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Förord 

Efter fyra års studier på maskiningenjörsprogrammet med Co-op vid Högskolan i Gävle 

är det dags för examensarbetet som gjorts på högskoleingenjörsnivå. Mitt 

examensarbete görs åt Ovako i Hofors via EQC Engineering AB i Gävle.  

 

I valsverket på Ovako, har de kvalitetsproblem på grund av att glödskal valsas in i 

ämnena. Uppdraget är en utredning av en metod för att avlägsna glödskalet från göten 

som ska in för valsning. Jag kände att uppdraget verkade intressant, då det finns 

möjlighet att påverka och förbättra produktionen. 

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Sven-Erik Lundberg, som varit ett stöd och en 

bra handledare under resans gång. Till Ludovic Gailleton och Niklas Sohlborg på 

Ovako för ert engagemang. Även till alla inblandade på EQC för ert stöd och hjälp. 

Framförallt vill jag tacka min sambo, Ida Hellström som stöttat mig genom arbetet. 

 

Utan er alla skulle detta arbete inte vara möjligt. 
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Sammanfattning 

På Ovako i Hofors, framställs stål via götgjutning. Göten har ett kvadratiskt tvärsnitt 

som varierar mellan 300 och 700 mm. Dessa transporteras från stålverket, till valsverket 

för uppvärmning. Varpå de varmvalsas till färdiga ämnen. Under tiden i ugnen när 

göten värms upp, oxiderar järn och andra legeringar och bildar glödskal. Om glödskalet 

valsas in i ämnet ger det upphov till defekter, som föroreningar och sprickor, med 

kvalitetsproblem som följd. Därför var det en önskan från Ovako att ta fram en metod 

för att rensa glödskal på göt med varierande tvärsnitt. 

 

Syftet med examensarbetet var att utreda möjligheterna att avlägsna glödskal från göt, 

med hjälp av vattentryck eller andra metoder. 

 

Olika metoder har utvärderats utifrån tidigare forskning inom området, och utifrån olika 

värderingar, valdes högtrycksspolning med vatten som metod att gå vidare med. Under 

höga tryck och flöden sprutas vatten genom dysor, som bryter glödskalet och avlägsnar 

det från götet. Denna metod är den mest förekommande på de flesta valsverk. 

Problematiken hos Ovako är att deras göt har varierande tvärsnitt, och utrustningen 

måste anpassa sig efter dimensionerna. 

 

Beräkningar gjordes med värden från befintliga valsverk, och med deras utrustning som 

klarar av att rensa glödskal på ett tillfredsställande sätt. 

 

Ett systemtryck på 25 MPa, med ett totalflöde på nästan 130 l/s levereras genom 44 

dysor fördelat på götets fyra sidor. Avståndet mellan dysor och göt är 150 mm, där 

dysornas stråle har en vinkel på 15 grader mot ytans normal. Detta system ger ett 

yttryck på 0,92 MPa. Varav yttrycket bör ligga mellan 0,5 och 1,0 MPa för att ge god 

rensning. Ackumulator bör användas, med en volym på ca 0,35 m3. 

 

När götets tvärsnitt ändras vid rensningen, kommer dysramperna att justeras för att 

alltid ha samma avstånd från dysorna till götet. Slutsatsen av arbetet är att denna metod 

och utrustning kommer att rensa göt på ett tillfredsställande sätt. Däremot bör 

utrustningen optimeras, för att passa de olika typerna av stål som tillverkas på Ovako. 
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Abstract 

At Ovako in Hofors, steel is produced through ingot casting. These ingots have a square 

cross-section, which varies between 300 and 700 mm. These are transported from the 

steel plant, to a hot-rolling mill for reheating. Whereupon it then gets rolled into 

finished materials. During the time in the furnaces, when ingots are heated, iron and 

other alloys oxidize and form a scale. If this scale then is rolled into the material, 

defects, such as impurity and cracks are formed in the steel, with quality issues as a 

result. Therefore, it was a desire from Ovako to develop a method to clean the scale on 

ingots with varying cross-section. 

 

The aim of this thesis was to investigate the possibility of removing scale from ingots 

using high-pressure water or other methods. 

 

Various methods have been evaluated on the basis of previous research in the area, and 

based on different values, water was chosen as a method to proceed with. Under high 

pressure and flow, water is sprayed through nozzles, which breaks the scale and 

removes it from the ingot. This method is the most occurring in hot-rolling mills. The 

problem at Ovako is that their ingots have varying cross-section, and the equipment 

must adapt to the difference in the dimensions. 

 

Calculations were made using values from existing rolling mills and with their 

equipment that is capable of descale in a satisfactory manner. 

 

A system pressure of 25 MPa, with a total flow of almost 130 l/s are delivered through 

44 nozzles distributed over the ingots four sides. The nozzle distance to the ingot is 150 

mm, where the nozzles have a jet angle of 15 degrees to the surface normal. This system 

provides a surface pressure of 0,92 MPa. Which should be between 0,5 and 1,0 MPa to 

give a satisfactory result. Accumulator should be used, with a volume of 0,35 m3. 

 

When the ingots cross-section changes during descaling, the spray headers will adapt to 

have the same distance between nozzles and the ingot. The conclusion of this work, is 

that this method and equipment will clean ingots in a satisfactory manner. However, the 

equipment should be optimized to suit the different types of steel, produced in Ovako. 
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1 Introduktion 

Bakgrund och problembeskrivning 

Inom stål och valsverksindustrin, tillverkas och bearbetas stålprodukter, bland annat 

rundstänger, fyrkantsstänger och plattstänger. Tillverkningen av stål är antingen 

malmbaserad eller skrotbaserad. Vid skrotbaserad framställning smälts, antingen inköpt 

skrot eller returskrot till en smälta, varvid legeringar tillsätts för att få rätt 

sammansättning på det färdiga stålet. När smältan har rätt sammansättning gjuts det till 

göt i gjutformar, även kallade kokiller. Alternativt ingår smältan i en 

stränggjutningsprocess. 

 

Vid varmvalsning av göt krävs det att götet har uppnått valsningstemperaturen, som 

ligger runt 1200-1250°C [1, 2]. Detta görs i ugnar, och när temperaturen har uppnåtts 

ska götet ligga en stund för att utjämnas, d.v.s. att få jämn temperatur genom hela götet. 

 

I detta arbete kommer göt med varierat tvärsnitt att behandlas. I figur 1, visas måtten på 

götet, där tvärsnittet är kvadratiskt och varierar i diameter längs med götets längd. 

 
Figur 1 är en grov ritning på götets dimensioner. 

När stål utsätts för höga temperaturer, oxiderar järn och andra legeringar, som i sin tur 

bildar ett oxidskikt på ytan, även kallat för glödskal [3]. Ju högre temperatur, desto 

snabbare är oxidationsförloppet, och mer glödskal bildas. 

 

Ett stort problem, och även en stor kostnad för ståltillverkare, är kassationer på grund av 

defekter i stålet. En orsak till dessa defekter, är att glödskal valsas in och orsakar 

föroreningar samt sprickor. Även valsrullarna kan ta skada om oxidskiktet valsas. För 

att undvika defekter måste glödskalet rensas från götets yta innan valsningen, och 

vanligtvis används högtrycksvatten för att penetrera glödskalet och avlägsna det. 
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Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheterna att avlägsna glödskal från göten 

med hjälp av vattentryck eller andra metoder. 

 

Målet är att ha en metod på en glödskalsrensning för göt som har varierande tvärsnitt, 

som underlag för Ovako att sedan gå vidare för konstruktion. 

 

Frågeställningar 

Enligt ovanstående problem finns det en del frågor att utreda: 

- Vilka andra tillvägagångssätt utöver högtrycksvatten finns det för att 

avlägsna glödskal från göten? 

Om vatten ska användas: 

- Vilket tryck behövs? 
- Vad ska avståndet från dysor till ytan på götet vara? 
- Då göten är kvadratiska, med minsta mått från botten till toppen mellan 300 

mm och 700 mm, måste eventuellt problemet lösas med att hålla munstycken 
på samma avstånd från götet längs hela dess längd vid rensning. Hur kan en 
sådan lösning utformas? 

- Vilken vinkel på strålen är optimal för maximal avlägsning? 

 

Avgränsningar 

För att begränsa omfattningen till examensarbetet kommer fokus i utredningen att vara 

på metoden för att rensa glödskal från göt med varierande tvärsnitt. Metoder för 

transport, hantering av göt samt hantering av glödskalet efter rensningen kommer inte 

utredas. 
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2 Teori 

Glödskalsbildning vid värmning av stål 

Vid uppvärmning av stål till höga temperaturer, reagerar det varma stålet med 

omgivningens atmosfär. Järn och andra grundämnen i stålet avger elektroner, som 

oxideras och reagerar med ämnen i atmosfären. Det bildas ett oxidskikt på stålets yta, 

som även kallas glödskal. Typiska ämnen som finns i ugnarnas atmosfär är koldioxid 

(CO2), vatten (H2O), syre (O), kvävgas (N2) och svaveldioxid (SO2) [4]. Vid höga 

temperaturer i början av processen, sker oxidationen snabbt, varefter ytskiktet byggs på, 

minskar hastigheten på grund av att elektronerna bromsas av oxidskiktet. 

 

Det glödskal som bildas i ugnarna uppkommer oftast i tre skikt vid temperaturer mellan 

700-1250°C. Inledningsvis vid oxidationen bildas wüstit (FeO) som täcker ytan. Syret 

diffunderar genom oxiden, och oxidationen fortsätter vid gränsen till stålet [5]. Allt efter 

wüstitlagret ökar i tjocklek, minskar diffusionshastigheten, och vid skalets syrerika yta, 

reagerar FeO med syret och bildar magnetit (Fe3O4), som hamnar i mellanskiktet. Vid 

fortsatt begränsad syrediffusion oxiderar även magnetiten och bildar i det yttersta lagret 

hematit (Fe2O3) [6]. Suárez et al. [5] har gjort mikrostrukturanalyser som visar att 

oxidskiktet nästan uteslutande består av wüstit. Vid deformation över 900°C beter sig 

wüstit duktilt och oxidskiktet kan motstå stora töjningar utan att brytas sönder. Detta är 

egenskaper som kan påverka hur lätt glödskalet bryts. De la Garza et al. [7] menar att 

wüstiten står för 90 procent av glödskalet, magnetiten för 8-9 procent medan hematiten 

endast utgör 1-2 procent. I figur 2, som är en mikroskopbild på tvärsnittet av ett 

glödskal, visar de olika skikten. Position 1 pekar på hematiten som är ytterst, position 2 

är mellanskiktet bestående av magnetit och position 3 visar wüstiten som finns närmast 

götet. 

 
Figur 2 visar de olika skikten i glödskalet.(1) hematit, (2) magnetit och (3) wüstit. 
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I mikroskopbilder kan det vara svårt att urskilja de olika skikten, vanligtvis görs 

grundligare tvärsnittsanalyser. Men det går att se att detta glödskal inte har samma 

uppdelning som De la Garza et al menar. Vilket inte är så konstigt, då glödskalen beter 

sig olika vid höga temperaturer och varierande atmosfärer. Låglegerade och 

kisellegerade stål som oxideras i luften, innehåller mer magnetit och hematit än oxid 

som bildas i ugnar innehållande vatten och koldioxid [4]. Vid laboratorietester är oftast 

ämnena i ugnsatmosfären väl kontrollerad, jämfört med producerande verk som kanske 

inte har samma kontroll. Det innebär att åtgärder i produktionen kan göras för att få 

kontroll på ämnena i atmosfären, vilket kan leda till att mindre oxid bildas. 

 

På grund av de olika mekaniska egenskaperna för oxiderna, uppkommer spänningar 

som kan få glödskalet att spricka under uppvärmningen. Dessa sprickor är av stor 

betydelse för rensningen av glödskalen. Då vatten under högt tryck ofta används, 

tränger vattnet in i sprickorna och får oxiden att brytas lös [8]. I de fall då glödskalet 

bryts, och wüstiten, eller till och med stålet återigen exponeras för atmosfären, förstärks 

oxidationshastigheten. 

 

De tre skikten har olika egenskaper, wüstiten, som det bildades mest av, är oftast väldigt 

poröst. Medan det yttersta, tunnaste lagret av hematit oftast har högre densitet och är 

hårdare. Vanligtvis har glödskalet en tjocklek på ca 1 mm till 10 mm på det primära 

glödskalet, d.v.s. det oxidskikt som uppstår vid värmning i ugnarna. För wüstitskal från 

rent järn minskar elasticitetsmodulen, sträckgränsen och brottgränsen, samtidigt som 

töjningen ökar vid stigande temperatur [9] 

 

Hrabovský et al. [10] menar att den kemiska sammansättningen, strukturen och 

bindningar har stor betydelse för uppbyggnaden, tjockleken och kvaliteten på 

glödskalet. På lågkolhaltiga stål blir det snabb tillväxt, men relativt enkelt att ta bort. 

Däremot stål innehållande exempelvis en viss del kisel, har starkare atombindningar, 

som gör det svårt att ta bort glödskalet. Ämnena i omgivningens atmosfär och 

exponeringstiden i atmosfären påverkar uppbyggnaden i hög grad. 

 

Kisellegerade stål kan oftast bilda ett extra oxidskikt mellan götet och wüstiten som 

kallas fayalit (Fe2SiO4). Och till skillnad från de övriga skikten i glödskalet, tränger 
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fayaliten oregelbundet in i både stålet och wüstiten, vidhäftningen ökar och gör det 

svårare att rensa [11, 12]. Figur 3 nedan [11], visar de olika skikten, där de tre 

vanligaste skikten ligger som lager ovanpå varandra, medan fayaliten tränger in och 

binder ihop stålet och wüstiten. 

 
Figur 3 illustrerar hur fayalit tränger in i stålet och wüstiten. 

För att bryta och rensa bort glödskalet krävs att ett visst yttryck uppnås. Det innebär att 

en kraft verkar över en area. Detta yttryck är svårt att ta reda på, då det är besvärligare 

att utföra tester på varma ämnen. Och att exempelvis göra hårdhetsprover på kallt 

glödskal, kan ge missvisande resultat då rensningen av oxider sker i varmt tillstånd. Det 

finns inga generella tabellvärden som säger vilket yttryck som krävs till de olika 

stålsorterna. För att få relevant data, bör det att som utgångspunkt jämföra med vad 

producerande verk använder vid framgångsrik rensning av glödskal. Det är viktigt att 

jämföra med vad de har för typ av produktion, och vilka ståltyper dessa verk tillverkar, 

för att få bra utgångsvärden. 

 

Glödskalets hårdhet och vidhäftning mot stålet är beroende av kemiska 

sammansättningen i stålet samt oxidationsatmosfären. Och eftersom kisellegerade stål 

oftast anses ge glödskal som är svårast att rensa, är det viktigt att data hämtas från 

producerande utrustning som rensar dessa typer av stål. Kisellegerade stål kommer att 

vara den typ av stål som behandlas i denna rapport. 

 

Glödskalsbrytning 

En glödskalsrensning för primärt glödskal, är oftast placerad efter ugnarna och innan 

första valsparen. Nedan presenteras olika metoder för hur glödskal rensas. Därefter 

motiveras de olika metoderna, och utifrån det väljs en att gå vidare med för beräkning 

och dimensionering. 
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Det finns en del kriterier som är viktiga för en produktionsutrustning, varav underhåll är 

en av de allra viktigaste punkterna. Där underhållskostnad, korta underhållstider, 

tillgång till reservdelar samt kunniga och etablerade leverantörer är viktiga för drifts- 

och underhållspersonal. Många företag har insett vikten att jobba med förebyggande 

underhåll, då det oftast är lönsammare att underhålla utrustningen med jämna 

intervaller, för att förhindra haverier och driftsstopp, som kan bli väldigt kostsamt och 

tidsödande. 

 

Slungrensning 

Den första metoden som tas upp här, är en beprövad teknik inom andra 

användningsområden än glödskalsrensning. Men som på senare år har börjat undersökas 

som potentiell metod. Det är slungrensning, även kallad blästring. Viss forskning i 

laboratorier och försöksanläggningar har gjorts att med blästermedel, slungrensa ytan 

från glödskal [13]. Med hjälp av exempelvis kulor, eller andra geometrier, kastas dessa, 

med ett roterande slunghjul mot ytan som ska rensas, och med hjälp av energin från 

massan och hastigheten på kulorna bryts glödskalet och rensar ytan. Fördelen med 

slungrensning är att temperatursänkningen på götet är mindre, jämfört med om vatten 

används. Däremot får blästermedlet en ökad temperatur. Även driftkostnaden vid 

slungrensning är lägre, då slunghjulet drivs av en elmotor och inte kräver exempelvis 

vatten. Figur 4 nedan [13], visar principen för en slungrensning. 

 
Figur 4 visar slungrensningshjulet som kastar kulorna mot ytan [13]. 
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Om kulorna av någon anledning ligger kvar på ytan som sedan ska valsas, är risken stor 

att dessa bearbetas in i ämnet som ger defekter. Stora kulor och för höga hastigheter kan 

åstadkomma avtryck, som senare i produktionen kan finnas kvar och ge defekter. Efter 

att kulorna träffat ytan och rensat glödskalet, samlas allt ihop och går in i en 

luftseparator. I figur 5 [13], visas funktionen för en luftseparator. Vid position 3 

kommer blandningen av blästermedlet, smuts och glödskal in. Luft blåses in och 

separerar lätta partiklar, tyngre partiklar som glödskal och trasiga kulor från hela kulor. 

Varpå vid position 7 endast kulor finns som är redo att återgå till slunghjulet. I bästa fall 

räcker luften som separerar partiklarna, till att kyla kulorna. Men oftast behövs en extra 

fläkt för att kyla kulorna då dessa värmts upp av det varma materialet. 

 
Figur 5 visar hur blästermedlet och restprodukterna kommer in för att separeras [13]. 

 

Högtrycksvatten 

Nästa metod är den som är mest förekommande inom glödskalsrensning. Med hjälp av 

vatten och höga tryck, och genom dysor som ger en tunn, men bred stråle, pumpas 

vattnet med högt tryck mot götet, som penetrerar ytan på glödskalet. När vattnet tränger 

in under ytan på skalet ökar vattnets temperatur i samband med kontakten mot det 

varma götet. Vattnet förångas och expanderar i volym [14], vilket även gör att 

glödskalet avlägsnas från ytan tillsammans med krafterna från vattenstrålen. 

 

I figur 6 nedan [8], visas hur vattnet påverkar glödskalet. Strålen är vanligtvis vinklad 

15 grader från vertikalplanet, för att vattnet ska tränga in under glödskalet och bryta lös 

det. Vattenstrålen, som träffat ytan och därmed ändrat riktning, bildar tillsammans med 

horisontalplanet oftast en vinkel på 30 grader [9]. När strålen, som är på väg bort från 
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ytan, träffar glödskalet uppstår en kraft FA, som kan delas upp i två komposanter, en 

skjuvkraft FS, och en vertikal kraft FV, som lyfter upp skalet. 

 
Figur 6 illustrerar vilka krafter som påverkar glödskalet. Kraften FA med dess komposanter: skjuvkraften FS och en 

vertikal kraft FV. 

Svårigheten vid den här typen av rensning är att om för höga flöden används, kyls 

glödskalet ned, vidhäftningen ökar och egenskaperna för oxiderna ändras, vilket kan 

leda till att en rensning inte ger ett fullgott resultat. 

 

Slipmedel tillsatt i vattnet 

Vissa tester har utförts där slipmedel har tillsatts i vattnet vid högtycksrensning [4]. 

Resultaten visade att potential finns, men på grund av praktiska problem som att 

slipmedlet måste samlas in, separeras från vattnet och torkas innan användning, 

bedömdes den metoden inte lämplig att använda för kommersiellt bruk. 

  



 

9 

 

3 Metod 

Val av metod för glödskalsrensning 

För att bestämma vilken metod som ska väljas för att gå vidare med, tas hänsyn till 

bland annat underhåll, driftkostnad, återförsäljare/leverantörer och inköpspris. 

 

Det viktigaste att ta i beaktning är underhåll, som innefattar underhållskostnader, 

underhållsintervall och tiden det tar att underhålla utrustningen. Det är även viktigt för 

kunden som ska ha utrustningen att alltid ha tillgång till reservdelar. Det vill säga att det 

alltid måste finnas återförsäljare och leverantörer som kan tillgodose kundens behov. 

Inköpspriset för de olika metoderna ligger grovt uppskattat mellan 2 och 10 miljoner 

SEK. Att investeringskostnaden inte är lika högt värderad som underhåll, beror på att en 

utrustning som kan göra att mer stål blir användbart, oftast betalas av inom några års tid 

och inte flera decennier. Därefter är utrustningen en lönsamhet för företaget. 

 

Glödskalsrensning med vatten är en beprövad metod, där mycket forskning finns. 

Dessutom de flesta anläggningar som använder sig av glödskalsrensning, rensar med 

vatten. Att slungrensa bort glödskalet finns i dagsläget bara på laboratorienivå. Vilket 

gör att den metod som valdes är glödskalsrensning med högtrycksvatten. 

 

När götet ska rensas, transporteras det på en rullbana, igenom rensningen. För att hitta 

rimliga parametrar att utgå från vid beräkning, summerades data från befintliga 

anläggningar i tabell 1 nedan. På grund av sekretess benämns dessa anläggningar med 

bokstäver och inte vid namn.  

Tabell 1 är en sammanställning av befintliga verks parametrar. 

 

Anläggning A, tillverkar specialstål, som är snarlikt de kisellegerade stål som berör 

rapporten. Det framgår att systemtrycket bör ligga mellan 20-26 MPa. Här väljs 25 MPa 
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som tryck att gå vidare med för att inte ligga i underkanten av vad som behövs. Samt att 

anläggning A ligger på 25 MPa. 

 

Tabell 2 [4], visar data från MEFOS [15] forskning om glödskalsrensning. 

Rosamarkerade rader visar värden där rensningen gav bra resultat, därför kommer 

antagna värden att utgå ifrån dessa. 

Tabell 2 visar data från MEFOS forskning. 

 

I tabellen dras slutsatserna att höjden (Nozzle distance) mellan dysa och ytan på ämnet 

bör ligga mellan 100 till 200 mm, hastigheten (Velocity) ligger mellan 0,5-1,0 m/s och 

att ett yttryck (Impact pressure) för kisellegerade stålsorter bör ligga mellan 0,5 och 1,0 

MPa. För att vara på den säkra sidan bör yttrycket ligga upp emot 1,0 MPa och 

hastigheten 0,5 m/s. 

 

Höjden, h, väljs till 150 mm som ett medel, då ju längre avstånd som används, måste 

systemtrycket ökas, vid för låg höjd kan dysor eventuellt ta skada från värme och 

partiklar som färdas bort från ytan på ämnet. När flera dysor används måste strålarna 

överlappa varandra, överlappet, SO, bör vara mellan 6,35 mm och 12,7 mm [16], men 
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sätts till 10 mm. Strålen vid ändarna på götet måste ha överlapp, EO, och detta 

vanligtvis är 25 mm. Därför sätts överlappet till 25 mm. För att förhindra att strålarna 

träffar varandra vid överlapp, och yttrycket minskar på grund av interferensen, måste en 

vinkel A0, mellan strålarna vara skiljt från 0 grader, helst mellan 10-15 grader, där 15 är 

vanligast. 

 

Det finns en mängd olika sorters dysor, men en från Lechler GmbH [17] valdes, som 

motsvarar den vanligaste typen av dysa vid rensning av glödskal. I tabell 3 nedan visas 

summerad data för Lechlers dysor, se bilaga 1, samt de vanligaste inställningarna och 

antagna värden. Enligt uppgifter från Ovako bearbetas, vid maximal produktion, 24 göt 

per timme, vilket är 150 sekunder mellan varje göt. 

Tabell 3 visar summerad data för beräkningarna. 

Beteckning Benämning Värde Enhet Visas Källa 

α Dysans sprayvinkel 30 ° Figur 7 - 

p Systemtryck 25 MPa Tabell 1 - 

ρ Densitet på vatten 998 kg/m3 - [18] 

h Vertikal höjd mellan dysa 

och yta 

0,15 m Tabell 2 [4] 

A0 Offsetvinkel mellan 

dysornas strålar 

15 ° Figur 8 [16] 

A1 Lutningsvinkel mellan stråle 

och vertikalplan 

15 ° Figur 8 [16] 

SO Överlapp mellan strålar 0,01 m Figur 8 [16] 

EO Överlapp vid ändarna 0,025 m Figur 8 [16] 

W Bredd på götet, maxvärdet 0,7 m Figur 1 - 

L Götets längd 2 m Figur 1 - 

t Tjocklek på strålen 0,00861 m Figur 7 [19] 

v Hastighet på rullbana 0,5 m/s Tabell 2 [4] 

 

Genom dystillverkarens datablad, se bilaga 1, framgår hur mycket volymflödet är vid 

10, 20 och 30 MPa. 
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Beräkningar 

För att beräkna volymflödet V̇2, vid ett annat tryck än de som anges, används 

 V�� = V�����	�
� , 
(1) 

 
där, V̇1 är angivet volymflöde enligt dystillverkaren vid trycket p1 (m3/s), p1 är angivet 

tryck enligt dystillverkaren (MPa), p2 är valt tryck (MPa). 

Kraften F, som verkar på ytan från strålen, ger 

 � = 
� �mv� = m� v + m�� = m� v = V� �2�� , (2) 

 

där V̇= V̇2, p=p2 och ρ är vattnets densitet. 

En parameter som är okänd, är strålen längd H. Eftersom lutningsvinkeln A1 är känd 

och höjden, h, mellan dysa och yta kan H beräknas med trigonometri. I figur 7 nedan 

visas geometrierna. 

 
Figur 7 visar strålens geometrier och vinklar. 
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För att beräkna H används 

 cos���� = �
� , (3) 

 

där H är den sökta, varpå ekvationen flyttas om och ger 

 � = �
 !"�#
� . 

(4) 

 

Arean som verkar på ytan från strålen är 

 � = 2$� tan (
� , (5) 

 
där, t är tjockleken på strålen (m), H är strålens längd (m) och α är dysans sprayvinkel 
(°). 
 

Därefter kan yttrycket I, beräknas 

 ) = *
# . (6) 

 

Genom att kombinera ekvation (2), (4) och (5) fås 

 ) = �� ���+
��� ,-./	

 . 
(7) 

 

Strålens bredd B, vid höjden H, är okänd, men löses trigonometriskt med dimensionerna 

enligt figur 7, och 

 0 = 21 = 2� tan (
� . (8) 

 

 

Antalet dysor n, som krävs för att täcka en sida på götet beräknas med 

 2 = 34�56
7  !"#89:6 , (9) 

 
där i figur 8 [16], beteckningarna åskådliggörs, och W är största bredden på götet (m), 

EO är överlapp vid ändarna (m), B är spraybredd vid höjden H (m), A0 är offsetvinkeln 

mellan strålarna (°) och SO är överlapp mellan strålarna (m). 
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Figur 8 visar geometrierna för dysanordningen. Överst till vänster visar anordningen från sidan. Överst till höger 

visar anordningen i götets färdriktning. 

 

För att få totala antalet dysor N, multipliceras n med antalet sidor på götet, i detta fall 

fyra, vilket ger N=4n. För att veta vilket totalflöde V̇tot, som systemet kommer att ha vid 

N dysor, används 

 ���;� = <V�  , (10) 

 
där, N är totala antalet dysor och V̇ är volymflödet för en dysa (m3/s). 

Nu måste pumpens flöde Qp, beräknas utifrån vilket flöde som krävs av alla dysor, 

genom 

 =� = 1,25<�� = 1,25���;� , (11) 

 

där 1,25 är en säkerhetsfaktor för att ha tillräckligt flöde i systemet, samt tryckförluster 

mellan pump och dysor. 
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Om en ackumulator är inkluderad i systemet, vilket är vanligast, för att undvika 

tryckslag som kan skada ventilerna vid för snabbt stopp av pump eller ventiler. För att 

beräkna pumpflöde med en ackumulator används 

 =A = =� �B
∆� , (12) 

 

där, ts är tiden det tar att rensa ett göt (s), ∆t är tiden efter rensningen och innan nästa 

göt ska rensas, illustreras i figur 9 (s). För att beräkna tiden det tar att rensa ett göt, ts, 

används 

 $D = E
F , (13) 

 

där, L är götets längd (m) och v är hastigheten på götet igenom rensningen (m). Och för 

∆t 

 ∆$ = $�;� G $D . (14) 

 

 

 
Figur 9 visar tidsaxeln och rensningstiden ts och tiden mellan rensningarna ∆t. 

Med ekvation (13) och (14) löst, kan ekvation (12) även lösas. Säkerhetsfaktorn 1,25 är 

inräknad och kommer in redan i ekvation (11).  

 

För att beräkna volymen Va (m3) vatten på ackumulatortanken används 

 �A = 1,5���;�$D = =A$D , (15) 

 

där 1,5 är säkerhetsfaktorn för att inte vattnet ska ta helt slut i systemet vid rensning. 

Och som en tumregel enligt DeMar [16], är volymen luft i ackumulatortanken tolv 

gånger större än volymen vatten, d.v.s Vl = 12Va. Och den totala volymen av vatten och 

luft blir då 
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 ��;� = �A + �H (16) 

 

Figur 10 [16] nedan, är en schematisk bild och visar vad som ingår i en typisk 

glödskalsrensning. Överst visas hur materialet går igenom rensningen och valsparet. 

Under dysorna visas ventiler som styr vattnet. Nederst till vänster syns pump, tank, 

filter, ventiler etc. Och nederst till höger syns ackumulatortankarna, varav den till 

vänster är fylld med vatten. 

 
Figur 10 är en schematisk bild över ett typiskt glödskalsrensningssystem. 
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Där i tabell 4 Förklaringarna till figur 10 finns. 

Tabell 4 visar positionernas beskrivning av komponenterna. 

Nr Komponent Nr Komponent 

1 Vattentank 11 Ventil, trycksida 

2 Cirkulationspump 12 Luft/vattenackumulator 

3 Cirkulationsfilter 13 Lufttuber 

4 Returfilter 14 Avstängningsventil, ackumulator 

5 Ventil, sugsida 15 Ventil för glödskalsrensning 

6 Högtryckspump och motor 16 Bypass ventil, prefill 

7 Säkerhetsventil, pump 17 Strypventil 

8 Resonator 18 Filter 

9 Avlastningsventil, pump 19 Ventilblock 

10 Ventil, retursida 20 Dyshuvud 
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4 Resultat 

Volymflödet V̇2, vid valt systemtryck p2=25 MPa och enligt tillverkaren vid p1=20 MPa 

ger ett volymflöde V̇1=158,39 l/min 

 V�� = 158,39��L
�M = 177,09	 H

QRS = 0,0029515	QT
D . 

(1) 

 

Den okända parametern H, beräknas först med ekvation (4) 

 � = M,�L
 !"�L° = 0,155	V. 

 

(4) 

V̇2= V̇, p2=p och ρ är vattnets densitet i kg/m3. Givna data sätts in i ekvation (7) och 

beräknas till 

 ) = 0,0029515 √�∙�L∙�MY∙ZZ[
�∙M,MM[\�∙M,�LL∙,-.T8°	

= 921883	]^ = 0,92	_]^. (7) 

 

Yttrycket enligt tidigare bör ligga mellan 0,5-1,0 MPa och helst så nära 1,0 som möjligt. 

Antalet dysor n, per sida på götet beräknas med ekvation (8), där spraybredden B är 

okänd och fås ur ekvation (9) 

 0 = 2 ∙ 0,155 ∙ tan `M°
� = 0,083	V. (8) 

 

Därefter räknas antalet dysor per sida ut 

 2 = M,a4�∙M,M�L
M,M[`  !"�L°9M,M� = 10,7	b$. (9) 

 
Därefter väljs närmsta heltal d.v.s. 11st dysor per sida. Och totala antalet dysor N, som 
krävs när götet har fyra sidor, ger N = 4∙11 = 44 st. 
 
För att beräkna totalflödet V̇tot, som systemet kräver används ekvation (11) 

 V��;� = 44 ∙ 0,0029515QT
D = 0,129866	QT

D . (10) 

 

Nu måste pumpens flöde Qp, beräknas utifrån vilket flöde som krävs av alla dysor 

genom 

 =� = 1,25 ∙ 0,129866 = 0,1623325	QT
D . (11) 
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För att beräkna pumpflödet med ackumulator Qa, används ekvation (12), där är ts och ∆t 

obekanta och beräknas genom (13) och (14) 

 $D = �
M,L = 4	b. (13) 

 

Och 

 ∆$ = 150 G 4 = 146	b. (14) 

 

Därefter med värdena insatta ger Qa.  

 =A = 0,1623325 e
�e\ = 0,0044475	QT

D . (12) 

 

Eftersom pump och ackumulator ska användas måste volymen på ackumulatortanken Va 

(m3), beräknas, som görs med 

 �A = 1,5 ∙ 0,0044475 ∙ 4 = 0,026685	V`, (15) 

 

där 1,5 är säkerhetsfaktorn för att inte vattnet ska ta helt slut. Och volymen luft i 

ackumulatortanken blir då 12∙0,026685 = 0,32022 m3. Och den totala volymen av vatten 

och luft blir 

 ��;� = 0,026685 + 0,32022 = 0,346905V` ≈ 0,35	V` (16) 
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I tabell 5 nedan, har alla resultat på beräkningarna summerats för enklare åskådning. 

Tabell 5 visar samlade resultaten på alla beräkningar. 

Beteckning Värde Enhet 

V̇2 0,0029515 m3/s 

H 0,155 m 

I 0,92 MPa 

B 0,083 m 

n 11 st 

N 44 st 

V̇tot 0,129866 m3/s 

Qp 0,1623325 m3/s 

ts 4 s 

∆t 146 s 

Qa 0,0044475 m3/s 

Va 0,026685 m3 

Vl 0,32022 m3 

Vtot 0,35 m3 
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5 Anläggning för glödskalsrensning 

På Ovako i Hofors, gjuts smält stål i kokiller. När smältan stelnat och separerats från 

kokillerna kallas dessa för göt. Dessa väger 4,2 ton per göt och transporteras från 

stålverket, till gropugnar i valsverket, för uppvärmning. Göten har kvadratiskt tvärsnitt 

som varierar från botten till toppen mellan 300 mm och 700 mm. Figur 11 visar hur 

kalla göt ser ut på Ovako. De flesta göt kommer in i ugnarna direkt från stålverket, där 

de ligger i ugnarna i ungefär fem timmar. Men på grund av exempelvis driftstopp måste 

göten tas ut ur ugnarna, som sedan svalnar. När dessa göt sedan är redo för vidare 

produktion läggs dom i ugnen igen, men uppvärmningen tar längre tid. 

 
Figur 11 visar några göt som har kallnat. 

När stålet värms upp bildas glödskal som kan bli upp till 20 mm tjocka, då göten ligger 

länge i ugnen och beroende av vilken stålsort som värms. Ett glödskal som är så pass 

tjockt är ett extremfall, exempelvis då göten stått i ugnarna över flera dygn jämfört med 

några timmar, på grund av exempelvis driftsstopp. Eftersom oxidationsprocessen 

fortsätter under hela tiden i ugnen, byggs bara mer glödskal på. Normalt ligger 

tjockleken mellan ca 1 mm till 10 mm beroende av tiden. I många fall sitter glödskalet 

kvar på göten och följer då vidare med i produktionen. 

 

Skulle stränggjutning användas istället för kokillgjutning kan en del av problemen 

försvinna. Då ugnar inte används för att värma stålen minskar tiden då ämnet är i 

atmosfären och mindre glödskal bildas. Det är dock en väldigt stor investeringskostnad 

som kan vara svår att motivera. Fördelarna med stränggjutning är att kvaliteten blir 
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jämnare, och det är färre arbetsmoment jämfört med kokillgjutning [20]. Stränggjutning 

är lämpligare för verk som tillverkar större serier av samma stålsort, samt att större 

volym av det smälta stålet går att använda till produktion [3], då operationer för att ta 

bort topp och botten på götet inte behövs. Däremot är kokillgjutning till fördel för 

Ovako, då de tillverkar stål med höga legeringshalter, vilket inte är lika gynnsamt vid 

stränggjutning, samt att Ovako tillverkar mycket varierande stålsorter i mindre serier 

och kan då tillverka endast det kunden behöver, utan att behöva tillverka stora serier för 

att det ska vara lönsamt. 

 

Vid götgjutning måste en bit av botten och toppen klippas av, och i bästa fall kan ca 

85,5 procent av götet användas till stålframtagning. Att glödskal bildas samt att ämnena 

även syrgashyvlas senare i produktionen påverkar mängden prima uttag som blir kvar. 

En sygashyvel använder en syrgasbrännare för att smälta bort ca 3 procent av vikten, 

där defekterna från det invalsade glödskalet finns. Ämnena hyvlas för att säkerställa 

kvaliteten, förhoppningarna är att kunna minska andelen som gashyvlas. Figur 12 

illustrerar hur mycket av ett göt som i slutändan är användbart för ståltillverkning. 

 
Figur 12 illustrerar hur mycket användbart stål som kan användas av ett göt. Bild från Ovako. 

Ovako har även vissa problem med slitna kokiller, och beroende på om det är i början 

eller slutet av tappningen av smält stål, kan ge mindre göt, det vill säga att götet inte 

väger riktigt 4,2 ton utan det kan bli upp till 170 kg mindre. Det tillsammans med att 

gashyveln, glödskal, toppavtag och bottenskrot reducerar vikten, gör att volymen stål 

som är användbart inte räcker till de längder som är tänkta. Vilket leder till att ett göt till 
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måste framställas. Men varje sats som gjuts består av 24 st göt som kommer från 

stålverket. Om glödskalet kan tas bort innan valsning ger det mindre defekter, som i sin 

tur leder till att gashyvlingen eventuellt inte behöver ta bort lika mycket som tidigare. 

Går det att öka prima uttaget ur götet med någon enstaka procent, kan det bidra till en 

stor besparing per år då Ovako i snitt producerat ca 320 000 ton/år de senaste tre åren. 

 

I och med att göten har kvadratiskt tvärsnitt som varierar, ger det vissa problem då det 

är viktigt att dysorna har samma avstånd från ytan. När götet transporteras på en 

rullbana är höjdskillnaden mellan botten och toppen på götet 400 mm, och på sidorna 

skiljer sig det 200 mm på vardera sidan. En skillnad på 400 mm, är för stort för att ha 

dysor med fast avstånd. När avståndet ökas mellan dysa och yta, minskar yttrycket, och 

effekten av det gör att vattnet kommer duschas på götet, utan att bryta det. I värsta fall 

kyls glödskalet ned och gör det svårare att rensa på grund av att vidhäftningen ökar 

mellan stålet och glödskalet. 

 

Resultatet av tidigare beräkningar har gett de viktigaste kriterier som denna utrustning 

behöver. Placeringen av glödskalsrensningen kommer att vara efter götvändaren, som 

tar götet från en vagn och lägger upp på rullbanan som går in i första valsparet. Pump 

och ackumulator bör placeras i närheten av dysorna, på grund av att ju längre avståndet 

blir, desto större blir tryckförlusterna. Utrymme finns att placera pumpen inom några 

meters avstånd. Figur 13 som är en förenklad layoutritning på den befintliga 

utrustningen, där götets flöde från ugnarna till första valsparet är markerat. Vid position 

1, gropugnarna, lyfts göten upp och placeras på position 2, götvagnen, som åker till 

position 3, götvändaren, och lägger götet på rullbanan. Vidare från götvändaren 

transporteras götet med smalaste änden först, in till position 4, första valsparet för 

valsning. Placeringen av utrustningen kommer alltså att vara mellan punkt 3 och 4. 
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Figur 13 visar götets väg i produktionen, från ugnar till valspar 1. 

I figur 14 nedan har komponenterna ritats in i layouten, där en ungefärlig placering är 

möjlig. Position 1 pekar på dysanordningen, som består av dysor, dyshuvud, 

linjärstyrningar, sprutbox, flexibla slangar mm, och som har dysor placerade runt hela 

götet. Position 2 är ackumulatortankarna varav en fylld med vatten och luft, de andra två 

bara luft. Position 3 är alla ledningar fram till dysanordningen. Och position 4 är 

pumpanordningen. De röda pilarna markerar götets väg genom produktionen. 

 
Figur 14 visar möjlig placering av glödskalsutrustningen. 

Inga ventiler eller övrig hydraulik är inritad, då detta endast är en grov skiss över 

placeringen. 
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Resultatet som visualiseras är inte ritat i detalj, då endast en metod skulle tas fram. 

Principen för en glödskalsrensning med vatten består förenklat av dysramper, som är ett 

rör där dysorna monteras i, högtrycksledningar, ackumulator och pump. Här presenteras 

endast hur problemet med varierat tvärsnitt ska lösas. 

 

De viktigaste parametrarna är bestämda eller beräknade för utrustningen, som tryck, 

flöde, avstånd, vinklar etc. Götet transporteras på en rullbana igenom 

glödskalsrensningen, och en viktig parameter att tänka på när utrustningen ritas är 

sprayvinkeln A1, som är 15 grader mot vertikalplanet. Götets plana ytor bildar en vinkel 

på 5 grader, och när götet ligger ner måste den övre dysrampen vara justerad 20 grader 

mot vertikalplanet för att kompensera götets vinkel, se figur 15. Den röda pilen visar i 

vilken riktning götet färdas. 

 
Figur 15 illustrerar dysornas olika vinklar mot vertikalplanet. Den röda pilen visar götets färdriktning igenom 

rensningen på rullbanan. 

Däremot uppifrån sett, måste dysramperna ha en vinkel på 17,5 grader då götets vinkel 

på 5 grader fördelas på vardera sidan om götet i figur 16. 



 

26 

 

 
Figur 16 är en vy ovanifrån. Götet färdas nedåt i bilden. 

Tanken är att ha rörliga dysramper mot götets tre sidor som inte ligger mot rullbanan, 

och en fast dysramp under götet, mellan rullarna. Avståndet som den översta rampen 

behöver färdas är maximalt 400 mm, som är höjdskillnaden mellan götets minsta, 

respektive största tvärsnitt. De två ramperna som ska röra sig i sidled kommer att röra 

sig halva sträckan jämfört med den övre. I figur 17 nedan visualiseras dysramperna som 

fritt hängande i luften, där de röda pilarna symboliserar riktningarna som dysramperna 

färdas. 

 
Figur 17 till vänster, visar dysrampernas tänkta förskjutningar. Till höger visa samma förskjutningar, men en annan 

vy. Pilarna illustrerar riktningarna på dysrampernas rörelser. 

Det finns en mängd olika sätt att lösa dysrampernas rörelse till och från götet. Med 

linjära-, cirkulära-, excentriska- och vridande rörelser exempelvis. Då fokus har varit att 

ta fram en metod för att rensa och hålla samma avstånd längs götet, definieras endast 

rörelsen. 
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6 Diskussion 

Problematiken med tidigare forskning som är gjord inom området, är att det mesta görs i 

laboratorier i liten skala på mindre ämnen. Och det mesta av forskningen som behandlar 

egenskaperna hos glödskalet, ofta analyserats i kallt tillstånd. Där resultatet ofta inte är 

relevanta då glödskalet ska rensas i varmt tillstånd. Och som bekant är just temperaturen 

en viktig faktor vid uppbyggnaden av glödskalet och dess egenskaper. För att kunnat få 

ett bra underlag att använda vid beräkningarna, skulle tester utförts i det aktuella verket. 

Där olika ståltyper observeras, oxidskikt samlas in för analys av sammansättning, och 

tester utförs för att bestämma de mekaniska egenskaper som glödskalet har vid 

valsningstemperaturen. Tyvärr fanns inte tid eller resurser att göra dessa mätningar. 

Men det hade varit värdefullt att ha gjort dessa tester och fått mer korrekt data. 

 

Att utgå ifrån vad andra valsverk använder för parametrar vid glödskalsrensning, kanske 

inte är den optimala lösningen. Men det ger en god utgångspunkt att börja räkna efter. 

Bara för att det fungerar för många andra, behöver det inte betyda att samma goda 

resultat uppnås här. De värden som antogs utifrån dessa kända parametrar, hade gett 

mer validitet åt resultatet, om mer detaljer fanns om vad verken framställer. Istället för 

att ordet specialstål, från den summerade tabellen över andra valsverk, användes som 

jämförelse med vad Ovako tillverkar, och som kan vara relevant, borde mer fakta tas 

fram om vilka stålsorter det handlar om. Ovako framställer också specialstål, men det 

ingår väldigt många olika ståltyper under kategorin specialstål. Därför hade det varit bra 

att undersöka vilket eller vilka snarlika ståltyper hos Ovako som har svårrensat 

glödskal, letat och jämfört liknande stål hos konkurrenter, och valt parametrar därefter. 

 

Tryck, flöde, avstånd och vinklar är parametrar som påverkar varandra. Ökas trycket 

kan avståndet mellan dysa och yta ökas och ändå uppnå samma yttryck. Detta är 

parametrar som behöver mer beräkningar, tester och jämförelser. I beräkningarna för 

pumparnas kapacitet, användes en säkerhetsfaktor på 1,25 för att säkerställa att flödet är 

tillräckligt under hela rensningen. Däremot användes en säkerhet på 1,5 till beräkningen 

av ackumulatorn. Dessa värden är endast approximationer som bör undersökas 

ytterligare och beräknas om vid konstruktion, då förluster i ledningar och ventiler inte är 

medräknade mer än i generellt fall, i faktorn 1,25. De extra 50 procenten som finns i 

ackumulatorn försvinner om systemet körs 2 sekunder för länge. Det är en snäv 
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marginal varpå den siffran bör vara större. Resultatet som beräknats fram i denna 

rapport, kommer troligen att ge ett bra resultat. Men som med mycket annat, går det 

alltid att optimera och experimentera ytterligare. Till exempel kanske vissa stålsorter 

inte kräver lika högt tryck eller högt flöde som de tuffaste glödskalen. Då kan dessa 

värden sänkas och ändå ge bra resultat, men till mindre förbrukning av el och vatten. 

Pengar är alltid en viktig faktor vid investeringar. Många drar sig för att investera i dyra 

utrustningar. Men skulle en utrustning som rensar glödskal, göra att andelen prima uttag 

per göt ökas med bara någon enstaka procent, skulle en dyr investering betala sig under 

en kort period. Det är för att den volym stål som produceras vid verken är flera hundra 

tusen ton i storlek, och en enstaka procent på den volymen kan vara en besparing för 

företaget. 

 

I Sverige, på många av de valsverk som har glödskalrensning, rensas oftast plåt, ämnen 

med jämnt tvärsnitt och tråd. Dessa verk har oftast inte problemet att tvärsnittet ändras. 

I det koncept som togs fram, har styrningen av utrustningen utelämnats då det är en 

fråga som bör tas upp under konstruktionsfasen och tillverkningen av utrustningen. 

 

Den här rapporten kan vara grund för framtida arbete, där mera tester på göt som 

produceras på Ovako, bör utföras för att ge verklighetsbaserade data. När utrustningen 

ska konstrueras bör den göras flexibel, och med flexibel menas exempelvis att 

dysrampen är justerbar mellan dysorna. Det för att ha möjligheten att ändra viktiga 

parametrar, exempelvis avstånd mellan dysorna och avstånd mellan dysor och göt, för 

att effektivt avverka de olika glödskalen efter dess olika krav. 
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7 Slutsatser 

Att rensa glödskal med hjälp av vatten har vid undersökning i tidigare forskning och 

arbeten, visats vara den metod som används mest i valsverk. Viss forskning har även 

gjorts, att med en slungrens, slunga kulor eller annat blästermedel, mot ytan som ska 

rensas. Den metoden ansågs vara för ny och obeprövad för det här ändamålet, då endast 

tester utförts i laboratoriemiljö, och inte ute i producerande verk. Även att blanda i 

slipmedel i vattnet vid rensning med högt tryck har undersökts. På grund av praktiska 

problem vid kommersiellt bruk, valdes den metoden bort. 

 

Vatten och högt tryck valdes som metod att gå vidare med. Ett systemtryck på 25 MPa 

valdes och ett totalflöde på ca 130 l/s beräknades. Avståndet mellan dysor och ytan 

valdes till 150 mm som var ett medel, med en vinkel på 15 grader mot normalen till 

ytan.  

 

Ovakos göt är kvadratiska med varierat tvärsnitt, vilket skiljer sig en del från vad många 

valsverk glödskalsrensar. Vinklarna på strålarna justerades till 15 grader mot götets alla 

sidor. Vid varierat tvärsnitt måste inte bara ändrade avstånd tas i beaktning. På grund av 

geometrin blir vinklarna olika vid betraktning från sidan jämfört med ovanifrån. Det är 

viktigt att vinkeln på strålen alltid är 15 grader mot normalen på götets ytor, och inte 

mot en vertikal. För att hålla rätt avstånd, måste dysramperna (det vill säga de rör som 

dysorna monteras i), utföra en rörelse som kan vara linjär, excentrisk, roterande etc. 

huvudsaken att vattenstrålarna täcker hela bredden på götet och har samma avstånd. 
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