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Sammanfattning 
 
Denna rapport är ett examensarbete utfört på Ovako Bar AB i Smedjebacken, vilket är det 

avslutade momentet i utbildningen ”Materialteknik med inriktning metallurgi” på Bergsskolan 

i Filipstad. 

 

Grunden till detta arbete ligger hos ”frysningar” (att stålet slutar rinna från gjutlådan) som 

företrädesvis sker på yttersträngarna. Igensättning av denna typ orsakas generellt av två 

faktorer, för låg övertemperatur i förhållande till likvidustemperatur eller otillräcklig 

förvärmning av gjutlåda samt gjutrör. 

 

Syftet med detta arbete har varit att fokusera på förvärmningen, där målet var att utvärdera 

hur förvärmningstider ser ut i förhållande till de föreskrivna. Samt utvärdera prestandan hos 

värmningsutrustningen. Och utvärdera hur temperaturfördelningen ser ut i gjutlådan under 

gjutning. 

 

Arbetet utfördes med hjälp av termoelement som monterades in i gjutlådan vid 1: a sträng och 

3:e sträng för att kunna se hur temperaturfördelning är i gjutlådan. Mätningarna visade tydligt 

att temperaturen skiljde sig mellan yttersträng (1: a) och centrumsträng (3:e) vilket kan var en 

orsak till att frysningar sker företrädesvis på yttersträng där temperaturen visat sig vara lägre 

än centrumsträng. 

 

Vid utvärdering av prestandan på värmningsutrustningen så användes en handpyrometer som 

möjliggjorde mätning av gjutrören för att ta fram en trendkurva, som visar när 

temperaturökningen avtar och upphör. Vilket visade brister i tid och prestanda i nuläget. 

 

Med en fullt fungerande förvärmning skulle igensättningsgraden kunna minskas. 

 

  



 
 

Abstract 
 
This report is a thesis project performed at Ovako Bar AB in Smedjebacken, which is the final 

stage of the education "Bachelor programme in Materials Engineering, specialisation 

metallurgy" at Bergsskolan in Filipstad. 

 

The foundation for this work lies within "freezing" (the steel stops flowing from the tundish), 

which usually occurs on the outer strings. Clogging of this type is generally caused by two 

factors, too low over temperature relative to liquidus or inadequate preheating of the tundish 

and the submerged entry nozzles. 

 

The purpose of this work has been to focus on preheating, where the goal was to evaluate how 

pre-heating times are in relation to the prescribed ones. As well as evaluate the performance 

of the preheating equipment. And evaluate how the temperature distribution looks like in the 

tundish during casting. 

 

The work was done with thermocouples mounted in the tundish at 1st string and 3rd string to 

see how temperature distribution is in the tundish. The measurements clearly showed that the 

temperature differs between outer strings (1st) and center strings (3rd), which may cause 

freezing to occur on outer strings where the temperature was found to be lower than the center 

strings. 

 

In evaluating the performance of the heating equipment, a handheld pyrometer was used 

which allowed measurement of the submerged entry nozzles to produce a trend curve, which 

shows when the temperature increase decreases and ends. This showed a lack in time and 

performance in the preheating equipment. 

 

With fully functioning preheating, the degree of clogging could be reduced. 
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1 Inledning 

 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet, problembeskrivningen samt syfte och mål. 

 

1.1 Bakgrund och Problembeskrivning 

 

På Ovako Bar AB i Smedjebacken tillverkas i huvudsak legerat komponentstål, men 

stålverket tillverkar även mindre mängder icke-legerat komponentstål som får mervärde av 

avancerade valsningsmetoder för applikationer som kräver mycket höga toleransnivåer
[1]

. 

 

Ovako är väldigt litet stålföretag om man ser till den totala stålvärldsproduktionen. Under 

2015 så tillverkade hela Ovako cirka 681 000 ton stål
[1]

, jämfört med den totala 

världsproduktionen på cirka 1620 miljoner ton stål per år
[2]

. 

 

För att kunna möta denna hårda konkurrens måste fokus vara att behålla en kostnadseffektiv 

produktion, så de viktigaste kvalitetsaspekterna uppfylls. Det vill säga högsta möjliga 

leveranssäkerhet och servicekvalitet förutom själva produkterna
[1]

. Att förknippa 

produktionskostnaden med bara arbetskostnaden missar man stor del av sanningen. Det som 

påverkar produktionskostnaden mest är det stillestånd som uppstår på grund av haverier, korta 

avbrott, minskad produktionshastighet och tappad produktionstid till följd av tillverkning med 

dålig kvalité
[3]

. 

 

Stränggjutningen som är ett viktigt processteg, bestämmer till stor del produktiviteten. Så 

kallade ”frysningar” (stålet slutar rinna från gjutlådan) inträffar ibland, företrädesvis på 

yttersträngarna, med minskad produktivitet som följd. 

 

I värsta fall kan det ske en frysning på samtliga gjutrör, det leder till att hela innehållet i 

gjutlådan måste skrotas och skänken måste tillbaka till skänkugnen för återuppvärmning. En 

ny gjutlåda måste förberedas, monteras och värmas upp innan processen kan fortsätta. Den 

nya gjutlådan måste värmas i minst en timme enligt arbetsinstruktionen, se bilaga 1. En timme 

missad gjutning motsvarar cirka 120 ton gjutet material. 

 

Frysningar är en viss typ av igensättning där kallt stål fäster i gjutrörsväggen. 

 

Frysning behöver nödvändigtvis inte enbart bero på för låg temperatur hos stålet, utan kan 

även bero på andra faktorer. Gjuttemperatur i förhållande till likvidustemperatur, 

förvärmningstider för gjutlåda/gjutrör, samt prestanda hos värmningsutrustningen för 

gjutlåda/gjutrör är av betydelse
[4]

. 

 

Tidigare kontrollmätningar visar att innerytans temperatur efter förvärmning av gjutlåda inte 

uppnår rekommendationerna från litteraturen, se bilaga 1 & 2 samt referens 9. Dessutom så är 

det inte känt om temperaturen i sprutmassan är väsentligt lägre för yttersträngarna, jämfört 

vad som gäller i området runt centrumsträngarna.  
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1.2 Syfte och Mål 

Examensarbetet får ses som en studie på rådande förhållande och inte som ett komplett 

faktaunderlag. Syftet med examensarbetet är att studera hur temperaturfördelningen ser ut i 

gjutlådan som funktion av tiden vid förvärmning samt under gjutning. 

 

Ett annat syfte som växt fram under arbetets gång är att undersöka hur stora variationerna är 

beträffande förvärmnings tider för gjutlåda/gjutrör, samt inställningar av brännarna vid 

gjutrören. Intressant är även att jämföra tiderna med vad som är skrivet i instruktionerna vilket 

antas vara för korta. 

 

Målet är: 

 
1. Att bestämma tid/temperaturförloppet vid positionerna som motsvaras av sträng 1 

och 3. 

 

2. Att få information om temperaturen närmast sprutmassan skiljer sig mellan sträng 1 

och 3. 

 

3. Att utvärdera om mätresultaten kan ge information om den föreskrivna 

värmningstiden för gjutlåda är tillräcklig. 

 

4. Att utvärdera om den föreskrivna tiden som gjutrören ska värmas, är tillräcklig. 

 

5. Att utvärdera hur stora skillnaderna i yttemperatur kan vara överst och i mitten av 

gjutröret för det varmaste och kallaste gjutröret vid en och samma förvärmning. 

 

6. Att utvärdera hur stora skillnaderna i förvärmningstid kan vara i förhållande till den 

föreskrivna.  
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2 Stålverksprocessen 

 

I nedanstående kapitel ges en översikt av produktionsflödet i stålverket vid Ovako Bar AB i 

Smedjebacken. 

 
 

Ovako är världsledande när det gäller en produktion av högteknologiska stål helt baserat på 

återvunnet skrot. Fördelen med skrotbaserad ståltillverkning är minskad resursförbrukning 

och minskade CO2 utsläpp. Skrotet sorteras för att optimalt nyttja de legeringsämnen som 

finns, vilket leder till kostnadsbesparingar samt miljövinster
[1]

. 
 

 
Figur 1. Översikt av processflödet på Ovako Bar i Smedjebacken

[1]
. 
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I figur 1 visas en översiktsbild av ståltillverkningen i Smedjebacken från skrot till färdigt 

ämne. 

 

För att kunna tillverka stål i Smedjebacken krävs det väldigt mycket skrot, en lagerhållning på 

cirka 34 000 ton skrot/månad krävs för att kunna hålla processen flytande. 7000 ton av de 34 

000 ton är rester från Ovakos egna processer som återanvänds. En viktig del av processen    på 

skrotgården är sorteringen. Skrotklasserna sorteras på skrotgården för att kunna utnyttja 

legeringsämnena i skrotet, och på så sätt minska förbrukningen av legeringsämnen. 

 

Sedan transporteras skrotet till stålverket där ljusbågsugnen smälter skrotet. Nästa steg är 

skänkugnen där stålet legeras och finjusteras. Slutligen når det färdiga stålet 

stränggjutningsmaskinen som gjuter billets och rundstål. Efter märkning och avsvalning 

transporteras det färdiga ämnet antingen direkt till kund eller vidare i processen, till 

värmebehandling och valsning eller till sliphallen för att uppnå kundens önskemål. 

Lagerhållning finns också för att snabbare kunna leverera till vissa kunder.  
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3 Bakgrund till igensättningar 

 

Nedan beskrivs olika typer av orsaker till igensättningar där frysningar ligger som grund av detta 

examensarbete. 

 
 

Detta arbete har fokus på förvärmningen av gjutlådan och gjutrören. Men för att förstå varför, 

så krävs en översikt på vad man menar med igensättning och hur de kan delas in i olika 

kategorier. 

 

3.1 Definition 

När material i form av stål, slagg eller oxider fäster på väggen av gjutröret eller på stopparen 

och förhindrar flödet av stål genom gjutröret kallas det för igensättning. Förutom sänkt 

produktionshastighet p.g.a. igensättningar, så riskerar man att gjuta in bitar som lossnat från 

igensättningarna vilket orsakar kvalitetsfel. 

 

Igensättningar påverkar även regleringen av kokill nivån. Vid försämrad reglering erhålls 

dålig ytkvalité på ämnena och kan vid värsta fall leda till sprickor i ämnet som orsakar 

genombrott. Vid genombrott rinner flytande stål ut, detta sker oftast inne i kylkammaren som 

leder till driftstopp för den aktuella strängen. 

 

Figuren nedan visar en tydlig bild hur en igensättning har byggts upp inuti gjutröret. 

 

Figur 2. Igensättning i gjutrör. Bild tagen av Jan Eneroth, Ovako Bar AB.  
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3.2 Klassificering 

Det finns två huvudorsaker som leder till igensättningar i gjutröret. Det första är om oxider, 

föroreningar eller slagg som fäster vid gjutrörsväggen. För det andra är om det sker en 

frysning i stålet, det sker när stålets temperatur vid gränsskiktet stål/gjutrör går under 

likvidustemperaturen. 

 

Nedan presenteras de 3 typer som orsakar igensättning
[5]

. 

 

Typ 1:  Oxid-bildning intill gjutrörsväggen på grund av: 

 Luftinsläpp 

 Reaktion mellan stålet och gjutrörsmaterialet 

 

Typ 2:  Oxider i stålet som fastnar på gjutrörsväggen. 

 Deoxidationsprodukter 

 Reoxidationsprodukter 

 Exogena inneslutningar 

 Inneslutningsmodifikationer 

 

Typ 3: Frysningar som fäster i gjutrörsväggen beror på: 

 Låg övertemperatur i förhållande till likvidus eller för stora temperaturfall på 

grund av otillräcklig förvärmning 

 Lokalt höjd likvidustemperatur orsakad av segregation 

 

Detta arbete fokuserar på igensättning orsakad av typ 3 (frysningar) där förvärmningen ligger 

i fokus, för genom tidigare temperaturmätningar har det visat sig att den uppnådda 

temperaturen vid förvärmningen ligger mycket lägre än litteraturens rekommendationer
[9]

, se 

bilaga 1 & 2. 

 

Om man skulle höja smältans övertemperatur för att motverka en frysning skulle det innebära 

att man riskerar att försämra stålets inre kvalité. Där högre övertemperatur ökar 

reaktionsgraden med infodringen och resulterar i en mer förorenad produkt
[8]

. En högre 

övertemperatur skulle även innebära risk för makrosegringar som är huvudorsaken till 

sprickor och porositetsproblem vid kontinuerlig stränggjutning
[12]

. 
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4 Gjutlådan och förvärmningens betydelse 

 

Kapitlet ger en övergripande bild vad gjutlådans funktion är, och varför en tillräcklig förvärmning 

krävs. 

 
 

Gjutlådan utgör en viktig länk mellan skänk och kokill. Innan gjutlådan används så krävs en 

förvärmning av både gjutlåda och gjutrör för att undvika vissa komplikationer. 

 

4.1 Gjutlådans funktioner 

Gjutlådans huvuduppgifter är: 

 Fungera som buffert mellan skänk och kokill 

 Minska turbulensen och kontrollera flödet in i kokillen 

 Se till att gjutstrålen kommer rätt i kokillen 

 Fördela smältan till olika strängar 

 Förbättra stålets renhet genom att fungera som slaggavskiljare 

 Gör det möjligt att kunna gjuta i sekvens 

 

Alla dessa uppgifter som gjutlådan har ger en tydlig bild av hur viktig funktion gjutlådan 

fyller i processen. Och för att möjliggöra en kontinuerlig process så krävs det att gjutlådan 

fungerar korrekt. 
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4.2 Förvärmningens betydelse 

I vanliga fall ska en förvärmning uppnå en temperatur mellan 1000°C -1200°C innan stålet 

tappas ner i gjutlådan. Det viktigaste området där dessa temperaturer bör uppnås, är gjutrören 

och stopparna. Detta är för att undvika frysning vid gjutningsstart. För att behålla den önskade 

ståltemperaturen så bör även gjutlådan uppnå dessa temperaturer
[6, 9]

, se bilaga 1 & 2. 

 

T. Auer, D. Gruber, H. Harmuth
[7]

 har gjort en studie där målet var att klargöra anledningar 

till vissa specialfall där infodringen har gett upp och gått sönder. I denna studie kunde de 

bevisa att med en för låg förvärmning så skadas infodringen av den termiska chocken som 

uppstår när det varma stålet kommer i kontakt med infodringen som i sin tur medför att 

infodringen inte presterar som den bör
[7]

. 

 

Förvärmningen minskar även temperaturförlusten i smältan när gjutlådan fylls innan gjutstart. 

Det är väldigt viktigt att gjutlådans förvärmning inte överstiger temperaturer över 1200°C, för 

löst material från sprutmassan kan bilda igensättning i gjutrören. När en gjutlåda väl har blivit 

varm så måste den användas. Skulle temperaturen sjunka till rumstemperatur så kan 

magnesitbeläggningen kollapsa
[9]

. 

 

Eftersom avkolning är möjligt redan vid 600°C och den skyddande glasyren bildas över 

1100°C så är det viktigt med en hög uppvärmningshastighet. Att bilda den skyddande 

glasyren är viktigt för att undvika avkolning och därmed minska igensättningsgraden
[10]

.  

I en studie som Jennie K.S. Svensson har gjort om avkolning i gjutrör under förvärmning så 

överskred alla undersökta stålverk den rekommenderade uppvärmningshastigheten. Vilket 

kunde visa att en för hög uppvärmningshastighet även kunde skada gjutröret och 

temperaturprofilen inuti röret
[13]

. 

 

Under avkolning sker nedanstående reaktioner för infodringsmaterial innehållande kol. 

 
C(s) + O2(g) = CO2(g)      (1) 
2C(s) + O2(g) = 2CO(g)     (2) 
C(s) + CO2(g) = 2CO(g)     (3) 
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5 Metod/Utförande 

 

Detta kapitel tar upp de material och metoder som använts för att kunna uppfylla examensarbetets 

syfte och mål. 

 
 

Ovako använder sig av enkelbrännare under varje gjutrör som värmer upp nerifrån och upp. 

Se figur 3 för en skiss på uppvärmningen av gjutrören. Gjutlådan värms upp av ett lock 

bestående av 5 brännare, se skiss på locket i figur 5. 

 

5.1 Temperaturmätning 

För att kunna mäta temperaturen i gjutlådans vägg, borrades hål i väggen in för hand så det är 

ingen exakt positionering utan huvudsyftet med mätningarna är att se trender. 

Termoelementen som användes är av typen K som kan mäta temperaturer upp till 1260°C. 

Totalt 4st termoelement monterades. Positionerna på termoelementen kan ses i figur 3 och 

figur 4. 

 

 
Figur 3. Översikt på gjutlåda med brännare samt positionering av termoelement. Gjutrören 

är placerade i ordning från vänster 1-6. 
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Figur 4. Positionering av termoelement från sidan på gjutlådan. 

 

 

 
Figur 5. Översikt på locket som används vid uppvärmning av gjutlådan. 

 

 

Temperaturmätning av gjutrören gjordes med en handhållen pyrometer av typ Minolta/Land 

Cyclops 153. 

 

5.2 Observation och tidsstudier 

För att få fram data för förvärmningstiden av gjutlådan och gjutrören, så följdes skiftlagen 

under stränggjutningen. Tiderna skrevs ner när de olika brännarna sattes på samt stängdes ner.  
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6 Resultat & Slutsatser 

 

I detta kapitel presenteras mätresultat och observationer samt slutsatser. 

 

6.1 Temperaturfördelning i gjutlådan 

Målet med arbetet var att studera om det var några temperaturskillnader mellan 

yttersträngarna och centrumsträngarna i gjutlådan. Med resultatet från mätningarna nedan kan 

det bevisas att temperaturen skiljer sig markant mellan sträng 1 och sträng 3 som kan ses i 

figur 3. Framförallt när gjutlådan är i drift och hålls varm blev resultatet från mätningarna allt 

tydligare. 

 

 

6.1.1 Mätresultat vid mätning från kall gjutlåda 

 

 
Figur 6. Samband mellan tid & temperatur för en kall gjutlåda i olika positioner. 
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För att klargöra resultaten så har mätningarna av temperaturen delats upp i två olika grafer 

nedan, figur 7 & 8. I figur 7 visas temperaturen hos de inre termoelementen som är närmast 

smältan och figur 8 visar de yttre termoelementen som är närmast manteln på gjutlådan. 

 
Figur 7. Samband mellan tid & temperatur under uppvärmning av sträng 1 & 3 i positionen 

närmast smältan. 
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Figur 8. Samband mellan tid & temperatur under uppvärmning av sträng 1 & 3 i positionen 

närmast manteln. 
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6.1.2 Mätresultat vid mätning från varm gjutlåda 

 

 
Figur 9. Samband mellan tid & temperatur för en gjutlåda som har varit i drift ett tag och 

blivit genomvarm. 
 

 

För att tydliggöra sambandet mellan tid & temperatur för en gjutlåda så har även denna graf 

delats upp i två olika grafer, figur 10 & 11. I figur 10 visas temperaturskillnaden närmast 

smältan och figur 11 visar temperaturskillnaden närmast manteln av gjutlådan. 

 

Av mätningarna från en genomvarm gjutlåda (figur 9) syns stora temperaturskillnader mellan 

positionerna sträng 1 och sträng 3. Positionerna kan ses i figur 3 & 4. 
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Figur 10. Samband mellan tid & temperatur under uppvärmning av sträng 1 & 3 i positionen 

närmast smältan. 
 

 
Figur 11. Samband mellan tid & temperatur under uppvärmning av sträng 1 & 3 i positionen 

närmast manteln. 
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6.2 Inställning av manipulator och brännare 

Manipulator är det namn på hela förvärmningsstationen som innehåller gjutrörsbrännare, 

gjutlådebrännare samt en styrenhet för att manövrera samtliga brännare och locket för 

gjutlådebrännarna. För att manipulatorn samt brännarna ska fungera så krävs korrekta 

inställningar. Det har under arbetets gång visat sig vara bristfälligt på flera håll. 

 

6.2.1 Positionering av gjutrörsbrännarna 

 
Figur 12. Gjutrörsbrännare ur position. 

 

För att kunna uppnå rätt förvärmning av gjutrören krävs det att brännaren är centrerad under 

gjutröret. Med en fel positionerad brännare så når inte brännarlågan upp i röret för att kunna 

värma upp hela röret, utan endast nedre delen lyckas uppnå rätt temperaturer. Som figur 12 

visar, så är brännarlågan på kanten av gjutröret. Det medför att värmen måste klättra via 

värmeledning vilket har visat sig inte vara tillräckligt. På figur 12 kan man se 

temperaturskillnaden mellan nedre delen och övre delen av gjutröret. 
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6.2.2 Inställning av lågan på gjutrörsbrännarna 

 
Figur 13. Temperaturskillnader på samtliga gjutrör, där vänstra är betydligt varmare än 

övriga. 

 

Förutom positionering av gjutrörsbrännarna så krävs rätt inställda brännarlågor. På figur 13 

ges en bild på hur olika högt värmen har nått där vänstra gjutröret är betydligt varmare än 

övriga. När bilden i figur 13 togs, var gjutrörsbrännarna noga centrerade under gjutrören för 

att kunna få en uppfattning av lågans betydelse. 



 
 

 
18 

6.2.3 Inställning av gjutlådebrännarna 

 
Figur 14. Ojämn effekt på brännarna i locket på gjutlådebrännaren. Vilket syns på det 

betydligt kallare området vid sträng 2. 

 

 
Figur 15. Ojämn temperatur på stopparna, där stopparen vid sträng 2 är betydligt kallare. 

Orsakat av bristfällig effekt på brännarna i locket som kan ses på figur 14. 
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Av bilderna i figur 14 & 15, syns den bristfälliga inställningen av brännarna i locket där, 

vänstra delen av locket är näst intill svart. Till följd av ojämn effekt så blir stopparstaken vid 

sträng 2 betydligt kallare än övriga stopparstakar. 

 

Stopparstakens och gjutrörens temperatur är det mest kritiska för att undvika frysningar
[6]

. 

6.3 Arbetsrutiner 

Under arbetet så noterades variationer av uppvärmningstider beroende på operatörer. 

 

Tabell 1. Förvärmningstider av gjutlåda och gjutrör. 

Charge nr. Gjutlåda (min) Gjutrör (min) 

1–1645 92 38 

1–1696 92 25 

1–1699 92 22 

1–1735 50 36 

1–1750 97 53 

1–1785 146 76 

1–1807 90 24 

1–1821 49 18 

1–1929 149 84 

1–2081 94 37 

 

För varje arbetsuppgift på Ovako så finns en arbetsbeskrivning som bland annat säger hur 

man ska utföra uppgiften och i det här fallet, hur länge man ska förvärma gjutlådan samt 

rören. I arbetsbeskrivningen för värmning av gjutlåda och gjutrören, står det att gjutlådan ska 

värmas i 60 minuter innan gjutstart. Och gjutrören ska värmas 30 minuter innan gjutstart. 

 

I tabell 1 ser man att vid ett flertal tillfällen underskrider tiden 30 minuter på gjutrören och 60 

minuter på gjutlådan. Vid analys av förvärmningsprocessen så kunde vissa slutsatser dras. 

 

Gjutrörens normala förvärmning ligger runt 20–25 minuter. När förvärmningen på gjutrören 

lyckades överskrida 30 minuter så hade vid samtliga fall förseningar uppstått någonstans 

tidigare i processen, innan stränggjutningen. 

 

Gjutlådans normala förvärmning ligger runt 90 minuter. När tiden på förvärmning vid 

gjutlådan hamnade under 60 minuter så hade operatören på skänkugnen kört upp skänken för 

tidigt. 

 

Om arbetsinstruktionen hade följts, borde det inte existera tider under rekommenderad 

förvärmningstid.  
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6.3.1 Temperaturmätning av gjutrör 

Mätningarna nedan loggades med en handhållen pyrometer och visar inte exakt uppnådd 

temperatur inuti gjutrören. Det ger en allmän bild hur temperaturen stiger och när 

temperaturökningen avtar. 

 

Uppvärmningstiden för gjutröret under normala fall ligger runt 20–25 minuter. Se kapitel 5.3. 

I figur 16, 17 och 18 visar tydligt att temperaturen fortsätter att öka och den avtar inte förens 

mellan 40 och 50 minuter. 

 

 

 
Figur 16. Temperaturmätning av gjutrör i både övre och nedre position över tid. Där mitt 

positionen är på mitten av gjutröret och övre position är temperaturen tagen i toppen närmast 

gjutlådan. 

 

 
 

 
Figur 17. Temperaturmätning av gjutrör i endast toppen över tid. 
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Figur 18. Temperaturmätning av gjutrör i endast toppen över tid.  
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6.4 Genomvarmt gjutrör med befintlig utrustning 

Med den befintliga utrustningen så är det möjligt att uppnå bra förvärmning. Men det kräver 

att positionering och inställningen av gjutrörsbrännaren är korrekt inställda. Idag vet man inte 

vad den korrekta inställningen för gjutrörsbrännaren är. I figur 19 ser man tydligt skillnaden 

på ett genomvarmt gjutrör och ett kallt gjutrör. Ett genomvarmt gjutrör kunde observeras 

endast två gånger under hela examensarbetet. Det vanligaste var att gjutrören såg ut som det 

vänstra gjutröret i figur 19 innan påbörjad gjutning, vilket betyder att gjutröret endast är 

uppvärmt till hälften när brännarna slås av för att sedan transportera gjutlådan till gjutposition. 

 

Även om det är möjligt med dagens utrustning så är det väldigt svårt att få en korrekt 

inställning av brännarlågorna. Detta beror på att samtliga brännare delar på samma 

gastillförsel, vilket leder till ökat gastryck till övriga brännare om man skulle sänka på en 

brännare. 

 

 
Figur 19. Till vänster är gjutröret uppvärmt till endast hälften. Till höger är gjutröret 

genomvarmt.  
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7 Diskussion och fortsatt arbete 

 

Diskussioner över resultat och mätningar presenteras i detta kapitel, samt tips på åtgärder och 

fortsatt arbete. 

 
 
Arbetet har varit väldigt lärorikt där många funderingar har dykt upp. Hade det funnits 

möjlighet att göra om något så hade det varit att låta gjutlådan med termoelement gått i 

produktionen hela tiden. Där resultaten av varm gjutlåda i kapitel 5.1.2 visar klart tydligare 

hur temperaturen är fördelad i gjutlådan. Men oron att termoelementen skulle gå sönder kunde 

inte riskeras med denna begränsade tid att få fram resultat. 

 

Största delen av examensarbetet spenderades ute på fältet, där stor vikt har lagts på att 

observera operatörerna och lära mig hur stränggjutningen fungerar. Dessutom har samtliga 

temperaturmätningar varit tidskrävande. 

7.1 Diskussioner över resultaten 

En anledning till att det är temperaturskillnad mellan yttersträngarna jämfört med 

centrumsträngarna kan bero på den totala arean som är runt omkring yttersträngen, vilket 

betyder att kylningen via värmeledning är högre vid yttersträngen än vid centrum. 

Yttersträngen har 4 ”väggytor” runt sig jämfört med centrumsträngen som endast har 3 

”väggytor” som kyler. Tyvärr så skiljer sig tjockleken på sprutmassan över lådan, så exakta 

temperaturer kunde inte tas fram.  

 

Positionering av gjutrören är helt avgörande om brännarlågan ska kunna nå upp i hela 

gjutröret. Med en fel positionering, så eldar man mer eller mindre på kanten av gjutröret, då 

måste värmen transporteras genom hela gjutröret via värmeledning i infodringsmaterialet, 

vilket praktiskt taget är omöjligt. 

 

Med rätt positionering av brännaren, centrerad under gjutröret så krävs även korrekt 

inställning av brännarlågan för att uppnå korrekt förvärmning. Kunskapen kanske inte finns 

hos operatörerna och bör därför ses över och testas. I Saralles
[11]

 processbeskrivning kan man 

göra ett test för att se om stopparna har rätt temperatur. När gjutlådevärmaren är avstängd så 

ska man kunna se lågan från gjutrörsbrännaren vid stopparens nos om stopparen är 1000°C, 

men det krävs att gjutrörsbrännarna är rätt inställda
[11]

. Med hjälp handpyrometer skulle detta 

test kunna göras baklänges t.ex. om vetskapen att stopparen är 1000°C. Då skulle en justering 

av lågan på gjutrörsbrännaren kunna göras tills man ser lågan komma upp vid stopparens nos. 

På så vis skulle möjligtvis ett tillfredsställande resultat uppnås. I figur 19 ser man att det är en 

skärande låga på det kalla gjutröret, vilket kan betyda att en skärande låga troligtvis inte är 

optimalt för att nå upp genom hela röret. Det har även varit problem med att skyddsglasyren i 

gjutrören har smälts sönder under förvärmningen vid enstaka tillfällen. Detta kan bero på att 

en skärande låga är för aggressiv vid nedre delen av gjutröret. 

 

Regleringen av temperaturen slog till och från hela tiden, precis som om termoelementet som 

justerar lådans temperatur var direkt påverkad av gjutlådebrännarna. Problemet kan vara att 

infodringen kring termoelementet är trasigt eller för tunt. 

 

Vid loggning av förvärmningstider kunde det observeras att den normala tiden som gjutrören 

värmdes var kring 20–25 minuter som enligt arbetsinstruktionen (se bilaga 1) ska värmas i 30 
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minuter. När förvärmningstiderna lyckades överskrida 30 minuter så var det antingen vid 

kokillbyte eller vid väntan på skänk från skänkugnen. Gjutlådans normaltid låg kring 90 

minuter och ska minst värmas 60 minuter enligt arbetsinstruktionen, detta ser bra ut om man 

jämför med arbetsinstruktionen. Enligt Concast rekommendationer så bör en förvärmning av 

gjutlåda ligga mellan 90–120 minuter, se bilaga 2. 

 

När temperaturmätning av gjutrören gjordes så loggades ingen exakt temperatur, utan en trend 

erhölls, som visar hur temperaturen ökar och när temperaturen avtar över tid. Önskan var att 

lyckas få fram en riktlinje på temperaturen inuti gjutröret med hjälp av yttemperaturen under 

förvärmning. Ett bra exempel är, under gjutning uppnår yttemperaturen 850–890°C och 

smältans temperatur är ungefär 1500°C på insidan av gjutröret. Tanken var att, med hjälp av 

exemplet kunna få fram temperaturen inuti gjutröret även under förvärmning. 

 

Trots att arbetet spenderades till största del ute på fältet så kunde jag inte se att det skulle vara 

någon skillnad mellan arbetsrutiner på olika skiftlag, i alla fall ingen tydlig skillnad. 

Med den utrustning som finns, går det att få tillräcklig förvärmning av gjutrören. Detta 

observerades tyvärr bara två gånger under dessa veckor. Men det gäller att alla inställningar är 

korrekta. Idag vet man inte vad den korrekta inställningen av gjutrörsbrännaren är eller hur 

den ska se ut. Även om man skulle veta det, så är det väldigt svårt att få till en bra justering av 

både gjutlådebrännaren och gjutrörsbrännaren. Detta beror på att samtliga brännare delar på 

samma gastryck, vilket leder till att vid justering av gjutrörsbrännare nummer ett påverkar 

resterande gjutrörsbrännare. Och detsamma gäller brännarna i locket till gjutlådan. Ökar man 

effekten på brännare 1, så sänks effekten på någon annan brännare i locket vilket syns i figur 

14. 
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7.2 Förslag på åtgärder samt fortsatt arbete 

 Först borde arbetsinstruktionen ses över, om gjutrören eventuellt bör värmas mer än 

30 minuter enligt figur 16 samt värma gjutlådan mer än 60 minuter vilket Concast 

rekommenderar (se bilaga 2), de rekommenderar värmning av gjutlådan mellan 90–

120 minuter. 

 

 Sedan se till att arbetsinstruktionerna följs. Med hjälp av ständig påminnelse från 

sektionscheferna. 

 

 Vara noggrannare med positionering av gjutrörsbrännarna och inställning av 

brännarlågan. Informera operatörerna hur viktigt detta är. 

 

 Studera vidare på vad som är den optimala inställningen av brännarlågan för både 

gjutrören samt gjutlådan. 

 

 Ta fram en bättre styrning av gastrycket till respektive brännare, att samtliga brännare 

har samma gastryck oavsett om man justerar upp/ned effekten på en enskild brännare. 

 

 Studera mer ingående på regleringen av gjutlådebrännarna. 

 

 Med siktet på nivå 2 styrning så kommer manipulatorn (som är namnet på hela 

stationen, bestående av gjutelådebrännaren och gjutrörsbrännaren) att behöva ses över, 

och då kommer en exakt styrning kunna uppnås. Men fram till dess så fungerar dagens 

utrustning nätt och jämt med rätt inställningar.  
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Bilaga 1 (1/3) 
Syfte 
Instruktionen avser förvärmning av gjutlådan och gjutrören. 
 
Vid uppvärmning av gjutlådan ska brännarna i locket på manipulatorn startas minst 1 h 
före gjutstart. Gjutlådan ska inte förvärmas mer än 12 h. 
 
Gjutrörens brännare ska startas 40 minuter innan gjutstart. Gjutlådan ska inte tas i 
drift tidigare än 30 min efter start av gjutrörens brännare. Gjutrören ska inte förvärmas 
längre än 5-6 h.  
 
Om misstanke finns att gjutröret är kallt inför gjutstart och om tid finns värm röret längre. Är 
den fortfarande kall starta inte strängen vid längre sekvenser än 2 charger. 
 

Start av fläkt 
Kontrollera att huvud- och manöverbrytarna är i läge ”ON”, samt att vredet ”Brännareffekt” 
står i ”AUTO”. 
 

 
Figur 1. Manöverskåp för gjutlådevärmaren. Nr-ordning vad som måste göras 
för att starta brännarna. 
 
Normalt står dessa manöverknappar i rätt läge. 
 

1. Vrid knapp ”Fläktbrännare” åt höger, fläkten startar. 
 
Det tar någon sekund innan fläkten kommer upp i varv, kontrollampa framför ”allow for 
ignition” tänds när fläkten har full hastighet (överst till vänster på manöverskåpet). 

 
Start av brännare (locket) 

2. Tryck in knappen ”Återställ gasol”. 
 

1. 2. 

3. 

4. 

5. 
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Bilaga 1 (2/3) 
 

3. Vrid ”Tändspänning” till start.  
 

4. Tryck på knapparna ”Tändning Brännare”. Knappen måste hållas kvar i läge ”ON” 
någon sekund tills att alla brännarna startat. 

 
Släpp knappen då alla brännarna är tända. 
 
Kontrollamporna för ”on-off burner” (5 st) ska lysa grönt. 
(överst till höger på manöverskåpet) 
 
Om någon av brännarna inte startar (grön lampa övergår till rött sken), upprepas start av 
tändspänning omgående när röd lampa tänds. 
 
Vid ytterligare misslyckat startförsök kontaktas elektriker. 

 
Start av gjutrörsbrännare 
Metod 1: 
Man tänder rör med hjälp av gjutlådevärmen. 
 

 
Figur 2. Manöverskåp för gjutrörsbrännarna. 
 

5. Ställ vredet ”Värmemunstycke” på manöverskåpet i läge ”ON”, se Figur 1. 
 

6. Ställ omkopplare i läge ”TILL” på manöverskåp för gjutrörs-brännare. (se Figur 2) 
 

7. Vrid knappen START 1, START 2 och så vidare åt höger. Håll kvar till lågan tänds. 
Oftast är dessa redan vridna till höger och när omkopplaren vrids till läge ”TILL” 
starta alla brännare till gjutrören. 

 
 
Metod 2: 

6. 

7. 
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Tänd lågan manuellt med tändare. De röda lamporna tänds för var och en på manöverskåpet 

för gjutrören (se Figur 2) 

Bilaga 1 (3/3) 

. 
En ny optisk gasollågeövervakare är installerad på varje gjutrörsbrännare. En 
start+resetmanöver sitter på balken framför var och en (se Figur 3). 
 

 
Figur 3 
 
Start fungerar här på samma sätt som i det gamla systemet: 
 

8. Vrid knappen. Den lyser grönt när optiken ser lågan. Om lågan slocknar och gröna 
lampan ej lyser måste vridknappen ställas tillbaka till nolläge, och den vita 
resetknappen tryckas in innan ett nytt försök kan göras. 

 
Om brännarna ej tänder efter flera försök kontaktas elektriker. 
 

Upplysning avslut värmning 
Brännarna i locket släcks automatiskt när locket lyfts upp. Gjutrörsbrännarna måste stängas 
manuellt. 
 

Avslut ”lockbrännare” 
Tryck på knapp ”Lyftarm upp”, knappen hålls intryckt tills armen står i lodrätt läge. 
 
Brännarna släcks när locket lyfts. 
 

Avslut gjutrörsvärmning 
Vrid vredet för ”Värmemunstycke” till läge ”OFF”. (manöverskåp manipulator) 
 
Gjutrörsbrännarna släcks. 
 
Vrid dessutom manöverbrytaren till läge ”FRÅN”, samt alla startknappar för brännarna åt 
vänster på manöverskåpet för gjutrörbrännarna. 

  

8. 
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Bilaga 2 

 


