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Sedan mitten av 1960-talet befinner sig den svenska järn- och stålin
dustrin i en strukturell omdaning, som för tankarna till den stora 
”bruksdöden” under 1800-talets sista decennier och till 1920-talets 
krisartade nedläggningsvåg. Någon egentlig bruksdöd kan man kan
ske inte tala om den här gången men det är i hög grad frågan om 
specialisering och koncentration genom produktuppdelning, partiella 
nedläggningar och avveckling av föråldrad produktionsteknik. I sist
nämnda avseende har på kort tid flera milstolpar passerats än någon
sin tidigare.

Under den här aktuella perioden har nämligen de sista träkols- och 
elektromasugnarna nedblåsts, de sista lancashiresmedjorna nedlagts 
och bessemer-, thomas-, martin- och kaldoprocessen definitivt upp
hört. Inom perioden ryms också den tyska OBM-processens uppgång 
och fall i vårt land samt viktiga förändringar inom bl a gjuteri- och 
valsningstekniken. Från en levande tillvaro ute på bruken har nu all 
denna teknik överförts till Tekniska museets domän, blivit teknik- och 
industrihistoria i sin helhet.

Träkoismas- Då hyttan i Svartå, tillhörande Hasselfors bruks AB, nedblåstes den 20 
ugnen oktober 1966 sattes punkten för en 600-årig epok. Den medeltida 

träkolsblästermasugnen - vars ursprung är tämligen okänt - hade 
visserligen utvecklats under århundradenas lopp, men principen för
blev densamma. Den byggde på riklig skogstillgång och länge också 
på tillgång av vattenkraft för drivande av blästern. I det skogfattiga 
England nedblåstes den sista träkolshyttan redan 1829, utkonkurrerad 
av koksmasugnen, som infördes i Sverige först 1906 (Domnarvet).

Träkol användes som reduktionsmedel, dock ej för uppvärmningen, 
även i elektriska masugnar. Denna metod upphörde i och med ned- 
blåsningen av elektromasugnarna vid Hagfors Järnverk den 17 januari 
1964. Då också en koksbaserad, elektrisk lågschaktugn togs ur drift i 
Hagfors den 10 december 1978, var denna ugnstyps saga all. Vår 
första elektromasugn hade på Jernkontorets initiativ tagits i drift i 
Trollhättan den 15 november 1910, sedan försök genomförts vid Dom- 
narvets Jernverk 1907-1909. Detta var för övrigt världens första elekt
romasugn i driftstor skala. Den nedlades 1929 och revs 1937.

Bergslagens sista masugn, Spännarhyttan i Norberg, nedblåstes 
med stor vånda i april 1981. Därmed bröts en 700-årig tradition av

123



malmbaserad järntillverkning i denna landsdel. Masugnen, som var 
vårt lands modernaste (mars 1974), skall eventuellt demonteras och 
exporteras till Brasilien. I dag återstår endast fyra masugnar i Sverige. 
Det är koksmasugnarna i Oxelösund och Luleå. Som en jämförelse 
kan nämnas, att 124 masugnar var i drift i landet då Oxelösunds 
Järnverk började sin verksamhet 1917.

Lancashire- Det av Gustaf Ekman år 1830 i Sverige införda lancashiresmidet gick 
smidet slutgiltigt i graven den 13 maj 1964, då smedjan vid Ramnäs i Väst

manland nedlades. De sista åren hade bara en av brukets tre kvarva
rande härdar hållits igång. Detta innebar ett slut för välljärnsmetoden 
överhuvud taget. Tysksmidet, puddlingsprocessen, franchecomtésmi- 
det och vallonsmidet upphörde ju långt tidigare. Vallonsmidet hade 
dock hängt med ända till 1946, då det nedlades vid Strömbacka i 
Hälsingland.

Lancashiresmidet nådde sin största omfattning, drygt 400 härdar, 
på 1880-talet men slogs sedan successivt ut av götstålsprocesserna. 
Smedjan i Ramnäs var också den sista i världen i sitt slag, efter 
nedläggningen av lancashiresmedjan i Gisslarbo den 31 maj 1963 resp 
Karmansbo den 6 september 1958.

Bessemer- Bessemerprocessens historia i vårt land sträcker sig från Göran F 
processen Göranssons första lyckade blåsning vid Edskens masugn i Gästrikland 

den 18 juli 1858 till den sista blåsningen i Hagfors den 18 mars 1965. 
Under en längre tid hade då Hagfors bessemerkonverter använts som

1. Från den sista bessemerblåsningen i Sverige vid Hagfors Järnverk den 18 
mars 1965. (Foto: Jan Weborg, Uddeholms AB.)
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ett ”mellanled”. Den kördes i duplex med en högfrekvensugn för 
tillverkning av bl a rostfritt stål. I konvertern färskades råjärnet ned till 
lägsta möjliga kolhalt, varefter bessemerstålet i flytande form överför
des till ugnen för legering och färdigställning. Det sista sura besse
merstålet för avsalu blåstes i Fagersta 1961.

Bessemerprocessens tillbakagång inleddes redan i slutet av 1800- 
talet. Den tillämpades en tid inte enbart vid en rad större bruk, såsom 
Sandviken och Domnarvet, utan även vid mindre och sedan länge 
nedlagda bruk som t ex Vestanfors, Siljansfors och Carlsdahl. Den 
trängdes till en början undan av martinprocessen och senare av elek- 
trostålprocesserna.

Thomasprocessen, eller den basiska bessemerprocessen, uppfanns 
som bekant av Sidney G Thomas och dennes kusin Percy C Gilchrist 
vid Blaenavonjärnverket i Wales 1878. Man kunde nu tillverka ett gott 
stål även av fosforrikt järn, vilket inte Henry Bessemers metod lämpa
de sig för. Detta var av avgörande betydelse för exploateringen och 
exporten av de svenska fosforrika malmerna, särskilt för Kiruna- och 
Gällivaremalmen men även för Grängesbergsmalmen. Det var följaktli
gen kring dessa fyndigheter den inhemska thomasblåsningen kom att 
äga rum.

Pionjär i industriell skala var här Domnarvet, som blåste thomasstål 
1891-1965. Det gamla thomasverket från 1890 moderniserades på 
1920-talet men ersattes 1951 av ett nytt verk, vilket 1954 försågs med 
syreanrikad bläster för reducering av kvävehalten i stålet. Bakom detta 
utvecklingsarbete stod främst professor Bo Kalling och det förebåda
de hans nya syrgasstålsmetod, kaldoprocessen, som infördes vid 
Domnarvet 1956 och utökades högst väsentligt i samband med ned
läggningen av thomasverket år 1965.

Vid Norrbottens Järnverk blev thomasprocessens historia mycket 
kort. Där var konvertrar i drift från mars 1953 till den 10 november 
1972. Därmed var thomasprocessens öde beseglat för svenskt vidkom
mande. I Luleå övergick man nu i ett par etapper till LD-processen, 
varvid även verkets ljusbågsugnar och kaldokonverter avställdes.

Då Pierre Martin 1865 beviljades patent på den sura martinprocessen 
var den i princip också utarbetad av Fredrik Lundin på Munkfors bruk i 
Värmland. För Lundin återstod i stort sett endast att ta fram ett mera 
eldfast ugnstegel än det kvartstegel han tillverkade i Munkfors. Ugns- 
infodringen förstördes nämligen vid varje smältning. Han led emeller
tid av en hjärtsjukdom och avled i juli 1868. Men under ledning av 
Ludvig Rinman från Jernkontoret genomfördes sedan de första konti
nuerliga martinsmältningarna, 52 charger, i Munkfors senhösten 1868. 
Därmed var den sura martinprocessen ”införd” i Sverige. På grund av 
konkurrensen från bessemerprocessen försköts dock det verkliga ge
nombrottet till 1880-talet.

Vid den tiden, eller år 1880, hade också den basiska martinproces
sen uppfunnits. Den möjliggjorde liksom thomasprocessen använd
ning av fosfor- och svavelhaltigt järn för ståltillverkning men behöll
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2. Från den sista basiska martinsmältningen i Sverige vid Boxholm den 30 
oktober 1981. Smältans totalvikt är ca 35 ton och gjutes till göt om 500 kg per 
styck. (Foto: Erik Stålhandske, Boxholm.)

dessutom den sura martinprocessens förmåga att omvandla billigt 
sekunda skrot till prima stål. Den första svenska basiska martinugnen 
togs i drift vid Domnarvet den 13 september 1890.

Av de klassiska götstålsprocesserna vann martinprocessen efter 
hand vida större utbredning i Sverige än de övriga. Kulmen nåddes 
visserligen redan 1918, vid 79 ugnar i drift, men driftskoncentrationen 
gick långsamt fram under de följande decennierna och produktions
volymen fortsatte att växa mer eller mindre oavbrutet fram till mitten 
av 1960-talet. Utvecklingen var härvidlag likartad för sur och basisk 
martin. Dödsstöten kom sedan genom 1970-talets stålkris (se tabelll). 
Den sista basiska martinugnen togs ur drift vid Boxholm den 30 okto
ber 1981 och den sista sura martinugnen i Sandviken den 23 decem
ber 1981. I Boxholm upphörde därmed råstålstillverkningen överhu
vud taget medan tillverkningen i Sandviken koncentrerades till elekt- 
rostål. Dessa händelser innebar också slutet för de klassiska götståls- 
processernas historia i Sverige, vilken ju inleddes av världens första 
lyckade bessemerblåsning vid Edskens masugn den 18 juli 1858. Vi 
har här bortsett från degelstålsmetoden, en götstålsprocess som hölls 
vid liv ända till 1944, då den avvecklades vid Wikmanshyttan.



Kaldo- och LD- 
processen

Tabell 1. Antal befintliga ugnar och härdar inom svensk järn- och 
stålindustri vid årets slut 1960-1982

1960 1970 1980 1982

Ugnar för råjärns- (tackjärns-) tillv: 
Blästermasugnar 18 13 9 4
Elektromasugnar 10 4 0 0
Varmblästerkupolugnar 1 1 0 0
Induktionsugnar 0 0 2 0
Stålugnar:
Bessemerkonvertrar 2 0 0 0
Thomaskonvertrar 7 3 0 0
Sura martinugnar 18 17 4 0
Basiska martinugnar 22 14 3 0
Ljusbågsugnar 69 63 35 25
Induktionsugnar 34 36 36 32
Kaldokonvertrar 1 6 2 0
LD-konvertrar 1 2 5 3
OBM-konvertrar 0 0 2 0
Efterbehandlingsugnar:
AOD- och CLU-konvertrar 0 0 4 3
Lancashirehärdar: 8 0 0 0
Järnsvampugnar: 9 8 8 7

Det har ovan nämnts att Bo Kallings nya syrgasstålsmetod, kaldopro
cessen, infördes vid Domnarvet 1956 efter några års försök på platsen. 
Det var sålunda en högst modern metod, jämförbar med den vid Linz 
och Donawitz i Österrike åren 1949-1950 utexperimenterade LD-pro
cessen. De första LD-konvertrarna togs för övrigt i drift vid Linz i 
november 1952 och strax därpå även vid Donawitz. LD-processen 
utvecklades för fosforfattigt råjärn men snart tillkom även basiska 
varianter, LD-AC och OLP med tillsättning av kalkpulver. Kaldo utveck
lades däremot för fosforrikt råjärn och var således redan från början 
anpassad till malmfyndigheterna kring Domnarvet.

Kaldo har vissa fördelar framför LD. Kolhaltsregistret är större och 
värmeekonomin bättre, eftersom avsevärt mer skrot eller malm kan 
insättas som kylmedel för tillvaratagande av överskottsvärme från 
koloxidförbränningen. Vid LD-blåsning äger endast en mindre kol
oxidförbränning rum inuti konvertern beroende på att den till skillnad 
från kaldokonvertern står upprätt och stilla, så att syrgasstrålen, som 
vid båda processerna tillförs via ett vattenkylt rör instucket genom 
konvertermynningen (toppblåsning), på kort avstånd (för att åstad
komma omrörning i badet) träffar badytan vertikalt och endast ger en 
koncentrerad brännfläck. I de första LD-konvertrarna blev genom sist
nämnda omständighet blåsningsförloppet ofta oroligt, ibland med 
svåra utkok som följd, men så småningom försågs röret (lansen) med 
småhål i olika vinklar mot badytan för spridning av syrgasstrålen.
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Kaldo har även vissa nackdelar jämfört med LD. På sikt blev dessa 
alldeles uppenbara och utslagsgivande för processens existens. LD- 
konvertern står som nämnts upprätt och är stillastående, kaldokonver
tern lutar 18 grader mot horisontalplanet och roterar 30-40 varv per 
minut. Rotationsförfarandet åstadkommer en effektiv omrörning mel
lan bad och slagg så att fosforreningen underlättas. Det överför också 
värme från ugnsväggarna till badet, dvs kyler väggarna. Med en char- 
gerad konverter vägande flera hundra ton utsätts emellertid rotations- 
maskineriet för höga påkänningar och ugnsinfodringen för kraftigt 
slitage. Underhållskostnaderna och driftsstörningarna blir härigenom 
betydligt större än för LD. Dessutom är processtiden (chargetiden) 
mer än dubbelt så lång för kaldo, ca två timmar. Ur teknisk synvinkel är 
måhända kaldokonvertern lika avancerad som LD-konvertern, men 
inte ur ekonomisk.

Förutom vid Domnarvet tillämpades kaldoprocessen vid Oxelö
sunds Järnverk 1961-1977, Norrbottens Järnverk 1964-1976 samt vid 
några stålverk i Frankrike, Belgien, England och USA. I Sverige, och 
därmed också globalt, upphörde processen i och med nedläggningen 
av Domnarvets kaldoverk den 27 februari 1981. Samma dag avveckla
de Domnarvet för sin del även masugnsdriften men behöll den skrot- 
baserade ljusbågsmetoden för sin resterande ståltillverkning. Vid NJA 
infördes LD 1972 och är efter ljusbågsmetodens avveckling den 22 
december 1978 enda stålprocessen där. Detsamma gäller Oxelösund, 
som övergick till LD då kaldoverket nedlades men 1982 införde den 
nya LD-varianten LBE (Liquid Bubbling Equilibrium) med spolning 
med kvävgas eller argon genom porösa stenar i konverterbottnen 
samtidigt som syrgas tillförs via lans. LBE ger högre järnutbyte, jäm
nare analys och bättre metallurgiska prestanda.

Vid sidan om NJA och Oxelösund har i Sverige endast Fagersta 
prövat på LD-processen. Det skedde 1958-1982. De första åren blåstes 
syrgasstålet i en ombyggd bessemerkonverter. Denna ur teknikhisto- 
risk synvinkel intressanta övergång har kortfattat beskrivits av dåva
rande bruksdisponenten Nils Elfström i hans ”Fagersta-minnen” 
(1976). Fagerstaverken var alltså först i Sverige med LD, men också 
först med att avveckla den. I Fagersta tillverkas nu endast elektrostål.

OBM-processen OBM-processen (Oxygen-Boden-Maxhutte) utarbetades vid Eisen- 
werk-Gesellschaft Maximilianshutte mbH (Maxhutte) åren kring 1968 
efter långvariga experiment med syrgasblåsning i thomaskonverter. 
Metoden innebär i princip att man fortsatt blåsa med syrgas men 
återgått från LD:s och kaldos toppblåsning via lans till bessemer- och 
thomasprocessens bottenblåsning via tätthål (nu syrgasmunstycken, 
dysor). Försök i den riktningen hade genomförts vid Domnarvet 1948 
men resulterat i att ugnsbottnen börjat nedsmältas efter bara några 
minuters syrgasblåsning.

Problemet var att uppfinna något slags kylsystem och det lyckades 
Maxhuttes ingenjörer med i samarbete med L’air Liquide i Kanada. 
Lösningen var att omge syrgasstrålen med en slöja av kolväterik gas, 
som vid inträdet i konvertern omdelbart bryts ned (krackas) och däri-
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3. Principschema för OBM-processen. JkA 1975:3. (Foto: Tekniska museet.)

genom åstadkommer kylverkan kring munstyckenas inlopp. För ända
målet utvecklades en dysa bestående av ett inre rör för syrgasen och 
ett yttre, omslutande rör för skyddsgasen. Som skyddsmedium kan 
t ex gasol, naturgas eller lättolja insprutas i små mängder, ca 3 % av 
syrgasmängden. För fosforrening kan kalkpulver insprutas tillsam
mans med syrgasen, vilket dessutom lugnar blåsningsförloppet. Kon- 
verterns bottendel med dysor är utbytbar men hållbarheten är i ge
nomsnitt 300 charger (enligt en uppgift från år 1973).

Just utbytet av bottnar anses vara den största nackdelen med OBM. 
Å andra sidan har processen många fördelar gentemot toppblåsnings- 
metoderna. Förgasningen av järn är väsentligt mindre och järnoxid
halten i slaggen lägre, vilket ger ett gott utbyte. Vid behov av större 
skrotsmältningskapacitet kan varianten KMS (Klöckner-Maxhutte 
Stahlerzeugungsverfahren) väljas. Den benämndes först OBM-S 
(OBM-Schrott). En efterföljare med ännu större kapacitet är KS (Klöck- 
ner Stahlerzeugungsverfahren).

Sedan Maxhutte 1968 omställt sitt thomasverk till OBM genomför
des i början av 1970-talet liknande operationer på andra håll. US Steel 
byggde exempelvis om en LD-konverter till OBM och ersatte ett antal 
martinugnar med OBM-konvertrar. Ett påbörjat LD-bygge i Gary änd
rades snabbt till OBM och togs i drift i februari 1973. Det första från 
början projekterade och helt nya OBM-stålverket i världen togs sedan i 
drift i Surahammar i februari 1974. Denna intressanta händelse har 
utförligt skildrats av Sven Fornander i Jernkontorets Annaler (1975:3) 
och skall inte närmare beröras här.

Ute i världen har man sedan fortsatt bygga OBM-verk. I Sverige fick 
däremot Surahammar ingen efterföljare, sånär som på en kort episod
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AOD-processen

vid Domnarvet. Där ombyggdes nämligen år 1974 en kaldokonverter 
till OBM men togs redan 1978 ur drift för ståltillverkning. Konvertern 
användes därefter för svavelrening av råjärn från Domnarvets koks
masugnar och avvecklades definitivt i februari 1981, då som nämnts 
masugnsdriften upphörde.

Surahammars satsning på OBM gjordes i en tid av tillväxtoptimism. 
Prognosernas kurvor pekade ständigt uppåt. I Luleå planerades 
mångmiljardprojektet Stålverk 80. Ute på bruken var kassakistorna 
välfyllda efter den industriella guldåldern 1946-1965 och man vände 
inte på slantarna trots att lönsamheten trendmässigt varit på fall sedan 
början av 1960-talet. Tvärtom, sistnämnda problem kunde säkert av
hjälpas med investeringar i stordrift och ny teknik. Så blev det nu inte. 
Den internationella stålkrisen kom år 1975 som en blixt från klar 
himmel, bet sig fast och tömde kistorna. Det blev nu mer en fråga om 
att avveckla än att utveckla.

Att avveckla föråldrad teknik var sedan länge en plikt för bruksdis
ponenterna. Företaget fick inte komma i kölvatten. Under 1970-talets 
stålkris blev det en dygd att också skära i den moderna kapaciteten. 
Det var oundvikligt, såvida inte staten täckte förlusterna med subven
tioner eller övertog hela verksamheten. På sina håll gjorde staten 
bådadera, men inte i Surahammar. Där nedlades OBM-stålverket i 
april 1981. Samtidigt nedlades som nämnts Surahammars moderna 
masugn, Spännarhyttan, som via järnväg försett OBM-verket med fly
tande råjärn. Tragedin fullbordades den 23 september 1982, då Sura
hammars högfrekvensugn under dramatiska omständigheter havere
rade. Därmed upphörde råstålstillverkningen i Surahammar.

Andra innovationer kom för att stanna. Dit hör AOD-processen (Argon- 
Oxygen-Decarburization). Den utexperimenterades av Union Carbide 
Corporation i USA under 1950- och 1960-talen för tillverkning av rost
fria stål, superlegeringar och andra legeringar. Chargen nedsmältes 
företrädesvis i en ljusbågsugn och överförs i flytande form till AOD- 
konvertern för blåsning med argon och syrgas. Inblåsningen av gaser
na sker vid denna process genom dysor i konverterns sidor. Argon, 
som är en föga reaktionskraftig (inert) gas, används här som ett kyl- 
nings- och omrörningsmedel. Den inblåses i olika mängder vid behov 
av utspädning och kan temporärt ersättas av andra inerta gaser. Vid 
t ex tillverkning av vissa kvävehaltiga typer av rostfritt stål ersätts 
argonet helt av kvävgas. Det metallurgiska förloppet styrs och kontrol
leras även med andra åtgärder än gastillförseln. Fasta kylmedel såsom 
kalk, kalksten, rostfritt skrot m m användes. Träffsäkerheten blir däri
genom stor och AOD-stålet mycket rent och jämnt i kvaliteten.

Den första AOD-konvertern togs i drift av Joslyn Stainless, USA, i 
april 1968. Första verk i Europa blev llssa Viola i Italien med start i juli 
1970.1 Sverige infördes processen vid Avesta Jernverk den 4 maj 1973, 
vid Nyby Bruk i april 1974 och vid Sandvikens Jernverk i januari 1976. 
Då Nyby tog sin AOD-konverter ur drift den 1 juli 1981 köptes denna av 
Fagersta, som tills vidare lagt den i malpåse. AOD-stål tillverkas i dag 
således endast i Avesta och Sandviken.
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CLU-processen

4. Chargering av flytande råjärn i AOD-konverter. (Foto: Avesta Jernverks AB.)

Inom Uddeholmskoncernen valde man på ett tidigt stadium att utveck
la en egen ny process för tillverkning av rostfria stål. Den utarbetades 
samtidigt vid franska Creusot Loire i början av 1970-talet och kom 
därför att benämnas CLU-processen. Under slutskedet samarbetade 
de båda företagen. I Sverige har den endast tillämpats vid Degerfors 
Järnverk, där en konverter är i drift sedan september 1973.

Liksom vid AOD sker nedsmältningen av chargen i ljusbågsugn och 
överförs till konvertern för färskning. CLU-konverterns konstruktion 
påminner dock mera om OBM-konverterns. Blåsningen sker nämligen
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Elektrostål-
processerna

genom dysor i konverterns botten. Förutom syrgas inblåses vatten
ånga som kylmedel och spädgas. Dysorna (formorna) kan alternativt 
kylas med eldningsolja (jfr OBM). Spädning kan i vissa fall ske även 
med andra inerta gaser än vattenånga, t ex kvävgas (jfr AOD). Normalt 
används dock vattenånga, som vid inträdet i stålbadet genererar vät- 
gas för utspädning av koloxiden. Därigenom kan förbränningen av 
koloxid regleras så att vid varje tidpunkt önskvärd temperatur erhålles. 
Precisionen uppges i det avseendet överträffa AOD-förfarandet med 
argon. Fasta kylmedel behöver därför inte tillgripas vid CLU. Däremot 
används i vissa processkeden mindre kvantiteter argon för omrörning 
av smältan.

På grund av bl a kaldo- och OBM-processernas upphörande, decime- 
ringen av antalet LD-konvertrar och den goda tillgången på billigt 
skrot och elkraft, domineras nu råstålsproduktionen i Sverige återigen 
av elektrostålprocesserna. De svarade för 54 % av 1982 års produk
tion, syrgasstålprocesserna för resten (se tabell 2). De senares snabba 
expansion under 1960- och 1970-talen har således brutits och åtmins
tone tillfälligt vänts i sin motsats. Det har ovan framgått att orsakerna 
härtill inte är av rent teknisk natur utan främst står att finna i struktu
rella förändringar framtvingade av stålkrisen.

Av 1982 års produktion av elektrostål framställdes 96 % i ljusbågs
ugnar och resten i induktionsugnar. En del av ljusbågsugnarnas kapa
citet tas i anspråk för att förse AOD- och CLU-konvertrarna med råstål, 
men detta duplexförfarande är inte särskilt omfattande. Däremot går 
elektrostålet ofta vidare till olika typer av anläggningar för avgasning 
genom vakuumbehandling, varvid oönskade föroreningar i form av 
syre, väte och kväve avlägsnas ur det flytande stålet. Genombrottet för 
vakuumbehandlingen ägde vid de svenska bruken rum under 1960- 
talet, delvis på grundval av den år 1965 lanserade ASEA-SKF-proces- 
sen med avgasning i en avancerad skänkugn försedd med elektroder 
för värmning och induktionsspole för omrörning. Vakuumljusbågsug- 
nar fanns visserligen sedan 1950-talet och små vakuuminduk- 
tionsugnar sedan 1920-talet, men genom att skilja själva smältproces- 
sen från vakuumbehandlingen och utnyttja de senaste framstegen 
inom vakuumpumptekniken kunde en helt annan kapacitet och eko
nomi uppnås.

Därefter har ljusbågsugnen utvecklats till en datorstyrd, högeffektiv 
smältmaskin. Ugnar med en årskapacitet överstigande 200 000 ton är 
nu i drift vid specialstålverken i Hofors och Hällefors samt vid handels- 
stålverken i Domnarvet, Smedjebacken och Halmstad. Med effekter 
upp till 75 MVA för en 100-tons ugn, oljebrännare, syrgastillförsel, 
vattenkylda paneler och valv kan den väldiga chargen nedsmältas på 
mindre än en timme. Bottentappning gör att ugnen inte längre be
höver vickas. Till de senaste årens nyheter hör också metoden att 
snabbt reparera ugnsinfodringen genom sprutbehandling med massa. 
Det är således inte mycket kvar som påminner om Humphry Davys 
experiment med ljusbågen i början av 1800-talet och bröderna 
Siemens första smältning i ljusbågsugn år 1879.
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Tabell 2. Produktionen av råstål I Sverige 1960-1982 (Tusen ton, 
avrundade tal)

År
Thomas o
Bessemer Martin Elektro*

Kaldo,
LD, OBM Summa

1960 441 1 091 1 560 126 3218
1970 30 1 275 2 281 1 911 5 497
1980 - 206 1 881 2150 4 237
1982 - - 2109 1 791 3 900

* Inkl produktion via AOD, CLU o VOD (Vacuum Oxygen Degassing)

Skrotbrist? Ljusbågsugnens existens är dock i hög grad beroende av tillgången 
på skrot. På grund av stålkrisen kan i dag stora mängder skrot impor
teras till ett billigt pris. Här kan inte masugnarna konkurrera med sitt 
tackjärn, som kräver mycket energi i form av koks för reducering av 
malm till järn. Denna energi finns redan ”inbakad” i skrotet, som ju en 
gång för alla lämnat masugnen. Med stigande konjunkturer och skrot
priser och bara fyra masugnar kvar i landet, skulle ljusbågsugnens 
situation snabbt försämras. Nöden är inte alltid uppfinningarnas mo
der men i det här fallet har teknikerna varit förutseende. Det föreligger 
nu inte mindre än tre nya processer (ännu ej i drift) för framställning av 
billigt råjärn ur malm i konkurrens med masugnen.

ELRED- ELRED-processens grundprinciper utarbetades i början av 1970-talet 
processen av Stora Kopparbergs Bergslags AB, som under 1960-talet gjort smält- 

reduktionsförsök vid Domnarvet (Doreds-processen). Sedan de 
grundläggande patenten uttagits 1971 inleddes året därpå ett intimt 
samarbete med ASEA och 1975 knöts även Lurgi Chemie und Hutten- 
technik GmbH i Frankfurt till projektet. Lurgi hade 1973-74 gjort 
försök med reduktion i cirkulerande flytbädd. En liten anläggning för 
förreducering av finkornig järnmalmsslig i flytbädd med hjälp av sten- 
kolsgas och luft uppfördes hos ASEA i Västerås 1976. Där finslipades 
under de följande åren processens första steg, förreduktionen. Det 
andra steget, slutreduktion och nedsmältning till råjärn, utvecklades 
samtidigt vid Domnarvet i en av ASEA till likströmsdrift ombyggd 
ljusbågsugn. I slutet av 1978 ansågs ELRED tillräckligt fulländad för 
offentliggörande och ELRED Engineering AB bildades för marknads
föring och vidareutveckling.

Bland ELREDs fördelar gentemot masugnen lägger man främst 
märke till att koksverk och sinterverk inte längre behövs, att den 
optimala anläggningsstorleken är mindre än för masugnen och att 
avgaserna omvandlas till elkraft i ett kombikraftverk med gas- och 
ångturbin i mer än tillräcklig mängd för att göra processen självförsör
jande på elenergi.
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5. ELRED-processen, principschema. JkA 
1980:4. (Foto: Tekniska museet.)
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INRED-
processen

PLASMASMELT-
processen

INRED-processen har utvecklats sedan 1973 av Boliden Kemi AB i 
samarbete med Metallurgiska Forskningsstationen i Luleå. Processen 
genomförs i en enda reaktor med flamsmältningskammare för förre
duktion och ljusbågsugn för slutreduktion samt ångpanna för kylning 
av avgaserna. Tekniken bygger på Bolidens erfarenheter av flamsmält- 
ning vid kopparframställning. I kammaren insprutas slig, stenkolspul- 
ver, kalkstenspulver och syrgas, vilket vid flamsmältningen förreduce
ras till smält järnoxid, kokspartiklar (ofullständigt förbrända kolkorn) 
och bränd kalk. Detta sker vid hög temperatur (1 900° C) och fordrar 
att närmare 90 % av processenergin tillförs redan vid förreduktionen.

Då det förreducerade materialet når chargeytan i den under bränn
kammaren placerade elugnen reagerar järnoxiden med kokspartiklar
na, varvid under avkylning järnsvamp och metalliskt järn bildas. För 
reduktion och smältning av järnsvampen tillförs resterande process
energi (ca 12 %) på elektrisk väg.

INREDs fördelar framför masugnen synes vara ungefär desamma 
som ELREDs. Energin i avgaserna överförs i ångpannan till ånga, som 
via en kondenseringsturbin driver syrgasverkets kompressor och en 
generator som förser ljusbågsugnen med elektricitet. Processen är 
således endast beroende av stenkol som energikälla, och detta be
höver inte vara av bästa kvalitet.

PLASMASMELT-processen har utarbetats inom SKF Steel sedan 1972. 
Den har utvecklats parallellt med SKF:s nya järnsvampprocess PLAS- 
MARED, som sedan hösten 1982 körs i fullstor skala vid Hofors bruk 
(SKF Steel Hofors AB). Sistnämnda process ger alltså en fast mellan-

7. PLASMASMELT, processchema. SKF Steel Engineering AB, Hofors. (Foto: 
Tekniska museet.)
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Stränggjutning

produkt, järnsvamp, medan däremot PLASMASMELT är en smältre- 
duktionsprocess för framställning av flytande råjärn. Gemensam näm
nare är dock bl a användandet av plasmagenerator för upphettning av 
gas till mycket höga temperaturer.

Förreduktionen sker i två seriekopplade fluidiserade bäddar och 
slutreduktionen i en schaktugn försedd med plasmagenerator. Schakt
ugnen matas ovanifrån med mindre mängder koks, vars funktion 
främst är att bilda ett gas- och vätskegenomsläppligt rum i själva 
smältreduktionszonen. Det huvudsakliga reduktionsmedlet är sten- 
kolspulver, som tillsammans med förreducerad slig och kalk (slaggbil- 
dare) insprutas i koksbädden. Samtidigt inblåses på elektrisk väg 
starkt upphettad gas (plasma) från en eller flera plasmageneratorer. 
Elenergin svarar för ca 35 % av processenergin och tillförs alltså 
processen via plasma. Plasmageneratorns princip framgår av figur 8. 
Slutreduktionen fullföljs sedan på i princip samma sätt som vid övriga 
processer. Stenkolspulvret kan som reduktionsmedel ersättas av bl a 
tjockolja.

VATTENKYLD
KOPPARELEKTRODVATTENKYLD

MELLANELEKTROD
WOLFRAMELEKTROD

.......
—

MAGNETSPOLE

INKOMMANDE GAS

UPPHETTAD GAS 
3000- 1 OOOOk

8. Likströmsgenerator, den vanligaste typen av plasmagenerator. Gasen joni
seras och blir elektriskt ledande vid temperaturer över ca 3000° C. Den tjänst
gör därvid som ett elektriskt motståndselement i ljusbågen innan den starkt 
upphettad strömmar ut i schaktugnen.
JkA 1980:4. (Foto: Tekniska museet.)

Inte heller för PLASMASMELT behöver koksverk och sinterverk 
uppföras. Koksen svarar endast för ca 15 % av energibehovet och kan 
liksom stenkol (ca 50% av energibehovet) och elenergi (35 %) inkö
pas. Energin i avgaserna tillvaratas för förreduktionen, men med den 
höga verkningsgraden genom plasmaförfarandet och den ringa gas
mängden (syrgas inblåses ej) blir återvinningen inte särskilt omfattan
de. Investeringar i avgaspannor, elkraftverk etc erfordras ej.

Utvecklingen har alltmer gått i riktning mot kontinuerliga processer. 
Följande beskrivning för kanske tanken till ett modernt slakthus, en 
bilfabriks löpande band eller industribageriets flöde: ”Stålet kommer i 
skänk på rälsbunden vagn från det närbelägna stålverket... och... 
tas om hand i en skänkbehandlingsstation i entrén till stränggjutver- 
ket. Här sker slutjustering av analys och temperatur under gasspol- 
ning och ges också möjligheter till injektionsmetallurgi. Skänken lyf
tes sedan till gjutplanet där helt skyddad gjutning sker - på sedvanligt
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9. Stränggjutverkets gjutplan. En av de första provgjutningarna vid Avesta 
Jernverk 1980. (Foto: Avesta Jernverks AB.)

sätt via gjutlåda - i en rak kokill. Strängen böjes sedan till en radie av 
8 m och riktas före utmatning på skärmaskinens nivå... På sin väg 
genom gjutbågen passerar strängen en ASEA-utrustning för elektro
magnetisk omrörning fördelad på två separata spolar. Den utmatade 
strängen skärs med pulveraggregat, passerar en kyltunnel som åter
vinner en del av värmeenergin i de gjutna ämnena, varefter utmatning 
sker till ämnesgården.”

Det handlar om stränggjutning vid Avesta Jernverk och beskrivning
en är gjord av verkets tekniske direktör, K Olle Nordin i Jernkontorets
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Annaler 1980:6. Mellan stålverkets ugnar och ämnesgården finns såle
des endast ett stränggjutverk. Borta är gjutformarna, göten och göt
valsverket. Här förvandlas det flytande stålet direkt till ämnen av valfri 
dimension och form. Härigenom sparas inte bara mänsklig arbetskraft 
utan även värmeenergi, material och utrymme, samtidigt som gjutsä- 
kerheten, kvaliteten och flexibiliteten ökar. Fråga en stålveteran vad 
som hänt sedan 1960 och han svarar antingen ”stränggjutning” eller 
”stålkris” beroende på om han är sangviniskt eller melankoliskt lagd.

Avesta införde alltså stränggjutning för sitt rostfria stål i september 
1980. Andra stålverk införde metoden vid följande tidpunkter: Nyby 
1954, Motala 1962, Halmstad 1964, Domnarvet 1966, Oxelösund 1967, 
Fagersta 1972, NJA 1973, Lesjöfors 1975 (nedlagd 1983), Kockums 
1975, Degerfors 1980, Smedjebacken 1980 och Sandviken 1981. Det 
bör kanske tilläggas att Nybys pionjäranläggning togs ur drift efter 
några år och att halvlyckade försök med stränggjutning gjorts av 
Martin Wiberg vid Hofors bruk redan 1932. Bortsett från dessa episo
der var Fagersta först bland specialstålverken att införa metoden. 
Flera specialstålverk, såsom Hagfors och Hällefors, har av olika anled
ningar fortsatt gjuta i kokiller eller som Surahammar övergått till att 
köpa ämnen.

På ämnesgården i Avesta slutar vår rundvandring bland de svenska 
stålverken och deras processer. Det hade annars varit frestande att gå 
vidare till valsverken, smedjorna och gjuterierna för att nu inte tala om 
allt det nya inom pulvermetallurgin, där vi bl a förbigått ASEA-STORA- 
processen (ASP) för snabbstål vid Söderfors bruk och ASEA-NYBY- 
processen för tillverkning av rostfria sömlösa rör ur atomiserat stålpul
ver vid Nyby bruk. Produkterna är i sig inte alltid nya - sömlösa rör 
tillverkades i Sandviken redan 1889, snabbstål i Fagersta 1902, rostfritt 
stål i Långshyttan, Sandviken och Fagersta 1921 och sintrad hårdme
tall i Fagersta 1931 - men framstegen inom pulvermetallurgin har 
förbättrat deras egenskaper. Den tekniska omvandling som flyktigt 
berörts ovan är ändå bara en liten del av järn- och stålindustrins totala 
omvandling under senare tid, och den pågår fortfarande.
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