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energieffektivisering, att genom teknikval och bättre 
avvägning mellan investering och driftkostnad uppnå den 
mest ekonomiska energianvändningen för en i princip 
oförändrad energitjänst. (Nationalencyklopedin, 2009) 
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Abstract 

Heat treatment is one of the major resource consumer processes in transmission 
manufacturing. The importance of mapping energy consumption and to be energy 
efficient in manufacturing processes is essential due to future increasing electricity and 
propane prices. Energy effectiveness reduces production costs and ensures future 
competitiveness on the market. 

The purpose of this thesis is to map the heat treatment process case hardening at Volvo 
CE Component Division AB in Eskilstuna, Sweden. The aim is to present potential 
suggestions for energy reuse of heat waste. Besides energy mapping, benchmarking 
studies has been implemented in order to demonstrate how other companies and 
equipment suppliers work with energy effectiveness within case hardening. 

This thesis has been carried out through a number of measurements of the electricity 
and propane usage in the pusher furnace, data has also been collected from the 
furnaces Focus-system. By calculation of the data the largest possibilities to energy 
reuse of heat waste could be identified. 

By mass and energy balance calculations the largest possibilities to reuse the heat waste 
were found at the oil quenching and through the exhaust gases. There is also a 
possibility to a reduction of heat losses from furnace walls. Approximately 35 % of the 
losses from the furnace were represented by the exhaust gases. By using heat exchanger 
the heat waste in oil quenching and exhaust gases could be reused. A reduction of heat 
losses from furnace walls can be achieved by replacing different parts of the original 
construction with low thermal mass insulation. 

Another possibility that does not require any substantial investment is change of the 
standby operation temperature. With a reduction in temperature of 125 °C, savings 
around 1 000 SEK can be achieved during a weekend. 

The suggested interventions above do vary depending on the furnaces state. Therefore a 
map over the furnace process is always required so the actual possibility of energy reuse 
of the heat waste can be gained. 

Keywords: Case hardening, energy potentiating, energy saving measures, heat waste 
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Sammanfattning 
Vid tillverkningen av drivlinekomponenter är värmebehandlingsprocessen en process 
som står för en stor del av tillverkningens resursförbrukning. Med framtida stigande el- 
och propanpriser är det viktigt för industrin att identifiera möjligheter till 
energieffektivisering samt minska den egna resursförbrukningen. En minskning medför 
lägre kostnader och bättre miljö samtidigt som företaget bibehåller sin 
konkurrensförmåga. 

Arbetet har utförts vid Volvo CE Component division AB i Eskilstuna och syftade till att 
kartlägga värmebehandlingsprocessen sätthärdning och att lyfta fram potentiella förslag 
till återanvändning av spillvärme. Utöver kartläggningen genomfördes även en 
benchmarkingstudie för att belysa hur arbete kring resurseffektivisering sker inom andra 
företag med värmebehandling och hos leverantörer av ugnsutrustning.  

Kartläggningen har genomförts via mätningar på befintlig genomskjutningsugn samt 
insamling av övriga data från ugnens datasystem och datablad. Utifrån mätningar och 
data har beräkningar genomförts för att identifiera de flöden som har störst potential till 
effektivisering. 

Via energi- och massbalanserna erhålls att de största potentialerna till återanvändning 
av spillvärme finns inom oljebadet och rökgaserna. Men även möjlighet till att reducera 
förluster genom ugnsväggar är möjligt. De rökgasförluster som uppkommer från 
huvudugnen och förvärmningen uppgår till cirka 35 procent av den energi som propanen 
tillför ugnen. Genom värmeväxling av olja och rökgaser kan spillvärmen återanvändas. 
En minskning av väggförlusterna kan erhållas genom att ersätta delar av den befintliga 
ugnsinfodringen med isolering med lägre värmekonduktivitet. 

Ytterligare förslag som inte kräver någon större investering är ändrade standby-
temperaturer för huvudugnen och förvärmning vid produktionsuppehåll. Genom att 
enbart sänka standby-temperaturen med 125°C över ett helguppehåll kan en direkt 
besparing på cirka 1 000 kr erhållas.  

Åtgärderna ovan varierar med hänsyn till ugnens skick och konstruktion och en 
kartläggning av den egna processen är alltid nödvändigt för att erhålla möjligheter till 
återvinnig av spillvärme i en specifik anläggning. 

 

Nyckelord: Sätthärdning, Energieffektivisering, Energibesparingsåtgärder 
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Nomenklatur 

Symbol Benämning       Enhet 

ρ  Densitet       kg/m3 

cp  Specifik värmekapacitet vid konstant tryck  J/(kg ·K) 

E  Energi       Wh 

h  Entalpi       J/kg 

m  Massa       kg 

m   Massflöde       kg/s 

T  Temperatur       °C 

Q   Värmeflöde       W 

U  Spänning       Volt 

I  Ström       Ampere 

k  Specifik värmekapacitet     W/m·K 

Index 

k  Kinetisk 

p  Potentiell 

LCA  Livscykelanalys 

VCE  Volvo Construction Equipment AB 

VBC  Värmebehandlingscentrum 

Standby -temperatur Temperatur i huvudugn när den inte är i produktion, 25-850°C. 

Processtemperatur Temperatur vid produktion, 925° 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för 
projektet. En disposition över rapporten finns även med. 

1.1 Bakgrund 

I dagens industri- och verkstadsmiljö har fokus på energi- och 
resurseffektiviseringsfrågor ökat kraftigt. Genom minskat energi- och resursbehov är det 
möjligt till stora besparingar både avseende energi och miljö samtidigt som ens kvalité 
och konkurrensförmåga på marknaden bibehålls. I Sverige förbrukar industrin cirka 40 % 
av landets totala elanvändning.[7] 

Inom värmebehandling har energisnåla och miljövänliga processystem inte varit ett 
prioriterat område förrän på senare år. Tidigare har fokus vid nyinvestering varit på en 
ugn som kan leva upp till den produktionstakt man önskat samt att nå en hög 
driftsäkerhet. I dagsläget (2009) finns det säkra och produktionseffektiva anläggningar 
där de olika processerna huvudsakligen drivs av el eller propan. Med ökade energipriser 
är det aktuellt att undersöka vilka processer som går att energi- och resurseffektivisera 
inom värmebehandlingsprocessen.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga eventuella möjligheter till 
resurseffektivisering i samband med värmebehandlingsprocesser. Genom en energi- och 
resurskartläggning redovisas förbrukningen av gaser, energi och kemikalier samt deras 
påverkan på miljön. En benchmarkingstudie har genomförts för att undersöka hur 
företag och leverantörer arbetar med energi- och resurseffektivisering inom 
värmebehandling.  

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att presentera förslag på resurseffektivisering inom 
värmebehandlingsprocessen, avgränsat till sätthärdningen. Arbetet ska även 
sammanfatta vad som sker på området generellt inom värmebehandling gällande, 
aktörer, ugnstyper, nya tekniska lösningar samt behov idag (2009) och framöver inom 
industrin.  

1.4 Avgränsningar 

För att avgränsa examensarbetet till lämplig storlek har fokus lagts på en 
värmebehandlingsprocess, sätthärdningen. Detta då det är en av de mest 
förekommande processerna samt att det i dagsläget (2009) är flertalet medlemmar 
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inom Värmebehandlingscentrum som nyligen köpt eller planerar att köpa en ny 
sätthärdningsanläggning. Inom benchmarkingstudierna begränsas antalet företag och 
leverantörer till fyra vardera.   

1.5 Styrgrupp 

Inom projektet har en styrgrupp bestående av handledare från Swerea IVF, 
kontaktperson på Volvo CE AB Component Division samt examensarbetare upprättats. 
Detta för att regelbundet se över projektets status samt diskutera fortsatt arbete.  
Gruppen har med tvåveckorsperioder genomfört telefonmöten då handledare är 
stationerad i Göteborg. Examensarbetaren besökte även handledaren i Göteborg vid två 
tillfällen. 

1.6 Disposition 

För att läsaren ska få ut så mycket som möjligt av rapporten bör den läsas i den ordning 
som den presenteras, den streckade linjen. För den insatta i processen kan man förkorta 
lästiden genom att läsa rapporten enligt Inledning, metod, mass- och energibalans, 
resultat, förslag till åtgärder, och slutligen diskussion och slutsats. Alltså följa den 
heldragna linjen, Se Figur 1 för tydligare förståelse. 

 

Figur 1 Disposition
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2. Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras examensarbetets uppdragsgivare intresseorganisationen 
Värmebehandlingscentrum, värdföretaget Volvo Construction Equipment AB Component 
Division samt Swerea IVF. 

2.1 Värmebehandlingscentrum  

Värmebehandlingscentrum (VBC) startade 2006 med tio företag och de två 
forskningsinstituten, Swerea IVF och Swerea KIMAB. 2009 består VBC av totalt 14 
medlemsföretag1. Huvudsyftet med VBC är att de ska verka för att den svenska 
värmebehandlingsbranschens kompetens når världsklass. Detta kan uppnås då VBC är 
ett bra forum där medlemmarna kan få hjälp och stöd. VBC är en resurs för 
problemlösning, ökad kompetens, identifiera utvecklingsbehov, starta och genomföra 
projekt samtidigt som de bevakar olika utvecklingstrender. [36] 

2.2 Volvo Construction Equipment AB Component Division 

Volvo Construction Equipment AB Component Division, (CMP) har sin verksamhet 
förlagd i Hällby, Eskilstuna. Där producerar de ingående drivlinekomponenter till Volvo 
Construction Equipments (VCE) anläggningsmaskiner, se Figur 2. Inom VCE finns 16 000 
anställda, varav cirka 2 000 på CMP i Eskilstuna.  

 

Figur 3 Delar av VCE:s produktsortiment 

VCE:s historia började redan 1832, då Johan Theofron Munktell fick i uppdrag att bland 
annat tillgodose Eskilstuna Gevärsfaktori med verktyg och maskiner.  100 år senare slogs 
Stockholmsföretaget Bolinders Verkstad och Munktells verkstad samman och bildade AB 

                                                             

1 Scania, Volvo CE AB, Atlas Copco Secoroc, Finnveden Powertrain, EFD Induction, Teknoheat, 
AGA, Bodycote, Parker Hannifin, Ovako Steel, SKF, StressTech, Uddeholm Tooling, Sarlin Furnaces 
och Getrag All Wheel Drive 

Figur 2 Drivlina dumper 
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Bolinder Munktell (BM). Under 1950 köptes BM upp av AB Volvo då de såg fördelen med 
att samla den egna och BM:s traktortillverkning under ett och samma tak. Företaget 
utvecklades vidare och under 1980-talet lades fokus på att tillverka 
anläggningsmaskiner. I Figur 3 visas några av VCE:s aktuella produkter. [26, 37]  

VCE tillhör Volvo-koncernen som är en av världens ledande leverantörer av 
kommersiella transportlösningar med produkter som lastbilar, bussar och 
anläggningsmaskiner. Inom Volvokoncernen finns cirka 100 000 anställda, med 
produktionsanläggningar i 19 länder samt försäljning i omkring 180 länder.  De omsätter 
cirka 284,5 miljarder kronor och av dessa står VCE för 19 procent. [2] 

2.3 Swerea IVF AB 

Swerea IVF AB är en del av Swerea-koncernen som består av moderbolaget Swerea AB 
och de fyra forskningsinstituten Swerea IVF AB, Swerea KIMAB AB, Swerea SICOMP AB 
och Swerea SWECAST AB. Totalt har de tillsammans 340 anställda, 3 000 företagskunder, 
500 medlemsföretag och en årlig omsättning på 360 miljoner kronor. Swerea-koncernen 
är en forskningskoncern som skapar och förmedlar forskning inom material-, produkt-, 
process-, och produktionsteknik.  

Industriforskning och utvecklingsinstitutet, IVF grundades 1964 och har totalt 153 
anställda på de två verksamhetsorterna Stockholm och Mölndal. Deras kärnområden är 
produktframtagning, produktionsutveckling, processutveckling, materialapplikationer, 
keramer, polymerer och textil. [5] 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder som använts för att driva projektet från början 
till slut samt hur arbetet med de olika metoderna är upplagda. En kortare teoretisk 
presentation av varje metod finns även med. 

Figur 4 visar examensarbetets upplägg och struktur i helhet med metoder och 
aktiviteter. Först skapades en planering för att erhålla en helhetsbild över projektet med 
tydliga inlämningstider. Därefter påbörjades arbete och först genomfördes en 
benchmarking vilket innehöll flertalet studiebesök. Samtidigt startades litteraturstudien 
som parallellt med de olika huvudaktiviteterna har genomförts. Den största aktiviteten 
inom projektet påbörjades därefter vilket var att kartlägga resursförbrukningen kring 
sätthärdningen. När kartläggningen var klar kunde livscykelanalysen, LCA, genomföras. 
Därefter växte förslag till åtgärder fram från de resultat som framkommit och slutligen 
presenterades examensarbetet. Kontinuerligt under hela processen har även 
dokumentation av arbetet skett. 

 

Figur 4 Examensarbetets struktur 

3.1 Litteraturstudie och datainsamling 

En litteraturstudie och datainsamling genomfördes i början av projektet för att ge goda 
bakgrundskunskaper och förståelse för den uppgift som examensarbetet innebar. Via 
litteratur såsom böcker, vetenskapliga rapporter och internet har erforderliga 
kunskaper, tips och idéer erhållits. Böcker och artiklar har beställts via 
universitetsbiblioteket i Luleå. Även besök vid stadsbiblioteket samt Mälardalens 
högskolebibliotek i Eskilstuna har genomförts.  

Viss data har även samlats in direkt på företaget antingen via intern dokumentation eller 
egna mätningar. 

3.2 Benchmarking 

Genom benchmarkingstudier har en nulägesanalys genomförts. Studien har delats in i 
två kategorier. I den första har fyra stycken utvalda företag kopplade till VBC besökts. I 
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den andra delen undersöktes hur ugnsleverantörer jobbar med energi- och 
resurseffektivisering kring sätthärdningsprocessen.  

Under besöken vid företagen har en genomgång av befintlig ugn/ugnar presenterats 
samt möjlighet till att diskutera om hur respektive företag jobbar med energi- och 
resurseffektivisering kring sätthärdning givits. I Bilaga A – Frågeschema Benchmarking 
finns de frågor som låg till grund för att inte missa något väsentligt vid besöket. Kontakt 
med ugnsleverantörer har skett via e-post i Bilaga B – E-post ugnsleverantörer finns e-
post meddelandet att läsa. 

Överlag tog de flesta studiebesöken cirka 2 timmar vilket inkluderade en rundvandring 
samt en frågestund. De företag som besöktes var Volvo Powertrain Sweden, Atlas Copco 
Secoroc AB, SKF Sverige AB samt Scania AB. 

Volvo Powertrain Sweden 

Likt Volvo CE är Volvo Powertrain en del i Volvokoncernen. I Köping ligger produktionen 
av växellådor för de flesta affärsområdena inom Volvokoncernen. Likt Volvo CE har de 
planerat  inköp av en ny ugn. Studiebesöket genomfördes vid deras 
produktionsanläggning i Köping där de valt att investera i en ringugn. Vid besöket 
träffades först Shiva Käck, Gruppchef kugg - och bearbetningsteknik inklusive material 
och värmebehandling. Därefter träffades ytterligare personal som är ansvariga för 
respektive områden.   

Atlas Copco Secoroc AB 

Atlas Copco Secoroc AB bedriver tillverkning av bergsborrar som används över hela 
världen. Mer än 95 % av producerad volym används av företag utanför Sverige. I denna 
undersökning har deras produktion i Fagersta besökts. Där träffades Roland Lindfors.  

SKF Sverige AB 

SKF-koncernen är världsledande leverantör av produkter, kundanpassade lösningar och 
tjänster inom områden som omfattar rullningslager, tätningar mekatronik, service och 
smörjsystem. Koncern är indelad i tre olika divisioner, Industrial, Automotive och 
Service. Huvudkontoret ligger i Göteborg och det är även där som studiebesöket 
genomförts. Under besöket träffades Lars Arvidsson, processpecialist värmebehandling 
och energi samt Stephan Hägeryd, produktionstekniker. En ordentlig rundvandring och 
möjlighet att se hela deras verksamhet gavs.  

Scania AB 

Scania AB är likt Volvo AB en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar. 
Scania tillverkar även industri- och marinmotorer. I Södertälje tillverkas 
transmissionsartiklar och det är även där studiebesöket har genomförts. Under besöket 
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träffades Håkan Nilsson och Göran Lööf från Scania samt Roland Dahlgren från 
Dynamate.  

Benchmarkingprocessen kan delas upp och beskrivas utifrån flertalet olika vinklar i Figur 
5 presenteras ett av tillvägagångssätten. Av de olika faserna uppskattas det att 50 % av 
tiden ägnas åt planering, 20 % till genomförande av studien och de sista 30 % till 
analysen. I den pågående processen eftersträvas att de fem stegen överlappar varandra 
för att en hög intensitet och kontinuitet ska upprätthållas genom hela processen [21]. 
Benchmarking är en tuff process som kräver engagemang, då det är tidskrävande för att 
kunna erhålla ett värdefullt resultat. Ofta kan 
benchmarking projekt sluta med att ”de skiljer sig 
för mycket från oss” syndromet eller från de 
inblandades försiktighet som hindrar det fria flödet 
av information [28]. Inför benchmarkingstudierna i 
detta projekt har ett frågeschema skapats för att 
kontinuitet ska hållas genom hela 
benchmarkingprocessen. Samma frågeschema 
användes vid de fyra studiebesöken. Information 
som kan erhållas via öppen kanal har samlats in 
före studierna för att vid besöket enbart 
koncentrera sig på företaget och dess process. 
[21]  

3.3 Energikartläggning 

Vid beräkningarna har etablerade beräkningsmetoder använts. I vissa av beräkningarna 
har antaganden genomförts. Då nödvändig information inte funnits tillgänglig till 
exempel årlig förbrukning av vatten, har antaganden gjorts. De har grundats på 
kunskaper från kunniga personer inom aktuellt område eller via relevanta källor. 

Alla beräkningar har utförts i Microsoft Office Excel och kan därför enkelt analyseras och 
utvecklas genom att ändra ingående parametrar. Data har hämtats från egna mätningar 
eller information från operatörer, datasystem eller datablad.  

Begreppet industriell spillvärme som används i rapporten syftar till värme bunden i 
vätskor och gaser som släpps ut från industriella processer till omgivningen som spill. [4] 
Enheten Nm3 anger normalkubikmeter, det vill säga vid lufttrycket 101,3 kPa och 
temperaturen 0°C. [14]  

För att beräkna den energi som finns i de olika processerna används grunderna i 
termodynamikens första huvudsats, ekvation (3.1) 

WQΔE tot
st            (3.1) 

Figur 5 Benchmarkinghjulet 
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Där Q motsvaras av nettotillförd värmemängd i systemet, W det arbete som utförs av 
systemet och E är förändringen av den totala energin i systemet, se Figur 6. 

 

Figur 6 Schematisk bild för termodynamikens första huvudsats 

Den förändring av energi som sker i systemet beskrivs enligt ekvation (3.2) men för 
stationära system är ändringar i kinetisk- och potentiellenergi, Ek och Ep, försumbara och 
termodynamikens första huvudsats kan skrivas enligt ekvation (3.3).  

pk
tot
st ΔEΔEΔUΔE        (3.2) 

WQΔU          (3.3) 

De flesta delprocesserna vid sätthärdning sker under konstant tryck vilket innebär att 
arbetet, W, enbart är expansionsarbete vilket ger att Q kan beskrivas enligt ekvation 
(3.4). 

hmΔHQ          (3.4) 

Där ΔH  är beteckningen för entalpiändringen, vilken är av största intresse för 
energibalansberäkningar. När inga kemiska reaktioner förekommer i ett system kan 
entalpin uttryckas med hjälp av tryck och temperatur, ekvation (3.5).  

ΔTcmΔHQ p         (3.5) 

Om kemiska reaktioner förekommer inom systemet definieras den totala 
entalpiändringen enligt ekvation (3.6), där ΔHch är kemisk entalpi. 

chtot ΔHHΔH
   

     (3.6) 

Transmissionsförluster 

Vid beräkningar av transmissionsförlusterna från väggar tar man hänsyn till 
värmeövergångskoefficient, specifikt värmekonduktivitet, isoleringens tjocklek, 
omgivande temperaturer och ugnsinfodringens area. Transmissionsförlusterna beräknas 
enligt ekvation (3.7). 

      (3.7) 
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Där Tv är den temperatur som finns på insidan av ugnen, Tatm är den omgivande 
atmosfärens temperatur. L beskriver isoleringens tjocklek och k dess specifika 
värmekonduktivitetstal. Arean är den totala arean för väggen med hänsyn till 
ugnsinfodringens uppbyggnad och α är värmeövergångskoefficienten för den varma, v, 
respektive kalla, k, sidan av isoleringen.  

Värmevärde 

Allt bränsle innehåller en viss mängd energi. För att beskriva den energin används 
värmevärdet som är ett mått på hur mycket energi som kan utvinnas vid förbränning av 
bränslet. Värmevärdet kan antingen anges som kalorimetriskt eller effektivt 
värmevärde. Det kalorimetriska värdet är den teoretiska värmemängden som kan 
utvinnas under förutsättning att all fukt i rökgaserna kondenserar till vätska vid en given 
temperatur. I förbränningssammanhang används det effektiva värmevärdet, vilket 
motsvaras av det kalorimetriska värdet subtraherat med den energi som binds i 
vattenångan i rökgaserna. Värmevärdet anges antingen som energivärdet per viktenhet 
torrsubstans (MJ/kg TS) eller i energivärde per viktenhet fuktig bränsle (MJ/kg eller 
MWh/ton). 

Hur högt värmevärde ett bränsle erhåller beror bland annat på den mängd vatten som 
finns i bränslet, desto högre andel vatten desto lägre värmevärde. 

Effekt för elförbrukare 

För sinusformad växelström (AC) och spänning kan effekt beräknas antingen som aktiv, 
reaktiv eller skenbar effekt. I detta fall är man intresserad av den aktiva effekten som i 
systemet omsätts till värme eller på annat sätt förbrukas eller används. Den aktiva 
effekten betecknas P och beräknas som produkten av den skenbara effekten och 
effektfaktorn (cos φ) se ekvation (3.8). Dess enhet är watt (W). 

cosIU3P ee         (3.8) 

3.4 Livscykelanalys 

Livscykelanalys kommer från det engelska ordet life cycle 
assessment och förkortas med trebokstavsförkortningen LCA. 
[31] För beräkningarna i projektet har SimaPro 7 LCA Software, 
som uppfyller ISO-kraven 14040, använts. SimaPro 7 släpptes på 
marknaden 1990 och används idag (2009) över hela världen. Det 
är ett av de mest använda programmen för LCA-beräkningar. 
Tanken med livscykelanalys är att analysera den totala 
miljöpåverkan från en produkts födelse till dess destruktion 
genom att analysera hur resurser och kemikalier som förbrukas Figur 7 Systemgräns 

för process 
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påverkar miljö och klimat. För att få en rättvis bild av produkten är det vikigt att 
relevanta systemgränser bestäms, se Figur 7. Genom att använda metoden kan 
företaget på ett enkelt sätt se var i produktionskedjan störst miljöpåverkan sker, och på 
så sätt kunna skapa ett effektivt miljöarbete. Enligt ISO-standard 14040 är 
livscykelanalysen indelad i fyra olika steg:  

1. Målbeskrivning och omfattning: Undersökningens syfte och ambitionsnivå 
beskrivs.  

2. Inventeringsanalys: Information om material och processer samlas in, 
miljöbelastningen för de ingående processerna fastställs.  

3. Miljöpåverkan: Denna fas delas in i tre steg: Klassificering, karakterisering och 
värdering.  

4. Resultattolkning: som också kan innehålla en förbättringsanalys för hur 
produktens miljöpåverkan kan minskas. [22] 

Livscykelanalys är ett värdefullt verktyg men det är viktigt att komma ihåg är att det är 
ett beslutshjälpsprogram. Programmet genomför inga beslut åt dig.  
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4. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar teori och fakta kring sätthärdningsprocessen, 
energieffektivisering, elmarknad med mera för att skapa en helhetsbild för läsaren. 

4.1 Allmänt om sätthärdning 

Sätthärdning är en termokemisk ythärdningsmetod. Den används huvudsakligen för att 
på godset skapa en slitstark och tålig yta anpassad för nötning och slitage samtidigt som 
en seg kärna behålls. Sätthärdning genererar tryckspänningar i ytskiktet, vilket gynnar 
utmattningsegenskaperna. Metoden är lämplig för produkter som utsätts för nötning 
och slitage, till exempel kugghjul. De stållegeringar som används är lågkolhaltiga stål 
med 0,2 viktprocent kol som efter slutförd behandling uppnår en kolhalt mellan 0,7-0,8 
viktprocent kol i ytan. 

Vid sätthärdning värms stålet till cirka 925 grader så att kolet i ugnsatmosfären kan 
diffundera in i ytskiktet. Därefter härdas godset antingen i olja eller vatten, oftast genom 
direkthärdning vilket innebär att godset kyls från uppkolningstemperaturen. Efter 
härdningen anlöps godset för att erhålla ökad seghet i ytskiktet, vilket medför en lägre 
hårdhet. Anlöpningen är viktig för att minimera risken för sprickbildning samt att ge 
godset önskade materialegenskaper. Metoden anpassas för respektive produkt då olika 
processtemperaturer, härdtekniker och cykeltider ger olika sätthärdningsdjup. [1, 24, 
25] 

4.1.1 Värmebehandlingsugnar 

Inom värmebehandling förekommer huvudsakligen två olika kategorier av ugnstyper, 
den ena är enkel satsugn och den andra kontinuerlig flödesugn. Inom större industri 
förekommer huvudsakligen kontinuerliga flödesugnar eftersom de medför ett 
kontinuerligt lastningsflöde in och ut från ugnskammaren. Inom projektet har fokus lagts 
på kontinuerliga flödesugnar.  

Kontinuerliga ugnar används oftast för produktionsvolymer som minst uppnår 180 kilo 
per timme och som kräver ungefärligen samma sätthärdningsdjup eller för gods som 
kräver processcykler som tar uppemot 24 timmar. Fördelarna med kontinuerliga ugnar 
är många. En fördel är att exakta repetitioner av tid- och temperaturcykler kan uppnås. 
De kontinuerliga ugnarna kan särskiljas med avseende på vilket sätt godset 
transporteras genom ugnen. Antingen kan godset vara samlat så det bildar en ström av 
material som skjuts genom ugnen, så kallad genomskjutningsugn. Den andra varianten 
är att godset placeras på en transporterande häll som transporterar godset genom 
ugnen. En ugnstyp som utnyttjar detta transportsätt är bland annat ringugnen. [20, 27] 
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4.2 Resursförbrukning inom industrin 

Tillverkningsindustrin i Sverige står för cirka 40 % av all elanvändning, se Figur 8. De 
största förbrukarna av el är massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, 
kemiindustrin samt verkstadsindustrin.  De största energibärarna är el och biobränsle 
där de motsvarar 36 % respektive 35 % av energianvändningen. Hur mycket energi som 
används beror huvudsakligen på de energiintensiva branscherna och verkstadsindustrin. 
Till energiintensiv bransch räknas massa- och pappersindustri (49 %), järn- och 
stålindustrin (15 %), kemiindustrin (8 %) samt gruvindustrin (3 %). Verkstadsindustrin 
räknas inte som en energiintensiv bransch trots att dess förbrukning uppgår till 9 %. Den 
höga förbrukningen beror på dess stora produktionsvolymer. [7] 

 

Figur 8 Elförbrukning Sverige 

I Sverige har stora mängder el alltid konsumerats och detta är direkt kopplat till det 
historiskt låga elpriset.  Men på grund av avregleringen av elmarknaden och höjda 
bränslepriser kommer troligen elpriset att öka. Detta kan komma att slå hårt mot 
energiintensiva industrier samt verkstadsindustrin i framtiden. I detta läge har industrin 
två vägar att gå, dels att förhandla med elleverantören om ett lågt elpris, dels att internt 
aktivt jobba med energieffektivisering. 

4.2.1 Prisutveckling på el och propan 

Grundpriset på propan sätts mot en notering som kallas Argus, därefter påverkas priset 
individuellt per konsument med avseende på transportsträcka och volym på 
mottagningscisternen. Utöver detta tillkommer även energiskatt, koldioxidskatt samt 
SÄI-avgift (Sprängämnesinspektionen). Den tillverkande industrin har dock 
skattereduktion då denna industri inte omfattas av EU:s handelssystem. [12] Detta 
innebär att 100 % av energiskatten och 79 % av koldioxidskatten reduceras. I Tabell 1 
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visas den totala skillnaden i skatt för tillverkningsindustrin och övrig industri. [38] Inom 
industrin ligger propanpriset mellan 44 - 60 öre per kWh exklusive moms. [32] 

Tabell 1 Skatter för propan (kr/kWh) [38] 

Industri SÄI-avgift CO2 Energi Totalt (kr/ton) 

Tillverkning 0 0,0455 0 0,0455 

Övrig 0,0002 0,2167 0,0107 0,2277 

Priset för el bestäms på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Priset kan bestämmas både 
för kommande dag samt för längre perioder. På elbörsen samlas elleverantörer och 
elproducenter från Norden för att varje dag strax innan klockan 12 lämna sina bud för 
nästkommande dags handel. Elleverantörer presenterar hur mycket el de vill köpa samt 
till vilket pris de är beredda att betala medan elproducenterna presenterar hur mycket 
de vill ha betalt för elen. Utifrån jämförelse mellan efterfrågan och utbud kan priset på 
elen bestämmas. Genom att utnyttja en nordisk elbörs kan de nordiska 
kraftanläggningarna utnyttjas effektivt ur ett ekonomiskt synsätt. I första hand tar man i 
drift de anläggningar som är billiga, till exempel vattenkraft och kärnkraft. Behövs mera 
el, tas de kraftanläggningar som drivs med fossila bränslen i drift. Dock är detta dyrare 
och sämre för miljön.  

 

Figur 9 Sveriges industri elpris månadsvis 1996-2008 [38] 
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I kostnaden för elpriset ingår elhandelpris, elskatt, el-certifikat samt nätavgift. Den 
tillverkande industrin har reducerad elskatt och betalar cirka 2 % av elskatten. Inom 
industrin ligger elpriset mellan 52 – 65 öre per kWh exklusive skatt. I Norden har Sverige 
de lägsta priserna för industrikunder. [32] I Figur 9 visas olika bränslens prisutveckling i 
kr/MWh under de senaste tio åren.  

4.3 Energieffektivisering 

Definition om vad energieffektivisering innebär: 

”energieffektivisering, att genom teknikval och bättre avvägning mellan 
investering och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska energianvändningen för 
en i princip oförändrad energitjänst.”   

– Nationalencyklopedin 

Att energieffektivisera innebär för ett företag att minska energi- eller 
resursanvändningen inom de olika processerna. Detta kan genomföras genom att 
optimera utrustning och processer samt att ta tillvara på spillvärme som uppkommit 
inom processen. Genom optimering av processerna kan driftkostnader samt mängden 
spillvärme minimeras. Att minimera spillvärmen är viktigt då den kan vara svår att 
tillvarata. Om spillvärme ändå uppstår ska den helst användas internt, i första hand i den 
process där den uppstod och i andra hand i andra system. [13] 

Inom ett företag förekommer huvudsakligen två olika processer, produktionsprocesser 
och stödprocesser. Produktionsprocesser är en sammankoppling av aktiviteter som 
upprepas i tiden. Dess syfte är att förädla en vara åt någon extern eller intern kund. [23] 
Produktionsprocesser inom sätthärdning är till exempel tvättning, förvärmning och 
härdning. En stödprocess är en process som är nödvändig för tillverkningen fastän ingen 
produktion förekommer. Dessa processer skapar ett indirekt värde för intern eller extern 
kund genom att stödja produktionsprocesserna. [29] Stödprocesser är till exempel 
belysning, ventilation och värme. Dessa processer kan stå för cirka en tredjedel av hela 
företagets elförbrukning. [15] 

I detta projekt har fokus lagts på huvudprocesser och därför behandlas inte 
stödprocesser här. 

4.3.1 Produktionsprocesser 

De produktionsprocesser som förekommer i detta projekt är från att godset anländer till 
härdverket till att det behandlads färdigt och åter kan transporteras vidare ut från 
härdverket. Produktionsprocesserna återfinns i förtvätt, föroxidering, förvärmning, 
huvudugn, oljebad, eftertvätt och anlöpning. Alla dessa processer påverkar produkten 
och är av stor betydelse.  
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Inom produktionsprocesser används fläktar och elmotorer som i dagsläget (2009) står 
för cirka 22 % av elanvändningen inom industrin. [17] Ett nytt klassificerings- och 
märkningssystem för lågspända växelströmsmotorer efter verkningsgradsklasser har 
tagits fram. Klassificeringen ska bidra med ökad kunskap för motorköparen till att 
utnyttja effektivare motorer.  Utifrån listan över högeffektiva motorer får köparen 
enkelt information om klassificeringssystemet och vilka produkter som är bäst ur 
energisynpunkt. Klassificeringssystemet gäller i dagsläget (2009) för 3-fas 
asynkronmotorer, 2-4-poliga, 50 Hz, 400 V och med en nominell effekt mellan 1 och 90 
kW. För dessa typer av motorer har tre olika klassificeringsklasser presenterats, eff1, 
eff2 samt eff3. Där klass eff1 representerar de mest energieffektiva motorerna.  En 
elmotor som går med kontinuerlig drift hinner under 8-12 år förbruka den elenergi som 
kostnadsmässigt motsvaras av dess inköpskostnad. Att välja en motor med hög 
verkningsgrad kan motiveras med många skäl även om dess kostnad kan vara 10 – 30 % 
högre än för en lågeffektiv motor. Den merkostnad som uppstår kan redan under ett år 
sparas in då energikostnaderna blir lägre. Den högeffektiva elmotorn är ofta konstruerad 
av bättre material vilket leder till att den högeffektiva motorn även har en längre 
livslängd samt minskat servicebehov. [10] 

4.4 Energiuppföljning 

För en ugn som är i produktion uppkommer slitage på luckor, luckramar och brännare 
med åren. Med slitage erhålls en högre energiförbrukning. Ett sätt att hålla koll på detta 
är att föra energistatistik. Det innebär att logga förbrukning vid samma klockslag och tid 
varje vecka vilket ger el- och värmeförbrukningen under året. Med hjälp av statistiken 
kan sedan ansvarig personal erhålla information om ugnens skick och förbrukning [3] 

4.5 Miljöpåverkan 

Den svenska regeringen antog 1999 16 miljökvalitetsmål i 
sitt arbete att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de största miljöproblemen i Sverige är lösta. 
Under de senaste åren har miljösituationen förbättrats 
men det finns fortfarande problem som innebär stora 
risker för människor. Några av dessa mål behandlar 
klimatpåverkan, frisk luft, försurning, giftfri miljö, 
skyddande ozonskikt och övergödning, se Figur 10. Målet 
klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i 
atmosfären ska stabiliseras på en nivå så att deras påverkan på klimatet inte är farligt. 
Sedan början av 1800-talet då den industriella revolutionen tog fart har halten av 

Figur 10 6 av de 16 miljömålen 
(Tobias Flygar) 



Resurseffektivisering vid värmebehandlingsprocesser 

 16 

koldioxid samt andra växthusgaser2 i atmosfären ökat. Detta beror främst på den ökade 
förbränningen av fossila bränslen och uppkomsten av koldioxid. Koldioxiden bidrar med 
cirka 80 % av all gas som årligen påverkar den globala uppvärmningen. Under 2007 
släptes 65,4 miljoner ton växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) ut. 26 % av 
dessa utsläpp är knutna till industrins processer och förbränning.[33, 34]   

Jämfört med övriga EU har Sverige väldigt låga koldioxidutsläpp. Elproduktion från 
vatten- och kärnkraft har ringa utsläpp av koldioxid och tillsammans utgör de över 90 % 
av elproduktionen i Sverige. I Tabell 2 visas respektive emissionsfaktor för elproduktion 
med avseende på bränsle. Emissionsfaktorn anger mängden utsläppt koldioxid med 
hänsyn till bränslets energiinnehåll. Enhet är kilogram koldioxid per megawattimme. Kol 
och propan har betydligt högre emissionsfaktorer än vatten och kärnkraft.[14] 

Tabell 2 Emissionsfaktorer [kg CO2/MWh] 

Bränsle Vattenkraft Kärnkraft Kol Propan 

Emissionsfaktor 5 12 452 234 

4.6 Hinder och drivkrafter för energieffektivisering 

Enligt europeiska studier har det visats att det finns stora skillnader mellan antalet 
energieffektiviseringar som är möjliga att genomföra enligt energikartläggningar och 
antalet som verkligen genomförts. Det sägs finnas ett energieffektiviseringsgap, alltså 
ett gap mellan den energibesparingspotential som ges av teknoekonomiska modeller 
och den besparing som i verkligheten erhålls. Gapet tros förklaras av olika barriärer som 
hindrar energieffektivisering. En barriär för effektivisering kan definieras som:  

En antagen mekanism som hindrar investeringar i teknik som är energi- och 
kostnadseffektiv. [16] 

Barriärerna delas in i tre huvudkategorier, ekonomiska, beteendemässiga och 
organisatoriska hinder. Kunskap om de hinder som finns på företagen kan bidra till 
ökade energieffektiviserande åtgärder och således ökad lönsamhet . [11, 16] 

4.6.1 Ekonomiska hinder 

Ekonomiska hinder kan i sin tur delas upp i två olika kategorier; ej marknadsmisslyckade 
och marknadsmisslyckade. För de icke marknadsmisslyckade kostnaderna finns 
huvudsakligen fyra olika hinder, heterogenitet, dolda kostnader, tillgång på kapital samt 

                                                             
2 Freoner, kväveoxid, metan, vattenånga och ozon 
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risk. Med heterogenitet menas att en åtgärd kan vara kostnadseffektiv generellt men 
inte vid en särskild process och därför väljs den bort av företaget. Dolda kostnader i 
form av produktionsstopp, utbildning av personal tas sällan med i investeringskalkylen 
vilket kan ha direkt betydelse för beslutsfattandet.  Även bristande tillgång av kapital 
samt riskaversionen, motviljan att ta risker, utgör stora hinder. 

Marknadsmisslyckade hinder kan definieras som de marknadshinder som motiverar 
införandet av en statlig policy. De två hinder som påverkar mest är imperfekt och 
asymmetrisk information. Med imperfekt information menas att en energieffektivisering 
förhindras på grund av missvisande eller avsaknad av information. Medan asymmetrisk 
information innebär att olika aktörer har tillgång till olika typer av fakta och information. 
Även skilda incitament är bland de större orsakerna till effektiviseringsgapet. Då en 
process tillhör en aktör som inte har ansvar för energikostnaden kan han anse att 
effektiviseringen inte resulterar i någon vinst då den troligen tillfaller någon annan. 

4.6.2 Beteendemässiga hinder 

Inom beteendemässiga hinder lyfts två hinder fram från beteendevetenskapen som 
förklaring till energieffektiviseringsgapet, dessa är begränsad rationalitet samt den 
mänskliga faktorn. Begränsad rationalitet innebär att många beslut tas med 
fingertoppkänsla. Detta då många organisationer och individer är begränsade i tid, 
uppmärksamhet och resurser vilket medför att informationsunderlaget för beslutet 
behandlas otillräckligt. Detta i sin tur medför att en tydlig helhetsbild över kostnader och 
fördelar inte uppnås. 

Den mänskliga faktorn påverkar gapet genom information, trovärdighet och förtroende 
samt tröghet. Hur information ges samt trovärdigheten i den och förtroendet för den 
som presenterar den är av stor betydelse. Har mottagaren inte förtroende för den som 
ger informationen är det stor risk att den förbises. Tröghet presenteras av att personer 
är motståndare till förändringar och att detta verkställs genom att förkasta information 
som motsätter sig den rådande ordningen. Detta medför att mängder av möjligheter till 
effektivisering förkastas utan att ens utvärderas. 

4.6.3 Organisatoriska hinder 

De organisatoriska hindren utgörs av två kategorier, makt och organisationskultur. 
Huvudsakligen utgör kultur inte ett hinder utan är ofta en drivkraft. Kulturen bör ses 
som en förklaringsvariabel för implementering av energieffektiv teknik. Med makt som 
hinder syftas på hur mycket inflytande personer inom energieffektiviseringsarbete har 
att genomföra investeringsbeslut. Ofta prioriteras energifrågor bort på ledningsnivå då 
de ses som sekundära. 
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4.6.4 Drivkrafter 

De drivkrafter som finns är huvudsakligen motsatser till hindren nämnda ovan.  Om brist 
på kapital utgör ett hinder gör likväl tillgång på kapital en drivkraft för att 
energieffektivisera. Den dominerade drivkraften för effektivisering är minskade 
energikostnader men även minskade direkta kostnader såsom minskade miljö- och 
straffavgifter är starka drivkrafter. Men även eldsjälar inom företaget med makt över 
investeringsbeslut, kunskap om anläggningen och dess effektiviseringsmöjlighet samt 
långsiktigt strategi avseende energieffektiv utrustning är viktiga drivkrafter. Ytterligare 
drivkrafter kan även vara användningen av ett miljöledningssystem. I Sverige finns två 
olika miljöledningssystem de certifieras antingen som ISO-standarden 14001 eller 
registreras enligt EMAS - förordningen. Dessa miljöledningssystem eftersträvar att i 
första hand minska miljöbelastningen från företagets tillverkning. [11, 16] 
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5. Litteraturstudie 
I detta kapitel presenteras den fakta som framkommit från litteraturstudien. 

5.1 Genomskjutningsugn 

Genomskjutningsugnen är uppbyggd så att 
godset via genomskjutare skjuts eller dras 
genom processen i ett kontinuerligt flöde. 
Huvudugnen är uppdelad i två 
uppkolningszoner och en diffusionszon som 
tillsammans har till uppgift att ge godset 
önskat sätthärdningsdjup. I Figur 11 visas 
uppbyggnaden för en trespårig 
genomskjutningsugn med möjlighet till 
presshärdning eller frihärdning i olja. 
Fördelar med genomskjutningsugnen är att den har en väldigt hög produktionsgrad per 
investerad krona samt en hög verkningsgrad baserad på varje kvadratmeter utnyttjad 
golvyta. Ugnen har även låga underhållskostnader och det går på ett enkelt sätt 
kontrollera ugnstemperaturen. Genomskjutningsugnen kan av leverantör enkelt 
utformas utifrån kundens behov och anpassas till de artiklar som ska sätthärdas. En 
nackdel med dessa ugnar är att de inte effektivt kan värma små volymer av olika 
stålsorter. [27]  

5.2 Ringugn 

Ringugnen är en kombination av 
genomskjutningsugnen och ”rotary heart”- 
ugnen. Ugnen har separata uppvärmnings-, 
uppkolnings- och diffusionszoner med 
möjlighet till olika kolpotentialnivåer och 
temperaturer. Ringugnen är uppbyggd så 
att väggar och tak vid huvudugnen är 
stationära medan hällen av ugnen roterar, 
se Figur 12. Till skillnad från 
genomskjutningsugnen är in- och utlopp i huvudugnen vid samma position. Fördelar 
med denna design är att fixturernas livstid ökar då det uppkommer mindre slitage på 
grund av att de inte behöver skjutas igenom huvudugnen. Ringugnen kan levereras med 
två olika utföranden. Det ena utförandet är anpassat för enkel laddning, uppkolning och 
presshärdning. Denna typ av utförande används för till exempel kamaxlar. Det andra 
utförandet är anpassat för satsvis laddning med uppkolning och frihärdning i olja. Denna 

Figur 11 Genomskjutningsugn 

Figur 12 Ringugn 
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typ av ugn används huvudsakligen för kugghjul och kuggringar inom transmissioner och 
är ett alternativ till genomskjutningsugnen. Dock leder ringugnens design till att den inte 
har samma flexibilitet som en genomskjutningsugn som kan tillåta olika takttider 
samtidigt, vilket beror på att genomskjutningsugnen tillåter olika spår i huvudugnen [18] 

5.3 Energi i ugnar 

5.3.1  Bränsleeldade ugnar 

I de bränsleeldade ugnarna produceras heta gaser via brännare som i sin tur värmer 
ugnen och godset via strålning och konvektion. Den stora nackdelen med bränsleeldade 
ugnar är de stora förluster som uppkommer då heta avgaser lämnar ugnen. Detta kan 
minskas antigen genom att använda rekuperativa brännare som använder avgasernas 
energi till förbränningsluften eller genom att använda energin till att värma vatten som 
till exempel används för att värma tappvarmvatten, lokaler eller processbad. 

5.3.2 Elvärmda ugnar 

Till skillnad från bränsleeldade ugnar har elvärmda ugnar inga förluster via avgaser och 
uppnår därför en hög verkningsgrad. De elvärmda ugnarna använder sig av 
motståndselement som hänger ned från ugnens tak och ut med väggarna, formade som 
ett U. Elementen är väldigt tåliga vid dess drifttemperatur men blir lätt spröda vid 
avsvalning och försiktighet vid arbete i ugnen är viktigt. 

Energieffektivitet och kostnader för värmebehandlingsprocesser är direkt kopplade till 
varandra och beror av processen. I en elektrisk uppvärmd ung kan verkningsgrader 
mellan 85-100 % uppnås i jämförelse med gaseldade ugnar med en varierad 
verkningsgrad mellan 5-70 %. Detta beror på att det i den elektriska uppvärmda ugnen 
inte erhålls några förluster via rökgaser vilket uppkommer inom den gaseldade ugnen. 
Dock brukar de elektriska ugnarna ha en högre elförbrukning och ur ekonomiskt 
perspektiv är den gaseldade ugnen mest ekonomisk i dag (2009). [20] I både bränsle- 
och elvärmda ugnar används fläktar för erhålla en jämn temperaturprofil i ugnen vilket 
medför att ingen del av godset hamnar i skugga.  

5.3.3 Förbränning 

Vid förbränning av gas i ugnen är det viktigt att brännarna är optimerade när det gäller 
blandningen luft – bränsle (luftfaktorn). Om blandningen inte är jämn kommer det i 
atmosfären att finnas områden där det finns för mycket luft eller bränsle. Under 
atmosfärens rörelse i ugnen kan det hända att luften eller bränslet aldrig beblandas. I 
områden där stora mängder luft förekommer kan glödskalsbildning eller avkolning på 
godsets yta förekomma. Områden med bränsle i för stora mängder leder till att bränslet 
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inte förbränns och kommer via avgaserna att följa med ut ur ugnen, vilket leder till 
energiförluster. Vid ofullständig förbränning av bränsle ökar även risken för förgiftning 
då kolmonoxid eventuellt har bildats. För att en utmärkt förbränning av bränsle ska ske 
vid ugnsdrift bör luftfaktorn ligga mellan 1.1 – 1.2.  

De största förlusterna för värmebehandlingsugnar är den energi som försvinner med 
förbränningsluften. I Figur 13 redovisas verkningsgraden med avseende på 
avgastemperatur baserat på de olika brännarna. 

Med en rekuperator har man möjlighet att förvärma förbränningsluften och genom 
detta minska förbrukningen av bränsle. En temperaturhöjning med 100°C av 
förbränningsluften motsvaras av en bränsleminskning med cirka 5 %. Att förvärma luften 
till 300 – 400°C skulle medföra en minskad bränsleförbrukning mellan 15 – 20 % [3] Ett 
problem med förvärmning av förbränningsluften är att förhöjda substanser av 
kväveoxider (NOx) kan förekomma. Men med nya tekniker finns det möjlighet att erhålla 
låga substanser av kväveoxider även om förbränningsluftens temperatur är hög. 

 

Figur 13 Verkningsgrad ugn [9] 

5.3.4 Ugnsinfodring 

I en ugn används huvudsakligen keramer som material i ugnsinfodringen. Porösa 
keramer är känsliga för mekanisk påverkan, vilket lätt kan uppstå om godset skrapar mot 
ugnsväggen. Därför är det viktigt att aktsamhet sker vid underhåll. Keramer är även 
känsliga för höga temperaturer och därför väljer man att bygga upp ugnsinfodringen 
med hjälp av flera olika isolerande skikt. Skiktet byggs med täta, tunga och tåliga 
material innerst och därefter används lättare och bättre isolerade ugnsinfodring för att 
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slutligen avsluta med det bästa isolerskiktet. Viktigt att tänka på angående 
ugnsinfodringen är: 

 När ny ugnsinfodring monteras i ugnen är det viktigt att uppvärmningen 
sker långsamt. Detta då infodringen innehåller bundet vatten såkallat 
kristallvatten. Vid cirka 200°C avges kristallvattnet och om 
temperaturnivån inte passeras långsamt finns risk för ångsprängning och 
sprickbildning. Infodringens livslängd förkortas avsevärt om försiktighet 
inte iakttas.  

 Keramiska material i ugnsinfodringen är känsliga för snabba 
temperaturändringar. Vid för stora temperaturgradienter kan inre 
spänningar i materialet uppstå och i värsta fall förstörs ugnsinfodringen.  
Temperaturer omkring 550 – 600°C är speciellt farliga. 

 I ugnar där skyddsgasatmosfär används måste gasen och infodringen 
kemiskt trivas med varandra. Vid olämpliga kombinationer riskeras väggen 
att förstöras. [3]  

Ugnsinfodringen används för att uppnå fördelar såsom reducerat energibehov samt 
bättre kontroll över processen. Ugnsinfodringen eller dess beståndsdelar, isoleringen 
kan delas in i tre olika grupper med hänsyn till vilket temperaturintervall de ska verka 
inom. För industriugnar används isolering som kan användas vid höga temperaturer, 
325°C och högre. Isoleringen kan även delas upp i organiska och oorganiska material, 
exempel på organisk isolering är Thermocol som huvudsakligen används vid isolering 
mot kyla. Exempel på oorganisk är mineralull och kaliciumsilikat. Mineralull finns i flera 
olika utföranden och används inom temperaturintervallet -10 - 500°C medan 
kaliciumsilikat kan användas inom temperaturintervallet 40 - 950°C [40] 

 

Figur 14 Specifik värmekonduktivitet för olika isoleringsmaterial [41,42] 
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Varje slag av isoleringsmaterial har sin specifika värmekonduktivitet och den betecknas 
med bokstaven k och dess enhet är W/mK. Den specifika värmekonduktiviteten ökar 
med temperaturen och därför anges den alltid vid medeltemperaturen för 
isoleringsmaterialets användningsområde. I Figur 14 visas hur den specifika 
värmekonduktiviteten varierar med temperaturen för några vanliga isoleringsmaterial. 
För att erhålla så låga förluster som möjligt vill man använda sig av isolering med lågt 
värmekonduktivitetstal. 

Vid beräkning av isoleringens tjocklek är det viktigt att ta hänsyn till den ekonomiska 
kostnaden som uppstår. Det är inte alltid lönsamt att använda sig av en dubbelt så tjock 
isolering då det minskade värmeförlusterna inte kan kompenseras för den extra 
kostnaden. Detta kan illustreras med exemplet i Figur 15.  

 

Figur 15 Illustration över ekonomisk tjocklek för isolering. 

Till vänster ses ett stålrör med längd 1 meter och radie 75 mm utan isolering, i mitten 
samma rör med 25 mm isolering och längst till höger med en isolering på 50 mm. 
Isoleringen som används är mineralull och stålrörets tjocklek har antagits till 3 mm. Den 
minskning som erhålls mellan oisolerat stålrör och 25 mm mineralull är mycket stor, 
(945 088 W/m) vid en temperaturdifferens på 100°C. Genom att isolera med ytterligare 
25 mm minskas förlusten med enbart 18 W/m. Detta innebär att en ökad 
isoleringstjocklek inte alltid är ekonomisk försvarbart. Med anledning av detta så har 
man infört benämningen ekonomisk tjocklek för isolering även förkortat ETI, (Economic 
thickness of insulation). Genom att jämföra kostnad för isolering och energibesparing för 
olika fall kan den ekonomiska tjockleken erhållas. [40] 

5.4 Energi förr och nu 

Tidigare satsades all kraft på att skapa en ugn som kunde producera den mängd gods 
som önskades. Detta medförde hög energiförbrukning då stora förluster i 
förbränningsgas, via väggar med mera, erhölls. Till exempel kunde förbränningsgasen 
uppnå temperaturer runt 800°C. Ugnar som är cirka 20 – 30 år gamla har därför stora 
möjligheter till energieffektivisering. Två aktuella områden att effektivisera för dessa 
ugnar är brännare och infodring. Genom att ersätta befintliga brännare med 
rekuperativa brännare finns det potential till att minska förbränningsgaserna med cirka 
30 %. Att minska förlusterna genom väggar kan genomföras på två olika sätt. Det första 
alternativet är genom förstärkning av den befintliga ugnsisoleringen med ytterligare 
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isolering vilket leder till minskad yttemperatur och värmeflöde genom väggen. Åtgärden 
kan innebära en minskning med 100 kW/m2. Det andra alternativet är att använda sig av 
keramisk isolering som medför minskad väggtjocklek samtidigt som den har låg 
värmeledningsförmåga. Denna typ av isolering är väldigt attraktiv på marknaden men 
materialet diskuteras aktivt då det bland annat innehåller cancerogena ämnen.  

De tekniker som i dag (2009) anses som energieffektiva är välkända och beprövade. Den 
forskning som bedrivs för att ytterligare minska energiförbrukningen sker bland annat 
inom en ny typ av kolfibermaterial i fixturerna. Ett material som har låg densitet erhåller 
lägre vikt och detta kan resultera i upp till 75 % minskat värmebehov. Även isolering av 
fiber med ännu lägre värmeledningsförmåga är aktuellt och finns redan på marknaden, 
men användningen av detta material begränsas av relativ hög kostnad. Utöver detta 
finns det även stor potential till att ta vara på spillvärme som uppkommer inom 
processen. Störst möjlighet till återanvändning finns vid oljebadet men även möjligheter 
att tillvarata spillvärmen i avgasluften via värmeväxlare finns. Dessa åtgärder 
tillsammans kan motsvara en effektivisering på 25 – 30 %. [19] 

I Figur 16 jämförs dagens standard, modern design och framtida potential, inom 
effektivisering procentuellt med hänsyn till respektive effektiviseringsområde. Med 
dagens standard menas en ugn som är 20 - 30 år gammal och som inte använder sig av 
effektiv teknik så som rekuperativa brännare eller modern infodring. Denna typ av ugnar 
används fortfarande i Europa. Den moderna designen använder sig av rekuperativa 
brännare, förbättrad infodring och in- och utlopp där godset lyfts in i huvudugnen via en 
hiss för att minska användningen av atmosfärsgas. Genom att använda rekuperativa 
brännare och förbättrad infodring görs en direkt besparing på 44 % av den energi som 
tillförs ugnen. Den framtida potentialen motsvarar ugnar tillgängliga inom 7-10 år. [19] 

 

Figur 16 Sankey diagram energieffektiviseringspotential i ugn [19] 
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6. Sätthärdningsverket vid Volvo CE 
En överskådlig presentation av sätthärdningsverket vid Volvo CE presenteras i följande 
kapitel. Presentationen är en introduktion för att erhålla grundläggande kunskaper om 
hur härdverket fungerar. 

Den ugnsteknik som Volvo CE använder sig av är genomskjutningsprincipen. Den bygger 
på att fixturer ”skjuts” på varandra och följer samma flöde genom hela förloppet. Detta 
medför att man inte kan plocka bort fixturer i systemet. För att kunna förflytta godset 
används påskjutare som antigen skjuter på eller drar godset till rätt plats i systemet. 
Härdverket och dess olika processer visas i Figur 17 och består av 9 olika stationer. Hela 
förloppet från att komponenten lastats på fixtur till att den härdats och kylts ned tar 
cirka 20 timmar. Tiden kan dock variera beroende på vilket sätthärdningsdjup som ska 
uppnås då härddjupen har olika takttider. I ugnen används endotermisk gas. För att 
reglera ugnsatmosfären används kväve, metanol och propan. Ugnen är en så kallad 
trespårig ugn vilket innebär att det i huvudugnen finns tre olika spår för godset. De 
trespåren medför att olika takttider är möjligt. 

 

Figur 17 Schematiskbild över sätthärdningsverket [27] 

6.1 Förtvätt 

I förtvätten tvättas godset rent från oljor och beläggningar som uppkommit vid 
tillverkningen. Tvätten består av en avfettnings- och sköljzon med tillhörande tankar för 
vatten, tvättmedel och spillvatten. Temperaturen på tvättvattnet är 75°C och det 
avfettningsmedel som används är Castrol Techniclean 8580. I förtvätten finns en 
ångkondensator monterad för att omvandla den ånga som uppstår vid tvättning till 
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vatten. Vattnet återförs till tanken och används på nytt. Förtvätten förbrukar el för 
uppvärmning av vatten och tvättmedel. 

6.2 Föroxidering 

I föroxideringen vill man skapa ett tunt lager av oxid på godsets yta. Detta för att så goda 
förutsättningar som möjligt ska uppnås innan uppkolningen sker i huvudugnen. 
Föroxideringen är uppdelad i två zoner för att lättare kontrollera temperaturen i ugnen. 
Uppvärmning av godset till cirka 400°C sker med två stycken Noxmat-brännare i vardera 
zon. Typen av brännare i föroxideringen är öppna brännare och dess effekt är större än 
de brännare som eldar i stråleldningstuber. Detta innebär att större mängder energi 
snabbare kan transporteras över till materialet, vilket ger möjlighet att värma godset 
under en kortare tid. De förbränningsprodukter som uppstår inne i ugnen facklas av 
innan de släpps ut, för att minimera utsläpp av emissioner. Föroxideringen förbrukar 
även el till de fläktar som används för att skapa ett jämt gasflöde kring godset. Detta är 
viktigt då det minskar risken för skevt gods. I föroxideringen ryms sju stycken fixturer 
samtidigt.  

6.3 Uppvärmning 

För att godset ska uppnå rätt temperatur innan uppkolningssteget i huvudugnen värms 
godset upp till 925°C i uppvärmningen. Viktigt i processen är att godset under värmning 
(föroxidering och uppvärmning) inte utsätts för stora temperaturgradienter. Därför 
används föroxidering och uppvärmningen till att värma godset. I uppvärmningen värms 
godset upp med elva brännare från Noxmat. Mellan föroxideringen och 
uppvärmningsugnen finns en hiss vilket lyfter godset in till uppvärmningen. Denna hiss 
används för att minimera risken att syre tränger sig in i processen samt att reducera de 
energiförluster som uppkommer via strålning då ugnsdörren öppnas. Atmosfären i 
uppvärmningen består av kväve och metanol. 

6.4 Huvudugn  

Huvudugnen består av två olika värmezoner en uppkolningszon och en  diffusionszon. 
Uppkolning innebär att öka ytkolhalten i stålet genom en uppkolande atmosfär som 
skapas genom tillsats av metanol och propan i ugnsatmosfären. I diffusionszonen 
diffunderar kolatomerna vidare in i ytskiktet. I uppkolningszonen är temperaturen 925°C 
medan den i diffusionszonen är 860°C. I de olika zonerna sitter flertalet fläktar för att 
atmosfären ska erhålla samma sammansättning i hela ugnen. Beroende på vilkem typ av 
gods och vad det ska användas till används olika takttider eftersom kolet behöver olika 
långa tider för att diffundera in i godset och ge godset dess egenskaper. För att hålla en 
jämn och konstant temperatur i ugnen används brännare från Noxmat, totalt finns sex 
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stycken. Dessa brännare förbrukar propan och 
förbränn ingsluften drivs in i ett strålrör och 
genom konvektion och strålning värms 
ugnsatmosfären och godset upp, se Figur 18. 
Denna typ av uppvärmning kallas 
strålrörseldning.  

6.5 Kylning 

6.5.1 Utplockningskammare 

Efter att godset passerat huvudugnen kommer det till utplockningskammaren. Där skiljs 
godset åt beroende på om det ska presshärdas eller direkthärdas. De gods som går till 
presshärdning plockas av med hjälp av en ABB-robot medan resterande gods förs till 
oljebadet för direkthärdning.  

6.5.2 Direkthärdning 

I oljebadet direkthärdas godset från 850°C till 100°C. Vid härdningen omvandlas 
austeniten i materialet till martensit. Fixturen kommer från utplockningskammaren och 
sänks ned via hiss 1 i oljebadet där den skjuts vidare till hiss 2 som lyfter upp fixturen 
med gods till processlinjen. Efter frihärdningen skjuts godset vidare till kylbadet där det 

kyls ytterligare en gång till 60°C. Oljan som används är Burgdof Durixol w72 och det är 
endast vid idrifttagning av oljebadet som oljan behöver värmas. Under produktion 
värmer godset oljan och istället behöver den kylas via en luft- oljevärmeväxlare som 
finns placerad i källaren. Fläkten som driver luftflödet över värmeväxlaren styrs med 
elektriska givare och termoelement som registrerar oljans temperatur. 

6.5.3 Presshärdning 

Det gods som presshärdas plockas från utplockningskammaren för att sedan med hjälp 
av en ABB-robot av typen IRB6660 flyttas till härdpressen. Där härdas det under tryck i 
olja för att erhålla den form och kvalité som förväntas på godset. Denna process tar 
cirka 5 minuter. Därefter läggs detaljerna på avrinnig för att slutligen staplas på varandra 
igen innan de åter skjuts in i processlinjen.  Att använda en robotcell är till stor fördel då 
roboten kan utföra samma arbete exakt lika varje gång.  

6.6 Eftertvätt 

I den alkaliska eftertvätten tvättas allt gods för att erhålla en ren produkt, fri från olja, 
innan godset skickas vidare till anlöpningen. Eftertvätten består av en avfettnings- 
sköljnings- och torkzon samt tankar för vatten, tvättmedel och olja. Vattentemperaturen 

Figur 18 Strålrörseldning 
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i avfettnings- och sköljzonen är 75°C och värms med el. Det tvättmedel som används är 
Burgdorf Servidur N298. Luften i torkzonen värms med el och når en temperatur på 
90°C. I eftertvätten finns en ångkondensator för att ta reda på den ånga som uppstår . 
Denna ånga kondenserar och vattnet återförs sedan till vattentankarna. 

6.7 Anlöpning 

Efter härdningen har materialet i godset erhållit en hög hårdhet med viss sprödhet. 
Genom anlöpning ökar segheten samtidigt som hårdheten minskar. Anlöpning 
genomförs genom uppvärmning och varmhållning av godset vid 160°C under en 
bestämd tid. Den högkolhaltiga martensiten i ytsiktet omvandlas till anlöpt martensit. 
Efter anlöpning minskar också risken för sprickbildning i materialet. För att uppnå 
önskad temperatur i ugnen används el som energikälla. 

6.8 Luftkylning 

Efter att godset anlöpts nås det sista steget i processen vilket är luftkylningen. Här kyls 
godset med hjälp av en fläkt som ser till att luften cirkulerar förbi godset och kyler det. 
Godset kyls till en lagom temperatur (40°C) varefter sätthärdningsprocessen är avslutad 
och godset kan transporteras vidare. Den uppvärmda luften från processen används för 
att värma lokalen.  
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7. Mass- och energibalans 
För att på ett lätt sätt identifiera de olika energibärarna inom processen skapades ett 
fiskbensdiagram, se Figur 19. Därefter ställdes energi- och massbalanser upp för 
respektive process. Genomgående vid beräkning av energi har teorin i kapitel 3.3 
använts.  

 

Figur 19 Fiskbensdiagram Energiförbrukning 

Utifrån mass- och energibalanserna fås att den energi som använts inom 
tvättprocesserna huvudsakligen används för att värma tvättvattnet till rätt temperatur 
samt att varmhålla det. Förluster uppkommer via transmissionsförluster från 
vattentankarna och spillvatten. Även ånga står för en del av förlusterna men till stor del 
tillvaratar man ångan via ångkondensatorer. 

7.1 Föroxidering 

I avsnitt 6.2 beskrivs föroxidering och dess process. I Figur 20 presenteras in- och 
utgående materieflöden.  

 

Figur 20 Materialflöden in och ut ur föroxideringen. 

Energibalansen för föroxideringen presenteras i Tabell 3. Den elenergi som förbrukas till 
fläktarna är ej med i energibalansen då de inte påverkar verkningsgraden.  
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Tabell 3 Energibalans föroxidering 

Flöde in Energi (GJ/år) Flöde ut Energi (GJ/år) 

Propan 1 434 Avgaser 381 

Gods 69 Gods 463 

Fixtur 50 Fixtur 330 

    Förluster väggar 74 

    Övriga förluster 303 

Totalt 1 553 Totalt 1 553 

7.2 Huvudugn och uppvärmning 

I avsnitt 6.3-4 presenteras huvudugnen och uppvärmningens process. Figur 21 visar vald 
systemgräns med tillhörande materieflödena.   

 

Figur 21 In- och utflöden huvudugn och uppvärmning 

Energibalansen för huvudugnen och uppvärmningen presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4 Materialflöden in och ut ur huvudugn och uppvärmning. 

Flöde in  Energi (GJ/år) Flöde ut Energi (GJ/år) 

Propan 5 581 Förbränningsluft 1 942 

Gods 463 Gods 995 

Fixtur 330 Fixtur 710 

    Förluster väggar m.m. 1 171 

    Oidentifierade förluster 1 556 

Totalt 6 374 Totalt 6 374 

Oidentifierade förluster är bland annat den energi som finns i den avfacklade 
ugnsatmosfären. Förluster väggar innehåller förluster via långsidor, tak, botten samt 
förluster via luckor. Den elenergi som används inom processen är inte med i balansen då 
dess huvudsyfte är att via fläktar blanda atmosfärsgasen jämnt runt allt gods. 
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7.3 Oljebad 

I avsnitt 6.5.2 presenteras oljebadet och dess process. I Figur 22 visas in- och utgående 
materia. 

 

Figur 22 In- och utflöden oljebad 

Energibalansen för oljebadet presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 Materialflöden in och ut ur oljebadet. 

Flöde in Energi (GJ/år) Flöde ut Energi (GJ/år) 

Gods 728 Gods 85 

Fixtur 340 Fixtur 40 

    Olja 728 

  Väggförluster 61 

    Oidentifierade förluster  155 

Totalt 1 068 Totalt 1068 

Vid avrinningen uppkommer förluster av olja. Denna spillolja innehåller en viss mängd 
värmeenergi och är ett exempel på oidentifierade förluster.  
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8. Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som benchmarking, energi- och 
resurskartläggningen vid Volvo CE samt livscykelanalysen gett. 

8.1 Benchmarking 

I följande kapitel presenteras de resultat som framkommit från benchmarkingstudien. 
För att vara objektiv har företagen och leverantörernas namn ersatts med bokstäver.    

8.1.1 Företag 

För att ta tillvara på den information som uppkommit vid studiebesök har kvalitativa 
matriser skapats för att strukturera informationen så att den blir överskådlig och lätt att 
ta till sig. Till varje delmoment finns kommentarer för att öka förståelsen.  

I Tabell 6 och Tabell 7 presenteras vilka typer av ugnar, vilka leverantörer och vilken typ 
av process som används för härdning hos de besökta företagen.  Siffror anger hur många 
ugnar av respektive typ och kryss markerar vilka leverantörer som använts samt vilka 
typer av härdningstekniker som används. De index som finns i tabellen visar de antal 
ugnar som planerats att köpa in eller redan köpts in och väntar på att tas i drift. 

Tabell 6. Processer del 1 

 
 A B C D E 

Genomskjutnings-
ugn 

 3 X 5(2)5 1(1)6 

Gropugn 6(2)3   4  

Satsugn 2    4 

Karusellugn 1   1  

Glödgningsugn    1  

Ringugn  1(1)4    

LOI  X  X  

Ipsen  X     

Sarlin X   X X 

Aichelin  X  X X 

 

                                                             
3, 4, 5, 6 (x) Antal kommande investering eller redan planerat inköp av denna ugnstyp. 

Process 

Företag 
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Tabell 7 Processer del 2 

 
 A B C D E 

Oljebad Kan 
användas 

X X X X 

Saltbad   X X  

Lufthärdning X     

Huvudsakligen har alla företag ugnar som köpts in under 1960 eller 1970-talet. Alla 
företag har investerat i nya ugnar och för de flesta förväntas ugnarna stå färdigt innan 
slutet av 2008 eller under 2009. Huvudsakligen sker kylning i alla processer i oljebad 
men både lufthärdning och kylning i saltbad förekommer hos vissa företag. 

I Tabell 8 presenteras företagets kommunikation och arbete med ugnsleverantörer inför 
köp av ugn men även löpande arbete för att minska energiförbrukningen.  

Tabell 8 Ugnsleverantörer 

 A B C D E 

I kontakt med 
vilka ugns-
leverantörer 

De flesta 
etablerade 
leverantörer 

LOI, Aichelin Sarlin furnaces 
UTAB,Aichelin 
Wellman m.fl. 

De flesta 
etablerade 
leverantörer 

- 

Val av 
utrustning 

Produkt-
styrd 

Produkt-
styrd 

Produktstyrd Produkt-
styrd 

Produkt-
styrd 

Erbjudit/gett 
förslag  
energieffektiv. 

Nej Nej  Ja Ja 

I samband med inköp kontaktades i regel de flesta leverantörer av alla företag. Vid val av 
ugn gjordes det med hänsyn till vilken produkt som respektive företag producerar. 
Energi kring ugnen är en fråga som ofta hamnar i skymundan men diskussion om energi 
förkommer kontinuerligt mellan vissa leverantörer och företag.  

I Tabell 9 presenteras respektive företags arbete med energi och resurseffektivisering 
kring sätthärdningsprocessen; Hos vem ligger ansvaret att arbete genomdrivs, hur 
mycket området har blivit prioriterat och hur arbetet bedrivs.  

 

 

Process 

Leverantör 

Företag 

Företag 
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Tabell 9 Arbete kring energi- och resurseffektivisering 

 A B C D E 

Vems ansvar? Ingen! Allas ansvar Resp.fabrik/ 
avdelning  

Underhålls
-chef 

Härdverk 

Hur mycket 
prioriterat? 

Låg 
prioritering 

Viktigt  MKT viktigt Ständig 
förbättring 

MKT 
viktigt 

Kontinuerligt/ 
Punktvis 

Punktvis Kont. Kont. Kont. Kont. 

Miljöpolicyarbete Lite Normalt Högt Högt Normalt 

Inom varje företag är energi- och resurseffektivisering en fråga som man gärna vill jobba 
med men som tyvärr inte är av högsta prioritet. De företag som aktivt jobbar med 
energieffektivisering har ofta flera idéer, vissa förkastas direkt medan andra idéer lyfts 
fram och jobbas med aktivt. 

Hos företagen förekommer arbete med miljöpolicy, dock är det en aktivitet det inte 
arbetas med aktivt hos alla företag. Ofta finns ett miljömål som är bestämt av 
koncernens ledning men då dessa är allmänna är det inte självklart att optimeringar sker 
inom härdverken. Det är endast företag D som anlitar externa aktörer för att genomföra 
beräkningar och kartläggningar. Företag B och D väljer att i sitt arbete angående 
miljötänk köpa in ”grön el” som gentemot vanlig el produceras miljövänligt och praktiskt 
taget inte bidrar till några CO2 utsläpp. Företag E köper in 100 % Nordisk vattenkraft. 

I Tabell 10 redovisas vilka åtgärder och pågående arbeten inom energieffektivisering 
som sker kring processen; vilka företag återanvänder spillvärme, vilken teknik används, 
framtida effektiviseringar samt om det finns möjlighet att leverera spillvärme till det 
lokala fjärrvärmenätet. 

 

 

 

 

 

 

 

Företag 
Arbete 
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Tabell 10 Energi- och resurseffektivisering kring processen 

 A B C D E 

Spillvärme 
återvinning 

Nej Ja, via 
ugnskylnings 
-system 

Ja, vid ett av 
härdverken 

Vid nya  
ugn 1MW 

Ja 

”State of art” 
teknik 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärder i 
dagsläget 

Inga Byte av 
gasbrännare 

Återvinning 
olja,  

Bra 
optimering 

Tillvara ta 
spillvärme 

Planerade 
effektiviseringar 

Nej Ja Ja Ja Ja 

Spillvärme till 
fjärrvärme 

- Dålig 
lönsamhet, 
investering 
relativt stor 

Teknisk 
förutsättning 
finns, dock 
beror det 
ofta på 
fjärrvärme-
leverantören 

Möjlighet 
finns 

- 

8.1.2 Ugnsleverantörer 

För att undersöka hur ugnsleverantörer jobbar med effektivisering både inom sin 
produkt men även mot kund har en enkät med några enkla frågor skickats iväg som e-
postmeddelande. Nedtill presenteras en sammanfattning av de svar som respektive 
leverantör har lämnat.  

1. Har ert företag ett koncept där energieffektivisering är huvudmålet som ni kan 
erbjuda till era kunder? 

a - Vi erbjuder flertalet åtgärder med indirekt och direkt besparing av energi. Till 
exempel erbjuder vi rekuperativa brännare och effektivare ugnsinfodring. 

b -  Ja, vi erbjuder vårt egna modulära ugnssystem för sätthärdning av kugghjul. 
Tekniken baseras på lågtryckskarbonisering samt gaskylning under högt tryck.  

c - Ja 

d -  Vi har ett program med standardiserade industriugnar. Gemensamt för dessa 
ugnar är att vi erbjuder modern lättviktsisolering i infodringen vilket 
maximerar energieffektiviteten. Men även värmeåtervinning från avgaser och 
maximering av brännardesign pågår. 

Åtgärd 

Företag 
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2. Driver ert företag forskning och utveckling för att minska energiförbrukningen 
i en ugn?  

a - Energieffektivisering är en del av vårt Koncept “reliable technology, planning 
and processing”. Därför jobbar vi aktivt inom detta område för att erbjuda 
lösningar och koncept för att minska energiförbrukningen. 

b -  Ja, vi genomför forskning och utveckling inom energieffektivitet. Några av 
projekten genomförs i vårt laboratorium och fokus ligger på det vårt egna 
ugnssystem. Vi är även medlem i flertalet nationella värmebehandlingsnätverk  
där vi tillsammans med våra partners jobbar med frågan. 

c - Ja 

d -  Ja, vi bedriver forskning och utveckling för att minska energiförbrukningen. 
Oftast hand i hand med våra kunder. Förståelse för kundens behov samt insikt 
i lagar och förordningar är det som styr vår utveckling.  

Vi deltar aktivt i flertalet branschorganisationer där företag, universitet och 
institut samarbetar i projektform för att få fram energieffektiva processer och 
utrustningar. 

3. Har ni nya tekniker som kommer att vara mera energieffektiv gentemot 
dagens teknik? 

a -  - Arbete kring framtida tekniker pågår och arbete med rekuperativa brännare 
sker. 

b -  Det bedrivs flera projekt som är relaterade till frågan till exempel 
ugnsinfodring med högre effektivitet samt elmotorer med högre elektrisk 
effektivitet. 

c- Ja 

d - Ja, vi har nya tekniker för framtiden. Både för gasvärmda ugnar och elektriskt 
värmda ugnar. 

4.  Har kunden begärt att vid beställning av en ugn även få veta förslag på 
energieffektivisering?   

a - Energieffektivisering är inte vårt huvudområde men kunder efterfrågar 
möjligheten till återanvändning av spillvärme. 

b -  Vi använder vakuumteknik och har redan stor fördel i jämförelse med 
atmosfärsteknik. Stora delar av spillvärme finns i kylvattnet och flera kunder 
har efterfrågat möjligheter till att återanvända denna värme. Men då värmen 
är vid låg temperatur finns det ingen ekonomisk fördel att återanvända den. 
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c -  Ja 

d -  Ja, kunderna vill oftast ha en beräkning av en ugns driftsekonomi där 
naturligtvis energikostnader och andra förbrukningskostnader (olja, gas, 
vatten, tryckluft, mm...) ingår. 

5. Vilken av era produkter rekommenderar ni till kunden ur ett energieffektivt 
perspektiv?  

a -   Alla kunder har olika behov och därför arbetar vi tillsammans med våra kunder 
under projektfasen för att skapa det optimala konceptet för deras behov. 
Därför är det svårt att rekommendera en specifik ugn. 

b -  Det egna modul ugnssystem. 

c-  Ringugn för gaskarbonitrering med in- och ut sluss. 

d -  Förståelse för kundens behov är A och O! Det finns så många olika 
industriugnar att vi inte kan generalisera vilken ugnstyp som är att 
rekommendera. Väljer man en ugn ur vårt standardprogram är den redan 
optimerad och vill man gå längre finns oftast en flora av tillbehör för 
energiåtervinning. Allt måste vägas mot återbetalningstid för den extra 
investeringen. Kundanpassade ugnar har olika grad av energiåtervinning 
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8.2 Mass- och energibalans 

Nedtill visas ett Sankey-diagram, se Diagram 1, över hur den totala energi som tillförs 
sätthärdningen i form av el och propan fördelade på de olika processerna hos Volvo CE. 
Uppvärmningen och huvudugnen står för lite mer än hälften av all förbrukning, detta 
beror till stor del på dess stora förbrukning av propan.   

 

Diagram 1 Sankey-diagram över totalförbrukningen 

I följande diagram delas el och propan upp var och en för sig. Det ger en tydlig förståelse 
över vilka processer som är de största förbrukarna. I Diagram 3 visas elanvändningen 
uppdelad på de olika processerna och i Diagram 2 presenteras propanförbrukningen 
uppdelad på föroxideringen samt uppvärmning och huvudugnen.  

 

Propan används i föroxideringen samt uppvärmning och huvudugn. Från beräkningar 
erhålls att årsförbrukningen motsvarar 1 929 MWh. 20 % av all energi från propanen 
åtgår till att driva brännarna i föroxideringen. Den elenergi som används inom processen 

Diagram 2 Sankey-diagram över 
propanförbrukningen vid sätthärdningen. 

Diagram 3 Sankey-diagram över 
elförbrukningen vid sätthärdningen. 
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uppgår till 1 559 MWh där de största förbrukarna är förtvätt (439 MWh), eftertvätt (347 
MWh) och anlöpning (482 MWh). Genom att dividera den totala energiförbrukningen 
med antal årligt brutto tonnage erhålls specifik energiförbrukning per kg produkt. För 
sätthärdningsprocessen vid Volvo CE erhålls den till 0,85 kWh/kg produkt.  

Verkningsgraden för de processer som förbrukar propan kan beräknas genom att 
dividera den totala resursförbrukningen för processen med den andel energi som 
lämnar processen via gods och fixturer. Föroxideringen har en verkningsgrad på 47 % 
medan huvudugnen och föroxideringen enbart erhåller en verkningsgrad på 16 %.   

Mass- och energibalanserna påvisar även att de största möjligheterna till återvinning av 
spillvärme finns via oljebadet och rökgaser då det är där de största förlusterna 
uppkommer. 

8.3 Livscykelanalys 

I Figur 23 visas exempel på hur systemgränserna valts för respektive process. 
Livscykelanalysen har genomförts i samarbete med Sandra Roos på Swerea IVF. 

 

Figur 23 Systemgränser LCA-beräkningar 

Utifrån livscykelanalysen fås den totala miljöpåverkningen som sätthärdningsprocessen 
bidrar med fördelat på de olika processerna. LCA-analysen tar hänsyn till alla källor som 
kan påverka miljön. Detta innebär till exempel att miljöpåverkan från tillverkning av 
tvättmedel är med i beräkningarna. I Figur 24 och Figur 25 visas de utsläpp per kilogram 
färdig produkt med hänsyn till vilken energikälla som använts vid beräkningarna. För 
nordisk elmix4 släpps det ut 201 gram per kilogram färdig produkt. I relation släpper en 
bil med en bensinförbrukning på 0,1 liter per kilometer ut 240 gram CO2. Omräknat 

                                                             
4 Består av 55 % vattenkraft, 21 % kärnkraft, 21 % värmekraftverk och 3 % vindkraft. 
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innebär det att från de utsläpp som sätthärdningsprocessen bidrar med under ett år 
hinner bilen 348 885  mil (cirka 87 varv runt jorden). Om företaget däremot använder sig 
av 100 % vattenkraft ligger utsläppen på 134 gram per kilogram färdigt gods. Vilket 
motsvaras av att bilen hinner 232 590 mil (cirka 58 varv runt jorden).  

 

Figur 24 CO2-utsläpp baserad på nordisk elmix. [gram/kg färdig produkt] 

 

Figur 25 CO2-utsläpp baserade på 100 % Nordisk vattenkraft. [gram/kg färdig produkt] 

Utöver koldioxidutsläppen bidrar sätthärdningsprocessen till ytterligare utsläpp som 
påverkar miljön. I Figur 26 och Figur 27 visas hur mycket respektive process bidrar till 
global uppvärmning, fotokemisk smog, övergödning med mera med hänsyn till elkälla. 
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Intressant att jämföra är hur procentsatserna fördelar sig med hänsyn till vilken elkälla 
som används.  De största utsläppen kan hänföras till huvudugnen, men bidrag från 
tvättmedel och kylolja är möjlig att urskilja. 

 

Figur 26 Utsläpp till global uppvärmning m.m. vid användning av nordisk elmix. 

 

Figur 27 Utsläpp till global uppvärmning m.m. vid användning av 100 % Nordisk vattenkraft.
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9. Förslag till åtgärder 
I följande kapitel presenteras de rekommendationer på energieffektiviseringsåtgärder 
som framkommit från energikartläggningen samt idéer som vuxit fram under projektets 
gång. 

9.1 Oljebadet 

Utifrån mass- och energibalansen över oljebadet erhålls att 202 MWh årligen måste 
kylas bort för att hålla oljan vid 100°C. Denna värme bör man försöka återanvända in i 
processen. Mest effektivt vore att via en olja/vattenvärmeväxlare värma vatten som kan 
återföras till någon av de två tvättprocesserna.  

9.2 Värmeåtervinning rökgaser 

De rökgaser som årligen produceras vid förbränningen har en total volym på cirka 1,2 
miljoner Nm3,143 Nm3/h, med en genomsnittlig temperatur på 500°C och med ett årligt 
energiinnehåll på cirka 540MWh. Genom att installera en värmeväxlare på 
rökgaskanalen kan en del av denna spillvärme återanvändas. Denna värme kan användas 
för att delvis värma vattnet till tvättprocesserna. Genom en avgaspanna kan man även 
tillgodogöra sig den energi som uppkommer i rökgaserna. Med en avgaspanna överförs 
avgasernas energi till ett flytande medium oftast vatten. Utformning av avgaspannor 
varierar kraftig men består huvudsakligen av ett packe rör i rökgaskanalen. Vattnet 
strömmar i rören som värms av de heta gaserna som strömmar på utsidan av rören. På 
marknaden finns det färdiga koncept för återvinning av rökgaser från de rekuperativa 
brännarna och den avfacklade gasen. Dessa principer bygger på de metoder som är 
nämnda ovan och i Figur 28 visas hur energin från den avfacklade gasen kan 
återanvändas. Enligt tillverkaren så har denna lösning i de flesta fallen en 
återbetalningstid som är mindre än ett år. 

 

Figur 28 Principskiss återanvändning vid avfackling.[39] 
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9.3 Standby-temperatur 

Under projekttiden och på grund av rådande konjunkturläge i industrivärlden, 
Finanskrisen 2008, växte diskussionen angående inverkan av standby-temperaturer vid 
produktionsuppehåll. Genom enkla åtgärder här kan företaget direkt påverka den egna 
förbrukningen av resurser och el. I Figur 29 visas propankostnaden per dygn för tre olika 
standby-temperaturer i huvudugnen inklusive uppvärmningen vid enbart varmhållning 
av ugnen (tomgångskörning).  

 

Figur 29 Driftkostnad för propan vid olika standby-temperaturer i huvudugn och uppvärmning 

Då standby-temperaturen sänks måste ugnen värmas upp för att nå 
produktionstemperatur. I Figur 30 visas den propanförbrukning som krävs för att uppnå 
925°C från respektive standby-temperatur. Propanförbrukningen är direkt kopplad till 
kostnaden för vardera temperaturintervall som presenteras i Figur 31.  

 

Figur 30 Propanförbrukning vid uppvärmning (m3) 
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Figur 31 Kostnad uppvärmning (SEK) 

Genom att jämföra kostnaden för propan vid produktionstemperatur (925°C) och vald 
standby-temperatur erhålls den besparing som temperatursänkningen motsvarar. I Figur 
32 visas den besparing som erhålls vid de olika standby-temperaturerna. För respektive 
standby-temperatur krävs en minimum tid för att åter uppnå processtemperaturen, 
denna tid motsvaras av tiden för kylningsförloppet från 925°C till önskad standby-
temperatur samt tiden för uppvärmning av ugnen från standby-temperaturen till 
produktionstemperatur (925°C), vilket i Figur 32 markeras för standby-temperaturen 
400°C. För att det ska bli lönsamt att sänka temperaturen till så mycket som 400°C bör 
driftstoppet minst vara cirka 90 timmar. Vid stopp över en helg, 60 timmar, är det mest 
lönsamt att sänka till 600°C. 

 

Figur 32 Lönsamhet "tomgångskörning" 
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9.4 Ugnsinfodring 

Den befintliga genomskjutningsugnen vid Volvo CE har i dagsläget (2009) en mycket bra 
ugnsinfodring men på marknaden finns nya typer av isolering och genom att använda sig 
av materialet Wacker WDS kan förlusterna via ugnsinfodringen minskas. Genom att 
ersätta en del av den befintliga ugnsinfodringen med Wacker WDS kan en besparing på 
50 742 kWh erhållas. Om man tänker sig att dessa antal kWh ger en reducerad 
förbrukning med lika många kWh propan kan en årlig besparing på cirka 21 300 kr 
erhållas. Detta räknat med ett propan pris på 42 öre/kWh. För att denna investering ska 
vara lönsam bör återbetalningstiden hålla sig inom ramen 3-5 år vilket innebär att 
investeringskostnaden inte bör överstiga 63 900 respektive 106 600 kr. 

9.5 Beaktningspunkter 

Luftkvot 

Luftkvoten beskriver hur mycket luft som tillsätts, i förhållande till vad som teoretisk 
krävs, för att uppnå fullständig bränning. För de brännare som används inom 
sätthärdningen bör luftkvoten ligga mellan 1.1- 1.3. Kvoten kan beräknas ur 
rökgasanalys. För att minska de förluster som uppkommer vid förbränningen av propan 
är det viktigt att luftkvoten inte är felaktig. Genom att aktivt kontrollera och justera 
luftkvoten erhåller man högst verkningsgrad. För hög luftkvot leder till större mängd 
rökgaser och för låg luftkvot innebär att propanen förblir oförbränd och försvinner ut 
med rökgaserna.   

Tomgångskörning 

Att ha ugnen produktionsklar utan att producera något är direkt en förlust. Detta är 
något som man aktivt bör minska genom god planering och styrning. För att erhålla 
maximalt utnyttjande av ugnen ska tomgångskörningen helst vara obefintlig. Detta kan 
uppnås genom effektivare planering. Vikigt att komma ihåg är att inte överbelasta ugnen 
då det kan påverka processen negativt. 
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10. Diskussion och slutsats 
Att reducera de spillvärmeförluster som förekommer inom sätthärdningsprocessen 
medför flera fördelar. Dessa är till exempel lägre energiförbrukning per tillverkad 
produkt, förbättrad verkningsgrad samt lägre emissioner av kolmonoxid och 
kväveoxider. Störst potential till återanvändning av spillvärme inom processen finns i 
den varma härdoljan och rökgaserna. Även möjlighet att minska spillvärmeförluster via 
ugnsväggar genom förändring av ugnsinfodring är möjligt.  

De förbränningsgaser som uppkommer från processen innehåller en stor mängd energi 
som bör återanvändas. I en ugn utan rekuperativa brännare är investeringen i 
rekuperativa brännare en av de första åtgärderna mot effektivisering. Används redan 
modern teknik borde det undersökas vilka olika tillvägagångssätt genom värmeväxling 
eller avgaspanna som är möjliga att tillämpa inom processen. I beräkningarna har enbart 
hänsyn tagits till de rökgaser som uppkommer från förbränningen av propan. 
Förlusterna av den totala mängden gas som lämnar ugnen är större. Detta då den 
avfacklade atmosfärsgasen antas bidra med en viss mängd energi. Detta område bör 
undersökas mer då det redan finns färdiga koncept för återanvändning av rökgaser från 
brännare och den avfacklade gasen. 

Vid återanvändning av den spillvärme som uppkommer vid oljebadet är det viktigt att 
man använder sig av en värmeväxlare med luftridå så att oljan och vattnet inte kan 
beblandas vid olyckor. Detta medför dock en lägre verkningsgrad för värmeväxlaren. 

Att minska standby-temperaturen vid stopp är en enkel och billig åtgärd som direkt ger 
vinst. Vid uppehåll under helger är det lönsamt enligt diagram att sänka ugnens 
temperatur till 600°C. Till vilken standby-temperatur man bör sänka beror till stor del på 
hur långt produktionsuppehållet är. Även om produktionsuppehållet motsvaras av de 
exakta timmarna att sänka standby-temperaturen till 600°C är det inte säkert att det i 
längden är lönsamt. Detta då ugnsinfodringen är konstruerad för att användas 
kontinuerlig vid en hög temperatur. Genom temperaturväxlingar kan större slitage på 
ugnsinfodringen uppstå. Den besparing som är beräknad i rapporten motsvarar enbart 
besparingen för ändring av standby-temperatur i uppvärmning och huvudugnen. Viktigt 
att komma ihåg är att fler mätningar måste utföras för att modellen ska få ökad 
validitet. För flera av temperaturerna har mätningar enbart genomförts vid ett tillfälle 
vilket kan vara missvisade. Slutligen så skulle jag rekommendera en sänkning till 
standby-temperaturen 800°C under helguppehåll. Detta för att inte påverka 
ugnsinfodringen för allt för höga temperaturdifferenser samt att tillförlitligheten för 
standby-temperaturen 600°C  är väldigt låg då få mätningar är utförda. Ytterligare 
besparingar går att erhålla genom att minska drifttider för de processer som förbrukar 
el. Men även möjlighet till att stänga av föroxideringen kan vara ett alternativ för att 
spara propan. Föroxideringen kan värmas upp till produktionstemperatur relativt snabbt 
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och det kan vid längre uppehåll vara lönsamt att stänga av den helt. Samma resonemang 
kan användas kring anlöpningsprocessen.  

Härdverket vid Volvo CE är enbart 3 år gammalt och dess ugnsinfodring är väldigt bra. 
Men genom att ändra ugnsinfodringens uppbyggnad och ersätta en del av isoleringen 
med det nya isoleringsmaterialet Wacker WDS kan en minskning av väggförluster 
erhållas. För att bestämma vilken tjocklek den nya isoleringen ska anta behöver 
noggranna beräkningar genomföras med hänsyn till yttertemperatur för ugnsväggen och 
om man har möjlighet att ändra ugnsinfodringens totala tjocklek. Dock bör man vid 
beräkningar ha i åtanke att det inte alltid är lönsamt med en dubbelt så stor 
isoleringstjocklek. 

Alla ovan nämnda åtgärder varierar från ugn till ugn då ugnens skick har stor betydelse 
för lönsamheten av eventuella åtgärder. Ugnar som har störst möjlighet till 
effektivisering är de som inte använder sig av rekuperativa brännare och förbättrad 
ugnsinfodring. För de mer moderna ugnarna finns de största möjligheterna till 
effektivisering genom återanvändning av energin från härdoljan samt att försöka 
minimera rökgaserna. 

Slutligen, för att genomföra lyckade energieffektiviseringar är det viktigt att alltid 
kartlägga den egna processen och från kartläggningen välja de åtgärder som är mest 
givande både ekonomiskt och energimässigt.  

Angående de resultat som benchmarkingstudierna påvisar vill varje företag och 
leverantör aktivt jobba inom området energieffektivisering. Men tyvärr är ämnet hos 
vissa åtsidosatt och detta kan eventuellt bero på de olika hindren som finns för att 
effektivisera. Jag tycker att det verkligen är ett område som bör få större 
uppmärksamhet, detta på grund av eventuella framtida ökade priser både inom el- och 
propan. Ett ökat pris kommer att påverka företaget och dess kostnader. Genom att 
effektivisera kan företaget erhålla en högre toleransnivå mot framtida höga priser.  
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga A – Frågeschema Benchmarkingstudie  

Deras process/processer 

1. Hur mycket energi förbrukas per kg/gods? 

2. Årlig energiförbrukning för sätthärdningsverket? 

3. Årlig produktionsvolym? 

4. Hur bra registreras er energiförbrukning? 

5. Kan ni se förbrukning per delprocess eller enbart som en stor klumpsumma?  

Frågeschema/Checklista 

1. I dagsläget hur fungerar ert arbete när det gäller energi- resurseffektivisering? 

2. Ansvaret för att arbetet genomförs ligger hos vem? 

3. Genomförs arbetet kontinuerligt eller enbart i samband med ny köp? 

4. Hur länge har ni arbetat med energi- resurseffektivisering? 

5. Hur mycket vikt läggs på arbete kring energi- resurseffektivisering? 

(I förhållande till övriga uppgifter som förekommer.) 

6. Vilka energibesparingar/resurseffektiviseringar genomför ni i dagsläget? 

7. Har ni tanke på att genomföra/planerar på nya energi- resurseffektiviseringar? 

8. Finns det vissa stationer i sätthärdningsprocessen som ni specifikt vill energi- 
resurseffektivisera? 

9. Vid energi- och resurseffektivisering vart ligger ert mål? Att spara pengar eller är 
det ur miljöaspekt?  

10. Vilka ugnsleverantörer har ni varit i kontakt med? 

11. Vilka leverantörer känns som att de har goda kunskaper inom energi- 
resurseffektivisering? 

12. I er kontakt med leverantören finns det en tydlig kommunikation som berör 
resurseffektivisering? 

13. Har er leverantör erbjudit er information/kunskap om energieffektivisering för 
er process? 
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12.2 Bilaga B – E-post ugnsleverantörer 

Dear Mr/Miss, 

My name is Anna Ångström and I’m working with my master thesis which is to make a 
study to examine the potential for energy and resources potentiating in the heat 
treating processes of steel. The thesis is carried out at Volvo CE Component AB in 
Eskilstuna, Sweden, over a time period of 20 weeks. 

One part of the thesis is to perform a benchmarking which includes being in contact with 
leading companies in the heat treatment business. At the end of the e-mail I have 
written some few questions that I would be grateful if you had time to answer. The 
entire questions concern the process case hardening. 

 Does your company have a concept with energy efficient as main object that 
you can offer to the customer?   

 Do your company carry out research for reducing the energy consumption in 
furnace? 

 Are there new techniques that will be more energy efficient?  
 Have the costumer ever requested when ordering a new furnace about 

possibilities to energy savings?   
 In your products which furnace does your company recommend to the costumer 

if they want the oven with smallest energy consumption?  

Best regards, 




