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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Uddeholms AB i Hagfors i syfte med att undersöka 

möjliga orsaker till uppkolning av smältan under tillverkning av ett lågkolhaltigt krom-

manganstål i ljusbågsugnen. Totalt följdes sju charger upp vid nedsmältningen i 

ljusbågsugnen. Provtagning av stål, slagg och skrot utfördes under processen. Dessutom 

undersöktes effekten av syrgasfärskning samt grafitelektrodernas inverkan på kolhalten. 

Resultatet för varje undersökt parameter har utvärderats och kopplats till teorin, med syftet att 

genom möjliga samband erhålla förslag till en processföring där behovet av syrgasfärskning 

för reducering av kolhalt i ljusbågsugnen kan undvikas.  

Projektet har behandlat en process där många faktorer kan inverka på uppkolningen av 

smältan. Dock kan ett samband mellan höga kolhalter och tillsatser av skrotet CrNi-rusor ses. 

På majoriteten av charger med för hög kolhalt tillsattes detta skrot. Dåliga grafitelektroder 

uppvisar också en tendens att bidra till uppkolning av stålsmältan.  

Syrgasfärskning tenderar att oxidera större mängder krom och mangan till slaggen, vilket 

leder till ökade legeringskostnader per tillverkad charge.  

Den främsta anledningen till de för höga kolhalterna har med stor sannolikhet berott på en 

kombination av tillsatt skrot med för hög kolhalt samt användning av dåliga elektroder under 

nedsmältning. Vidare uppföljning av elektroderna och kontroll av skrotet för att minimera 

uppkolning kvarstår för framtida arbete.   



 
 

Abstract 

This thesis has been performed at Uddeholms AB in Hagfors in order to investigate possible 

causes of carburization of the steel during the manufacturing of a low carbon chromium and 

manganese-steel in the electric arc furnace. The effects of oxygen decarburization were 

investigated and a follow-up, scrap, steel and slag sampling and evaluations have been done 

for a total of seven heats. A follow-up and a evaluation of the impact of the graphite 

electrodes, as well as possible differences between electrode suppliers were also performed. 

The results of each investigated parameter have been evaluated in relation to the theory from 

the literature survey, with the purpose of obtaining suggestions for a process where a possible 

oxygen decarburization in the electric arc furnace can be avoided.  

The project extends over a process where many factors can contribute to an impact and affect 

the circumstances. However, a connection between high carbon contents and added high-

carbon scrap can be seen. On the majority of the heats with high carbon content, such scrap 

was added. Poor graphite electrodes also show a tendency to carburization of the steel.  

Oxygen decarburization tends to oxidize larger amounts of chromium and manganese to the 

slag, resulting in higher losses in alloy costs per manufactured charge.  

The main reason for the excessive carbon contents is most likely due to a combination of 

added high-carbon scrap and poor electrodes. Further investigations of the graphite electrodes, 

as well as control of the scrap to minimize carburization remains for future studies.  
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1. Inledning 

Denna rapport beskriver utförandet av detta examensarbete i materialteknik, inriktning 

metallurgi, vid Bergsskolan i Filipstad. Arbetet har utförts under 10 veckor på Uddeholms AB 

i Hagfors.  

Stål är och har länge varit en av Sveriges viktigaste och största exportvaror. En mycket stor 

andel, 55 %, av stålproduktionen utgörs av legerat stål vilket gör Sverige unikt i världen [1]. 

Sverige är ett världsledande land inom stålindustrin tack vare den långa erfarenheten, samt 

stora insatser inom forskning och utveckling. Idag ökar konkurrensen på världsmarknaden 

och kraven på stålets kvalitet blir allt hårdare, vilket gör att det är viktigt för stålföretagen att 

hålla en tillverkningsprocess som kan uppfylla dessa krav. 

Uddeholms AB är ett världsledande företag inom tillverkning av högkvalitativt verktygsstål. 

Företaget har en lång historia som går hela 350 år tillbaka [2]. Största delen av företagets 

produkter exporteras och de har idag kunder i över 100 länder utspridda över världen. Med 

cirka 850 anställda i Hagfors är Uddeholm sedan 2007 en del av den internationella 

stålkoncernen Voestalpine AG med över 46 000 anställda med säte i Österrike [2].  

I Figur 1 ses en översiktsbild av tillverkningsprocessen vid Uddeholms AB. 

 

Figur 1. Översikt av ståltillverkningsprocessen i Hagfors. (Bildkälla: Uddeholms AB) 
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Stålframställningsprocessen hos Uddeholms AB är helt skrotbaserad, det vill säga baserat på 

återvinning. Råvaror i form av skrot, legeringar och slaggbildare chargeras och smälts ner i en 

65-tons ljusbågsugn. Efter nedsmältning kontrolleras stålets analys och temperatur varefter 

smältan tappas från ugnen ned i en skänk. Skänken tas till en skänkugnsstation, där sker en 

avdragning av slaggen följt av desoxidation, tillsatts av ny slagg och legeringsoptimering av 

smältan. Efter utförd skänkbehandling skickas skänken vidare till en vakuumstation, smältan 

genomgår då en raffineringsprocess. När behandlingen är utförd gjuts stålet genom 

stiggjutning och färdiga göt erhålls. Detta avslutar processerna i stålverket, vilka kan ses i 

Figur 1, som de fem momenten på översta raden i tillverkningskedjan. Efter stålverket följer 

vidare förädling av stålet, se Figur 1, genom bland annat omsmältning, värmebehandling, 

bearbetning och slutligen kontroller för färdigställande av material. 

1.1 Bakgrund  

Idag tillverkas ett lågkolhaltigt krom-manganstål hos Uddeholms AB som används till verktyg 

för olika plastformningsapplikationer. Under tillverkningen av detta stål, närmare bestämt vid 

nedsmältningsprocessen i ljusbågsugnen, tas stålprover för analys av kemisk sammansättning. 

Det har då upptäckts att kolhalten i de flesta fall blir för hög, vilket leder till att 

syrgasfärskning måste utföras. 

1.2 Problemformulering 

Under nedsmältningsprocessen i ljusbågsugnen blir kolhalten hos stålet oftast för hög. För att 

reducera kolhalten till godkänd halt måste syrgasfärskning utföras, för att på så vis oxidera 

bort kolet. Detta bör undvikas, både ur miljösynpunkt och ur kostnadssynpunkt eftersom en 

viss del mangan och krom oxideras och hamnar i slaggen. 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att följa upp nedsmältningen i ljusbågsugnen och även titta på äldre 

tillverkade charger för att undersöka möjliga orsaker till för hög kolhalt. Provtagning av slagg 

utöver de stålprover som normalt tas under drift, samt provtagning av skrot ingår i projektet.  

1.4 Målsättning 

Målet är att de erhållna resultaten ska leda till en optimerad nedsmältningsprocess där 

syrgasfärskning ej behöver utföras i ljusbågsugnen vid tillverkning av detta stål.  
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1.5 Avgränsning  

I enhet med projektets mål och syfte avgränsas arbetet till att enbart fokusera på och behandla 

ljusbågsugnens nedsmältningsprocess och provtagning vid denna, arbetsrutiner vid ugnen och 

vid skrotgården för lastning av råvaror till ugnen.  

2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel kommer behandla den mest grundläggande teorin om nedsmältning i 

ljusbågsugnen vid skrotbaserad ståltillverkning. 

Orsaker till för hög kolhalt i stålsmältan vid nedsmältning i ljusbågsugnen kan vara av olika 

karaktär och bero på olika faktorer. De främsta och kanske mest logiska källorna till 

uppkolning skulle kunna vara följande: 

• Skrot 

Råvarorna som tillsätts i ljusbågsugnen kan vara en bidragande faktor om skrotet har 

en högre kolhalt jämfört med vad det färdiga stålet skall ha i slutändan. Likaså om 

råvarorna sammanblandas och fel typ av skrot kommer med i chargeringen, vilket kan 

innebära att kolhalten samt även halten av andra element ej stämmer med det 

förväntade.  

• Chargering av skrot i ugnen 

Hur skrotet chargeras i skrotkorgarna är betydelsefullt för den efterföljande 

ugnschargeringen. Det är nämligen viktigt att skrotet fördelas i ugnen på så vis att 

grafitelektroderna ej skadas, vilket kan orsaka att bitar av dem bryts av [3] och blandar 

sig med skrotet. Tungt och massivt skrot bör därför lastas i botten av ugnen. 

 

• Grafitelektroder 

En annan potentiell källa till för höga kolhalter är grafitelektroderna som används i 

ljusbågsugnen. Dåliga eller skadade elektroder kan innebära att bitar av dem, 

bestående av ren grafit, lossnar och faller ned i smältan. Detta påverkar stålsmältans 

kolhalt och kan även leda till produktionsstillestånd.  
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2.1 Råvaruhantering 

Vid skrotbaserad ståltillverkning innefattar råvarorna både köpt skrot samt internt fallet skrot. 

Det interna skrotet har en känd kemisk sammansättning. Det köpta skrotet, som till exempel 

skrotade bilar i form utav buntar, kan ha mer eller mindre okänt ursprung och analys [4]. Det 

är därför viktigt med regelbundna kontroller av analysen hos detta skrot vid inköp. Olika typer 

av legeringar används också som råvara för att erhålla rätt utgående sammansättning, dessa 

kan vara i form av till exempel oxider eller ferrolegeringar [5]. 

Skrot delas in i en mängd olika klasser där klassificering sker efter bland annat följande 

egenskaper hos skrotet [6]:  

• Ursprung (bilskrot, järnvägsskrot, spånskrot o.s.v.).  

• Storlek, format och volymvikt. 

• Sammansättning (rostfritt, olegerat, höglegerat o.s.v.). 

• Renhetsgrad (halten av föroreningselement som till exempel koppar).  

Skrotklasserna delas upp i olika fack på skrotgården där uttag och lastningen av skrotet sker.  

Beroende på vilken typ av stål som produceras varierar användandet och mängden av antalet 

skrotfack. Vid produktion av låglegerade stål till exempel så används vanligtvis enbart ett 

fåtal skrotklasser, då legeringsinnehållet är lågt och varje charge består av näst intill samma 

råstål. Vid tillverkning av mer höglegerade stål däremot är det stor variation på tillsatt 

material och ett stort antal skrotklasser används [5].  

Varje stålsort har sitt unika skrotrecept och det är därför viktigt att rätt råvaror används. 

Lastningen av skrotet sker genom så kallad mobil skrotlastning, se Figur 2. Beroende på 

volymen hos skrotet chargeras det i upp till fem bottentömmande skrotkorgar. Skrotet 

förvärms innan det chargeras i ljusbågsugnen. Detta för att undvika explosion i ugnen som 

kan orsakas av medföljande snö och vått skrot, kallt skrot påverkar även ugnsdriften negativt 

[5]. 
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Figur 2. Mobil skrotlastning. (Bildkälla: Uddeholms AB, 2017) 

 

2.2 Ljusbågsugnens konstruktion och funktion 

I början av förra seklet konstruerade franske Héroult en ugn för elektrisk värmning, vars 

princip är den som fortfarande används i modern tid [5]. Utveckling av elektrostålprocesserna 

har gjorts allt efter som behovet ökade för lämpliga ugnar för skrotsmältning. Ljusbågsugnen 

är idag den ledande processen för nedsmältning [4].  

 

Figur 3.  Ljusbågsugn. (Bildkälla: Uddeholms AB) 
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Ugnen utgörs av ett cylindriskt ugnsrum, så kallat ugnsfat, med en inspektionslucka på ena 

sidan och en tappränna för tappning av smältan på den motsatta sidan. Ovanpå fatet sitter ett 

lock, kallat valv. Lodrätt ned genom ugnsvalvet står elektroderna, vars uppgift är att tillföra 

och leda ström till det chargerade materialet i ugnen så att smältning kan ske [5]. En del ugnar 

har en induktiv omrörare under ugnsfatets botten för att erhålla bättre omrörning av smältan. 

Se Figur 4 för en principskiss av de nämnda ugnsdelarna. 

 

Figur 4.  Genomskärningsbild av ljusbågsugnen. (Bildkälla: Jernkontorets utbildningspaket del 3, [4]) 

 

 

Ugnsrummet går att luta i horisontellt led för att på så vis kunna tappa smältan via tapprännan, 

se Figur 5.  

 

 
 
Figur 5.  Tappning av smälta. (Bildkälla: Jernkontorets utbildningspaket del 3, [4]) 

 

Väggarna och botten i ljusbågsugnen är vanligtvis klädda (infodrade) med basiskt eldfast 

material, oftast i någon form av magnesia. I valvet däremot är det vanligt med neutral 

infodring, som till exempel alumina, Al2O3. Den höga värmestrålningen som uppstår under 

nedsmältning sliter på det eldfasta materialet. För att öka dess livslängd, samt för att kunna ta 

ut högre effekter används vattenkylda paneler på väggarna ovan stålsmältans yta och i valvet. 

Dessa utgörs utav rör, alternativt plåt där kylvatten kan strömma genom [5].  
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2.2.1 Processcykeln i ljusbågsugnen 

Ljusbågsugnen producerar batchvisa mängder av smält stål. Hela processcykeln kallas ”the 

tap to tap cycle” och utgörs av följande operationer [7]:  

• Chargering utav ugnen 

• Smältning/raffinering 

• Tappning  

Processcykelns mål kan sammanfattas som följande; att med tillgängliga råvaror och på ett 

tidseffektivt sätt kunna [7]: 

• Producera en stålsmälta med önskvärd kolhalt 

• Uppnå rätt tapptemperatur 

• Erhålla ett högt utbyte – låg andel järnoxid i slaggen 

• Erhålla bra balans mellan elektrisk energi och energi (värme) från kemiska reaktioner 

Det första steget i cykeln, chargeringen, sker genom att ugnsvalvet lyfts åt sidan och 

skrotkorgarna tillsätts en i taget, efter att skrotet från den förgående delvis smält chargeras 

nästa. När allt är tillsatt skall det smältas fullständigt och smältans temperatur höjs till 

tapptemperatur, cirka 1500–1600 ºC. Utöver skrotet tillsätts även slaggbildare i form av till 

exempel dolomet, kalk och fluss för att uppnå optimal basicitet samt viskositet hos slaggen 

[5]. Dessa tillsätts med fördel kontinuerligt under processen för att säkerställa att en flytande 

slagg erhålls. Rätt basicitet är viktigt för att undvika infodringsslitage, basisk infodring kräver 

därför en basisk slagg [8].  

Förutsättningarna för raffinering i ljusbågsugnen är egentligen ej så gynnsamma. Dels på 

grund av att det är svårt att erhålla en bra omrörning då baddjupet är litet, samt att gränsytan 

mellan smälta och slagg är stor vilket gör att risken för reoxidation ökar [5]. Att gränsytan är 

stor är dock en fördel när det gäller utbyten mellan smälta och slagg. På grund av de 

förutsättningar som råder i ljusbågsugnen görs största delen av raffineringen vanligtvis efteråt, 

vid den så kallade sekundärmetallurgin, i skänkar och skänkugnar [5]. Dock finns trots det 

möjlighet att utföra några raffineringsprocesser i ljusbågsugnen.   
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De grundläggande operationerna som sker under raffineringen är relaterade till 

oxidationsreaktioner, där de föreningar som tas bort vanligtvis har högre affinitet till syre än 

kol [7]. Under smältningen reagerar element i smältan, som till exempel aluminium, kisel, 

järn och kol med syret i skrotet samt till en viss del med atmosfären. En viss oxidation sker då 

enligt följande [9]: 

2 Al + 3O  Al2O3        (1)                                      ∆G0
1 =  - 1201860 + 323,22 T  [J/mol]   (2) 

Si + 2O  SiO2             (3)                                      ∆G0
2 =  - 594230 + 229,73 T  [J/mol]     (4) 

Samt [10]: 

C + O  CO (g)           (5)                                       ∆G0
3 =  - 35572 – 31,43 T [J/mol]         (6) 

Fe + O  FeO              (7)                                       ∆G0
4 =   - 120802 + 52,38 T [J/mol]      (8) 

Den bildade kolmonoxiden försvinner ut ur smältan i form av gas, de övriga oxiderna lämnar 

smältan och bildar slagg [7]. ∆G är Gibbs fria energi av reaktionen. Ett negativt värde på ∆G 

visar att reaktionen är spontan [11] och desto högre negativt värde, desto större chans är det 

att reaktionen sker. Negativa värden innebär också att reaktionerna är exoterma och avger 

värme [7].  Det innebär att dessa reaktioner bidrar till värmeutvecklingen i ugnen.  

Under nedsmältningsprocessen i ljusbågsugnen bildas heta rökavgaser där temperaturen kan 

vara flera hundra ºC. Avgaserna utnyttjas därför bland annat som värmekälla till 

skrotförvärmningen som sker innan chargering [5].  

Avslutningsvis när smältprocessen är färdig, görs en temperaturmätning av smältan, se Figur 

6, och ett stålprov tas [7] som sedan skickas till analyslaboratoriet för analys. Detta prov ger 

resultatet på kolhalten och övriga element. Skulle kolet vara för högt får syrgasfärskning 

utföras och ett ytterligare prov tas efteråt. Innan smältan tappas i skänken tillsätts 

reduktionsmedel, vanligen kiselbärare, för reduktion av legeringselement som oxiderat till 

slaggen, även legeringstillsatser och desoxidationsmedel kan tillsättas i skänken innan 

tappningen [5]. 



9 
 

 

Figur 6. Temperaturmätning i ljusbågsugnen. (Bildkälla: Uddeholms AB, 2014) 

 

Olika körsätt kan utföras i ljusbågsugnen genom att ett oxiderande, reducerande eller neutralt 

förhållande skapas i ugnen [4]. Vilket körsätt som används beror av flera faktorer, bland annat 

stålets kemiska sammansättning och kvalitetskrav men även tillgången på skrot. Hos 

Uddeholms AB används fyra olika körsätt; reducerande, oxiderande, oxiderande med 

legeringstillsats i ugn samt ett med syrgasfärskning som standard. 

2.2.2 Syrgasfärskning 

Syrgasfärskning, även kallat kolfärskning, är en metod för att sänka kolhalten i stålsmältan. 

Detta är en av de mest förekommande och viktigaste raffineringsoperationer som genomförs i 

ljusbågsugnen [7]. Färskningen sker genom att en lans för injektion av syrgas förs ned strax 

ovanför smältan och en bestämd mängd syrgas blåses in. Mängden syrgas och färskningstid är 

beroende av kolhalten och kiselhalten hos stålet.  

Följande reaktioner sker under syrgasfärskningen [10]: 

Först sker en oxidation av kisel: 

Si + O2  SiO2              (9)                                     ∆G0
5 =  - 977284 – 67,21 T  [J/mol]     (10) 

När halten av kisel reducerats tar oxidationen av kol vid: 

C + ½ O2  CO (g)      (11)                                    ∆G0
6 =  - 140448 – 42,47 T  [J/mol]     (12) 
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En stor nackdel med syrgasfärskning vid produktion av höglegerade stål, som till exempel 

innehåller krom och mangan, är risken att även dessa element oxideras när kolhalten minskats 

och koloxidationen upphör. Detta på grund av kromet och manganets relativt höga affinitet till 

syre [5]. Olika elements affinitet till syre framgår av syrepotentialdiagrammet, se Bilaga 1. 

Oxidation av mangan och krom sker enligt följande reaktioner [10]: 

Mn + ½ O2  MnO                  (13)                         ∆G0
7 =  - 407759 – 88,70 T [J/mol]     (14) 

2 Cr + 3/2 O2   Cr2O3            (15)                         ∆G0
8 =  - 1130899 – 256,44 T [J/mol] (16)  

Syrgasfärskningen kan därmed medföra dåliga utbyten genom att viktiga legeringselement 

förloras från smältan till slaggen. Detta är ej önskvärt och medför stora ekonomiska förluster 

eftersom slaggen avlägsnas från smältan och de förlorade legeringarna måste ersättas med 

ytterligare tillsatser. Reduktion av slaggen för att återfå legeringselementen till stålsmältan, 

samt en reducerande atmosfär i ugnen under nedsmältning är därför viktigt vid höglegerad 

stålproduktion [5]. 

2.2.3 Grafitelektroder 

Den elektriska energin tillförs ljusbågsugnen via en ugnstransformator [12], vilken operatören 

vid ugnen styr så rätt spänning erhålls. De höj- och sänkbara elektroderna sänks ned mot 

skrotet när strömmen slås på. När avståndet mellan elektrod och skrot kan överbryggas sker 

en elektrisk urladdning, vilket resulterar i att en så kallad ljusbåge antänds med en temperatur 

på mellan 4000–8000 ºC [5]. Ljusbågens effekt avges genom värmestrålning till omgivningen 

och på så vis erhålls värmet som krävs för smältning.  

Grafitelektroderna tillverkas av kol som tas fram genom att olika koksråvaror blandas med ett 

bindemedel vid 1000 ºC, kolet får sedan omvandla till grafit vid 3000 ºC och får då en 

struktur av kristallin grafit [13]. Koksråvarorna innefattar olika typer av special koks [12] och 

kvaliteten och renheten är viktig. Koncentrationerna av svavel och aska måste vara mycket 

låga så att elektroderna praktiskt taget är fria från orenheter som är skadliga för stålet [12]. 

Tillverkningsprocessen för elektroder, den så kallade bakningsprocessen, består av flera steg 

och det kan ta upp till sex månader för råvaran att bli en färdig produkt [14]. Figur 7 visar ett 

exempel på framställningsprocessen hos en elektrodtillverkare. 
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Figur 7.  Exempel på tillverkningsprocess av grafitelektroder. (Bildkälla: Graphite Cova GMBH, [14]) 

 

Elektroderna har ett runt tvärsnitt och tillverkas i olika storlekar och dimensioner. De byggs 

upp av flera delar, segment [15], med gängade anslutningsstift, en nippel, på varje ände som 

gör att två delar kan sättas ihop [16]. Detta innebär att allt eftersom elektroderna förbrukas 

kan nya segment skarvas på [15]. Elektrodkropparna som används i ugnen är vanligen 

uppbyggda av tre delar. Skarvningsområdena, även kallat nippelområden, är den känsligaste 

delen på elektroden och indikeras av de silvriga markeringarna, se Figur 8. 

 

Figur 8.  Elektrodsegment med diameter 511 mm, längd 2196 mm och vikt 733,5 kg. (Foto taget 2017-04-20) 



12 
 

Grafiten ger elektroderna lämpliga egenskaper för användning i ljusbågsugnen och dessa 

kännetecknas bland annat av [14]: 

• God termisk- och elektrisk konduktivitet 

• Högt motstånd mot termisk chock 

• Låg elektrodförbrukning 

• Högt motstånd mot oxidation 

• God mekanisk hållfasthet 

En bra elektrodkvalitet är såklart av stor vikt och de parametrar, utöver råvarorna, som 

inverkar på elektrodkvaliteten utgörs av följande [16]: 

• Densitet (g/cm3) - En högre densitet ger generellt bättre mekaniska egenskaper 

• Specifik resistivitet (µΩm) - Ett mått på motstånd mot elektrisk ström. Låg resistivitet 

ger maximal strömtransportsförmåga utan att överhetta elektroden. 

• Böjhållfasthet och brottgräns (kgf/cm2, MPa, N/cm2) - En högre böjhållfasthet hos 

elektroder genererar vanligen en lägre frekvens av elektrodbrott. En högre brottgräns i 

nippeln ger generellt mindre nippelbrott.  

• Koefficient för termisk expansion, CTE, (10-6/ ºC) - Ett mått på ökning i längd per 

enhet/grad ökning i temperatur. Ett lägre CTE ger som regel ett bättre motstånd mot 

termisk chock. CTE kompabilitet mellan elektrodkroppen och den anslutande nippeln 

är viktigt för en bra prestanda.  

Samt även [13]: 

• Porositet (%)  

• Young`s Modul, även kallad elasticitetsmodul (kN/mm2, kgf/mm2) - Ger ett mått på 

motståndet mot elastisk deformation när en kraft appliceras på materialet. Ju styvare 

material desto högre elasticitetsmodul.  

En mer eller mindre långsam förbrukning av elektroderna sker under användandet vid 

nedsmältningsprocessen. Elektrodkonsumtionen utgör därför en viktig del av kostnaderna vid 

stålproduktion i ljusbågsugnen, och beror av olika produktionstekniska och elektriska 

parametrar [17]. Medelkonsumtionen mäts genom kg elektrod/ton smälta och varierar 

vanligtvis från ca 1 kg/ton upp till 5 kg/ton [17].  
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Förbrukningsmekanismerna delas huvudsakligen upp i två kategorier utefter hur 

konsumtionen sker [17]: 

1. Kontinuerlig förbrukning  

2. Diskontinuerlig förbrukning 

Den kontinuerliga förbrukningen innebär regelbunden förlust av elektrodmaterial på grund av 

så kallade sidoavbrännor och spetsavbrännor, vilket är mer eller mindre oundvikligt vid 

användandet av en elektrod. Det förstnämnda sker genom att en oxidation av grafiten på 

elektrodernas sidor uppstår när det reagerar med syret i ugnsatmosfären, för att försöka 

minimera detta används vattenkylning på elektroderna [5]. Faktorer som påverkar förloppet 

av en sidoavbränna är bland annat; elektrodens densitet och resistivitet, tap-to-tap tiden, 

temperaturen samt strömstyrkan i ljusbågen [17]. En spetsavbränna innebär en förbrukning av 

elektrodmaterial vid elektrodens nedre del där ljusbågen mellan elektrod och skrot bildas. 

Denna förbrukningsmekanism uppstår när temperaturen är omkring 3000 ºC, vilket enbart 

sker då en ljusbåge bildats och är närvarande [17]. När ljusbågen försvinner upphör 

förbrukningen av elektrodmaterialet. Många faktorer kan påverka hastigheten och effekterna 

av en spetsavbränna till exempel; elektrodens resistivitet, storleken på strömmen som passerar 

genom elektroden samt den tid som strömmen passerar genom den, det vill säga den tid 

strömmen är påslagen [17].  

Diskontinuerlig förbrukning karakteriseras utav förluster som har uppstått genom oväntade 

händelser, till exempel olika former av elektrodbrott eller spaltning av elektroden vilket 

innebär att bitar lossnar från den. En vanlig orsak till elektrodbrott är kollision med, eller 

tryck mot, bitar av skrot när elektroden sänks ner för att borra sig igenom skrotmassan så att 

smältning kan påbörjas [17]. Om skrotet lastas fel i skrotkorgarna med massivt skrot högst 

upp ökar risken. En felaktig teknik vid skarvning av elektroderna eller defekter vid 

skarvningsområdet kan också leda till brott genom att segmenten då inte sammanhålls 

ordentligt [17]. Felaktig skarvning leder vanligen till sprickbildning genom att strömmen då ej 

kommer att färdas jämnt fördelad i elektroden utan strömstyrkan blir istället centrerad till 

nippelområdet, vilket gör att strömtätheten helt enkelt blir för hög i förhållande till ytan.  

Ett elektrodbrott är mycket kostsamt av flera anledningar, bland annat för att det leder till 

produktionsstillestånd för byte av elektrod och/eller borttagning av den elektrodbit som rasat 

ner i smältan.  
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Ett brott påverkar också vanligtvis smältans kolhalt genom uppkolning, vilket i många fall 

leder till att syrgasfärskning måste utföras. Exempel på ett elektrodbrott ges av Figur 9. 

  

Figur 9. Elektrodbrott i ugnen samt borttagning av elektrod ur ugnen. (Bildkälla: Uddeholms AB) 

 

3. Genomförande 

I detta kapitel presenteras och beskrivs utförandet utav processuppföljning, 

elektroduppföljning, behandling av data, provtagning samt analysering av prover.  

Uppföljningen av stålsorten som studerats har skett både i realtid av charger framställda under 

projektarbetet samt även av äldre tillverkade charger. Då detta stål endast tillverkas med 

intervallet cirka 1 charge/vecka undersöktes även en annan mycket snarlik stålsort. Den stora 

skillnaden mellan de två stålkvalitéerna, hädanefter kallade Stål 1 och Stål 2, är gränsen för 

godkänd kolhalt. Stål 2 skall vara ännu lägre i kol (0,09 %) jämfört med Stål 1 (0,11 %). 

Uppföljningen av äldre charger gjordes dock främst på Stål 1 då Stål 2 ej framställs lika ofta.  

Båda stålsorterna tillverkas med ett reducerande körsätt i ljusbågsugnen och samma råvaror 

tillsätts. Dessa råvaror utgörs av följande skrot: 

• Internt returskrot, 2–3 olika typer 

• Inköpt skrot; bilbunt 

• Inköpt skrot; CrNi-rusor (CRNIRU) 

• Alternativt inköpt skrot; klass 31 

Arbetsrutinerna vid skrotgården följdes upp genom ett flertal besök och det ovan nämnda 

skrotet som används till stålsorterna plockades ut för analys.  
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3.1 Processuppföljning 

Vid tillverkning av en stålcharge sparas ett så kallat chargeprotokoll med information om 

utförandet vid alla stålverkets processer. Informationen, som behandlar bland annat tider, 

temperaturer, färskning, tillsatser, provtagningar samt analysresultat, läggs in i ett datasystem 

kallat HISS, för att möjliggöra uppföljning av chargen. Dock sparas ej all information då en 

del händelser och parametrar aldrig registreras i systemet. För att kunna få en tydlig bild och 

lättare förstå nedsmältningsprocessen är det därför viktigt att också följa upp processen på 

plats vid ugnen när en charge körs. För att erhålla trovärdiga resultat och hitta möjliga 

samband till den för höga kolhalten studerades charger tillverkade från årsskiftet 2014/2015 

fram till 2017. Charger med låga kolhalter jämfördes mot de med för höga halter. Parametrar 

som tillsatta råvaror, smältningstid, temperaturer innan provtagning med mera undersöktes. 

Legeringsutbytet hos charger där syrgasfärskning ej utförts jämfördes mot de charger där 

färskning genomförts på grund av kolhalten. Utförandet av och bedömningen vid en 

syrgasfärskning undersöktes också och jämfördes skiftlagen emellan för att se om detta skiljer 

sig från de föreskrifter som finns. Denna undersökning innefattar därför även färskning av 

andra stålsorter som tillverkas med ett annat körsätt, nämligen körsättet syrgasfärskning.   

3.2 Uppföljning av elektroder 

Information angående grafitelektroderna erhölls genom litteraturstudier samt granskning av de 

elektroder som används i produktionen. Möten med en säljarrepresentant från en av de 

leverantörer Uddeholms AB köper ifrån bidrog med fakta och svar på frågor. Uppföljning och 

granskning av elektroderna gjordes dels innan de togs till ugnen, samt under drift på plats vid 

ugnen för bedömning av eventuella skillnader mellan de olika leverantörerna. Data angående 

elektroderna är ett exempel på en parameter som inte registreras i HISS. Uddeholms AB har 

för närvarande två stycken elektrodleverantörer, dessa kommer hädanefter att benämnas 

leverantör I och leverantör II. Elektroderna från båda dessa jämfördes genom att visuellt 

bedöma eventuella skillnader i ytfinhet och skick före användning samt efter att några charger 

körts. Tack vare att en manuell uppföljning gjorts på elektrodförbrukningen under en viss tid 

gavs därifrån information angående vilken elektrodleverantör som har använts under de 

angivna tidsperioderna. Med hjälp av detta kunde tillverkade charger av de studerade 

stålsorterna sökas upp enligt tidsperioderna i HISS. På så vis jämfördes chargernas kolhalt 

mot vilken elektrodleverantör som används vid nedsmältningen av respektive charge för att 

försöka hitta möjliga samband till uppkolningen. 
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3.3 Behandling av data 

Processdata registrerad i HISS, de inhämtade analysvärdena från provtagningen av slagg samt 

data för elektroderna behandlades i Microsoft Office Excel för konstruktion av tabeller, 

diagram och beräkningar utav legeringsutbyten och förluster i kostnader.  

3.4 Provtagning vid ljusbågugnen 

Det faktumet att legeringar kan oxidera till slaggen vid syrgasfärskning gör att slaggprover 

måste tas för att se hur stor del av elementen som förloras. Slaggprov togs därför vid ett antal 

tillfällen under nedsmältningsprocessen. Det första skedde i samband med det första 

stålprovet, kallat D01, som tas när ett visst antal kWh körts in, det vill säga när allt skrot har 

smält. Om kolhalten på D01-provet var för hög och färskning behövde utföras togs ett 

ytterligare prov direkt efter blåsning vid samma tidpunkt som det andra stålprovet, D02. Det 

sista provet vid ljusbågsugnen togs strax innan tappning, efter att reduktionsmedel tillsatts. 

Slutligen togs även ett slaggprov vid skänkugnen, innan slaggavdragningen, för att erhålla ett 

säkrare resultat om legeringsförluster eftersom en viss reduktion även sker vid tappningen till 

skänk då smälta och stål sammanblandas. 

Alla provtagningar sker manuellt och utförs utav ugnsoperatörerna. Slaggprov tas, precis som 

stålprov, via ugnens inspektionslucka genom vilken operatören sänker en stång med en 

slaggskopa i änden ner i slaggen, se Figur 10. När slaggprovet svalnat tas det i en påse, 

markerad med chargenummer och providentitet, till analyslaboratoriet för analysering. Stål- 

och slaggprover som ingår i de provtagningar som görs kontinuerligt under drift skickas till 

laboratoriet via rörpost.  

 

Figur 10. Provtagning i ugnen. (Bildkälla: Uddeholms AB, 2014) 
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3.5 Provberedning och analys 

En provberedning utav de stelnade slaggproverna, se Figur 11, krävs innan analys kan 

utföras. Proverna mals ned till ett fint pulver i en krossmaskin. Eventuell järnoxid avlägsnas 

sedan från pulvret med hjälp av en magnet, järnet kan nämligen annars späda ut halterna av 

andra befintliga oxider i provet. Reagenser i form av olika kemikalier tillsätts och blandas 

med slaggpulvret vilket sedan hälls i en degel. Pulverblandningen smälts ner till en homogen 

smälta i en högfrekvensugn, PANalytical Perl X3, genom smältisoformering vilket innebär 

upplösning av oxidiska material vid höga temperaturer [18]. Smältan gjuts sedan i en 

platinaform och en så kallad glasbricka erhålls, se Figur 12.  

Brickorna slipas med robotslip för att sedan analyseras med XRF (röntgenfluorescens) i en 

röntgenspektrometer, ARL 9800 XP. Denna teknik utnyttjar den karakteristiska röntgen 

excitationen som varje element sänder ut då provet exponeras för en högenergistråle, 

bestående utav så kallade vita röntgenstrålar, för att på så vis erhålla halterna av de ingående 

elementen [19].  

           

Figur 11. Slaggprov. (Foto taget 2017-04-03)                         Figur 12. Glasbrickor. (Bildkälla: Uddeholms AB) 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Prover på skrot bereds och analyseras lite olika beroende på önskad analys och provernas 

form och utseende. De skrotprover som togs för analysering var i form av spån, hela mindre 

detaljer samt olika typer av plåtbitar. I Figur 13 visas ett exempel på ett uttag av skrotprover. 

 

Figur 13. Olika typer av CrNi-rusor. (Foto taget 2017-03-30) 

 

Detaljerna som kan ses i Figur 13 analyserades på två olika sätt, den första genom en så 

kallad Quant-Analys. Detta innebär att små bitar av detaljen kapas ut och pressas på en 

cellulosaplatta som därefter körs med XRF. På den andra detaljen kördes en uttagen bit direkt 

i röntgenspektrometern. XRF-metoden tar analys på många element, till exempel mangan, 

järn och krom. Tekniken lämpar sig dock bäst för tyngre element och höga halter, därför 

genomförs kompletterade metoder för element som exempelvis kol, svavel, aluminium och 

magnesium. Provbitarna från detaljerna testades för kol genom en förbränningsanalys, den 

utförs i utrustning framtagen av LECO Corporation [20].  

Analyseringen av spånproverna i Figur 13 skedde också på olika sätt. Provberedningen av det 

första provet skedde genom omsmältning i en 100 grams högfrekvensugn, kallad HF-ugn. 

Spånet smälts ner i en kopp utav keramik med aluminiumoxid beläggning och en kuts erhålls. 

Kutsen analyseras därefter med XRF och förbränningsanalys. För de tre resterande proverna 

skedde en Quant-Analys, som tidigare beskriven, med efterföljande förbränningsanalys.  
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultaten av charge- och processuppföljningen, provtagningen 

av skrot och slagg samt utvärderingen av elektroderna.  

4.1 Processuppföljning 

Detta kapitel kommer behandla och presentera resultaten av chargeuppföljningen samt 

processuppföljningen vid ljusbågsugnen.  

4.1.1 Uppföljning av äldre tillverkade charger 

Med hjälp av chargeprotokollen i HISS studerades de kolhalter som erhållits efter 

nedsmältning på ett stort antal äldre charger. Resultatet kan ses i Figur 14. 

 

Figur 14. Kolhalter efter nedsmältning på äldre tillverkade charger. I diagrammet kan ses att variationen på 

den insmälta kolhalten är stor och den skiljer sig ofta från den förväntade halten. Trots det finns ett antal 

charger som erhållit godkänd kolhalt. Några utav dem har till och med blivit lägre i kol än vad som var 

förväntat.  
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En jämförelse av legeringsutbyten och förluster ur ett ekonomiskt perspektiv gjordes på en del 

av de äldre chargerna, resultaten visas i de följande tabellerna:  

Tabell 1. Medelvärdet för legeringsutbyten och förluster för alla charger av Stål 1 tillverkade 2016 (38 st) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 33,67 36 305 13,5 24 081 325 095 

Cr 67,01 63 622 37 20 989 776 589 

Fe 95,89 2 359 830 

 

2,22 96 989 215 316 

 

 

Tabell 2. Medelvärdet för legeringsutbyten och förluster för charger av Stål 1 tillverkade 2016 med låga 

kolhalter och utan syrgasfärskning 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 45,20 36 305 13,5 19 898 268 629 

Cr 83,48 63 622 37 10 510 388 883 

Fe 97,75 2 359 830 2,22 53 096 117 874 
 

 

Tabell 3. Medelvärdet för legeringsutbyten och förluster för charger av Stål 1 tillverkade 2016 där kolhalterna 

är på maxgräns och syrgasfärskning utförts på några av chargerna 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 41,2 36 305 13,5 21 347 288 189 

Cr 76,92 63 622 37 14 684 543 306 

Fe 95,57 2 359 830 2,22 104 541 232 080 

 

 

Tabell 4. Medelvärdet för legeringsutbyten och förluster för charger av Stål 1 tillverkade 2016 med höga 

kolhalter vid vilka syrgasfärskning utförts 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 31,37 36 305 13,5 24 916 336 368 

Cr 65,42 63 622 37 22 000 814 018 

Fe 95,73 2 359 830 2,22 100 765 223 698 

 

Från tabellerna ovan kan ses att det procentuellt sett bästa utbytet erhölls på de charger som 

haft låga kolhalter efter smältning och ingen syrgasfärskning, det vill säga chargerna i Tabell 

2. Det lägsta utbytet gällande krom och mangan hade chargerna i Tabell 4 med höga kolhalter 

och därmed utförda syrgasfärskningar. En jämförelse av dessa två tabeller ger att skillnaderna 

i form av kostnadsförluster kan beräknas.  
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Detta visar att om syrgasfärskning kan undvikas finns möjlig potential att spara cirka 67 739 

kr i legeringskostnader/år för mangan, 425 135 kr för krom samt 105 824 kr för järn. Detta 

blir totalt en summa på 598 698 kr om året. 

4.1.2 Uppföljning av charger i realtid 

Uppföljningen av charger i realtid innefattar sju charger av Stål 1 samt fyra av Stål 2. 

Resultatet på chargernas kolhalter för respektive stålsort ges av Figur 15 och Figur 16, samt 

Tabell 5 och Tabell 7. Mängd och typ av tillsatt skrot för respektive charge visas i Tabell 6 

och Tabell 8.  

 

Figur 15. Kolhalter efter nedsmältning för charger av Stål 1 tillverkade under projektet. Här kan ses att av de 

sju uppföljda chargerna erhöll fyra stycken godkända kolhalter; Chargerna A, B, F och G. Chargerna C och D 

blev för höga i kol och Charge E precis på gränsen. Detta diagram uppvisar också att de verkliga kolhalterna 

skiljer sig något från de förväntade. Ur det perspektivet sett erhöll Chargerna A och G det bästa utfallet 

gällande verklig kolhalt.  

    

Tabell 5. Kolhalter och syrgasfärskning för charger av Stål 1 tillverkade från 28/3–2017 till 16/5–2017 

Charge C-halt vid D01 Syrgasfärskning Antal färskningar Total tid (min) 

Charge A 0,091 -  - 

Charge B 0,085 -  - 

Charge C 0,13 X 2 5 

Charge D 0,15 X 1 6 

Charge E 0,11 X 2 6 

Charge F 0,075 -  - 

Charge G 0,091 -  - 
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Tabell 5 visar att syrgasfärskning genomfördes på Chargerna C, D och E. Antalet färskningar 

varierade mellan en till två stycken och den totala tiden mellan fem och sex minuter. I fall 

som Charge E med en kolhalt på maxgräns utförs färskning för att ej riskera att kolhalten 

stiger något under senare skeden i tillverkningsprocessen. En kolhalt över 0,11% innebär att 

chargen skrotas.  

Tabell 6 nedan visar mängd och typ av chargerat skrot för chargerna i Figur 15 och Tabell 5. 

Inga CrNi-rusor var tillsatta på någon av de sju chargerna och skrotet Klass 31 var enbart 

tillsatt på de sista fyra chargerna. I övrigt ses ej särskilt stora variationer i använt skrot. Den 

totala smältvikten varierade från dryga 62 ton upp till strax över 67 ton.  

 

Tabell 6. Tillsatt skrot för charger av Stål 1 tillverkade från 28/3 – 2017 till 16/5 – 2017 

 Skrot 

(kg) 

Charge 

A 

Charge 

B 

Charge 

C 

Charge 

D 

Charge 

E 

Charge 

F 

Charge 

G 

Returskrot 

Stål 1 (1) 

34 280 34 000 24 180 8 780 25 720 16 680 20 100 

Returskrot 

Stål 1 (2) 

- - 9 850 6 600 6 350 6 350 6 300 

Bilbunt 29 820 27 820 26 320 33 860 20 280 27 440 30 340 

CrNi-rusor - - - - - - - 

Klass 31 - - - 10 060 10 180 14 240 10 460 

Internskrot  1 740 2 400 2 040 2 980 3 000 2 520 - 

Totalt 

tillsatt 

65 840 64 220 62 390 62 280 65 530 67 230 67 200 
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Figur 16. Kolhalter efter nedsmältning för charger av Stål 2 tillverkade under projektet. Av de fyra uppföljda 

chargerna erhöll ingen godkänd kolhalt. Chargerna A och C var dock närmast med kolhalter strax över 

maxhalten 0,09 %. Gällande den förväntade kolhalten som optimerats för dessa charger kan här ses att den 

ligger över maxgränsen för kol för tre av de fyra chargerna.  

 

Tabell 7. Kolhalter och syrgasfärskning för charger av Stål 2 tillverkade från 28/3–2017 till 3/5–2017 

Charge C-halt vid D01 Syrgasfärskning Antal färskningar Tid (min) 

Charge A 0,093 X 1 2 

Charge B 0,12 X 1 4 

Charge C 0,095 X 2 7 

Charge D 0,12 X 2 10 

 

I Tabell 7 kan ses att samtliga fyra charger fick syrgasfärskas på grund av kolhalterna. 

Skillnaderna i färskningstid är större för dessa charger jämfört med chargerna av Stål 1; från 

två minuter upp till tio minuter. Charge C hade näst längst färskningstid trots näst lägst 

kolhalt.  

Tabell 8 visar råvarutillsatserna för chargerna av Stål 2. Hälften av chargerna hade CrNi-

rusor tillsatta, ingen charge hade någon tillsatts av Klass 31. Vikten på smältorna var cirka 58 

ton, med undantag för Charge A vars vikt låg på 61 ton.  
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Tabell 8. Tillsatt skrot för charger av Stål 2 tillverkade från 28/3 – 2017 till 3/5 – 2017 

 Skrot 

(kg) 

Charge 

A 

Charge 

B 

Charge 

C 

Charge 

D 

Returskrot 

Stål 1 (1) 

35 300 24 900 34 080 18 900 

Returskrot 

Stål 1 (2) 

- - - 9 100 

Bilbunt 18 180 24 120 22 560 27 360 

CrNi-rusor 7 960 9 080 - - 

Klass 31 - - - - 

Internskrot  - - 1 740 3 000 

Totalt 

tillsatt 

61 440 58 100 58 380 58 360 

 

En jämförelse av legeringsutbyten med fokus på mangan, krom och järn gjordes också på 

samtliga av de uppföljda chargerna för respektive stålsort. Resultaten presenteras i följande 

tabeller: 

Stål 1 

Tabell 9. Legeringsutbyte och förluster för Charge A (ingen färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 37,32 963 13,5 604 8 149 

Cr 82,3 1 723 37 305 11 284 

Fe 96,44 63 817 2,22 2 272 5 044 

 

Tabell 10. Legeringsutbyte och förluster för Charge B (ingen färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 46,0 950 13,5 513 6 923 

Cr 83,3 1 750 37 293 10 826 

Fe 99,1 61 159 2,22 563 1 249 
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Tabell 11. Legeringsutbyte och förluster för Charge C (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 32,77 944 13,5 635 8 568 

Cr 64,48 1 675 37 595 22 014 

Fe 98,35 59 404 2,22 980 2 176 

 

Tabell 12. Legeringsutbyte och förluster för Charge D (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 25,42 555 13,5 414 5 588 

Cr 52,38 1 280 37 610 22 553 

Fe 95,0 60 379 2,22 3 013 6 689 

 

Tabell 13. Legeringsutbyte och förluster för Charge E (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 37,95 935 13,5 580 7 832 

Cr 61,7 1 756 37 672,5 24 884 

Fe 98,87 62 866 2,22 710 1 577 

 

Tabell 14. Legeringsutbyte och förluster för Charge F (ingen färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 58,27 746 13,5 311 4 203 

Cr 97,15 1 539 37 44 1 623 

Fe 96,62 65 369 2,22 2 209 4 905 

 

Tabell 15. Legeringsutbyte och förluster för Charge G (ingen färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 74,1 826 13,5 214 2 888 

Cr 98,2 1 342 37 24 894 

Fe 96,61 66 194 2,22 2 244 4 982 

 

Ur Tabell 9 – 15 kan ses att Charge G erhöll det högsta legeringsutbytet av mangan och krom 

med de lägsta förlusterna i kronor; 8764 kr. Det procentuellt sett lägsta utbytet uppvisades av 

Charge D med en total förlust på cirka 32 000 kr, vilket är drygt 23 000 kr mer jämfört med 

Charge G. Tabellerna visar att överlag hade de charger utan syrgasfärskning högre utbyte och 

lägre kostnadsförluster till skillnad mot de charger som har färskats.  
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Stål 2 

Tabell 16. Legeringsutbyte och förluster för Charge A (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 38,84 997 13,5 610 8 232 

Cr 89,91 1 618 37 165 6 100 

Fe 95,4 59 589 2,22 2 741 6 085 

 

Tabell 17. Legeringsutbyte och förluster för Charge B (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 37,26 763 13,5 479 6 463 

Cr 88,34 1 331 37 155 5 742 

Fe 94,17 56 970 2,22 3 321 7 373 

 

Tabell 18. Legeringsutbyte och förluster för Charge C (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 25,0 932 13,5 699 9 437 

Cr 47,57 1 493 37 783 28 963 

Fe 97,13 55 397 2,22 1 590 3 530 

 

Tabell 19. Legeringsutbyte och förluster för Charge D (färskning) 

Element Vikts -

% 

kg tillsatt Råvarukostnad 

kr/kg 

Förlust i kg Förlust i kr 

Mn 28,38 809 13,5 579 7 822 

Cr 58,06 1 582 37 663,5 24 549 

Fe 97,34 56 977 2,22 1 516  3 365 

 

Ur tabellerna ovan uppvisar Charge A det högsta utbytet av mangan och krom. Den lägsta 

totala förlusten i kronor innehar dock Charge B då antalet kilo tillsatt av respektive element 

var mindre och utbytet nästan lika högt. Charge C erhöll det lägsta krom- och manganutbytet 

samt de största förlusterna kostnadsmässigt; totalt nästan 42 000 kr jämfört med drygt 19 500 

kr för Charge B.  
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4.1.3 Syrgasfärskning 

Som beskrivet i kapitel 3.1 Processuppföljning genomfördes en jämförelse av 

färskningsprocessen mellan de fyra olika skiftlagen. Detta bedömdes utifrån ett föreskrivet 

tillvägagångssätt som Uddeholms AB har. Enligt denna föreskrift ska en temperaturmätning 

genomföras före färskning och en viss temperatur måste uppnås innan den påbörjas. 

Förändringar i rökgastemperaturen avgör när färskningen ska avslutas. Resultatet från 

jämförelsen presenteras nedan.  

 

Lag 1 (13/4 – 2017, körsätt: syrgasfärskning) 

En temperaturmätning genomfördes innan färskning. Rökgastemperaturen avgjorde 

färskningens längd. Vid körning med ett reducerande körsätt, exempelvis vid tillverkning av 

Stål 1 och Stål 2, följs ej rökgastemperaturen. Istället bedöms längden av en eventuell 

färskning beroende på kol- och kiselhalten i smältan. Räknesättet ”pinnar/min” används. 

Lag 2 (11/4 – 2017, körsätt syrgasfärskning) 

Ingen temperaturmätning gjordes innan färskning. Istället beräknades antalet insatta kWh, när 

rätt antal uppnåtts påbörjades färskningen. Rökgastemperaturen avgjorde tiden för 

färskningens avslut. Vid tillverkning av Stål 1 och Stål 2 används även här räknesättet 

”pinnar/min” och bedömning utifrån kol- och kiselhalten.  

Lag 3 (12/4 – 2017, Stål 2 – reducerande körsätt) 

Ingen temperaturmätning genomfördes innan färskning, den påbörjades när allt insatt skrot 

var smält, det vill säga direkt efter D01-provet tagits och provsvar erhållits. 

Rökgastemperaturen följdes ej utan ”pinnar/min” beräknades. Vid tillverkning av ett stål med 

körsättet syrgasfärskning följs rökgastemperaturen.  

Lag 4 (25/4 – 2017, Stål 1 – reducerande körsätt) 

Ingen temperaturmätning gjordes innan färskning, den påbörjades direkt efter att provsvar 

från D01 erhållits. Rökgastemperaturen följdes inte, precis som övriga lag avgjordes tiden för 

färskning genom uträkning av ”pinnar/min” beroende på smältans analys. Vid körsättet 

syrgasfärskning avläses dock rökgastemperaturen.  
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4.2 Provtagning och analyser 

I detta kapitel redovisas samtliga analyser från alla provtagningar. 

4.2.1 Skrotprover 

Analyserna på skrotproverna jämfördes mot de specifikationer som finns för varje skrotklass. 

Tabell 20 visar analysspecifikationerna hos skrotsorterna som används till Stål 1 och Stål 2, 

resultatet av provernas analyser presenteras i de efterföljande tabellerna.  

Tabell 20. Specifikation på nominella elementanalyser i vikts - % för de tillsatta skrotklasserna  

Element Skrottyp     

Returskrot 

Stål 1 
Bilbunt CRNIRU Internskrot  Klass 31 

C 0,1 0,08 0,04 0,03 0,1 

Si 0,3 - 0,005 0,3 0,01 

Mn 2,5 0,12 0,14 0,3 0,48 

P 0,02 0,01 0,01 0,01 0,011 

S 0,008 0,006 0,019 0,014 0,009 

Cr 3,0 0,03 1,16 12,0 0,03 

Ni 1,0 0,02 1,45 9,25 0,03 

Mo 0,3 - 0,24 1,4 0,01 

Cu 0,15 0,02 0,14 0,15 0,05 

Fe 92,42 99,71 96,8 74,86 99,25 

Co - - - - 0,01 

V 0,1 - - - 0,002 

Ti - 0,001 - - 0,001 

N - - - - 0,01 

W 0,1 - - - - 

Al - - - 1,7 - 
 

 

Tabell 21. Elementanalyser i vikts - % för hämtade skrotprover vid angivet datum 

Element Skrottyp   29/3 2017 

Bilbunt CrNi-detalj CrNi-spån  
C 0,04 0,16 0,20  

S 0,011 0,018 0,017  
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Tabell 22. Elementanalyser i vikts - % för hämtade skrotprover vid angivet datum 

Element CrNi-rusor Returskrot Stål 1 30/3 

2017 

Detalj 

1 

Detalj 2 Spån 1 Spån 2 Spån 3 Spån 4 Prov 1 Prov 2  

C 0,14 0,17 0,15 0,34 0,31 0,44 0,097 0,083  

Si 0,32 0,26 0,28 0,46 1,92 0,65 0,27 0,26  

Mn 0,67 0,49 0,51 0,57 0,62 0,62 2,49 2,49  

P - 0,008 0,013 - - 0,028 0,021 0,01  

S 0,043 0,019 0,022 0,023 0,022 0,025 0,0023 0,004  

Cr 2,61 1,62 1,54 2,37 2,42 2,20 3,05 3,04  

Ni 0,79 1,43 1,44 0,93 1,11 1,34 0,97 0,96  

Mo 0,35 0,27 0,26 0,39 0,24 0,29 0,3 0,29  

W - 0,001 0,007 - - - 0,01 0,01  

Co - 0,021 0,023 - - - <0,02 <0,02  

V - 0,003 0,002 - - - <0,02 <0,02  

Nb - <0,001 <0,001 - - - <0,01 <0,01  

Cu 0,10 0,15 0,17 0,16 0,15 0,16 0,03 0,03  

Al 1,8 0,032 0,032 - - - - -  

Ti - 0,0012 0,0017 - - - - -  

Sn - 0,007 0,007 - - - - -  

B - 0,0001 0,0001 - - - - -  

Ca - <0,0005 0,0009 - - - - -  

Mg - 0,0001 0,0002 - - - - -  
 

I både Tabell 21 och Tabell 22 kan ses att kolhalterna på proverna av CrNi-rusorna var 

mycket högre än vad specifikationen, Tabell 20, anger. De är därmed också för höga för både 

Stål 1 och Stål 2 som enbart får vara 0,11 % respektive 0,09 % i kol. Även halten av andra 

element som kisel var också långt ifrån den specificerade innehållshalten. Övriga prover som 

bilbunt och returskrotet uppvisar däremot enligt specifikationen godkända kolhalter och ett 

överlag bättre överensstämmande. Även proverna i Tabell 23, nästkommande sida, visar 

godkända kolhalter och inga större avvikelser från specifikationerna.  
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Tabell 23. Elementanalyser i vikts - % för hämtade skrotprover vid angivet datum 

Element Skrottyp  4/5 2017 

Bilbunt Klass 31  

C 0,076 0,053  

Si 0,034 0,006  

Mn 0,22 0,37  

P 0,02 0,007  

S 0,009 0,004  

Cr 0,023 0,016  

Ni 0,018 0,035  

Mo 0,003 <0,001  

Cu 0,028 0,009  

Sn 0,002 <0,001  

Co 0,003 0,016  

V 0,002 0,004  

Ti 0,0009 0,0009  

Nb 0,003 0,038  

W <0,001 <0,001  

Al 0,033 0,044  

N 0,017 0,002  

B 0,0002 <0,0001  

Ca <0,0005 <0,0005  

Mg 0,0004 <0,0001  

 

 

4.2.2 Slaggprover 

Analyserna från de tagna slaggproverna för respektive stålsort presenteras i figurerna på 

nästkommande sidor. För Stål 1 ges enbart resultat för sex av de sju chargerna då slaggprov ej 

togs ut för Charge A. Några charger av båda stålen saknar fullständiga slaggprov då 

operatörerna antingen glömde vid något provtagningstillfälle eller misslyckades med att 

erhålla ett bra prov. 
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Stål 1 

 

Figur 17. Halten av järnoxid i slaggen för respektive charge av Stål 1 vid angivet provtillfälle. Diagrammet 

visar att Chargerna F och G innehar lägsta halterna av järnoxid i slaggen vid sista provet. Dessa charger har ej 

syrgasfärskats. Högsta halten av järnoxid innan slaggdrag har Charge D, en av de charger som har färskats.   

 

 

Figur 18. Halten av manganoxid i slaggen för respektive charge av Stål 1 vid angivet provtillfälle. Här uppvisas 

samma tendens som i Figur 17; Chargerna F och G har de lägsta halterna av mangan i slaggen vid det sista 

provet, samt strax innan tappning, medan Charge C, D och E har högre manganhalt. Dessa tre charger har alla 

syrgasfärskats och halterna av mangan har där ökat efter färskning, alltså vid D02 och D03, jämfört med D01.  
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Figur 19. Halten av kromoxid i slaggen för respektive charge av Stål 1 vid angivet provtillfälle. Här kan ses att 

precis som i Figur 17 och Figur 18 erhöll Chargerna F och G de lägsta halterna av krom i slaggen strax innan 

tappning samt vid skänkugnen. Charge C, D och E uppvisar högre halter av krom vid dessa prov. Halterna av 

krom har, precis som mangan, ökat efter färskning för samtliga charger som har färskats. 

Stål 2 

 

Figur 20. Halten av järnoxid i slaggen för respektive charge av Stål 2 vid angivet provtillfälle. Här har samtliga 

charger färskats, dock innehar Chargerna B och D de lägsta kvarvarande mängderna järnoxid vid skänkugnen. 

Charge C har högsta halten av järnoxid vid skänkugnen trots en lägre halt strax innan tappning.  
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Figur 21. Halten av manganoxid i slaggen för respektive charge av Stål 2 vid angivet provtillfälle. För de 

charger där slaggprov tagits efter färskning ses en ökning av halten mangan i slaggen. Charge C har den lägsta 

halten innan slaggdrag och även den högsta strax innan tappning, vilket till skillnad från situationen för samma 

charge i Figur 20, tyder på en bättre reduktion.  

 

 

Figur 22. Halten av kromoxid i slaggen för respektive charge av Stål 2 vid angivet provtillfälle. Precis som för 

mangan har en markant ökning av kromoxid i slaggen erhållits efter färskning. Halterna av krom i slaggen vid 

skänkugnen är här överlag lägre jämfört med mangan i Figur 21. Lägsta halten uppvisas även här av Charge C.  
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Med hjälp av elementhalterna från slagganalyserna och slaggvikt hämtad ur 

chargeprotokollen beräknades mängden järn, mangan och krom i slaggen för respektive 

charge. Förluster i kostnader samt den teoretiska mängden aluminium som skulle krävas för 

en fullständig reduktion beräknades också. Resultatet presenteras i följande tabeller: 

 Stål 1 

Tabell 24. Mängden legeringsämnen i slaggen (kg) för Charge B och C vid D01 

Charge B Charge C 

Element kg kr/kg Förlust 

i kr 

Total mängd 

aluminium 

för reduktion 

(kg) 

kg kr/kg Förlust i 

kr 

Total mängd 

aluminium 

för reduktion 

(kg) 

Fe 1 272 2,22 2 824 410 824 2,22 1 829 265,5 

Mn 334 13,5 4 512 109,5 326 13,5 4 401 107 

Cr 399 37 14 761 207 294 37 10 879 153 

Slaggvikt 

= 6600kg 

   =      727 Slaggvikt 

= 5000kg 

  =      525 

       

 

Tabell 25. Mängden legeringsämnen i slaggen (kg) för Charge D och E vid D01 

Charge D Charge E 

Element kg kr/kg Förlust 

i kr 

Total mängd 

aluminium för 

reduktion (kg) 

kg kr/kg Förlust i 

kr 

Total mängd 

aluminium 

för reduktion 

(kg) 

Fe 1 339 2,22 2 972 431,5 1296 2,22 2 877 418 

Mn 311 13,5 4 199 102 293 13,5 3 960 96 

Cr 516 37 19 077 268 356 37 13 176 185 

Slaggvikt 

= 6500kg 

   =      801 Slaggvikt 

= 6200kg 

  =      699 

       

 

 

 

 

 



35 
 

Tabell 26. Mängden legeringsämnen i slaggen (kg) för Charge F och G vid D01 

Charge F Charge G 

Element kg kr/k

g 

Förlust 

i kr 

Total mängd 

aluminium för 

reduktion (kg) 

kg kr/kg Förlust i 

kr 

Total mängd 

aluminium för 

reduktion (kg) 

Fe 1 112 2,22 2 469 358,5 813 2,22 1 806 262 

Mn 211 13,5 2 851 69 222 13,5 2 997 73 

Cr 288 37 10 643 149,5 216 37 7 987 112 

Slaggvikt 

= 5400kg 

   =      577 Slaggvikt 

= 3500kg 

  =       447 

       

 

Stål 2 

Tabell 27. Mängden legeringsämnen i slaggen (kg) för Charge A och B vid D01 

Charge A Charge B 

Element kg kr/kg Förlust 

i kr 

Total mängd 

aluminium för 

reduktion (kg) 

kg kr/kg Förlust i 

kr 

Total mängd 

aluminium 

för reduktion 

(kg) 

Fe 1 302 2,22 2 891 420 1 214 2,22 2 696 391 

Mn 312 13,5 4 208 102 290 13,5 3 915 95 

Cr 474 37 17 532 246 358 37 13 239 186 

Slaggvikt 

= 7100kg 

   =      768 Slaggvikt 

= 6200kg 

  =      672 

       

 

Tabell 28. Mängden legeringsämnen i slaggen (kg) för Charge C och D vid D01 

Charge C Charge D 

Element kg kr/kg Förlust 

i kr 

Total mängd 

aluminium för 

reduktion (kg) 

kg kr/kg Förlust i 

kr 

Total mängd 

aluminium 

för reduktion 

(kg) 

Fe 880 2,22 1 953 284 544 2,22 1 208 175 

Mn 241 13,5 3 257 79 109 13,5 1 471 36 

Cr 245 37 9 053 127 122,5 37 4 534 64 

Slaggvikt 

= 5100kg 

   =      490 Slaggvikt 

= 3500kg 

  =      275 

       



36 
 

Ur Tabell 24 – 28 kan ses att den beräknade teoretiska mängden aluminium för fullständig 

reduktion varierar ganska kraftigt mellan chargerna. Detta beroende på att tillsatt mängd av 

respektive legeringselement och slaggvikt skiftar för de olika chargerna. I dagsläget tillsätts 

mellan 50 - 150 kg aluminium för reduktion på dessa två stål. Sammanfattningsvis pekar 

beräkningarna i tabellerna på att detta är för lite. Det blir dock komplicerat att tillsätta så stora 

mängder i praktiken som uträkningarna hänvisar till.  

4.3 Elektroduppföljning 

I följande kapitel presenteras resultatet utav elektroduppföljningen. Utöver de två 

elektrodleverantörerna I och II som för närvarande används av Uddeholms AB redovisas 

även, för extra jämförelse, en viss data gällande en tredje leverantör kallad III som tidigare 

köptes in av företaget.  

Genom litteraturstudien undersöktes och jämfördes viktiga parametrar mellan de olika 

elektrodleverantörerna, se Tabell 29. 

Tabell 29. Specifikation på nominella värden hos elektrodleverantörerna I och II 

 Leverantör I 

Ø: 500–700 mm 

Leverantör II  

Ø: 550 – 600 mm 

Egenskap Min Max Min Max 

Innehåll av 

aska (%) 

≤ 0,2 - 

Densitet 

(g/cm3) 

1,66 1,74 1,65 1,75 

Porositet (%) 21 26 14 22 

Specifik 

resistivitet 

(µΩm) 

 

4,5 

 

6,5 

 

4,6 

 

5,8 

Termisk 

konduktivitet 

(W/K*m) 

 

- 

 

- 

 

160 

 

230 

Böjhållfasthet 

(kgf/cm2) 

resp (MN/m2) 

 

100 

 

150 

 

9 

 

14 

Young`s 

Modul 

(kN/mm2) 

resp (GN/m2) 

 

9 

 

14 

 

9 

 

14 

Koefficient 

för termisk 

expansion 

(10-6/ ºC) resp 

(10-6/ K) 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,4 

 

0,9 
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Specifikationen i Tabell 29 visar relativt likvärdiga egenskaper överlag för de två 

elektrodleverantörerna. Några skillnader kan dock ses gällande porositet och böjhållfasthet. 

Leverantör I anger en något högre böjhållfasthet, som vid första anblicken kan te sig större 

eftersom leverantörerna använder sig av olika enheter. Omvandlat till samma enhet, kgf/cm2, 

blir värdet cirka 90 respektive 140 kgf/cm2 för leverantör II, jämfört mot 100 respektive 150 

för leverantör I. Angående porositeten har leverantör II däremot ett lägre intervall än vad 

leverantör I har.  

Elektrodförbrukning och erhållen kolhalt på charger av Stål 1 för respektive 

elektrodtillverkare jämfördes i ett försök att finna möjliga samband. Resultatet presenteras i 

Tabell 30 och Tabell 31 samt i Figur 23. 

Tabell 30. Medelvärde på elektrodförbrukning och kolhalt för respektive elektrodleverantör 

Elektrodförbrukning 

(kg/ton) 

Leverantör I Leverantör II Leverantör III 

 5,05 5,16 5,21 

 

Kolhalt vid D01 0,138 0,136 0,179 

 

De genomsnittliga värdena på elektrodförbrukningen och kolhalterna i tabellen ovan uppvisar 

relativt små skillnader, nämnvärt är dock det faktum att leverantör III har den högsta 

genomsnittliga kolhalten samt den största elektrodförbrukningen. Leverantör I har lägst 

förbrukning men leverantör II innehar den lägsta genomsnittliga kolhalten.  
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Figur 23. Normalfördelning över erhållna kolhalter vid användning av respektive elektrodleverantör. Enligt 

diagrammet uppvisar leverantör II en mindre spridning jämfört med de andra. Leverantör III har en större 

spridning mot de högre kolhalterna och leverantör I mot de lägre halterna. Trots detta blir det svårt att härifrån 

utläsa ett rimligt resultat på grund av faktumet att mer data finns registrerat på leverantör I i jämförelse med de 

övriga.  

Tabell 31. Erhållna kolhalter och använd elektrodleverantör för charger uppföljda i realtid 

Charger Stål 1 C-halt vid D01 Max C-halt Elektrodleverantör 

Charge A 0,091 0,11 I 

Charge B 0,085 0,11 I 

Charge C 0,13 0,11 II 

Charge D 0,15 0,11 II 

Charge E 0,11 0,11 I 

Charge F 0,075 0,11 I 

Charge G 0,091 0,11 I 

 

Charger Stål 2    

Charge A 0,093 0,090 I 

Charge B 0,12 0,090 I 

Charge C 0,095 0,090 I 

Charge D 0,12 0,090 II 
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I Tabell 31 kan ses att de charger som erhållit de högsta kolhalterna efter nedsmältning för 

respektive stål har alla haft elektroder från leverantör II. Undantaget är Charge B för Stål 2.  

En uppföljning av elektroderna vid användning under smältning i ljusbågsugnen genomfördes 

och dokumenterades genom fotografering. Elektroderna undersöktes inför nedsmältning av 

Stål 1 och Stål 2 men även med jämna intervall inför övriga stålsorter. Delar av resultatet ges 

av figurerna nedan. 

Elektrodleverantör I 

 

Figur 24. (Foto taget 2017-05-11). Detta är ett bra exempel på hur elektroderna bör se ut; jämna och fina, inga 

synliga sprickor. 

 

Figur 25. Inför tillverkning av Stål 1, Charge E, (Foto taget 2017-05-12). Den högra elektroden befinner sig i 

ett skarvningsområde med nippeln på väg att träda fram. 
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Figur 26. Efter två charger från föregående fotografi, Figur 25, (Foto taget 2017-05-12). En spricka syns vid 

spetsen på elektroden till höger. 

 

 

 

Figur 27. (Foto taget 2017-05-15). Elektroderna ser återigen bra ut, inga sprickor syns här.  
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Figur 28. Inför smältning av Stål 1, Charge G, (Foto taget 2017-05-16). Jämna och fina elektroder utan 

sprickor. 

 

 

 

Figur 29. Två charger efter föregående fotografi, Figur 28, (Foto taget 2017-05-16). Ett skarvningsområde syns 

på den högra elektroden där en del av nippeln har kommit fram.  
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Elektrodleverantör II 

 

Figur 30. (Foto taget 2017-04-26) Här syns ett mindre brott på elektroden till höger och nippeln kan anas på 

den mellersta elektroden.  

 

 

 

Figur 31. En bit av en elektrod som lossnat och blivit kvar i ugnen efter tappning (Foto taget 2017-04-26). Detta 

riskerar att ge uppkolning på nästkommande smälta och/eller medföra andra problem, som till exempel 

igentäppning av tapphålet.  
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Figur 32. Inför smältning av Stål 2, Charge D, (Foto taget 2017-05-03). Här syns skåror/hack samt sprickor i 

vertikalt led på samtliga tre elektroder.  

 

 

 

Figur 33. Inför smältning av Stål 1, Charge D, (Foto taget 2017-05-04). På vänstra elektroden syns tydligt 

sprickor i både vertikalt och horisontellt led. Elektroden befinner sig också i ett skarvningsområde där nippeln 

börjar komma fram.  
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Figur 34. (Foto taget 2017-05-08). På den högra elektroden ses återigen ett exempel på ett skarvningsområde 

med framkommande nippel. Till skillnad från samma situationer hos elektroderna från leverantör I (Figur 25 

och Figur 29) finns här, precis som i Figur 33, sprickor runt omkring. Flera sprickor i vertikalt led är synliga 

på denna elektrod.  

 

 

 

Figur 35. (Foto taget 2017-05-10). En spricka över tvärsnittet på elektrodens spets syns här på den vänstra 

elektroden.  
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de erhållna resultaten från chargeuppföljningen, provtagningen av 

skrot och slagg samt elektroduppföljningen. Med hjälp av den teoretiska bakgrunden i 

kombination med resultaten görs ett försök att ta fram möjliga samband. Diskussionen 

behandlar varje resultatdel var för sig. Kommentarer ges och eventuella avvikelser diskuteras.  

Skrotprover 

Vid närmare undersökning av de äldre uppföljda chargerna (Figur 14) upptäcktes att 

skrotsorten CrNi-rusor hade tillsatts hos större delen av de charger som blivit för höga, eller 

precis på gränsen i kol. 83 % av dessa hade skrotsorten, jämfört med 52 % hos de 

lågkolhaltiga chargerna. Efter att skrotproverna visade sig ha för hög kolhalt, samt även 

felaktig analys på andra element, enligt vad som var specificerat (Tabell 20–22) togs beslutet 

att ej tillsätta CrNi-rusor på kommande charger av Stål 1 och Stål 2. En ny leverantör av 

CrNi-rusor började användas under 2015, detta kan vara anledningen till att skrotet hade 

annorlunda analys mot för tidigare. Specifikationen gällde förmodligen för det gamla skrotet, 

då ingen uppdatering genomförts. Skrotgården tar ut prover för analys med jämna mellanrum, 

dock hade inget prov på CrNi-rusorna tagits under 2017 och tidpunkten när det senast togs var 

oklart.  

Legeringsutbyten och slaggprover 

Sammanfattningsvis uppvisar de charger som erhållit syrgasfärskning en tendens till sämre 

utbyte av mangan och krom. Detta gäller både för de äldre chargerna (Tabell 1–4) samt för de 

uppföljda chargerna av Stål 1 under projektets gång (Tabell 9–15). Chargerna av Stål 2 är 

svårare att jämföra eftersom att färskning utfördes på alla fyra chargerna (Tabell 7). 

Tendensen är dock densamma då den charge med kortast färskningstid, Charge A, också var 

den med högst utbyte av krom och mangan (Tabell 16).  Slagganalyserna för båda ståltyperna 

(Figur 17 – 22) visar att en överlag större andel legeringar erhållits i slaggen för de charger 

där färskning utförts och prov tagits efteråt. En viss reduktion verkar dock ske, som sig bör, i 

samband med tappningen då halten av krom och mangan minskat i slaggen vid skänkugnen 

innan slaggavdragning.  
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Uppföljning av charger  

Här diskuteras de charger av respektive stål som erhöll för höga kolhalter.  

Stål 1 

Charge C 

Denna charge blev för hög i kol trots att inga CrNi-rusor tillsattes (Tabell 6). Två färskningar 

fick utföras på två respektive tre minuter (Tabell 5) eftersom det andra stålprovet, D02, inte 

visade någon ändring i kolhalt efter första färskningen. Orsaken till detta torde vara 

uppkolning från elektroderna. Vid provtagningarna kunde operatörerna bekräfta att 

elektrodbitar rasat ner i smältan. Elektroder från leverantör II användes under nedsmältningen. 

Utbytet av krom och mangan blev lägre jämfört med de två föregående chargerna, A och B 

(Tabell 11), vilket antas bero på färskningen. Slagganalyserna visade även att en större andel 

mangan- och kromoxid fanns i slaggen efter färskningarna (Figur 18 - 19).  

Charge D 

Även på denna charge erhölls för hög kolhalt (Tabell 5) och utförandet av en färskning 

krävdes. Orsaken till detta antas, precis som för föregående charge, bero på elektroderna. 

Samma elektroder (leverantör II) användes och elektrodbitar i smältan sågs också här. Figur 

33 visar hur elektrodsituationen såg ut innan nedsmältning; sprickorna ovanför nippeln 

innebär med stor sannolikhet att den delen lossnat och rasat ner. På grund av de 

omständigheterna med elektroderna genomfördes en något längre färskning, sex minuter, med 

hopp om att kolhalten skulle reduceras tillräckligt. Utbytena blev förmodligen därför lägre än 

för föregående charge, dock tillsattes ett större antal kilo legeringselement på Charge C 

(Tabell 11 - 12). 

Charge E 

Kolhalten för denna charge låg vid första stålprovet precis på maxgränsen 0,11 % (Tabell 5). 

Två färskningar med en total tid på sex minuter utfördes. Elektroder från leverantör I 

användes under nedsmältningen och Figur 25 visar elektrodernas skick innan nedsmältning. 

Situationen med skarvningsområdet och nippeln på den högra elektroden är en förmodad 

orsak till kolhalten. Utbytet av krom och mangan blev på denna charge högre jämfört med 

förgående charge; Charge D, trots lika lång total färskningstid. Att färskningen genomfördes i 

två etapper på denna charge kanske kan ha påverkat det faktumet, samt att en större mängd 

legeringar tillsattes (Tabell 13).  
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Stål 2 

Charge A 

Denna charge erhöll en kolhalt som låg strax över maxgränsen (Tabell 7) och en kort 

syrgasfärskning på två minuter genomfördes. Denna charge erhöll förmodligen också därför 

det bästa utbytet utav samtliga fyra charger (Tabell 16). Anledningen till kolhalten tros vara 

det faktum att nästan åtta ton CrNi-rusor tillsattes på denna 61-tons charge (Tabell 8). 

Charge B 

En färskning på fyra minuter utfördes på grund av kolhalten (Tabell 7). Trots en dubbelt så 

lång färskningstid jämfört med Charge A, erhölls i stort sett liknande krom- och 

manganutbyte. Orsaken antas vara att en mindre mängd legeringselement tillsattes på denna 

charge (Tabell 17). Anledningen till att kolhalten här blev högre jämfört med föregående 

charge torde bero på att nio ton CrNi-rusor tillsattes på en mindre smälta (Tabell 8). 

Charge C 

På denna charge tillsattes inga CrNi-rusor (Tabell 8), dock blev kolhalten ändå strax över 

maxgränsen och färskning fick utföras (Tabell 7). Total färskningstid var sju minuter, 

uppdelat i två omgångar. Redan efter första färskningen uppvisade andra stålprovet, D02, 

godkänd kolhalt. Den andra färskningen genomfördes enligt operatörerna för säkerhetens 

skull. Detta innebar att det färskades onödigt länge och på grund av det förlorades 

förmodligen större mängder krom och mangan till slaggen mot för vad som annars skulle ha 

förlorats. Utbytena är, tillsammans med Charge D, de lägsta för samtliga av dessa charger 

(Tabell 18). Möjlig orsak till den för höga kolhalten kan i detta fall vara elektroderna 

(leverantör I), dock gjordes ingen dokumentation angående elektrodernas skick innan 

nedsmältningen påbörjades.  

Charge D 

Figur 32 visar hur elektrodsituationen såg ut inför smältningen av denna charge. Sprickorna 

på samtliga tre elektroder tros ha orsakat att bitar har släppt, vilket i sin tur antas vara 

anledningen till kolhalten. Den långa färskningstiden som krävdes, tio minuter (Tabell 7), 

berodde förmodligen på ett fel som skedde i samband med chargeringen. Kiselkrom tillsattes i 

ugnsbotten, vilket egentligen skall tillsättas genom inspektionsluckan efter D01-provet och 

eventuell färskning. Detta innebar att halten av kisel blev högre än normalt, vilket lär ha 

påverkat färskningen. Ett lågt utbyte av krom och mangan erhölls (Tabell 19), precis som för 

Charge C. Orsaken torde vara att dessa två charger erhöll de längsta syrgasfärskningarna.  
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Syrgasfärskning 

Utförandet av en syrgasfärskning på Stål 1 och Stål 2 skiljde sig något mellan de fyra olika 

skiftlagen (Kapitel 4.1.3). Samma räknesätt; ”pinnar/min” grundat på kol- och kiselhalten vid 

D01-provet användes, dock gavs ibland intrycket av att det var något osäkert om hur lång 

färskning som krävdes. Samma sak gällande när, vid vilken temperatur, den skulle utföras. De 

mer erfarna operatörerna visade dock en större säkerhet gällande detta. Att mäta temperaturen 

innan färskning, vilket anvisas av föreskriften, gjordes enbart av ett skiftlag. Att påbörja 

utförandet av en eventuell färskning tidigt, det vill säga vid så låg temperatur som möjligt, 

verkade vara det resonemang som skiftlagen arbetade efter. Detta för att ha möjlighet att 

genomföra flera färskningar, i fall behovet skulle uppstå, innan temperaturen blir för hög och 

ugnen riskeras att förstöras. Vid ett sådant utförande erhålls en oxidation av kol men 

nackdelen är att risken också ökar för en större oxidation av krom och mangan. Att påbörja en 

färskning vid en högre temperatur skulle innebära oxidation av kol men samtidigt ett skydd 

för krom och mangan, det vill säga en lägre oxidation av legeringarna. Däremot försvinner då 

möjligheten att genomföra ett flertal upprepade färskningar. Detta ger upphov till en 

”balansgång” där en lämplig starttemperatur för syrgasfärskning, med hänsyn till både 

koloxidation och oxidation av legeringselement, behöver tas fram.  

 Elektroduppföljning 

 I Tabell 31 kan en tydlig tendens ses; gällande Stål 1 har elektroder från leverantör II 

används för de båda chargerna som erhöll högst kolhalt. För Stål 2 är motsvarande siffra en 

utav de två chargerna med högst kolhalt. Detta pekar på en större benägenhet för uppkolning 

hos elektroderna från leverantör II. Ännu tydligare kunde dessa skillnader mellan 

leverantörerna ses genom de fotografier som togs för dokumentation vid ugnen (Figur 24 – 

35). Från dessa syns att sprickor, både vertikala och horisontella, är vanligt förekommande 

hos leverantör II i mycket större utsträckning än hos leverantör I. Tendensen till brott verkade 

också vara mer framgående hos leverantör II (Figur 30 - 31). En ytterligare indikation på 

skillnaderna mellan elektroderna gavs ifrån ugnsoperatörerna, där alla var överens om att det 

är mer problem i större utsträckning och har varit under en längre tid med elektroderna från 

leverantör II. Ett fenomen som dock kunde ses på elektroder från båda tillverkarna var det 

faktumet att nippeln vanligtvis träder fram när elektroden befinner sig i ett skarvningsområde 

(Figur 25, Figur 29, Figur 33 och Figur 34). Detta innebär med största sannolikhet att 

nippel-delen kommer att lossna under nedsmältningen och orsaka uppkolning, vilket också 

blev fallet för en del av chargerna som följdes upp under detta arbete.   
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6. Slutsatser & Förslag till framtida arbete 

Syftet med detta projekt var att följa upp nedsmältningsprocessen i ljusbågsugnen samt även 

analyserna äldre tillverkade charger och studera olika faktorers möjliga inverkan till för hög 

kolhalt. De erhållna resultaten uppvisar följande samband och tendenser: 

i. En stor majoritet av de charger som haft CrNi-rusor som tillsatt råvara har fått för hög                  

kolhalt efter nedsmältning, detta styrks av det faktum att skrotets kolhalt varit högre än vad 

som optimerats utefter specifikationen 

ii. Charger som har färskats med syrgas uppvisar ett sämre legeringsutbyte med en större 

andel krom och mangan i slaggen, vilket därmed leder till högre förluster i legeringskostnader 

per tillverkad charge 

iii. Utförandet av en färskning vid tillverkning av Stål 1 och Stål 2 skiljer sig från föreskriften 

och även mellan de olika skiftlagen 

iiii: Elektroder från leverantör II visar större benägenhet för sprickor och brott samt 

uppkolning av smälta i större utsträckning än elektroder från leverantör I 

iiiii. Anledningen till problemet med för höga kolhalter hos dessa stål har med stor 

sannolikhet varit en kombination av dåliga elektroder och tillsatt skrot med felaktig kolhalt 

 

Rekommendationer till fortsatt arbete utifrån de resultat och slutsatser denna rapport har 

uppvisat: 

• Undvika att tillsätta CrNi-rusor som råvara till Stål 1 och Stål 2 och istället använda 

exempelvis Klass 31 eller annat lämpligt skrot 

 

• Tätare intervall på provtagning av inköpt skrot vid skrotgården så att eventuella fel i 

skrotsammansättningen kan upptäckas fortare  

 

 

• Utförligare studier på elektroduppföljning för att se om problemen med elektroderna 

från leverantör II fortsätter, och i sådana fall utesluta leverantören och istället köpa in 

elektroder från en annan tillverkare 
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• Se över arbetsrutinerna vid syrgasfärskning för ett mer konsekvent utförande så att det 

ej färskas för mycket i onödan vid eventuella behov 

 

 

• Kontroll av tillsatt skrot samt fortsatt uppföljning av kolhalterna på stålen för att 

säkerhetsställa att de blir godkända, därefter rikta uppmärksamheten mot att optimera 

utbytena av krom och mangan 
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