
3 Teori 
 
3.1 Isoleringens värmemotstånd 
Ekvationen som används vid beräkning av värmeförluster är en generell ekvation för denna 
typ av förluster som baseras på en värmekonduktivitet och isoleringens tjocklek. 
 
 

  

𝑅 = 𝜆 

  
(1) 
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Beräkning av värmeflöde genom konstruktionen ges av värmeflödestäthet i ekvation 2. 
 
 

        

 
𝑞 = 𝑖 −𝑅  

  

(2) 

      3.2 Beräkning av värmeförluster på ytor 
Eftersom metoden för underhåll som tas fram i detta arbete ska baseras på mätning av 
ugnens yta måste värmeförluster genom ugnens isolering beräknas med hjälp av 
temperaturen på insidan och utsidan av ugnen. Ekvationen som används beräknar 
temperaturer i ett eller flera gränsskikt. 
 

        

 

= 𝑖 − 𝑞 𝜆 

  

(3) 

       
3.2.1  Grafen för beräkning av värmeförluster på ytor 
Denna graf underlättar och förenklar beräkningsgången av värmeförluster per 
kvadratmeter area. Grafen baseras på ekvation 1, 2 och 3. 
 
 

 
 

Fig.1 Grafen som används för beräkning av transmissionsförluster på ugnens yta [18]. 

 
3.3 Mantelarea 
Omslutande area på väggar, tak, botten och inmatnings-/utmatningsluckor beräknas med 
hjälp av konstruktionsritningar. Varje del av konstruktionen beräknas separat.   
 
3.4 Termiska verkningsgraden 
Verkningsgraden bestäms med hjälp av ekvation 4, som är ett förhållande mellan nyttig 
och tillförd energi. 
 

        

 
𝜂 = 𝐸𝐸𝑖  

  

(4) 
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3.5 Materialets energimängd 
För att beräkna det teoretiska energibehovet av materialuppvärmningen måste den totala 
energimängden tas fram med hjälp av ekvation 5. 
 

 
        

 
𝐸 =   −  

  
(5) 

       
3.6 Effektberäkning 
Denna ekvation används för effektberäkning via spänning och ström hos ugnsanläggning 
med avseende på effektfaktor. 
 

  
𝑃 = · 𝐼 ·  

  
(6) 

 
 
 
4 Metod 
 
4.1 Kvalitativ studie 
Denna studie baseras på företagets önskemål och intervjuer samt möten för 
underhållsarbeten. Intervjuerna från underhållspersonal användes för framtagning av den 
detaljerade och specifika kunskapen inom isoleringsreparation, arbetsgång och bedömning 
av ugnarnas skick. 
 
4.2 Kvantitativ studie 
Under denna studie samlades det in empiriska data via företagets elfakturor, 
produktionsstatistik, underhållsrapporter samt konstruktionsritningar med 
isoleringsegenskaper. Mätningar utfördes med de inbyggda mätinstrument vilka fanns 
installerade i ugnarnas värmezoner. Värmeförluster mättes externt med:  
 

 IR-värmekamera Flir E30  
 laserpistol AGEMA Thermopoint 
 industriell termometer EZECAL. 

 
Temperaturmätningar utfördes på ugnarnas yttersta skal och energiförbrukningen vid 
produktionen kontrollerades och antecknades via elfakturor för de senaste 4 åren (2014–
2017). Verkningsgraden på ugnsanläggningar beräknades via förhållande mellan nyttig 
teoretisk energi och tillförd energi, vilket är den maximala effekten hos anläggningen. All 
mätning skedde under stationära förhållanden med konstant temperatur i båda 
uppvärmningsugnarna vid obelastad och maximalt belastad process. 
 
4.3 Kalibrering av mätutrustning 
Under kalibrering av temperaturer användes 3 olika instrument för att säkerställa att IR-
kameran mätte rätt temperatur och att emissionsfaktorn var korrekt inställd. 
Temperaturkontrollen utfördes på konstruktionens yta med alla instrument över samma 
mätpunkt, vilket framgår av fotona nedan. 
 



 

 10 

 
 

Medeltemperaturen på ytan blev 86 °C och emissionsfaktorn på kameran höjdes till 0,96 
för att visa korrekt resultat.  
 
 
5 Resultat  
 
5.1 Isoleringsmaterial 
Som tidigare nämnts finns det flera typer av aluminiumsilikatfiber. Skillnaden mellan dem 
är innehållet av aluminiumoxid som varierar mellan 30–90 % i strukturen. Större innehåll 
av aluminiumoxid påverkar kostnaden av produkten samt bildar ett kraftigare 
värmemotstånd i isoleringen.  
 
Keramisk fiber som används i ugnar på ämneslinjen tillverkas av bolaget RATH och är av 
typen Alsitra Mod som innehåller aluminium och silikat (54 % Al2O3, 46 % SiO2). Varje 
enhet består av moduler på 300x300 millimeter. De termiska egenskaperna presenteras i 
tabellen nedan. 

 
Tab.1 Termiska egenskaper för Alsitra Mod 14/200. 

Temperatur [°C] Värmekonduktivitet [W/m K] 

400 0,07 
600 0,1 
800 0,14 

1 000 0,19 
1 200 0,26 
1 400 0,33 

 

Bolaget RATH har genomfört sin egen termiska simulering av denna fiber som beskrivs i 
tabell 2 och figur 2 nedan. 
 

Tab.2 Numeriskt resultat efter simulering. 

Beskrivning Insida Utsida Enhet 

Temperatur luft 1 200 20 [°C] 

Temperatur på ytan 1 200 61,3 [°C] 
Värmeöverföringskoefficient 

strålning 
 

11,53 [W/m2 K] 

Värmeförlust per m2 

 
475,5 [W/m2] 
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Fig.2 Termisk simulering Alsitra Mod 14/200. 

Denna simulering visar tydligt att temperaturgradienten är olinjär eftersom materialets 
konduktivitet är starkt beroende på temperaturen. Värmeförlusten i detta fall är 475,5 
W/m2 vilken jämförs med figur 1. 
 
 

 
Fig. 1 Resultat av beräkning i grafen. 

 
Den grafiska lösningen resulterar i samma värde som simuleringen, vilket är cirka 480 
W/m2. Därför är det lämpligt att använda den i nästkommande värmeförlustberäkningar.  
 
 
5.2 Energiförbrukning och maximal effekt 
Energiförbrukningen som baseras på 4 års produktion hos båda ugnar redovisas nedan. 

 

Tab.3 Medelvärde av elförbrukning mellan 2014–2017. 

UGN kWh/månad GWh/år 

HT 715 332 000 4 
MV 742 155 300 2 
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Den maximala effekten togs fram via elmätare som är kopplade till försörjningen för båda 
ugnarna. Strömmen är relativt konstant vid belastad process efter uppnådd uppvärmning 
som i snitt visar 280A hos varje fas i HT-ugn och lika hos MV-ugn 280A. HT-ugnen har 5 
värmezoner och MV-ugnen har 3 värmezoner som är uppdelade i 3 fasspänningar i varje 
zon.  
 
HT-ugnens första zon har även värmeelement i valv och väggar som gör att denna zon blir 
utrustad med 6 extra fas-ledningar. Fördelningen redovisas nedan. 
  

Tab.4 Den maximala effekten i ugn 715/742. 

UGN Antal värmezoner Antal fasspänningar  Maxeffekt [kW] 

HT 715 5 21 1 350 
MV 742 3 9 580 

  

5.3 Undersökning av isolering före reparation 
Under sommarens underhåll 2017 utfördes mätningar hos de drabbade områdena i 
obelastade ugnar (1 100°C) som skulle repareras, vilket var en väggyta på MV-ugn 742 
och takyta på HT-ugn 715.  
 
Eftersom ugnarna består av samma typ av isolering och storlek kan mätvärdena användas 
till att bygga en teoretisk modell av ugnar. Temperaturerna på ytan före reparation 
redovisas nedan. 
 

Tab.5 Uppmätning av temperaturer på ugnar före reparation obelastad process 2017-06. 

Mätpunkt yttertak HT-ugn Temperatur [°C]  Värmeförlust [W/m2] 

24 138 1 850 
27 145 2 150 

 
 
 
Mätpunkt yttervägg MV-ugn Temperatur [°C]  Värmeförlust [W/m2] 

7 100 1 150 
9 133 1 800 

12 98 1 140 

 
 
5.3.1 Undersökning av isolering efter reparation 
Efter reparationen genomfördes temperaturmätningar i samma punkter vid temperatur 1 
100°C i obelastade ugnar. Resultaten redovisas i tabellen nedan. 
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Tab.6 Uppmätning av temperaturer på ugnar före reparation obelastad process 2017-08. 

Mätpunkt yttertak HT-ugn Temperatur [°C]  Värmeförlust [W/m2] 

24 87 900 

27 92 1 000 

 

 

Mätpunkt yttervägg MV-ugn Temperatur [°C]  Värmeförlust [W/m2] 

7 83 840 

9 80 820 
12 79 800 

 
Efter reparationen har temperaturen på ytan sjunkit till en normal nivå och kan användas 
som en schablon för modellering av ugnens ursprungliga skick. Temperatur på väggens yta 
ska inte överstiga 60 °C enligt tillverkarens termiska simulering.  
 
Temperaturen på taket ska normalt vara högre än temperaturen på väggen eftersom 
värmeelementet sitter i valvet och värmen från material stiger uppåt. 
Temperaturmätningen på taket med nyinstallerat fiber bevisar detta och resulterar i en 
temperaturökning på 20 °C.  
 
Orsaken till att väggen hos MV-ugnen blir varmare med nyinstallerat fiber är 
uppvärmningsarea hos anläggningen som är betydligt mindre än i HT-ugnen samt att de 
kraftiga läckageförlusterna tvingar värmeelementen att kompensera skillnaden genom att 
öka värmeeffekten. Detta kommer att påverka de resterande delarna av MV-ugnen som 
består av samma typ av isolering. 
 
Modelleringen anger en normal temperatur hos varje del av konstruktionen med 
nyinstallerat fiber i båda ugnar, vilket redovisas nedan. 
 

Tab. 7 Modellering av temperaturer på alla ytor med nyinstallerat fiber. 

UGN Tak [°C] Väggar [°C]  Botten [°C] Luckor [°C] 

HT 715 90 60 60 60 
MV 742 90 80 80 80 

 
Resultatet av denna modelleringen ger möjlighet att beräkna den totala teoretiska 
transmissionsförlusten hos varje ugn som sedan kan jämföras med den faktiska förlusten.   
 
Jämförelse av förlusterna vid modellering och den faktiska transmissionen genom ytor hos 
båda ugnarna vid obelastad och belastad process redovisas i tabell 8 nedan. 
 

Tab.8 Totala transmissionsförluster i HT-/MV-ugn vid en obelastad och belastad process. 

UGN 
Teoretisk transmission 

[kW] 
Faktisk transmission obelastad 

process [kW] 
Faktisk transmission belastad process 

[kW] 

HT 715 113 114 340 
MV 742 50 106 126 
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Skillnaden i transmissionsförlust hos MV-ugnen, vilken är över 52 %, visar tydliga tecken 
på isoleringens slitage. 
 
 
5.4 Framtagning av teoretisk energimängd för uppvärmning av material  
Studerande av processflöden mellan ugnsanläggningarna samt mätningar av 
temperaturskillnader i materialet krävs för att beräkna energimängden. Figur 3 nedan 
beskriver detta flöde. 
 
 

 
 

Fig.3 Flödesriktning i produktion. 

För att beräkna den termiska verkningsgraden på ugnen måste det kännas till vilken mängd 
energi det går åt för att värma materialet vid fullt belastad ugn under en känd tidsträcka, 
massa, antal ämnen och temperaturskillnader hos inkommande material samt utgående. 
Enligt tabellen är den specifika värmekapaciteten hos legerat stål 470J/kg °C  [19]. 

 

Tab.9 Beräknad energimängd för uppvärmning av stål. 

UGN 
Temperaturskillnad in-

/utmaterial [°C]  
Energi [J] Massa/ämne [kg] Tid för 

uppvärmning [h] 

HT 450 274 950 000 1 300 4 
MV 430 64 672 000 320 1,15 
 

 
 
 
5.5 Framtagning av teoretiska verkningsgrader 
Energiförbrukningen varierar med tiden före och efter materialbelastningen i båda 
ugnarna, vilket beskrivs nedan. Effektförbrukningen kommer att skilja sig från nuvarande i 
framtiden eftersom transmissionsförluster blir större med tiden. Eventuella reparationer 
kommer att påverka den maximala effekten i båda anläggningar till ett minskat värde.   
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Fig. 4 Exempel på varierad effektförbrukning i HT-ugn. 

 

 
Fig. 5 Exempel på varierad effektförbrukning i MV-ugn. 

 
Effektökningen som beskrivs i båda figurerna stämmer överens med temperaturökningen 
vid tidigare mätning på ugnarnas yta under de två processerna. Högre effekt resulterar i att 
transmissionen och värmekonduktiviteten hos isoleringen ökar samtidigt.  
 
Enligt tabell 10 nedan beskrivs summan av nyttig energi och transmissionsförlust under en 
belastad process, vilket ger det totala teoretiska energibehovet. Skillnaden mellan den 
faktiska förbrukningen från elmätare och teoretiska energibehovet resulterar ett värde av 
totala värmeläckaget under produktionen.   
 
Tab. 10 Samband mellan summan av nyttigt effektbehov med transmission och faktisk effekt hos mätare i ugn 

715/745. 

UGN 
Nyttigt 

effektbehov 
[kW] 

Faktisk transmission 
belastad process [kW] 

Totala energibehovet 
exkl. läckage [kW] 

Effektmätare 
belastad process 

[kW] 

HT 715 382 340 722 835 

MV 742 344 126 470 580 

  

Framtagning av den termiska verkningsgraden är till viss del teoretisk då den inte tar upp 
alla förutsättningar under uppvärmningen och värmetransmissionen kan skilja sig något på 
grund av olika temperaturintervaller samt effektuppdelningen av värmeelement i olika 
zoner. Nedan beskrivs förhållandet mellan den nyttiga energin och den maximala 
effektförbrukningen vid en belastad process. 
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Tab.11 Beskriver den teoretiska verkningsgraden. 

UGN Nyttig effekt [kW] 
Steady-state effekt vid belastning 

[kW] 
Verkningsgrad [%] 

HT 715 382 835 45,7 

MV 742 344 580 59,4 

  

5.6 Produktionseffektivitet 
Framtagning av genomsnittlig energiförbrukning med 100 % belastning per år bidrar till 
att jämföra skillnaden med den faktiska energiförbrukningen från faktura och ta fram deras 
specifika drifttimmar vid belastad process hos båda ugnar, som visas i tabell 12 nedan. 
 

Tab. 12 Den maximala möjliga energiförbrukningen hos båda ugnar vid 100 % belastning. 

UGN 
Medelenergiförbrukning belastad 

process [kW] 
100 % belastning 

[kWh/år] 
Medelenergiförbrukning 

faktura [kWh/år] 

HT 835 7 314 600 3 983 544 

MV 580 5 080 800 1 863 552 

 
 
Eftersom det är väldigt komplicerad att ta fram de exakta drifttimmarna vid belastad 
process hos ugnsanläggningar kan den tas fram via elfakturor baserade på genomsnittligt 
energibehov hos ugnar under 4 års produktion och medeleffekten vid belastad process, 
vilket redovisas i tabell 13. 
 

Tab.13 Drifttimmar och medelproduktionseffektiviteten hos ugnarna per år i jämförelse med den faktiska 
tillgängligheten på avdelningen. 

UGN Produktionseffektivitet [%] Tillgänglighet [%]     Drifttimmar/år [h] 

HT 715 55 70 4 820 

MV 742 37 _ 3 240 

 
5.7 Riskzoner ökar degraderingen av fiber 
Studien visar en kraftig temperaturökning på ytor där de elektriska värmeelementen är 
placerade, vilket försämrar isoleringensskiktet. Det största problemet förutom en 
värmeökning i ugnen är dock värmestrålning som avges från materialet efter 
uppvärmningen, vilket påverkar transmissionen i botten och i övriga delar där stålet 
kommer i kontakt med ytor. Skillnader i temperatur redovisas i tabellen nedan. 
 

Tab.14 Temperaturskillnad vid obelastad/belastad process i HT-ugn. 

HT-ugn plats Area [m2] 
Medeltemperatur yta 

obelastad [°C] 
Medeltemperatur yta belastad 

[°C] 
Tak 78,61 88 113 

Botten 78,61 27 133 
Vägg 88,4 57 97 

Luckor 2,16 57 80 

   
Temperaturökning [%] 

   
46,1 
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Degraderingen av fiber i HT-ugn sker snabbast vid produktionsprocess under maximal 
materialbelastning, vilket visades vara kontinuerligt i denna produktionsavdelning. Valv 
och botten upplever den högsta värmepåfrestningen. Strålningsvärme från materialet 
påverkar kraftigt temperaturökningen på ytan, och den största förlusten sker i botten av 
ugnen eftersom dess isolering endast består av tegel.  
 
MV-ugnen har en annorlunda konstruktion med minde area och volym jämfört med HT-
ugnen. Större värmeeffekt i värmeelementen per kvadratmeter area leder till att 
värmespridningen skiljer sig från HT-ugnen. De elektriska värmeelementen är närbelägna 
de inre väggarna och botten, vilket också skapar en kraftig temperaturökning redan vid 
obelastad ugn. Detta redovisas i tabell 15.  
 

Tab.15 Temperaturskillnad vid obelastad/belastad process i MV-ugn. 

MV-ugn plats Area [m2] 
Medeltemperatur yta 

obelastad [°C] 
Medeltemperatur yta 

belastad [°C] 

Tak 32,5 123 123 

Botten 32,5 110 130 
Vägg 7,8 102 119 

Luckor 5,76 80 80 

   
Temperaturökning [%] 

   
10,1 

 
5.8 Kontroll av isoleringsskick 
Kontroll av isoleringsskick består av 3 temperaturintervaller som bidrar till att bedöma 
status på ugnen och kan användas för planering av åtgärd. Det är oerhört viktigt att 
temperaturmätning sker vid en belastad ugn eftersom beräkningen baseras på ugnens 
maximala verkningsgraden. Figuren nedan gäller för både tak, väggar och botten hos 
elektriska ugnar som är isolerade med keramisk fiber. 
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 Fig.6 Temperaturintervaller hos isoleringen. 
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5.9 Underhållsmetoder 
Som tidigare nämnts skall metoden för bedömning av ugnarnas skick utföras på ett snabbt 
och enkelt sätt. Genom att känna till de mätpunkterna på ugnens yta kan en snabb 
temperaturmätning utföras. Nedan visas exempel på de platser där mätpunkterna 
utplaceras respektive ugn. 
 
 
 
 

 
Fig. 7 Exempel på mätpunkter på taket, HT-ugn. 

 

 

 
Fig. 8 Exempel på mätpunkter på taket, MV-ugn. 
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 Mätningen ska genomföras vid maximalt belastad ugn i varje sektion som det visas i 
figur 7 och 8. Avståndet mellan sektionerna skall vara maximalt 1 meter för bäst 
resultat eftersom resultatet avser värmeförluster per kvadrat meter area.  

 Mätningen skall utföras med en laserpistol då den inte kräver avancerade 
inställningar och specifika kunskaper inom mätteknik.  

 Emissionsfaktor ställs i detta fall in på 0,95, vilket stämmer överens med den 
tidigare kalibreringen. 

 
Den aktuella statusen hos isoleringen i valv uppmättes separat och bifogas som 
temperaturkarta i bilaga 2 för HT-ugn och bilaga 3 för MV-ugn i slutet av rapporten och 
kan studeras av underhållsansvarig personal på ämneslinjen. 
 
 
6 Diskussion 
 
Ett av syftena i detta arbete var att ta fram av en gemensam modell för uppvärmningsugnar 
som skulle kunna användas för framtida energianalys. Men eftersom anläggningarna har en 
del invändigt slitage saknas rätt och nödvändig utrustning ställer det till flera svårigheter i 
undersökningen som kräver djupare bearbetning av problemet och längre tid än vad det 
finns tillgängligt. Detta kräver även högre kunskaper inom uppvärmningsugnar.   
 
6.1 Kontroll över energianvändning 
Figur 9 nedan visar den aktuella statusen för båda uppvärmningsugnar som ger möjlighet 
till kontroll över energianvändningen på ämneslinjen. 
   
 

 
 

Fig. 9 Fördelning av nyttig energi och värmeförluster i MV- och HT-ugn. 

 
MV-ugnen är enligt mätningarna anläggningen med mest slitage. Personalen på fabriken 
var även skeptiska mot effektiviteten av MV-ugnen och påstod att den har kraftiga 
energiförluster i form av läckage.  
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Undersökningen visar dock att MV-ungen har högre termisk verkningsgrad än HT-ugnen 
trots att den har stora läckageförluster integrerade i sin konstruktion. Arean samt 
uppvärmningsvolymen är betydligt mindre i MV-ugnen, vilket resulterar i att materialet 
får hög uppvärmning under en kortare tid. Problemet med denna ugn förutom läckage att 
det sker kraftigt slitage i isoleringen. Närmare undersökning förklarar detta fenomen. 
 
Allt beror på kraven på en snabb uppvärmning av materialet som leder till att isoleringen 
blir utsatt för höga värmebelastningar även vid obelastad process. Detta förkortar i sin tur 
fiberns livslängd. MV-ugnen har konstruerats för att utföra uppvärmning av materialet till 
höga temperaturer och därför är värmespridningen mycket kraftigare på grund av den 
minskade arean hos isoleringen och större värmeeffekt från värmeelement per 
kvadratmeter area.  
 
Ökningen av temperaturen på ytan vid belastad ugn är betydligt lägre i MV-ugnen än i 
HT-ugnen och visar små skillnader vid obelastad process. Dels beror det på att 
isoleringsskicket inte längre uppfyller de givna kraven och dels att den inre atmosfären kyls 
ned mycket fortare vid produktion på grund av stora luckor, vilket leder till att värmen 
inte hinner lagras i konstruktionens ytor som den gör i HT-ugnen. 
 
HT-ugnen är mindre sliten och avvikelsen från teoretiska modellen är minimal. Mindre 
luckor gör att den inre atmosfären inte kyls ned lika fort som i MV-ugnen, vilket leder till 
jämn värmespridning inuti hela anläggningen.  
Längre tid för uppvärmning innebär att belastningen på isoleringen sker i normal takt utan 
extra påfrestningar och kan garantera längre livslängd på elektriska värmeelement. Stora 
väggytor håller lägre temperaturer, vilket minskar slitage och investeringar vid 
reparationer.  
 
6.2 Produktionseffektivitet och störningar 
Elfakturor ger en avtryckning på hur effektivt produktionen har varit och dess effektivitet 
hos ugnsanläggningar på avdelningen. Figur 10 nedan visar den maximalt möjliga 
belastningen i ugnarna som baseras på den maximala medeleffekten och fakturor under 4 
års produktion. 
 

 

 
 

Fig. 10 Fördelning av processer i produktion vid maximala belastning. 
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Tillgängligheten under 4 års produktion vid HT-ugn som baseras på företagets egen 
statistik ligger omkring 70 %. Enligt fakturor blir HT-ugnen belastad till maximalt 55 % 
och skillnaden i resultatet kan anses som störningar i produktionen. 
 
Lägre resultat beror främst på haverier i övrigt utrustning utanför ugnen som resulterar i 
driftstopp. Semesterunderhåll och flera reparationer förekommer vanligt vis under året. 
Reducering av värmen under helger gör att ugnen går ned till hälften av den maximala 
temperaturen. Samma förutsättningar gäller även för MV-ugnen.  

 
MV-ugnen är belastad till endast 37 %, vilket är relativt lågt men ändå logiskt eftersom allt 
material från HT-ugnen inte hamnar i MV-ungen och passerar förbi vid övriga 
tillverkningsprocesser som beräknas till 18 % av hela produktionen. Ugnen är väldigt 
beroende av produktionen från HT-ugnen och alla stopp resulterar i en kedjereaktion i 
nästkommande tillverkningsprocess. 
 
6.3 Åldring av keramisk fiber 
Undersökningen av keramisk fiber i denna studie visar tydligt att lagning av infodringen 
påverkar transmissionen genom väggar och valv till en minskad värmeförlust och en lägre 
temperatur på utsidan av ugnen.  
 
Keramisk fiber har även en begränsat livslängd och enligt forskningsstudien har fiber också 
en ojämn åldring i ugnen med olika tidsintervaller på grund av de komplicerade kemiska 
och mekaniska processerna. Utifrån denna studie finns det dock betydligt fler orsaker som 
förklarar varför åldringen inte sker konstant.  
Fibern påverkas av ett antal förutsättningar under produktionen vilka är drifttemperaturer, 
avstånd från värmekälla och placering av värmeelement. Elektriska värmeelement bildar 
kritiska zoner i ugnen som kraftigt påverkar åldringen av isoleringen, vilket kräver större 
fokus och kontroll vid drift samt underhåll. 
  

 Enligt reparationsrapporter och övrig underhållsdokumentation framgår att utbyte 
av isoleringsmaterial på företaget sker efter 5 till 6 års konstant användning i 
temperaturer över 1000 °C.  

 
Personalens bedömning av fiberns skick baseras på visuell undersökning av skador men 
inte isoleringsförmågan. Isoleringens egenskaper försämras radikalt mot slutet av 
användningstiden, vilket bevisas av temperaturökning på ytan över väggar och tak. Den 
fysiska strukturen av fibern övergår till pulverform och kan inte återanvändas då det finns 
risk att infodringen släpper från infästningen. Detta kan orsaka produktionsstopp med 
förseningar som drabbar kunderna och företaget.  
 

 Enligt denna studie sker åldringen av keramisk fiber betydligt fortare än 5 år och 
den exakta siffran är individuell från ugn till ugn.  

 Åldringen av keramisk fiber kan endast följas med hjälp av 
temperaturuppmätningar på ytan under en längre period som är inte möjligt att 
utföra i detta arbete på grund av tidsbrist.  
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 Undersökningen visar tydligt att de kraftiga värmeförlusterna sker långt före 
reparation utan att personalen upptäcker detta och att 5-årsintervallen är felaktig 
och eventuellt endast kan gälla för riskfria zoner.  

 
Tidigare metoder i underhåll som baserades på visuell inspektion av fiberns skick 
konstaterades vara försenade kring sina prognoser av isoleringensskick.  
Dessa oförväntade problem resulterade i bästa fall i en omedelbar ersättning av trasig fiber 
på plats. Detta orsakade också extra avgifter i underhåll och produktionsförseningar.  
I vissa fall har ledningen dock avstått från reparationer på grund av begränsad tid eller att 
det saknades tillgång till reservdelar. 
 
Enligt underhållsfakturor från de senaste 4 åren hade kostnader för både material och 
arbetskraften varit minst 2 gånger större än vad som hade planerats på grund av en okänd 
status på isoleringen. Temperaturintervaller som har tagits fram och nya underhållsrutiner 
kommer att hjälpa personalen följa isoleringens egenskaper samt kunna prognosera 
kommande haverier och planera reparationer i tid, vilket förbättrar företagets ekonomi 
och investeringsprognoser. 

 
 
7 Slutsatser 
 
7.1 Resultat av studien 
Den maximala temperaturen på ytan av ugnarnas konstruktion som kan förekomma vid 
sliten eller trasig isolering ligger strax över 150 °C. Detta upptäcktes vid ett så kallat 
fiberras i HT-ugnen. Detta bevisar att temperaturer på ytor över 150 °C är att tydligt 
tecken på isoleringens haveri. 
 
Enligt ISO-standard ska läckageförluster inte bli större än 11 % [9]. Läckage hos ugnar 
beräknas till: 
 

 HT-ugn 14 %  
 MV-ugn 19 %. 

 
Läckage hos MV-ugnen är dubbelt så stort som det tillåtna och orsakar en extra kostnad på 
upp till 200 000 kronor om året. 
 
Enligt ISO-standard måste elektriska motståndsugnar i dag vara ännu effektivare och ha en 
verkningsgrad på minst 53 % för att uppfylla de nya kraven inom industriell tillverkning 
[9]. Den teoretiska verkningsgraden hos elektriska ugnar på ämneslinjen i Söderfors 
motsvarar de uppställda ISO kraven bara hos MV-ugnen: 
  

 HT-ugn 46 %  
 MV-ugn 59 %. 

 
Hög transmissionsförlust i HT-ugnen orsakar en extra kostnad på omkring 350 000 kronor 
om året.  
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Produktionseffektiviteten på avdelningen togs fram via elfakturor och fördelades i 
flödesriktning. Störningarna i produktionen vid HT-ugnen togs fram via skillnaden i 
tillgänglighet och den maximala belastningen i ugnen: 
 

 HT-ugn 55 % 
 MV-ugn 37 % 
 övrig produktion 18 % 
 störningar HT-ugn 15 %. 

 
Ansvaring personal på företaget rekommenderas även att se över effektiviteten hos MV-
ugnen eftersom ugnen vid stående drift förbrukar relativt mycket energi utan att 
producera något. Planeringen ska styra om produktionen på så vis att anläggningen blir 
belastad åtminstone till 50 % och ugnens höga verkningsgrad måste utnyttjas för att 
balansera energianvändningen. 
 
Det enda sättet att följa åldringen av keramisk fiber är att utföra systematiska 
temperaturmätningar på ugnens yta med hjälp av den nya metoden. 
 

 Metoden för uppföljning av temperaturförändringar hos befintlig isolering skall 
utföras 2 gånger om året med jämna mellanrum.  

 Personalen skall notera resultatet av uppmätningen direkt på ytan av uppmätt 
område. 

 De viktigaste temperaturintervallerna som ska följas är nummer 2 och 3 vilket 
motsvarar riskbedömning och temperaturer som ligger i dessa områden ska 
markeras med dessa intervallsiffror.  

 
Detta skall göras för att förenkla följning av temperaturförändringar i samma delar av 
ugnen vid upprepade procedurer. Det kommer även finnas temperaturkartor som 
resultatet kan antecknas i och dokumenteras. Exempel på hur resultatet ska antecknas i 
temperaturkartor visas i bilaga 2 och 3. 
 
Under den senaste temperaturmätningen 2018 upptäcktes stora avvikelser i nyinstallerat 
fiber i MV-ugnen. Redan efter 8 månaders användning i ugnen hade yttemperaturen ökat 
från 90 till 150 °C, vilket innebär ett kommande haveri. Orsaken till detta är okänd och 
en snabb inspektion visar inga tecken på mekanisk påfrestning.  
 
Som tidigare nämnts ska fibern kunna användas under en 5-årsperiod, men denna upptäckt 
talar om att kvaliteten av fiber är också avgörande och ska tas hänsyn till vid beställning av 
materialet. Temperaturkontrollen på ytan är det viktigaste verktyget inom den nya 
underhållsmetoden som kan upptäcka liknade fall i framtiden.  
 
Senaste temperaturmätningen bevisar att den nya metoden fungerar vid tillämpningen och 
ger noggrannare kontroll över ugnsanläggningar som också kan användas som reklamation 
till företag som installerar isoleringsmaterial.       
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7.2 Utveckling  
Utvecklingen måste i första hand ske i form av nya rutiner och regler i underhåll. Utöver 
det finns det dock flera tekniska lösningar som skulle kunna förbättra och effektivisera 
ugnar i framtiden. Som det har visats behöver MV-ugnen renoveras och efter det skulle 
det kunna öka livslängden av isoleringen i väggar och golvet genom att höja valv för att 
skapa större utrymme för värmeatmosfären. Detta skulle även motverka snabb kylning vid 
produktion.  
 
Företaget har fått förslag från att uppgradera isoleringen genom att sätta en fiberduk 
bakom huvudmodulen för att minska krympning av fibern. Enligt forskningsstudien sker 
dock krympningen intensivt vid temperaturer mellan 1 000–1 200 °C och den 
bakomliggande duken kommer inte att påverka krympningen då den befinner sig i de låga 
temperaturområdena.  
 
Som ett försök hade personalen på avdelningen använt en högre kvalitet av fibermodul 
som innehåll över 90 % aluminiumoxid vilket ska klara temperaturer över 1 600 °C. 
Modulen var installerad som valvens infodring och visade förmågan att klara sig mycket 
bättre i de höga temperaturerna.  
 
Resultatet av temperaturmätningen på ytan visade cirka 30 °C lägre än de resterande 
fibermodulerna. Priset för en sådan fibermodul är 80 % högre än priset för den ordinarie 
fibern, och för att kunna bedöma dess åldringsperiod måste ytterligare studier och 
undersökningar utföras. Den dyra fibermodulen kan eventuellt användas i riskzoner och 
resterande delar kan fortsätta infodras med den ordinarie varianten av isoleringen. 
 
7.3 Perspektiv  
Industriella elektriska uppvärmningsugnar har nått sin högsta punkt i utvecklingen och det 
är bara infodringsmaterial av ugnar som fortsätter att förbättras. Kontroll över 
isoleringsmaterial, dess installation och kvalitet är avgörande för energibesparingsåtgärder 
och energianvändningen i dag.  
 
Det finns alltid besparingspotential i de flesta typer av ugnsanläggningar och nya lösningar 
som leder till energieffektivisering behöver hittas. All besparing som resulterar i 
energiåtgärder skall kunna användas till nya investeringar för uppgradering av anläggningar 
för att generera maximal vinst i framtiden och minska miljöpåverkan. 

Den globala minskningen av växthusgasernas utsläpp kommer endast att ske via 
innovationer med nytt tänkande i system och resursanvändning. Detta kommer att ge 
möjligheter till att skapa en hållbar utveckling inom miljö, teknik och i samhället i 
framtiden [20]. 
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Bilaga 1  
 

Mätning av värmeförluster respektive yta av ugnsanläggning. 
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Bilaga 2 
 

Temperaturkarta över taket på HT-ugn 2008-04-09. 
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Bilaga 3 
 

Temperaturkarta över taket på MV-ugn 2008-04-09. 
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Bilaga 4 
 

Temperaturintervaller för bedömning av isoleringensskick. 
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