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Sammanfattning: 

NOx-bildning från ljusbågsugn påverkas av: 

 Temperaturen 

 Ugnstrycket 

 Skrotdensiteten 

 Efterbränningen 

 Exponeringen av ljusbågarna 

 Stålsorternas respektive körsätt 

Den ökade efterfrågan på ESR-material, vars körsätt i ljusbågsugnen är längre och varmare än 

konventionellt stål, kan komma att leda till en ökad uppkomst av NOx i takt med att ESR-

produktionen ökar.  

Rekommendation: Uddeholm bör vid nästa mätning välja att mäta specifika stålsorters körsätt, med 

speciellt fokus på ESR-material, för att säkerställa att de vid prövotidsutredningens slut kan yrka på 

ett realistiskt slutligt villkor på NOx från ljusbågsugn.  
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Summary: 

NOx-production by electric arc furnace is affected by: 

 Temperature 

 Furnace pressure 

 Scrap density  

 Afterburning of gas 

 Exposure of the arcs 

 Different steel-recipes  

The increased demand for ESR-material whose driving in the electric arc furnace is longer and 
warmer than conventional steel, may lead to an increased formation of NOx as the ESR-
production increases. 
 
Recommendation: Uddeholm should at the next measurement choose to measure specific 
steelrecipes, with special focus on the ESR material, to ensure that the commission's final 
probation may insist on a realistic final condition of Nox-emissions from the electric arc furnace. 
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Ordlista 

 

 

NOx 

 

Samlingsnamn för kväveoxider.  

 

 

 

IPPC 

 

Industrial Pollution Prevention and Control 

directive. (på svenska kallas det; Direktivet 

för samordnande åtgärder för att 

förebygga och begränsa föroreningar).  

 

 

IED 

 

Industrial Emission Directive. (på svenska 

kallas det; Industriutsläppsdirektivet). 

 

 

BAT 

 

Best Available Technique. (på svenska 

kallas det Bästa tillgängliga teknik).  

 

 

 

BREF 

 

Best available technique REFerence 

document. (på svenska kallas det för 

Referensdokument för bästa tillgängliga 

teknik). 

 

 

 

BAT AEL 

 

Best Available Technique - Associated 

Emission Level. (på svenska kallas det 

Tillhörande emissionsnivå för bästa 

tillgängliga teknik). 

 

 

Ljusbågsugn 

 

Smältugn i stålverk, värms upp av 

elektroder som värms av stark elektrisk 

ström. 

 

 

Jernkontoret 

 

Den svenska stålindustrins 

branschorganisation. 

Figur 1. Ord och förkortningar relevanta för rapporten sammanställda i Ordlista. 
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1. Bakgrund 

Stål finns överallt omkring oss i samhället, en värld utan stål är svår att föreställa sig. 

Stålindustrin sysselsätter indirekt 28 000 personer och svenskt stål exporteras till 140 länder 

och motsvarar 3,4 % av Sveriges totala varuexport (2013). Stål är dessutom helt 

återvinningsbart oändligt många gånger utan att dess kvalitet försämras. I Sverige finns det 

tre anläggningar som producerar stål från malm och tio anläggningar använder skrot som 

råvara.1 Vid produktionen uppstår luftföroreningar av olika slag, en av dem är kväveoxid – 

NOx.   

 

1.1 NOx 

I samlingsnamnet NOx ingår alla kväveoxider, men de 

vanligaste är kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 

Vid all förbränning vid hög temperatur reagerar kväve 

och syre tillsammans och bildar kväveoxider som bidrar 

till försurning och övergödning av skog, mark och vatten. 

Mäts vanligtvis i enheten mg NOx/MJ tillförd energi.2 

I Sverige har NOx-utsläppen mellan 1990-2013 tack vare 

bättre teknologi och renare förbränning minskat från 

270 000 ton till 126 000 ton, vilket motsvarar 53 %. Under 

samma period minskade Värmlands län NOx-utsläppen 

med 58 %3 vilket syns i figur 2.    

Figur 2. Diagram över kväveoxidutsläpp  

från olika sektioner och årtal. 
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1.2 Källor till uppkomst av NOx 

Kväveoxider bildas principiellt på tre sätt vid förbränning. Termisk NO, bränslets NO och 

prompt NO. Samtliga reaktioner sker i flamman eller när förbränningsprodukterna lämnar 

ugnen. Delar av bildat NO övergår till NO2 och en liten mängd blir N2O. Alla tre sätten är 

beroende av driftstemperaturen, den lokala stökiometrin och uppehållstiden.   

1.2.1 Termisk NO 

Den termiska bildningsmekanismen av NO är ett samlingsnamn för de reaktioner som sker 

mellan syre och kväve vid höga temperaturer. Den hastighetsbestämmande reaktionen för 

termisk NO är:  

O + N2 < > NO + N 

Den termiska bildningsmekanismen dominerar över 1300°C och över 1500°C ökar bildandet 

av NO exponentiellt. Då det finns ett luftöverskott i den lokala stökiometrin krävs det enbart 

mycket korta uppehållstider för att bilda betydande mängder NOx t ex: 

>1600°C – krävs några sekunder   

>2000°C – krävs endast någon millisekund 

NO bildas snabbt vid höga temperaturer och är endast reversibel i viss mån och bildningen är 

långsam vid låga temperaturer. 4 

1.2.2 Bränslets NO 

Bildningen av NO sker när det fossila bränslets inbundna kväveföreningar oxideras och 

spaltas upp i flamfronten till lättflyktiga organiska föreningar. Bränslebundna kväveoxider 

ger en högre bildningshastighet än den för bildning ur luftkväve. Bränslets NO är beroende 

av bränsle/luft-förhållandet och den lokala syrgaskoncentrationen har stor betydelser för 

mängden bildad NO. En förändring som ökar mängden luft i bränsle/luft-förhållandet 

kommer att öka mängden NO eftersom lättflyktiga kväveföreningar får möjligheten att 

bildas. Ökad kvävehalt i bränslet ökar NO-bildningen upp till en viss nivå, och den största 

ökningen fås mellan 0,5 – 1,5 %.  

1.2.3 Prompt NO 

Prompt NO bildas när luftkväve reagerar med kolväteradikaler från bränslet eller från 

oljehaltigt skrot. Mellanprodukter som liknar reaktionerna från bränslets NO bildas och 

oxideras till NO av syreatomer eller syrehaltiga radikaler. Detta sker främst i flamregionen 

och är en funktion av flammans temperatur och stökiometri. Det finns bevis för att NOx kan 

bildas under låg tempererade och bränslerika förhållanden med kort uppehållstid.  

 

1.3  NOx-utsläpp från stålindustrin 

För att producera stål krävs högtemperaturprocesser på över 1000 °C och för att uppnå de 

temperaturerna har man historiskt sett bränt olja och kol, vilket påverkar miljön negativt. 
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Idag är många av processerna moderniserade och är mer miljövänliga och energieffektiva. 

Hur effektiv förbränningen än är så kommer dock alltid kvävet (N) i luften eller i bränslet att 

reagera med syret (O) vid förhöjda temperaturer och bilda NOx. 5 Under tioårsperioden 

1992-2003 ökade stålproduktionen i Sverige med 30 % samtidigt som det totala års 

utsläppen av kväveoxider minskade med 20 % tack vare effektiviserade processer, se figur 3. 

Detta är en trend som håller i sig.  

 

Figur 3. Utsläpp av kväveoxider (NOx) från svenska järn- och stålverk.6 

I Sverige producerades 4539 kton råstål år 2014, vilket kan avrundas till en tiondel av 

Tysklands 42943 kton samma period. Tyskland är Europas största råstålstillverkare och 

jämfört med Kina som är störst i världen (2016) i figur 4 ges en tydlig bild av hur stor del av 

marknaden Sverige står för. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Stapeldiagram över mängden producerat ton i olika delar av världen 2014.  
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1.4  Vad är en ljusbågsugn? 

Ljusbågsugn är en smältugn som används inom metallindustrin, se figur 5. På engelska heter 

den electric arc furnace och förkortas EAF. Genom att låta en gnista leda elektrisk ström från 

tre grafitelektroder och vidare till materialet byggs värme upp att materialet smälter. Finns i 

alla storlekar, från 10 ton och uppåt. Valvet med elektroderna kan föras åt sidan och 

möjliggör på så sätt chargering av skrot, tackjärn och legeringselement via travers. En del 

ugnar är utrustade med induktivomrörning och invändiga brännare för att ytterligare styra 

processen. Sedan sekundärmetallurgin i skänk introducerades på marknaden har 

ljusbågsugnens primära uppgift varit att smälta stål.  

En ljusbågsugns maximala energieffektivitet är beroende av dess design och tillbehör. 

Utrustade med en lucka för slaggrensning och för att tillsätta eventuella reduktionsmedel.  

Exempel på faktorer som påverkar energieffektivitet: 

 Syrgaslansar – väggmonterade lansar ger mindre läckluft än lansning vid slaggluckan. 

 Brännare – co-jet brännare flyttar förbränningen närmare skrotet än traditionella 

olja/gas-brännare. 

 Spolstenar – ökar omrörningen och nedsmältningen av tungt skrot/legeringar. 

 Isoleringstegel – påverkar värmeförlusterna.  

 Transformator – hög effekt ger kortare smälttid och mindre värmeförluster.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Tappning från ljusbågsugn till skänk.  
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1.5  Lagstiftningar för att begränsa NOx-utsläpp 

Många internationella konventioner och lagstiftningar har skrivits under med intentionen att 

minimera och begränsa uppkomst och konsekvenser som NOx och andra luftföroreningar 

har på miljön. Inom FN har två konventioner tillkommit, luftvårdskonventionen och 

klimatkonventionen, i samband med att ett land ratificerar en konvention förbinds landet att 

agera i enlighet med dess innehåll. Inom EU styrs vi av ett antal direktiv, som omvandlats till i 

vårt fall svensk lagstiftning.  

1.5.1 EU 

IPPC-direktivet som är en förkortning av Industrial Pollution Prevention and Control, 

introducerade ett gemensamt synsätt för miljöhantering på europanivå. Dessvärre visade 

det sig att IPPC-direktivet inte ledde till en konkurransneutral union. Ländernas ambitioner 

ledde till olika hårda krav vilket i sin tur drabbade industriernas konkurranskraftighet. IPPC-

direktivet slutade gälla som självständigt direktiv 2013 och ersattes av IED-direktivet.9 

IED-direktivet kallas på svenska för Industriutsläppsdirektivet. IED är en förkortning av 

Industrial Emissions Directive och består av ett antal bestämmelser som gäller industrier 

inom EU. Det är ett s.k. minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna kan införa eller 

behålla strängare, men inte mildare, krav än de som står i direktivet. 

Industriutsläppsdirektivet kräver att företagen tillämpar bästa tillgängliga teknik samt 

redovisar föroreningar i jämförelse med det gamla direktivet. 10  

BAT är en förkortning av Best Available Technique och betyder kraven för bästa tillgängliga 

teknik. BAT-slutsatserna införs som bindande generella föreskrifter i 

industriutsläppsdirektivet. Medlemsländerna är bundna att tillämpa de metoder och 

tekniker som förebygger potentiella industriella föroreningar. Företagen ska dessutom se till 

att energieffektivisering vidtas, den bästa tekniken används och att ingen betydande 

förorening sker. 11    

Sedan år x finns en BAT-lista publicerad med 96 slutsatser som är riktad mot stålindustrin 

och ståltillverkning. BAT-slutsatser finns gällande produktion i ljusbågsugnar men NOx berörs 

endast flyktigt. Det kommer att publiceras fler listor där BAT-slutsatser kommer styra NOx 

från exempelvis värmningsugnar. Fastställda listor kommer revideras vart fjärde år. 

1.5.2 Nationellt  

Enligt Svensk lagstiftning, Miljöbalken 9kap 1§ krävs att Miljöfarliga verksamheter söker 

tillstånd för att driva sin verksamhet. Stålindustri är klassat som A-verksamhet och kräver 

tillstånd från Mark och miljödomstolen. Dessa lämnar en Miljödom/tillstånd för aktuell 

verksamhet med specifika krav; bland annat krav gällande NOx om det anses aktuellt. 
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1.6  Bolaget Uddeholms AB 

Bolaget bedriver sin verksamhet vid Hagfors Järnverk i Hagfors kommun, Värmlands län, se 

figur 6.  

Uddeholms AB är världsledande när det gället utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

högkvalitativa verktygsstål för industriverktyg. Bolaget har ca 850 anställda i Hagfors och 

mer än 100 000 kunder i över 100 länder.  

Bolagets verksamhet består av smältning av eget returstål, köpt skrot och legeringsämnen i 

en ljusbågsugn, skänkmetallurgi samt gjutning av göt. Inom industriområdet förekommer 

även elektroslaggraffinering, nitreringsanläggning, valsning, smide, värmebehandling och 

maskinbearbetning. Utöver de producerande avdelningarna finns även en del 

stödverksamheter som t ex miljöavdelningen.12 

Bolagets produktmix består i stort av ESR-stål och konventionellt stål, som är relativt 

låglegerat och har kortare raffinerings- och värmebehandlingstider än ESR-stålet. ESR-stål är 

höglegerat, har långa behandlingstider och smälts om i ESR-processen. Det är en mycket 

högkvalitativ produkt med hög renlighet som är mycket attraktiv på marknaden.  

 

 

 

Figur 6. Flygfoto över Uddeholms AB i Hagfors vid sjön Värmullen. 
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1.6.1 Krav gällande NOx kopplat till Uddeholms verksamhet 

För att bedriva en industri klassad som miljöfarlig verksamhet så måste en stålindustri 

ansöka om tillstånd om drift hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen är 

tillsynsmyndighet och de granskar krav och villkor.  

2011-2014 

År 2011 presenterades en ny huvuddom mot Uddeholms AB med utsläppsrestriktioner. 

Bolaget ålades bland annat en prövotidsutredning med målet att nå maximalt 250 ton NOx 

vid full tillåten produktion, vilket motsvarar 200 000 ton stål.  

Under prövotidsutredningen gällde följande provisoriska villkor för utsläpp av NOx: 

Utsläppen av kväveoxider från ugnar får vid förbränning 

 Med gasol i genomsnitt inte överstiga 150 mg NOx/MJ tillförd energi. 

 Med olja i genomsnitt inte överstiga 200 mg NOx/MJ tillförd energi. 

 Med naturgas i genomsnitt inte överstiga 100 mg NOx/MJ tillförd energi. 

Angivna värden avser hel värmningscykel; dock inte tid då ugnsluckan är öppen vid i och 

urlastning av ugn eller då brännare är avslagen.13 

Uddeholms presenterade resultat av prövotidsutredning år 2014 skriftligen och vid 

förhandlingarna september 2015 som ledde till deldomen som trädde i kraft november 2015 

med slutgiltiga villkor för utsläpp från värmnings- och värmebehandlingsugnar.  

 100 mg NOx/MJ från värmebehandlingsugnar 

 200 mg NOx/MJ från värmning inför valsning 

 400 mg NOx/MJ från värmning inför smide 

Under prövotidsutredningen konverterade Uddeholms AB hela sin ugnspark till naturgas 

vilket gjorde att villkoren för olja och gasol kunde bortses från.  

2015-2018 

I deldomen från 2015 fick bolaget en ny prövotid till juni 2018 med syfte att nå slutligt villkor 

för NOx från ljusbågsugn.  

Domslut från 2015-11-02: 

”Provotiden ska användas för att se vilka utsläppsmängder som nås efter investeringen i nytt 

rökgassystem som beräknas vara klart under 2017.  

U1. Bolaget ska kontrollera utsläppet av kväveoxider till luft från stålverket efter att det 

planerade nya rökgassystemet tagits i drift. Kontrollen ska omfatta mätning under minst tre 

charger och utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Det samlade utsläppet från 

stålverket respektive hela verksamheten ska beräknas och sammanställas vid aktuell drift 

respektive vid tillståndsgiven produktion.”   
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1.6.2 NOx från Uddeholms AB 
Ugnsparken stod för huvuddelen av NOx-utsläppen från Uddeholms AB innan 

konverteringen 2012, då de konverterade hela sin ugnspark från olja och gasol till naturgas. I 

samband med konverteringen moderniserades ett antal ugnar med bland annat rekuperativ 

eller regenerativ brännarteknik vilket ytterligare reducerade utsläpp och 

energieffektiviserade processerna.   

Bolaget har med investering i bästa möjliga teknik nått ner till det i provotidsutredningen 

fastställda målet att utsläppen av NOx maximalt ska vara 250 ton vid full produktion, vilket 

innebär ett utsläpp om 1,25 kg NOx/ton producerat i stålverket, vilket kan jämföras med 2,6 

kg NOx/ton år 2011. Historiska data över kväveoxidutsläpp från verksamheten finns uppställt 

i tabell i figur 7.  

Tack vare konverteringen har bolaget även minskat sitt energiberoende med 20 GWh årligen 

och utsläppen av koldioxid har minskat med 10 000 – 12 000 ton/årligen. Totala utsläpp 

senaste år har minskat kraftigt, se figur 7.  

 

Figur 7. Figuren visar en tabell med  kväveoxidutsläpp i ton och kg NOx/ton producerat per 

år. 

 

 

 

 

 

År ton NOx från verksamheten kg NOx/ton 

producerat 

2010 265 2,76 

2011 268 2,62 

2012 182 1,80 

2013 133 1,26 

2014 127 1,20 

2015  125 1,17 

2016 tom mars 29,5 1,29 

I PRÖVOTIDSUTREDNING 

UPPSATT MÅLVÄRDE 

Max 250 ton vid full 

produktion 

1,25 
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1.6.2.1 Olika källors bidrag – NOx från värmning- och värmebehandlingsugnar 

NOx från värmebehandlings- och värmningsugnar har minskat 48 %, från 168 ton 2011 till 89 

ton 2013 vilket kan utläsas ur figur 8. Anledningen till att några ugnar uppvisar högre NOx-

utsläpp beror av enheten mg NOx/MJ. Om minskningen av NOx-utsläpp är mindre än 

minskningen i energiförbrukning kommer utsläppet uttryckt som mg NOx/MJ tillfört bränsle 

att öka.  

Delverksamhet Valsverk Pressmedjan Värmebehandlingen Stålverket Övrigt Total 

2010 10 158 7 82 8 265 

2011 10 151 7 87 13 268 

2012 13 116 10 43 <1 182 

2013 13,5 66 9 43 <1 133 

2014 13 54,8 10,8 48,4 <1 127,4 

2015 15,8 46,8 11,7 50,4 <1 125,2 

2016 tom 

mars 

3,7 12 2,7 10,9 <1 29,5 

Figur 8. Tabell NOx-utsläpp i ton (uträknat från mg NOx/MJ) från förbränningsugnar. 

1.6.2.2 Olika källors bidrag - NOx från ljusbågsugn 

I stålverket smälts stål i en elektrisk ljusbågsugn, som inte tagit del av naturgas-

konverteringen och således inte erhållit reduktion av NOx-utsläpp i samma utsträckning som 

bolagets övriga ugnspark. Ljusbågsugnens process når högre temperaturer vilket gör att det 

är andra variabler som påverkar NOx-uppkomsten där, vilket visas i figur 9.    

År Kg NOx/ton producerat Totalt utsläpp (ton) 

2010 0,25** 82,0 

2011 0,76* 86,6 

2012 0,37 42,5 

2013 0,41 42,8 

2014 0,32 48,4 

2015 0,47 50,4 

2016 tom mars 0,47 10,9 

*baserat på tidigare 

mätning 

**osäkert mätvärde   

Figur 9. Tabell NOx-utsläpp från stålverket i kg NOx/ton producerat och totalt utsläpp i ton. 

Stålverket stod 2013 för 32 % av bolagets totala utsläpp av NOx och 2015 var det istället 40 

%.   

2016 och 2018 installeras en ny rökgasrening i stålverket och i samband med den 

installationen görs denna utredning med syftet att hitta specifik påverkan för att ytterligare 

förebygga NOx-uppkomst.  
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2. Syfte 

Syftet är att få klarhet i vad som påverkar uppkomsten av NOx i ljusbågsugnen och vad som 

orsakat varierande resultat på mätvärden från tidigare år. Samt hur ny rökgasrening kan 

komma att påverka NOx-bildning.  

Att arbetet kan vara grund i ny prövotidsutredning gällande NOx från ljusbågsugn ålagd 

Uddeholms AB.  
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3. Metod och material 

För att utreda kväveoxiduppkomsten i ljusbågsugnen granskades tidigare studier om NOx 

samt de mätningar och utredningar som finns arkiverade hos Uddeholms AB.  

Genom att intervjua väl insatt personal har en tydlig bild av ljusbågsugnens körsätt målats 

upp. Olika körsätt och processförfaranden har studerats och jämförts mot de tidigare 

genomförda NOx-mätningar som kan sammankopplas till körsätt.  

Stålsorternas olika påverkan av NOx-bildning är svårundersökt då varje mätvärde täcker tre 

olika stålsorter varje gång. Med körsätt för olika stålsorter och fastställda orsaker till 

uppkomst av NOx så kan det antas olika slutsatser. Ackrediterad mätfirma mäter i enlighet 

med villkor och deras mätningar ligger till grund för att föreslå slutligt villkor på NOx från 

ljusbågsugn. Om mätningarna gjordes med fokus på att utreda uppkomsten av NOx, istället 

för att fastställa hur mycket som bildas, så hade utredningen nått andra resultat.  

 

3.1 Validitet och reliabilitet 

Få mätningar vid olika körsätt bidrar till osäkerhet samt begränsar möjligheten att utreda 

olika körsätts påverkan av NOx-bildning.  

Ljusbågsugnen är på grund av den höga temperaturen en svår miljö att utföra mätningar i.  
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4. Resultat  

4.1 Styrande faktorer för bildning av NOx i ljusbågsugn 

Det är i första hand termisk NOx som bildas i ljusbågsugnar. Vid temperaturer över 1300°C 

sker följande reaktion då syre och kväve befinner sig i atmosfären:  

O + N2 < > NO + N 

Ju högre temperatur desto mer NOx bildas och över 1300°C ökar bildandet av NOx 

exponentiellt. Beroende av huruvida mängden kväve kan begränsas genom av tätning av 

ugn, tryckreglage eller på annat vis skyddad atmosfär så spelar tidsintervallet för 

högtemperaturprocessen in. 

Skrotdensiteten spelar in på bildningen av NOx då det tar olika lång tid att smälta ner olika 

dimensioner av skrot, därmed förlängs högtemperaturintervallet vid stora skrotdimensioner. 

Processen kan styras så att NOx-bildningen minimeras även vid hög skrotdensitet och en 

jämn/återkommande skrotdensitet som processen optimeras efter är att föredra. 

Exponeringen av ljusbågarna från luft/atmosfär bidrar till NOx-bildningen. Minimerade 

öppettider för slagglucka och valv är att föredra. Att upprätthålla en skummande slagg 

genom processen skyddar ljusbågarna från exponering av luft.  

Ugnstrycket regleras av spjäll och fläktar i rökgassystemet, men också tätning av ugnen. 

Luften tar sig inte in i ugnen vid övertryck och övertrycket är därmed optimalt för att hålla 

nere bildande av NOx. Däremot sliter det hårdare på infodring och övrig mekanik. Både över- 

och undertryck bidrar till förlorad energi och styrs för att minimera energiförlust. 

Evakueringskapaciteten i rökgassystemet styr möjligheten till övertryck i ugnen då 

övertrycket medför att rökgaser lämnar ugnen och om huven i taket inte evakuerar 

rökgaserna så sprids dem i lokalen. 14 

Efterförbränningen av kolmonoxid och vätgas är en NOx-bildande faktor. Kolmonoxid och 

vätgas bildas antingen som restprodukter av legeringar eller ur krackelerad vattenånga. 

Efterförbränningen är en kontrollerad process som syftar till att minimera utsläpp av giftiga 

gaser. När luft släpps in till högtempererade gaser sker en reaktion som oskadliggör 

kolmonoxid och vätgas samtidigt som gynnsamma förhållanden för bildandet av termisk NOx 

skapas. Att tillföra ren syrgas för förbränningen är inget alternativ då det skulle leda till 

mycket högre temperaturer vilket bildar ännu mer NOx och mycket stora förslitningar i 

rökgassystemet. 
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4.2 Uddeholms ljusbågsugns rökgassystem 

Uddeholms ljusbågsugn heter David och rymmer 65 ton. Från ljusbågsugnen evakueras 

rökgaser på två sätt, primär- och sekundärevakuering. Primärevakueringen går i ett 

rökgasrör direkt från ugnen med efterförbränning och vidare till skrotförvärmningen. 

Sekundärevakuering innebär huven i taket, ca 20 meter ovanför ugnen, som ska evakuera de 

rökgaser som läcker ur ugnen vid övertryck. Rökgasens temperatur sjunker från 1600-2000°C 

till max 200°C under de 20 meterna från ugnen till huven.  

Trycket i ugnen styrs av en fläkt, som kallas Silverfläkten, och ett spjäll som idag står 100 % 

öppet. Undertryck i ugnen upplevs som renare, arbetsmiljömässigt, eftersom att luft sugs in i 

ugnen och röken sugs ut genom primärevakueringen. Det är negativt ur 

energioptimeringssynpunkt och leder också till överbelastning av den primära 

rökgasevakueringen.  

Det är svårt att mäta trycket i ugnen under processens gång då det är en ogästvänlig miljö 

där mätverktygen inte klarar längre mätserier. Tryckmätning i gaskanalerna kan vara 

missvisande. Att använda en rökflaska vid en öppning till ugnen visar om det är över- eller 

undertryck.  

Efterförbränning i rökgaskanalerna sker genom att luft (syre + kväve) tillsätts i dockningen 

mellan valvets rökrör och primärevakueringen. Ren syrgas istället för luft skulle bilda för hög 

temperatur vilket skulle gynna NOx-bildning mer än att bara tillsätta luft, dessutom är inte 

rökgassystemet dimensionerat för att hantera den sortens förbränning i gaskanalerna. 

Rökgaskanalen leder röken till skrotförvärmningen innan rökgaskylaren och är därmed 

beroende av spädluft för att nå tillåten förvärmningstemperatur. Om gastemperaturen i 

skrotförvärmningen blir för hög öppnas automatiskt locket till skrotkorgen och all rökgas går 

ut i lokalen. Att släppa in spädluft hämmar utdraget ur systemet och bidrar till försämrad 

miljö i lokalen. Att sänka högtempererade rökgasers temperatur genom att späda ut dem 

med luft kan bidra till förhöjda NOx-halter.  

Slaggluckan ska vara stängd under hela processen bortsett från ett fåtal minuter då det 

tillsätts reduktionsmedel eller när smältan slaggrensas.  
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Tidigare NOx-mätningar från ljusbågsugnen  

 

Figur 10. Tabell över evakueringsbelastningen i stålverkets olika filter. 

Variationer i NOx-utsläpp från stålverket beror av ett antal förändringar under årens gång. 

Stålsorterna och körsätten har förändrats och rökgassystemet har periodvis varit kopplat på 

ett icke funktionsdugligt sätt. Rökgaserna från primär- och sekundärevakueringen skulle 

mötas i rökkanalerna och sedan delas upp på båda filtrena. Det fungerade inte och delar av 

rökgaserna vände mot flödesriktningen och återvände i lokalen. Detta löstes någon gång 

mellan 2010-2012 genom att primärevakueringen enbart går till filter 7 och 

sekundärevakueringen till filter 1. (Illustration se nedan) I figur 10 syns skillnader i NOx från 

sekundärevakueringen 2012 och framåt. (markerat gult)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUFTUTSLÄPP Produktion Enhet Primärevakueri DH+DV 

(ej LBU)

 filter 2

2000-02-03 22,9 kg/ton stål 0,51 0,05 - 0,55 efter filter

2001-05-30 19,5 Kg/ton stål 0,51 0,05 - 0,57 efter filter

2002-10-02 20,9 kg/ton stål 0,22 0,05 0,51 0,77 före filter

2003-09-09 17 kg/ton stål 0,46 0,07 0,28 0,38 före filter

2005-09-21 23,6 Kg/ton stål 0,13 0,04 0,44 0,62 efter filter

2007-10-02 20,1 kg/ton stål 0,81 0,15 0,51 1,51 efter filter

2010-09-14 29,5 kg/ton stål 0,04 0,03 0,18 0,25 efter filter

2012-11-06 20,4 kg/ton stål 0,28 0,06 0,03 0,37 före filter

2013-06-18 18,7 kg/ton stål 0,35 0,08 0 0,41 före filter

2014-05-06 21,6 kg/ton stål 0,38 0,05 0,03 0,46 före filter

2015-06-30 20,2 Kg/ton stål 0,18 0,04 - 0,22 före filter

Mätpunkt

Sekundäre

vakuering 

filter 1

Totalt 

stålverket
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– 2010 

Figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. 

2012 – IDAG 
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4.2.1 Planerade rökgassystemet 

För att främst förbättra arbetsmiljön men också för att möta framtida miljökrav på buller och 

stoft kommer kapaciteten för rökgasevakueringen öka från 500 000 m3/h till 1 100 000m3/h. 

Idag är tre filter kopplade till stålverkets rökgassystem varav ett inte längre fyller sin funktion 

på grund av förslitning och ålder. I investeringen på 80 miljoner SEK ersätts det utdömda 

filtret på 220 000m3/h till ett nytt med kapacitet på 800 000m3/h. I samband med 

installation av nytt filter ersätts samtliga rökgaskanaler och ugnens kontrollsystem kopplas 

ihop med filtrets.  

Efterförbränningen kontrolleras genom att styra dockningsavståndet mellan ”snabeln” och 

rökgassystemet till primärevakueringen. Undertrycket i rökgassystemet bidrar till 

evakueringshastigheten av rökgaserna och ju effektivare det är desto mindre rök i lokalen 

vilket ger bättre arbetsmiljö. Undertrycket i rörsystemet och inblandningen vid anslutningen 

tillser att spädluft tas in på rätt ställe.  

Efter förbränningen kyls rökgaserna genom en vattenkyld kammare som bedöms sänka 

temperaturen till 500°C. Vattenkylen är kopplad till en pumpstation som skapar önskvärd 

vattencirkulation för att sänka temperaturen. Rökgaserna kyls ytterligare i den gamla 

rökgaskylaren för att inte överstiga 300°C när de når skrotförvärmningen. Skillnaden mot det 

nuvarande systemet är att rökgaskylen kommer innan skrotförvärmningen istället för efter. 

Målet är att rökgaskylen ska kunna gå två månader utan att behöva rengöras efter 

förändringarna. Idag rengörs det var tredje vecka då stålverket går på fyrskift.   

Rökgaser från primär- och sekundärevakueringen möts i nya rörsystem på taket. Den 

maximala temperaturen för rökgaserna när de når filtret är 120°C men systemet är designat 

för att hålla 80°C när de passerar det nya filtret på 800 000 m3/h. Det existerande filtret på 

180 000 m3/h är fortfarande anslutet till systemet och kommer fungera som ett reservfilter 

vid hög belastning. Det gamla filtret på 220 000 m3/h kopplas av systemet och får stå kvar 

och fungera som ljudavskärmning. Gamla rörsystemet på taket rivs och tas bort.  

I det nuvarande systemet går luftintaget genom takluckorna vilka också släpper ut rökgaser 

utan filtrering och hämmar undertrycket i sekundärevakueringen. De ska stängas och 

luftintaget ska tas på marknära nivå istället för att skapa optimala förhållanden för 

rökgasevakueringen.  

För att evakuera värme från lokalen finns två små hus på takets norra- och södra del med 

möjlighet att öppna och stänga vädringshuvar då luften i lokalen anses vara icke förorenad. 

De vädringshuvarna kopplas samman med det nya systemet. 

Det nya filtret utrustas med en kontinuerlig mätning av stoft som automatiskt loggas. Fläkt- 

och spjällstyrning integreras i den automatiserade processen så att ugnstrycket optimeras 

efter kapacitet.  
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5. Diskussion 

5.1 NOx från ljusbågsugnar 

Det finns relativt få studier genomförda gällande uppkomsten av NOx ur ljusbågsugnar, och 

de som finns skiljer sig åt både vad gäller syfte och resultat. Strängare myndighetskrav har 

tvingat företag att göra mätningar och undersöka frågan. En sammanslagning av samtliga 

genomförda studier visar att statistisk säkerhet inte alltid kunnat fastställas vilket medför en 

osäkerhet hos många av mätresultaten.  

Bränslets NO spelar troligtvis en väldigt liten roll i bildandet av NOx i ljusbågsugnar då det 

inte förbränns några fossila bränslen i dem. 

Katalytisk rening är ett filtreringssystem som reducerar NOx ur rökgaser med ammoniak. Det 

kräver höga rökgastemperaturer för att fungera optimalt och ammoniak kräver varsam 

hantering. 15 Uddeholm har utrett möjligheterna för denna typ av reningssystem och tagit 

beslutet att fokusera på uppkomsten istället.  

5.2 NOx från ljusbågsugnen, Uddeholms AB 

NOx från stålverket har halverats sedan början av 2000-talet och under industrisemestern 

2013 helrenoverades ljusbågsugnen med bland annat ny elektrodreglering vilket har 

förkortat smältprocessen och i sin tur tros bidra till reducerade NOx-utsläpp.   

Då stålverksmetallurgerna ser lönsamhet i den tidsbesparing de tjänar när de köper mindre 

skrotdimensionen så strävar de redan efter att ha en jämn storlek på skrotet. Idag smälts 

maximalt bitar på 5-8 ton. Med det nya rökgassystemet kommer detta tas med i 

optimeringen av processen.  

Varje år smälter bolaget 10 000 ton returskrot i form av spånor från den interna skärande 

bearbetningen. Mängden skärvätska och dess oljehalt påverkar bildningen av prompt NOx. 

Av de 10 000 ton spånor som smälts från returskrot härstammar 2000 ton från 

skalsvarvarna. I skalsvarvarna används en skärvätska som innehåller 1-5 % petroleum. All 

annan spånbildande bearbetning går torrt och därmed är bildandet av prompt NOx i 

ljusbågsugnen troligtvis försumbart.   

Inom Uddeholms AB har det diskuterats fram att inför nästa mätning av NOx ska det mätas 

på ett sådant sätt att möjligheten finns att jämföra olika chargers påverkan av NOx. Att 

stålsorternas körsätt påverkar NOx-bildningen olika beror troligtvis av den enkla anledningen 

att de körs på olika temperaturer under olika temperaturintervall. Exempelvis:  

Vid gjutning av en viss stålsort tillsätts relativt höga halter krom. Krom kan innehålla mer 

eller mindre kol och det krom som Uddeholm köper innehåller relativt mycket kol som man 

tar bort genom att syrgasfärska smältan vid 1700°C. Då stiger temperaturerna till över 

2000°C och därmed över vad nuvarande mätutrustning kan mäta. Termisk NOx bildas 

exponentiellt mycket mer vid temperaturer över 1500°C och därmed kan det antas att 

körsättet för den stålsorten med omfattande syrgasfärskning uppvisar högre NOx-halter än 
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andra stålsorter som kan tappas kort efter att det nått smält fas. Om det är körsättet eller 

temperaturen som bär ansvaret beror på hur man väljer att se det. Efterfrågan på den typen 

av stål, även kallat ESR-material, har ökat på senare år och det ser ut att vara en trend som 

håller i sig. Därmed kan bolaget förvänta sig förhöjda NOx-utsläpp i takt med att ESR-

produktionen ökar. (se figur nedan) 

    

Figur 13. Efterfrågan på ESR-material har ökat och uppskattningsvis fortsätter den öka i 

framtiden.  

5.3 Uddeholms investering i nytt rökgassystem 

Det nya rökgassystemet vattenkyler rökgaserna istället för att kyla med spädluft, och 

därmed begränsas atmosfärens exponering av de högtempererade rökgaserna vilket borde 

minska NOx-bildning.  

I samband med installationen av det nya rökgassystemet kommer spjälläget och fläkten 

automatiseras efter produktionsstegen och optimeras så att det mest lönsamma ugnstrycket 

erhålls för respektive steg i processen. Det kommer leda till ett kontrollerat övertryck under 

stora delar av processen och därmed bör bolaget kunna förvänta sig lägre NOx-utsläpp i 

framtiden.  
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5.4 Slutsatser 

 Orsaker som påverkar NOx-bildning från ljusbågsugn är temperatur, ugnstryck, 

skrotdensitet, efterförbränningen samt exponeringen av ljusbågarna.  

 Stålsorternas respektive körsätt påverkar NOx-bildning för att de skiljer sig åt i 

temperaturer och hålltider, vissa stålsorter kräver omfattande syrgasfärskning osv.  

 Nytt rökgassystem kommer sannolikt att minska NOx-bildningen från ljusbågsugnen 

tack vare optimal hantering av rökgasernas kylning, utsug samt automatiserat reglage 

av ugnstrycket. 

 Faktum är att en ökad efterfråga på ESR-material, vars körsätt i ljusbågsugnen är 

längre och varmare än kommersiellt stål, kan komma att leda till en ökad uppkomst 

av NOx i takt med att ESR-produktionen ökar. Bolaget bör därför vid nästa mätning 

välja att mäta vid produktionen av ESR-material för att säkerställa att de vid 

prövotidsutredningens slut kan yrka på ett realistiskt slutligt villkor på NOx från 

ljusbågsugn.  
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