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1 Abstract 

This report describes how the simulation model EAFMelt have been updated with a more 
modern and user-friendly interface for Windows. The accuracy and the sensitivity of this 
simulation model are investigated where the model proved high sensitivity to variations in 
input of values that are difficult to set. The model has been evaluated for us to regulate 
oxygen injection that minimizes the amount of carbon monoxide in the off gases. 

 

I denna rapport redovisas hur simuleringsmodellen för ljusbågsugnar EAFMelt har 
uppdaterats med ett modernare och mer användarvänligt gränssnitt för Windows. 
Simuleringsmodellens noggrannhet och känslighet undersöks där modellen påvisade hög 
känslighet för variationer i svårdefinierade indata. Modellen har utvärderas med avseende på 
användning för reglering av syretillförsel i syfte att minimera mängden kolmonoxid i 
rökgaserna.  
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3 Inledning 

Detta examensarbete är sista momentet för civilingenjörsutbildning i elektroteknik med 
inriktning Reglerteknik. Utbildning är genomförd vid Luleå tekniska universitet, institutionen 
för Systemteknik. 

Examensarbete gjordes på uppdrag av ESSGE Systemteknik AB i Piteå. 

3.1 Bakgrund 

ESSGE Systemteknik AB är verksamma inom konsultation för ljusbågsugnar och säljer bland 
annat ett egenutvecklat program för dynamiska simuleringar av olika typer av ljusbågsugnar. 
Användargränssnittet behöver förnyas och simuleringsmodellen i programmet kan ha 
potential att användas till mer än simuleringar. En implementering av simuleringsmodellen 
har gjorts för Windows i Visual Basic. Detta program uppfyller inte kraven på 
användarvänlighet samt att simuleringsmodellen behöver kompletteras med fler funktioner.  

3.1.1 Ljusbågsugnar 

 
 

 
Figur 3.1.1.1: Sketch av en ljusbågsugn. 
Ljusbågsugnar används primärt för smältning av järnskrot. Smältning sker med hjälp av 
elektrisk energi, antingen i form av DC eller AC. En AC ugn har tre elektroder och en DC ugn 
har oftast en elektrod. Förutom elektrisk energi tillsätts energi genom brännare som bränner 
olja eller naturgas. Det sker också energiutveckling genom förbränning av organiska material 
i skrotet och efterförbränning av rökgaser, denna försöker man få så fullständig som möjligt 
genom att tillsätta syre. Järnskrotet chargeras i en eller flera omgångar, legeringar tillsätts 
samt kalk som slaggbildare. När processen är klar tappas smältan ut genom att man normalt 
tippar ugnen med hjälp av hydraulik. För att säkerställa att inga farliga gaser läcker ut under 
processen, som kan skada arbetsmiljön, så behöver ugnen hålla ett konstant undertryck. 
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3.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att utveckla simuleringsmodellen som är grunden i det befintliga 
programmet EAFMelt. För att ge en bättre användarvänlighet bör en komplett grafisk version 
tas fram. Simuleringsmodellens har visat upp en noggrannhet som gör att den kan vara 
lämpad för att skatta icke mätbara storheter i processen. Vilka möjligheter detta ger och 
huruvida det kan användas för reglering av processen undersöks i detta arbete. 
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4 Metoder 

Arbetet har genomförts i två delar, dels programmering av ett nytt användargränssnitt till den 
befintliga simuleringsmodellen och dels en undersökande del av utökade 
användningsområden. 

4.1 Befintliga simuleringsmodellen 

ESSGE Systemteknik har ett egenutvecklat program för dynamiska simuleringar av 
smältprocessen i ljusbågsugnar.  

4.1.1 Matematiska modellen 

Nedan följer en sammanfattning av den matematiska modellen som används för simuleringar i 
EAFMelt. Utförligare information finns i programmets manual ”EAFMELT, Dynamic 
Simulation of Melting Process in Arc Furnaces, User Manual” [1]. 

 
Figur 4.1.1.1: Beräkningskärnan i modellen levererar ett resultat baserat på en uppsättning indata 

 
Figur 4.1.1.2: Indata för den matematiska modellen. 

Resultat ger information om processtemperaturer, energiåtgång, förluster, materialbalans, 
stålanalys, slagganalys och rökgasanalys.  

Processtemperaturerna beräknas utifrån den totala energibalansen tillsammans med 
delbalanser för att beräkna rökgasförluster och förluster genom slagg. 

Beräknings- 
kärna 

Resultat Indata 

• 41 Geometriska storheter 
• 36 Termiska och fysikaliska koefficienter 
• Två parametrar och en matris 2x2 till 2x30 värden för rökgaskontroll 
• 15 parametrar och en matris 5x2 till 5x30 värden för elförsörjning  
• Fem parametrar och en matris på 15x1 till 15x10 (1 till 10 korgar med skrot) värden för skrottillförsel 
• En matris med 5x0 till 5x10 värden per korg med skrot för järnsvamp 
• En matris med 7x0 till 7x10 värden per korg med skrot för kalk 
• En matris med 6x0 till 6x10 värden per korg med skrot för kol, koks 
• En matris med 7x0 till 7x10 värden per korg med skrot för legeringstillsatser 
• En variabel och en matris 5x0 till 5x10 värden per korg med skrot för väggbrännare  
• En variabel och en matris 5x0 till 5x10 värden per korg med skrot för dörrbrännare 
• En matris med 5x0 till 5x10 värden per korg med skrot för syretillförsel 
• En matris med 5x0 till 5x10 värden per korg med skrot för slaggluckan 
• En matris med 10x0 till 10x10 värden per korg med skrot för elektriska programmet (AC ugn)  
• En matris med 2x0 till 2x10 värden per korg med skrot för vattenkylning av elektroder 
• En matris med 2x0 till 2x10 värden per korg med skrot för locket på ugnen  
• En matris med 2x0 till 2x10 värden per korg med skrot för slagg tappning  
• En matris med 2x0 till 2x10 värden per korg med skrot för stål tappning 
• Sju parametrar för att inställning av noggrannhet i till den olinjära ekvationslösaren 
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Beräkningen av processtemperaturer är av starkt olinjär natur och modellen är begränsad till 
lösningen av två okända variabler, temperaturen för skrotet/smältan och slaggen. De olinjära 
ekvationerna löses av SOLVEQ som är en modifikation av Newtons iterationsmetod [1]. 

För interpolering av temperaturberoende data används kubiska interpoleringsfunktioner. 

Temperaturen för rökgasen beräknas genom energibalansen mellan förbränningsenergin från 
oxidation av elektroder, brännbart material i skrotet, syrgasbrännare, efterförbränning av 
kolmonoxid och värmeöverföringen från rökgaserna till skrotet, isoleringen av ugnen, vägg 
och tak paneler, taket och elektroderna. Denna värmeöverföring är modellerad som strålning 
från gasen med i modellen framräknade koefficienter. Vid avsaknad av syre för fullständig 
efterförbränning i ugnen beräknas en minskningsfaktor som minskar resulterande energi och 
temperatur.  

Värmeförluster beräknas för varje del i ugnen. Förlusterna delas upp i en fast förlust och en 
varierande.  

Slaggtemperaturen beräknas med hjälp av energibalansen mellan tillförd energi och 
energiförbrukningen, förluster och energitillskott vid oxidation av kol och metaller i skrotet. 

Skrotet beskrivs av tid för chargering, vikt, genomsnittlig densitet, medelstorlek på skrotet, 
innehåll av brännbara material såsom olja. Innehåll av kol, silikon, magnesium, krom och 
nickel, utbyte av metaller och genomsnittlig temperatur. Den genomsnittliga densiteten ökar 
och ytan för värmeöverföring minskar med medeltemperaturen på skrotet. Baserat på skrotets 
innehåll beräknas korrekt entalpi och smälttemperatur. 

DRI, direktreducerat järn, järnsvamp beskrivs av tid för inmatning, imatningstakt, grad av 
reducering, innehåll av kol och entalpin från förvärmning. 

Kalk och bildande av slagg är modellerad som bollar vilka behöver viss smälttid. En modell 
för energibalans beräknar tiden för smältning imatad kalk baserad på energin det tar för att 
bilda slaggen, densiteten, värmeöverföringen, storleken, och initial temperatur på kalken. 
Samma typ av modell används för beräkning av imatat kol, koks och legeringar. 

Vägg och dörrbrännare beskrivs av vilken tid de används, hur mycket olja eller gas och syre 
som injiceras. Brännarna kan modelleras med över eller underskott av syre utifrån fullständig 
förbränning av bränslet samt efterförbränning som följd av överskott av syre. 

Syrelansen eller syrelanserna beskrivs av tid för användning och mängd syre, kol och kalk. 

Inläckage av luft beräknas utifrån genomsnittligt angivet undertryck i ugnen och ugnens 
öppningar, beskrivna av dess dimensioner och användningen av slaggluckan. Utifrån 
mängden syre i luften och överskottet av syre från brännarna beräknas sedan i vilken 
utsträckning som kolmonoxid efterbränns. 

Elektriska effekttillförseln till ugnen beräknas utifrån givna effektprogram som beskriver 
tiden, sekundär spänning, elektrodspänning och impedansen. En modell används för att 
beräkna förändringen i aktiva och reaktiva effekten och på grund av inverkan av 
temperaturen. System som SVC (Static Var Compensator) för reaktiv effektkompensering och 
stabilisering av nätet tas också med i beräkningen. 
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Genom att spraya elektroderna med vatten minskas oxidationen på sidorna av dessa. Detta 
medför att vattnet förångas vilket medför ökad energiåtgång och ökade rökgasförluster då 
flödet av rökgaser också ökar. 

Taket beskrivs huruvida det är öppet eller stängt och tiderna för detta. Utifrån det beräknas 
energiförlusterna vid öppet tak. 

Slaggtappning modelleras för att utifrån lutandet av ugnen beräkna totala massan i ugnen. 
Tappning av stålet modelleras också för att beräkna temperaturen och energin som är kvar i 
ugnen. 
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4.1.2 Verifiering av modellen mot verkliga fall 

ESSGE Systemteknik AB har jämfört simuleringsresultat med ett antal verkliga ugnar och 
visar en noggrannhet bättre än 2-3% för alla jämförda ugnar [2]. 
 

    (Beligien) (Sverige) (Tyskland) Avvikelse 

   Mätt Sim Avvikelse Mätt Sim Avvikelse Mätt Sim Avvikelse (Abs. Värde) 

   res. res.   Res. res.  res. res.   Medel Max 

 Input values                  

Transformer power MVA 120 120 0,0% 85 86 1,2% 75 75 0,0% 0,4% 1,2% 

Shell diameter m 7 7 0,0% 6,8 6,8 0,0% 6,3 6,3 0,0% 0,0% 0,0% 

                   

Charged scrap and pig iron ton 165 165 0,0% 136 136 0,0% 90 90 0,0% 0,0% 0,0% 

                   

Bucket 1 Scrap ton 85 85 0,0% 66,4 66,4 0,0% 51 51 0,0% 0,0% 0,0% 

               Pig iron ton 0 0   13,6 13,6 0,0% 0 0   0,0% 0,0% 

Bucket 2 Scrap ton 80 80 0,0% 56 56 0,0% 39 39 0,0% 0,0% 0,0% 

               Pig iron ton 0 0   0 0  0 0      

Charged carbon kg 0 0   0 0  200 200 0,0% 0,0% 0,0% 

Charged slag former kg 4400 4400 0,0% 5000 5000 0,0% 4600 4600 0,0% 0,0% 0,0% 

                   

Burners                  

Fuel (natural gas) Nm3 480 475 -1,0% 299 299 0,0% 448 449 0,2% 0,4% 1,0% 

“ Nm3/min 19,2 19 -1,0% 13 13 0,0% 15,5 15,5 0,0% 0,3% 1,0% 

Oxygen Nm3 960 950 -1,0% 644 645 0,2% 900 898 -0,2% 0,5% 1,0% 

“ Nm3/min 38,4 38 -1,0% 28 28 0,0% 31 31 0,0% 0,3% 1,0% 

Oxygen post combustion Nm3 0 0   0 0  1100 1100 0,0% 0,0% 0,0% 

“ Nm3/min 0 0   0 0  50 50 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxygen lances                  

Carbon kg 845 825 -2,4% 325 320 -1,5% 400 400 0,0% 1,3% 2,4% 

“ kg/min 25 25 0,0% 20 20 0,0% 40 40 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxygen Nm3 1835 1850 0,8% 2400 2350 -2,1% 1800 1800 0,0% 1,0% 2,1% 

“ Nm3/min 49,6 50 0,8% 50 50 0,0% 60 60 0,0% 0,3% 0,8% 

                   

Results             

Production                  

Tap to tap time min 84 84 0,0% 65 65 0,0% 46 46 0,0% 0,0% 0,0% 

Power on time min 63 63 0,0% 47 47 0,0% 34 34 0,0% 0,0% 0,0% 

Power off time min 21 21 0,0% 18 18 0,0% 12 12 0,0% 0,0% 0,0% 

Tapping temperature °C 1660 1662 0,1% 1625 1638 0,8% 1628 1637 0,6% 0,5% 0,8% 

Yield p.u. ? 0,924   0,92 0,92 0,0% 0,89 0,89 0,0% 0,0% 0,0% 

                   

Specific Consumption                  

Electrical energy kWh 72996 71860 -1,6% 49547 49900 0,7% 30440 30710 0,9% 1,1% 1,6% 

“ kWh/ton 442 438 -0,9% 364 367 0,8% 338 341 0,9% 0,9% 0,9% 

Natural gas Nm3/ton 2,9 2,9 0,0% 2,3 2,2 -4,3% 5 5 0,0% 1,4% 4,3% 

Carbon kg/ton 5,1 5 -2,0% 4,6 4,6 0,0% 6,7 6,7 0,0% 0,7% 2,0% 

Oxygen Nm3/ton 17 17 0,0% 22,4 22 -1,8% 42,2 42,2 0,0% 0,6% 1,8% 

Slag former kg/ton 26,7 26,7 0,0% 36,8 36,8 0,0% 50,7 51,1 0,8% 0,3% 0,8% 

Tabell 4.1.2.1: Jämförelser mellan simulerade resultat och uppmätta värden från tre olika ugnar.  

Tabell 4.1.2.1 är ett utdrag med tre jämförelser mellan simulerade värden och uppmätta 
värden kan utläsas från tabellen är att avvikelserna understiger tre procent i alla fall utom ett 
fall för naturgas. Det kan inte uteslutas att avvikelsen på drygt fyra procent härstammar från 
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ett avrundningsfel på grund av för få värdesiffror. Vissa värden går inte att jämföra då det inte 
går att mäta dessa på den verkliga processen.  

Det framgår inte ur ESSGEs rapport [2] hur ugnens och det aktuella fallets parametrar har 
tagits fram för simuleringen. Det kan därmed inte säkerställas att resultatets noggrannhet är ett 
resultat av intrimning av parametrar för att uppnå önskat simuleringsresultat.  

4.1.3 Verifiering av modellen genom känslighetsanalys 

Beräkningarna i modellen görs baserat på ett stort antal parametrar, se figur 4.1.1.2. 
Geometriska värden som i vissa fall kan vara svåra att ange korrekt då de är genomsnittliga 
värden och eller värden som ändras i takt med att ugnen används. Termiska och fysikaliska 
koefficienter som kan påverkas av omgivningsförhållande och även skicket på ugnen. 
Sammansättning av järnskrotet och tillsatser beskrivs också med genomsnittliga värde och 
styrningen av ugnen anges i modellen genom stegfunktioner över tid [1]. De variabler som 
beräkningarna baseras på kan följaktligen vara svåra att korrekt mäta eller definiera för en 
specifik ljusbågsugn.  

I syfte att bedöma modellens känslighet för ändringar i parametrar som kan vara svårbedömda 
simuleras ett antal scenario där ett värde ändras inom ett intervall kring det standardvärde som 
är definierat [1] för den storleken på ugn medan samtliga andra värde hålls konstanta. 
Nyckelvärden valda att jämföras vid dessa simuleringar är smältans temperatur vid tappning, 
elektriska energiåtgången och rökgasens volym och sammansättning.  

 
Graf 4.1.2.2: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av förändring i tjockleken på 

det eldfasta materialet i ugnens botten. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med diameter på 6 m 

och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för tjockleken på det eldfasta materialet är 66 mm 

[1]. 

Tjockleken på det eldfasta materialet kan ses som en funktion av hur ugnen används och dess 
serviceintervaller. Det varierar för ugnens botten typiskt mellan 500-700mm [3]. I Graf 
4.1.2.2 visas påverkan på den beräknade tapptemperaturen och elektriska energiåtgången när 
det eldfasta materialets tjocklek ändras inom detta intervall.  
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Graf 4.1.2.3: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av förändring av 

genomsnittliga tjockleken på slagg som stelnat mot ugnsväggen. Simulering är gjord med standardvärden för en 

ugn med diameter på 6 m och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för genomsnittlig 

slaggtjocklek på ugnsväggen är 30 mm [1]. 

Tjockleken på stelnad slagg längs väggar och tak är en parametrar som kan ändras med 
ugnens skick. Graf 4.1.2.3 visar dess påverkan på simuleringsresultatet. 

 
Graf 4.1.2.4: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av förändring av 

genomsnittliga luftspalten mellan ugnen och dess lock. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med 

diameter på 6 m och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för genomsnittlig luftspalt är 20 mm 

[1]. 
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Parametrar relaterade till ugnens öppningar och trycket i ugnen har en direkt påverkan på 
inflödet av luft och därmed rökgasernas volym och sammansättning. 

 
Graf 4.1.2.5: Graf hur rökgaserna påverkas av förändring av den genomsnittliga luftspalten mellan ugnen och 

dess lock som uppstår på grund av ojämnheter. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med 

diameter på 6 m och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för genomsnittlig luftspalt är 20 mm 

[1]. 

Det uppstår en luftspalt mellan ugnen och dess tak på grund av ojämnheter och materialrester 
vilket påverkar inflöde av luft till processen [1]. Graf 4.1.2.4 visar dess på verkan på 
beräkningsresultatet för tapptemperaturen och Graf 4.1.2.5 visar påverkan av 
beräkningsresultatet för rökgasernas sammansättning och volym.  

  
Graf 4.1.2.6: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av förändring av undertrycket 

i ugnen. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en transformator med 

effekten 70 MVA. Standardvärde för undertryck är -15 Pa [1]. 
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Graf 4.1.2.7: Graf hur rökgaserna påverkas av förändring av undertrycket i ugnen. Simulering är gjord med 

standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för 

undertryck är -15 Pa [1] 

Undertrycket i ugnen styr inläckaget av luft genom ugnens olika öppningar. Graf 4.1.2.6 och 
4.1.2.7 visar dess påverkan på resultatet. 

 
Graf 4.1.2.8: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av till viket grad slaggluckan 

är fortsatt öppen i stängt läge. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en 

transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för hur öppen luckan är i stängt läge är 20 % [1]. 
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Graf 4.1.2.9: Graf hur rökgaserna påverkas av förändring av till vilken grad slaggluckan är fortsatt öppen i 

stängt läge. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en transformator med 

effekten 70 MVA. Standardvärde för hur öppen luckan är i stängt läge är 20 % [1]. 

Även i stängt läge för slaggluckan så är inläckaget av luft 10 % till 20 % av fullt öppen 
lucka[4]. Graf 4.1.2.8 och 4.1.2.9 visar hur det påverkar resultaten. 

 
Graf 4.1.2.10: Graf hur tapptemperaturen och elektriska energiåtgången påverkas av mängden organiskt 

material i skrotet. Simulering är gjord med standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en 

transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för mängden organiskt material är 2 kg / 1 ton skrot [1]. 
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Graf 4.1.2.11: Graf hur rökgaserna påverkas av mängden organiskt material i skrotet. Simulering är gjord med 

standardvärden för en ugn med diameter på 6 m och en transformator med effekten 70 MVA. Standardvärde för 

mängden organiskt material är 2 kg / 1 ton skrot [1]. 

Skrotet innehåller organiskt material som förbränns, graf 4.1.2.10 och 4.1.2.11 visar hur det 
påverkar resultaten. 

De jämförelser gjorda av ESSGE Systemteknik AB har gjort med uppmätta värde [2] stödjer 
att modellen har en god överenstämmelse med i valda fall uppmätta resultat. Samtidigt så ger 
studier av simuleringar i programmet där exempel på potentiellt svårdefinierade värden 
varieras inom ett intervall kring det normala värdet, graf 4.1.2.2 till 4.1.2.11, i många fall 
väsentligt större påverkan på simuleringsresultatet än de avvikelser som presenteras i 
jämförelserna mot verkliga processer.  

Varieras de data som använts för jämförelser i graf 4.1.2.2 till 4.1.2.11 i kombination med 
±5% från deras standardvärde [1] blir det i extremfallet en beräknad tapptemperatur på 
1716.5°C att jämföras med basvärdet på 1702.9°C då samtliga parametrar är angivna till sina 
standardvärden. Det ger en differens på 13,6°C vilket också har en väsentligt större påverkan 
på simuleringsresultat än ovan nämnda avvikelse mot verkliga processer. 

Detta tyder på att modellens potentiella tillförlitlighet kräver mycket god intrimning mot 
aktuell ugn och att detta kontinuerligt justeras för att kompensera för slitage samt påverkan av 
underhåll och reparationer av ugnen. 
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4.2 Vidareutveckling av användargränssnitt till EAFMelt 

 
Figur 2.2.1: Välkomstbild till programmet EAFMelt. 

Då användarvänligheten och översikten kan ökas markant från det textbaserade programmet i 
Quick Basic finns ett behov att skapa ett nytt användargränssnitt. En vidareutveckling av 
programmet i Visual Basic är gjord av en av köparna till det gamla textbaserade programmet i 
USA. Detta program har enligt ESSGE Systemteknik AB en del brister, bland annat då det är 
utvecklat från en äldre version av EAFMelt i Quick Basic som saknar funktioner som senaste 
MS-DOS versionen har kompletterats med. 

4.2.1 Krav för användargränssnittet 

För att få en användbar slutprodukt så fördes en diskussion med ESSGE systemteknik AB om 
vilka krav och funktioner som fanns på implementation.  
 
Det sågs som naturligt att skapa ett program som använder Microsoft Windows som plattform 
och att implementera det i programspråket Visual Basic. Programvara för att programmera i 
Visual Basic finns tillgänglig på ESSGE Sysemteknik AB samt att man har kunskaper att 
förstå och eventuellt ändra källkoden för framtida burk. 

Originalprogrammet är gjort i Quick Basic och en version finns redan implementerad i Visual 
Basic vilket kan återanvändas i den mån det är lämpligt. Programmet skall vara grafiskt och 
mer lättanvänt program än den textbaserade versionen. Det är lämpligt för gamla användare 
att upplägget är liknande. Till detta är också Visual Basic lämpligt. Nackdelen är att 
programmet lätt blir onödigt stort och resurskrävande. Till denna typ av applikation på en 
någorlunda modern PC är dock detta inte ett relevant problem. Programmet skall passa till 
bland annat bärbara datorer och skall därför fungera bra att visa med en skärmupplösning på 
1024x768 bildpunkter. 
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Krav på funktioner i programmet: 
o Tydligt upplägg för att ange data som anges av användaren 
o Spara och skriva ut indata 
o Presentera resultat i sammanfattning, tabellformat och grafiskt med möjlighet att 
skriva ut. 
o Exportera data till exempelvis Microsoft Excel. 
o Hjälpfunktion i form av att presentera manualen 
o Val av standardvärde vid påbörjande av ett nytt projekt 

4.2.2 Befintliga implementationen i Visual Basic  

En översiktlig genomgång av koden för denna implementation samt analys av en del 
begränsningar och fel vid körning genomfördes. Resultatet av genomgången var ett beslut att 
detta program inte kunde användas till mer än en inspiration till det grafiska upplägget. Den 
bakomvarande programkoden var inte gjord på ett tillräckligt enkelt eller beskrivande sätt för 
att bygga vidare på. Koden saknade kommentering och inga delar var heller tillräckligt 
moduluppbyggda för att kunna användas utan en ny implementation. 

4.2.3 Ny implementation av EAFMelt 

Arbete med att skapa en ny implementation i Visual Basic utgår som tidigare beskrivits från 
simuleringsmodellen i det gamla programmet och vissa grafiska bitar utgår från en externt 
framtagen Windows-version av programmet.  

Tillvägagångssätt 

För att skapa programmet skapades först en grundläggande ram för programmet och dess 
fönster. Därefter skapades ett fönster för input från användaren och ett fönster för 
resultathantering. Bägge dessa fönster har ett fliksystem för att kunna hantera all information 
på ett överskådligt sätt. Den textbaserade versionen har ett menysystem där undermenyerna 
stämmer relativt väl med de olika flikarna. Varje flik har försetts med olika komponenter för 
att visa och ta emot information. 

När det grafiska gränssnittet var definierat så skapades programmeringskod för att hantera alla 
kontroller samt exekvera programmets funktioner. För de matematiska beräkningarna till 
simuleringen skapades ett eget program som exekveras från huvudprogrammet och skickar 
data genom att lagra dem i binära filer på disken. Även alla standardvärden är lagrade i binära 
filer på disk. Övriga funktioner i programmet är skrivna i olika moduler i huvudprogrammet. 
Programmet har skapats så det ska vara lätt att känna igen sig som Windowsanvändare. En del 
standardmoduler har använts, framförallt för kommunikationen med användaren angående 
spara, öppna och skriva ut.  

För mer specifika dialoger med användaren så skapades program med egna anpassade 
dialogfönster. 
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Fönster för input 

I figur 4.2.3.1 visas flik 1 av 19 i inputfönstret. De olika värdena som ska anges är uppdelade i 
grupper för att få samma typ av parametrar samlade och för att användare från tidigare 
versioner ska ha lättare att känna igen sig. 

 
Figur 4.2.3.1: Exempel på Inputfönstret. Geometriska storheter visas 

De olika flikarna som finns är: 

1. Geometriska dimensioner 
2. Termiska och fysiska koefficienter 
3. Rökgaskontroll 
4. Elektrisk energiförsörjning 
5. Skrotprogram 
6. Järnsvampsprogram 
7. Kalkprogram 
8. Kol och koksprogram 
9. Legeringsprogram 
10. Brännarprogram 

11. Syrgaslansprogram 
12. Slagglucksprogram 
13. Elektriskt program, AC 
14. Elektriskt program, DC 
15. Vattningsprogram för elektroder 
16. Program för taket 
17. Slaggtappningsprogram 
18. Ståltappningsprogram 
19. Tidssteg i simulering, processtid 

och noggrannhet 
 
För varje grupp av värden finns möjlighet att ange en rubrik. Värdena skrivs in i textrutor. 
Dessa rutor accepterar endast korrekta värden. Vissa värden har ett inbördes förhållande och 
ändras ett av dem beräknas och uppdateras automatiskt de relaterade värdena. Denna funktion 
kan avaktiverats av användaren.  
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För de olika värdena som ändras med tiden anges tidpunkt och nytt värde i programmet. 
Användaren anger för varje program hur många steg som ändras. Programmen för rökgas och 
elektrisk parallell last anges i upp till 30 steg. Resterande program anges i upp till tio steg för 
vardera korg med skrot. Antal korgar med skrot, tidpunkt i processen för chargering och dess 
innehåll anges i skrotprogrammet. 

 
Figur 4.2.3.2: Exempel på Inputfönstret. Elektriska programmet för AC-ugnar 

Elektriska programmet ställs in på två olika flikar beroende på om det är en AC-, eller en DC-
ugn. Figur 4.2.3.2 visar ett exempel på hur elektriska programmet för en AC-ugn ser ut. För 
ett smidigare användande kan man här välja att göra en förberäkning efter varje steg där 
önskad skrottemperatur anges. 

Programmeringsmässigt är detta fönster uppbyggt med en kontroll som hanterar aktuell flik 
och därmed visar den textbaserade information samt de textrutor som är aktuella. För de 
flervalsalternativ som finns används rullningslistor. Med dessa kan man för en brännare välja 
olja eller naturgas och välja antal steg för programmet samt aktuell skrotkorg. När sedan dessa 
värden ska användas i programmet läser programmet igenom samtliga textrutor och sparar ner 
de i variabler och matriser. 
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Fönster för resultatpresentation 

Resultatfönstret är likt inputfönstret baserat på ett fliksystem som användaren kan bläddra 
mellan. Flikarna för presentation av summeringar är textbaserade medan övriga flikar har två 
olika tryckknappar för graf eller tabell. Inom respektive flik finns val med hjälp av en 
rullningslista för vilken data grafen eller tabellen ska visa. Följande flikar finns: 

1. Summering produktionsresultat 
2. Summering energi och 

materialresultat 
3. Summering elektriska 

effektresultatet 
4. Processtemperaturer 

5. Rökgaser 
6. Effekttillförsel och värmeförluster  
7. Energiåtgång 
8. Specifik förbrukning  
9. Elektriska parametrar 

 

Figur 4.2.3.3: Exempel på resultatfönster. Summering av produktionsresultaten. 
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Figur 4.2.3.4: Exempel på resultatfönster. Tabell över processtemperaturerna. 

 
Figur 4.2.3.5: Exempel på resultatfönster. Graf över processtemperaturerna
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Värdena i summeringen visas som text, se figur 4.2.3.3 och övriga värden primärt som ett 
antal tabeller, figur 4.2.3.4. Användaren kan också välja att visa vissa jämförelser i form av 
graf, figur 4.2.3.5, för översiktlig presentation. För vidare analyser bör värdena exporteras till 
matrisbaserat kalkylprogram. Samtliga värden finns lagrade i flerdimensionella vektorer 
skapade av beräkningsmodulen när beräkningen sker. En ändring i inputfönstret påverkar inte 
värdena i resultatfönstret om inte användaren väljer att köra en ny simulering.  
 
Funktioner 

De funktioner användaren har att tillgå, presenteras som en standard Windows menyrad, figur 
4.2.3.6, samt att vissa funktioner även finns att tillgå med snabbkommandon. 

 
Figur 4.2.3.6: Menyraden i EAFMelt. 

 
Figur 4.2.3.7: Dialogruta för angivande av standardstorlek vid skapande av nytt projekt. 

Vid skapandet av ett nytt projekt av användaren så kommer en dialogruta fram med 
utgångsvärden för ugnens och transformatorns storlek. Dialogrutan visas i figur 4.2.3.7. Olika 
standardvärden för ugnar med en diameter på 5 m till 8,5 m finns lagrade i en binär fil och 
läses in i inputfönstret. Dessa standardvärden medför att användaren betydligt snabbare kan 
komma igång med simuleringar. Alla värden kan dock ändras fritt oavsett vald storlek.  

I programmet finns funktioner för att spara och öppna filer. Den information som sparas i 
dessa filerna är alla värden som anges i fönstret för invärden. Dessa sparas i en binär fil. 
Denna kan sedan öppnas och värdena kan användas eller ändras, såvida filen inte öppnats 
skrivskyddad. Det finns också möjlighet att öppna textbaserade filer skapade i föregående 
textbaserade versioner av programmet. Filformatet är ändrat då det finns värden i den nya 
implementationen som inte sparas i gamla formatet. Förutom värden för processen sparas 
information såsom rubriker. Standard dialogrutor för Microsoft Windows har använts för 
ökad användarvänlighet.  

Det finns en funktion för utskrift. Utskrift sker av den flik i programmet som är aktiv vilket är 
den informationen som visas på skärmen. Är det en tabell som visas skrivs hela tabellen ut. 
Utskriften inkluderar sidhuvud och sidfot med ESSGE Systemteknik ABs logotyp. Till detta 
har också standard dialogrutor använts där bland annat val av skrivare sker. 
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För att kunna bearbeta data i tabellerna kan användaren kopiera dessa till Windows 
utklippshanterare för att sedan klippa in dem i valfritt program som kan hantera inklistring av 
matriser, exempelvis MS-Excel. Hela eller delar av tabellerna kan kopieras. 

Huvudfunktionen, själva simuleringen sker när användaren väljer att göra beräkningen. Då 
läses samtliga värden i inputfönstret och sparas till en fil. Programmet exekverar sedan en 
beräkningsmodul som utifrån dessa värden beräknar resultatet enligt matematiska modellen, 
beskriven i kapitel 2.1. Såvida värdena angivna av användaren är matematiskt möjliga att 
beräkna så sparas dessa i en temporär fil som huvudprogrammet sedan läser in och presenterar 
i resultatfönstret. Användaren kan sedan växla mellan dessa två fönster men ändringar i 
inputfönstret påverkar inte resultatfönstret förrän kommando om ny simulering ges av 
användaren.  

Med hjälp av dialogfönster kan användaren ändra rubriker. Användaren kan också välja att 
programmet inte automatiskt beräknar nya värden som normalt ska vara beroende av de något 
värde som ändrats. 

Genom menyraden kan användaren dels öppna en utförlig manual och dels en processdoktor 
för hjälp med vad som ska ändras i indata för att försöka uppnå önskat resultat. 

Validering 

Den nya implementationen har validerats manuellt genom att jämföra simuleringsresultat med 
resultat från körningar i den textbaserade versionen. Detta har gjorts genom att använda 
möjligheten att öppna filer från den textbaserade versionen i den nya implementationen. 
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4.3 Utökade användningsområde för simuleringsmodellen 

Eftersom simuleringsmodellen visat sig stämma bra överens med verkliga körningar enligt 
ESSGE Systemtekniks jämförelser [2] är det intressant att undersöka fler 
användningsområden. Inom avgränsningen för detta arbete är det intressanta området att 
vidare titta på huruvida denna modell kan användas för bättre styrning av processen. 
Modellen skulle kunna skatta omätbara storheter i processen med hjälp av manuella 
specificerade eller uppmätta indata.  

Utifrån diskussioner med Staffan Granström på ESSGE Systemteknik har eventuella framtida 
användningsområden diskuterats. Det som primärt efterfrågats från ESSGE var att undersöka 
möjligheterna att använda modellen för att uppnå en minskning av kolmonoxid i rökgaserna 
genom att styra tillförsel av syre. Enligt uppgift från Granström i denna diskussion är det 
problem med traditionella metoder att mäta rökgaserna då de inte kan mätas direkt i ugnen. På 
grund av den tuffa miljö som är i en ljusbågsugn leds rökgaserna iväg för att analyseras. 
Därmed uppstår dels en felkälla i inläckande luft och dels en tidsfördröjning som försvårar 
regleringen.  

Det är viktigt att få en fullständig förbränning i ugnen för att minska utsläppen av 
kolmonoxid. Målet är att få så små rökgasförluster som möjligt och att uppnå ett så stort 
värmeutbyte i ugnen som möjligt. 

Vid fullständig förbränning bildas koldioxid vid förbränning i en ljusbågsugn. Vid brist på 
syre i processens bildas istället kolmonoxid. Denna ofullständiga förbränning medför en lägre 
värmeutveckling i processen och därmed behövs mer energi tillsättas än i ett idealt fall. 
Kolmonoxid är en giftig gas och bildandet av denna medför naturligtvis problem vid utsläpp. 
Det är därför av både ekonomiska och miljömässiga själ viktigt att eftersträva en så 
fullständig förbränning som möjligt. Att injicera mer syrgas i processen än nödvändigt medför 
förutom en ökad åtgång av syrgas en viss nerkylning och en onödig ökning av mängden 
rökgaser. Bildande av mer rökgaser leder till ett sämre energiutbyte då värmen i dessa lämnar 
ljusbågsugnen genom rökgassystemet. Det är därmed ett relevant problem att reglera 
mängden syrgas till det optimala.  

  



Luleå tekniska universitet  Examensarbete 
Systemteknik, avd Reglerteknik   
EAFMelt   

25 (33) 

4.3.1 Användning av EAFMelts modell för att minimera kolmonoxid 

Simuleringsmodellen EAFMelt beräknar innehållet av rökgaserna och kan därmed användas 
för att skatta behovet av syretillförsel. 

Nedan samband är tagna ur den matematiska modellen i EAFMelt [1]. 

Efterförbränningen vid ofullständig förbränning ger en minskningsfaktor λ: 

COCO

CO

+
=

2

2
λ ,     (4.3.1.1) 

1,89

dCO
DB*WB*WBLuft**Luft

2

1

2

22Inläckande2 OdDBOdOd ++∆
∗=λ , där (4.3.1.2) 

• dLuft [1]: Syret i inläckande lufts bidrag till efterförbränning. Anges i EAFMelt under 
programmet för slaggluckan. Normalt 100% under hela processen. 

• ΔO2 [1]: Mängden syre i luften. 21% används vi alla beräkningar. 

• LuftInläckande [Nm3/h]: Mängden inläckande luft per tidsenhet,  

T
AV LuftInläckande

+
=

273

273
**Luft Luft InläckandeInläckande , där  (4.3.1.3) 

• VInläckande Luft: [Nm/h]: Hastigheten på inläckande luft som är beroende av 
undertrycket i ugnen. Detta anges under rökgaskontrollen i EAFMelt och kan 
ställas in varierande efter tiden. 

• AInläckande Luft: [m2]: Arean för inläckande luft. Denna beräknas delvis utifrån 
angivna geometriska storheter för ugnen. Ytorna uppkommer vid 
elektrodtätning, legering och changeringshål, spalt mellan valv och ugnsfat, 
tappningshål. Det största inläckaget kommer från slaggluckan, beroende på 
öppningsgrad. Även vid stängd lucka är inläckaget 10%-20% av fullt öppen 
lucka. Öppningsgrad anges i EAFMelt i programmet för slaggluckan. 

• T [°C]: Temperatur på omgivande luft. 

• dWB [1]: Syret från väggbrännares bidrag till efterförbränning. Anges i EAFMelt 
under programmet för väggbrännare. Normalt 100% under hela processen. 

• WBO2 [Nm3/h]: Överskottsyre i väggbrännare. Beroende av inmatningstakten på olja 
eller naturgas samt inmatningstakten av syre. Bägge dessa anges i programmet för 
väggbrännare och ändras med tiden. 

• dDB [1]: Som, dWB, fast för dörrbrännare. 

• DBO2 [Nm3/h]: Som, WBO2, fast för dörrbrännare. 

• dCO2 [Nm3/h]: Resulterande mängden CO2 vid stökiometrisk förbränning. Denna är 
en summa av CO2 från: 

• Elektrodoxidation. 
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• Förbränning av förbränningsbart material i skrotet. Beräknas utifrån 
förbränningsgraden av organiska material i skroten, anges i skrotprogrammet 
för de olika korgarna med skrot. 

• Efterförbränning av CO beräknat utifrån matningstakt av syre och kol från 
syrgaslans. Anges i EAFMelt i programmet för syrgaslans. 

• Efterförbränning av CO från järnsvamp. Beräknas utifrån matningstakt av 
järnsvamp och metalliseringsgrad. Dessa anges i EAFMelt i programmet för 
järnsvamp.  

• Efterförbränning av CO från reducering av FeO. Modellen beräknar fram 
magnituden av denna förbränning utifrån: 

• Syre och kol matningstakt från syrgaslans, anges i programmet för 
syrgaslans. 

• Mängden kol och koks, anges i programmet för kol och koks. 

• Mängden kol i skrotet, anges i programmet för skrotkorgarna. 

• Matningstakt, metalliseringsgrad och innehåll av kol i järnsvamp, anges 
i programmet för järnsvamp. 

• Efterförbränning av CO från reducering av Cr2O3. Beräknas utifrån 
matningstakt av syre och kol från syrgaslans. 

• Förbränning i dörr och väggbrännare. Minskat med en stökiometrisk 
förbränningsfaktor. Anges i programmen för vägg och dörrbrännare. 

Faktorn λ skall hållas så nära ett som möjligt, vilket kan göras genom att styra mängden syre. 
Syreöverskottet i väggbrännaren, WBO2, kan ökas genom att öka matningen av syrgas. 
Genom att reglera överskottet av syre så att λ hålls till värdet ett så åstadkommes en 
fullständig förbränning. 

För att simulera effekten av denna förändring så implementerades en förändring i EAFMelt 
där modellen beräknar fram ett värde för matningen av syre, OxygenWB, till väggbrännaren så 
att villkoret för λ uppfylls. För förbränning av naturgas gäller, 

WBWB FuelOxygenO *2WB 2 −= , där    (4.3.1.4) 

• OxygenWB [Nm3/h]: Matningstakt av syre till brännaren. 

• FuelWB [Nm3/h]. Matningstakt av naturgas till brännaren 

Sätt λ=1 ger ekvation (4.3.1.2) ger ekvation (4.3.1.5): 

WBWB Fuel
d

OdWBOd

Oxygen *2
WB

DB*Luft**Luft
dCO

78.3
2Inläckande2

2
+

+∆−

= .  (4.3.1.5) 

En modifierad version av EAFMelt programmerad med λ=1 enligt ovan beräkningar 
möjliggjorde simuleringar av effekterna med optimal mängd syre för fullständig förbränning. 
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I graf 4.3.1.6 till 4.3.1.10 och tabell 4.3.1.11 redovisas dessa skillnader i rökgaserna, mängden 
rökgas och förändringen av energitillskott och energiförluster. För simuleringarna användes 
två exempel: 

• Ugn matad med AC, tre korgar med 85/55/40 ton skrot, väggbrännare med naturgas. 
• Ugn matad med DC, 5 korgar med 123/9/9/9/9 ton skrot samt 17 ton järnsvamp, 

väggbrännare med naturgas. 

 
Graf 4.3.1.6: Graf över mängden CO vid två olika processer, med och utan styrning för fullständig 

efterförbränning. 
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Graf 4.3.1.7: Graf över mängden CO2 vid två olika processer, med och utan styrning för fullständig 

efterförbränning. 

 

 
Graf 4.3.1.8: Graf över mängden O2 vid två olika processer, med och utan styrning för fullständig 

efterförbränning. 
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Graf 4.3.1.9: Graf över mängden rökgaser vid två olika processer, med och utan styrning för fullständig 

efterförbränning. 

 
Graf 4.3.1.10: Graf över åtgången av syre i väggbrännare vid två olika processer, med och utan styrning för 

fullständig efterförbränning. 
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Total energipåverkan på 
processen [MWh] 

Man 
AC 

Styrd 
AC 

Diff 
AC 

Styrd 
DC 

Man 
DC 

Diff 
DC 

Efterförbränning av CO 14,215 6,491 7,724 21,245 13,555 7,69 

Rökgasförlust 18,877 16,798 2,079 16,417 12,695 3,722 

Summa     5,645     3,968 

Tabell 4.3.1.11: Tabell över energipåverkan av processerna med eller utan fullständig efterförbränning av CO. 

Detta är en teoretisk simulering av processen och syretillförseln genom väggbrännaren styrs 
utan några begränsningar eller tidsfördröjningar vilket i ett praktiskt fall inte är rimligt. Detta 
medför naturligtvis att graf 4.3.1.6 inte visar på någon förekomst av kolmonoxid i rökgaserna 
vid simuleringar med kriteriet att λ=1, ekvation 4.3.1.1. Förekomsten av koldioxid ökar 
däremot som en följd av en fullständig förbränning. 

Teoretiskt kan EAFmelt användas för att uppnå en optimerad förbränning och minimera 
kolmonoxid i rökgaserna. Praktiskt krävs att modellen är i enlighet med kapitel 4.1.2 är 
korrekt konfigurerad för aktuell ugn, att skrotinnehållet är väl känt och att den 
konfigurationen också uppdateras med ugnens slitage, underhåll och reparationer. Alternativet 
att ha kontinuerlig mätning på parametrar som påverkar simuleringsresultat är i samtliga fall 
inte praktiskt möjligt. Detta bland annat då storheterna är approximerade genomsnittliga 
värden [1]. Med avseende på hur den beräknade rökgassammansättningen påverkas av 
känslighetsanalysen i kapitel 4.1.2 är det således mycket svårt att praktiskt använda denna 
metod.  
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4.3.2 Alternativa metoder för att reglera rökgassammansättningen 

Det finns olika metoder för att mäta rökgaserna i ugnen. Utmaningen är att ugnen och vid dess 
utlopp är en svår mätmiljö. Genom att använda dessa uppmätta data som ingång till en 
dynamisk modell kan syretillförseln regleras och en optimering uppnås.  

Den traditionellt och mest beprövade metoden är att analysera rökgasen med en vattenkyld 
prob som tar prov av rökgasen för analys med konventionella gassensorer. Nackdelen med 
denna metod är att gasen först måste behandlas med filter, torkning eller dylikt och 
mätpunkten är inte i omedelbar anslutning till ugnen. Detta skapar en tidsfördröjning som 
försvårar reglering av syretillförsel [5]. 

Med hjälp av TDLAS (Tunable diode laser absorption spectroscopy) kan gaserna mätas direkt 
vid utflödet från ugnen. Detta medför en väsentligt snabbare återkoppling för styrning av 
syretillförsel [5,6].  

Verkliga mätningar gjorda för att utvärdera dynamisk kontroll av syretillförseln visar att 
exempelvis skrotets kvalité, innehåll av organiskt material, har stor påverkan på behovet av 
syretillförsel [5].  

Inom ett EU projekt [5] har man reglerat syretillförseln med hjälp av att anpassa en modell 
från VDEh – Betriebsforschungsinstitut. Modellen är baserad på kopplade mass- och 
energibalansberäkningar med indata från lasermätningar (TDLAS) av rökgasen. I projektet 
kunde man visa signifikant förbättring av syretillförseln jämfört med ursprungliga metoden 
där syretillförseln styrs av ett förutbestämt mönster i förhållande till den övriga processen.  

Det lyfts i rapporten [5] fram som en nackdel att lasertekniken (TDLAS) inte kan mäta den i 
sammanhanget intressanta koncentrationen av CO2. Framsteg inom mätteknik gör att detta 
numera är möjligt [6] vilket ger potential för ytterligare förbättringar.  
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5 Resultat 

En implementering av simuleringsprogrammet för Windows är genomförd. Detta program 
finns för försäljning hos ESSGE Systemteknik AB. Simuleringsmodellen kan därmed 
användas på motsvarande sätt som den tidigare versionen för MS-DOS men nu med ökad 
användarvänlighet genom det grafiska användargränssnittet. 

Modellen kan teoretiskt anpassas för att skatta behovet av syretillförsel till processen i syfte 
att uppnå en fullständig förbränning. Simuleringar med modellen visar att variationer av 
parametrar som är svårdefinierade ger stor påverkan på resultat och skulle därmed även ge 
motsvarande påverkan på skattade behovet av syretillförsel. 
 
 

6 Slutsats och diskussion 

Modellens komplexitet och känsligheten för variationer i indata presenterad i kapitel 4.1.2 
tyder på att det krävs mycket anpassning mot aktuell ugn och dess aktuella skick i 
kombination med mätvärden från processen för att kunna använda denna modell aktivt i en 
process. När EAFMelt används för att simulera en process vore det av intresse att i modellens 
indata fokusera på ett färre antal parametrar, de som i huvudsak påverkar resultaten. Detta i 
syfte att förbättra överblicken. 

Skulle man ta fram en motsvarande modell med dagens verktyg bör man överväga att 
använda programvara där blockschema kan sättas upp som representerar processens olika 
delar. Detta skulle ge en bättre överblick och underlätta för att säkerställa noggrannheten i 
simuleringsresultaten. 

Genom många framsteg inom mätteknik finns det numera möjlighet att mäta rökgasernas 
sammansättning direkt vid dess utflöde från ugnen. Därmed uppstår möjlighet att med en 
mindre komplex modell på ett önskvärt sätt reglera syretillförseln. 
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