
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Projekttitel 
Smartare smälta – Innovativa byggsätt för sensorer i stålproduktion  

Mål för projektet 
Att med nya byggsätt få kontinuerliga mätvärden ur stålsmälta med hjälp av keramiska 
sensorer och optik, för vinster i processkontroll, energibesparing och säkrare arbetsmiljö.  
 

Projektsammanfattning 
Stålproduktion vid Sandvik Materials Technology (SMT) har fokus på kundanpassade satser 
av rostfritt stål och andra avancerade legeringar. En smartare processkontroll kan ge högre 
kvalité genom mer precisa smältor och mer data till strategisk produktuppföljning. Det är 
särskilt lockande men krävande att få mätvärden kontinuerligt och i realtid ur en smälta. I vår 
förstudie har vi visat en ny lans (ett verktyg i stålproduktion som ser ut som en lans och som 
här skyddar systemet och tillåter oss att föra ner en mätprob) för kontinuerlig mätning i 45 
minuter i en stålsmälta. Detta är ett genombrott som kan skapa banbrytande vinster i 
processkontroll av stålsmältor, energibesparing och säkrare arbetsmiljö i ståltillverkning. 
Projektens två syften är att vidareutveckla den optiska temperaturgivar-lansen för 
stålproduktion och att göra fler mätparametrar tillgängliga för kontinuerlig mätning i en 
stålsmälta. Optisk avläsning av kemisk komposition med hjälp av LIBS (fr. eng. Laser-
Induced Breakdown Spectroscopy) och elektrisk avläsning av fysikaliska data skall prövas. 
För detta krävs vidareutveckling av såväl lanssystem som en ny byggsätts-teknologi på bärare 
som tål smältornas temperaturer i upp till 90 minuter. Mätsystemen kommer att prövas vid 
SMTs experimentanläggning och produktionsanläggning i Sandviken.  
När projektet är slutfört ska dess industriparter ha en god uppfattning om vad som behöver 
göras för att detta genombrott ska kunna erbjuda olika vinster. Det ska finnas tydliga 
slutsatser om hur de utvecklade mätkoncepten kan föras vidare till produkter, vilka nya 
sensorer med liknande koncept men andra mätparametrar som ska studeras, och hur väsentliga 
resultat ska skyddas. På så sätt nyttiggörs kunskap och resultat för ökad konkurrenskraft. 
 
Koordinator: Mikrosystemteknologi, Uppsala universitet 
Namn på projektledare: Klas Hjort 
E-post projektledare: klas.hjort@angstrom.uu.se   
Telefonnummer: 018 471 7126, 070 425 0597 
Andra projektparter: Agellis, RISE Acreo AB, Sandvik Materials Technology  
Total projektkostnad: 9 150 000 kr 
Totalt sökt belopp: 4 000 000 kr  
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