
 
 
1. Introduktion 
Eftersom CO2-gas är instabil i närvaro av C från kol 
och koks vid höga temperaturer så bildas 
reduktionsgasen CO genom den energikrävande 
Bouduard- eller solution loss-reaktionen: 
 
CO2 (g) + C (s) ⇔ 2 CO (g)  (1) 
 
Reaktionen startar vid ungefär 960ºC [1].  
 
CSR/CRI-test är ett standardiserat test som används 
för att mäta koksens reaktivitet och varmhållfasthet 
enligt skissen i figur 1. 
 

 
Figur 1. Skiss över CSR/CRI-test [2]. 
 
+20 mm koks krossas och siktas till fraktions-
intervallet 19-22,4 mm för att sedan upphettas till 
1100 °C i en speciell ugn samtidigt som provet 
genomströmmas av 100 % CO2-gas. Koksen 
förgasas enligt reaktion (1) under två timmar varvid 
koksen kyls ner i en inert atmosfär. Därefter vägs 
materialet för att sedan tumlas i ett I-rör. Slutligen 
siktas koksen med en 10 mm sikt och 
procentandelen som finns kvar representerar CSR-
värdet (Coke Strength after Reaction). CRI-värdet 
(Coke Reactivity Index) motsvaras av koksens 
viktminskning i procentandel före tumling.  
 
2. Försök 
Koks av olika kvalité har testats med LTUs 
CSR/CRI utrustning. Baserat på koksens hållfasthet 
efter reaktion, CSR, valdes koks med låg, medel 
och hög CSR ut. Den testade koksen var 
produktionskoks från SSAB Tunnplåt i Luleå och 
extern koks från Kina och Polen, se tabell 1. 
 
Efter genomfört CSR/CRI-test analyserades 
materialet med kemisk analys (XRF) och askhalt. 
Analys utfördes i fraktionerna +10 mm och -0,5 
mm samt för motsvarande kokssort före reaktion i 
CSR/CRI-testet (ingående koks). Koksproverna 
studerades även med ljusoptiskt mikroskop.  
 
 
 

Tabell 1. Urval av koks med olika kvalitet med 
avseende på CSR/CRI. 

 
3. Resultat 
Den kemiska analysen av koks före reaktion, 
ingående koks, redovisas i tabell 2. Resultaten 
indikerar att järnhalten, Fe, är något högre för koks 
med låg CSR. En tydlig skillnad i CaO-halt kunde 
konstateras. Koks med låg CSR har en betydligt 
högre halt än koks med hög CSR. CaO-halten i C1, 
medel CSR, samt C9, hög CSR, är obefintlig. MgO 
påvisar en liknande trend som CaO. Koks med hög 
CSR, men också C1 medel CSR, har en högre halt 
av SiO2. 
  
Tabell 2. Ingående koks innan test. 

Ing. 
koks Fe CaO SiO2 Al2O3 MgO K2O Aska 

Giu 0,47 0,39 4,98 3,39 0,09 0,08 12,40 

Polsk 0,65 0,52 3,32 2,46 0,21 0,20 8,67 

C1 0,41 0,00 6,29 2,78 0,05 0,14 10,83 
Sea 
ilex 0,37 0,20 4,66 3,53 0,04 0,07 12,00 

C9 0,39 0,00 6,64 3,14 0,05 0,16 11,50 

C29 0,46 0,05 6,50 2,95 0,05 0,14 10,87 

 
Koks i fraktionen +10 mm, tabell 3, håller en högre 
halt oxidiskt material än den ingående koksen 
eftersom askhalten ökat något för alla kokssorter 
med undantag av C9. Dock har halterna av Fe, CaO 
samt MgO minskat samtidigt som SiO2 och Al2O3 
ökat i fraktionen +10 mm efter test.  
 
Tabell 3. +10 mm koks efter CSR/CRI-test. 

+ 10 
mm Fe CaO SiO2 Al2O3 MgO K2O Aska 

Giu 0,37 0,16 6,76 5,04 0,03 0,08 13,30 

Polsk 0,55 0,42 4,57 3,24 0,16 0,27 10,15 

C1 0,28 0,00 7,78 3,48 0,05 0,14 12,40 
Sea 
ilex 0,33 0,19 6,88 5,14 0,04 0,09 13,50 

C9 0,26 0,00 7,08 3,19 0,06 0,13 11,40 

C29 0,30 0,00 8,07 3,72 0,03 0,15 12,99 

 
Kemisk analys av det bortnötta materialet i 
fraktionen -0,5 mm efter tumling i CSR/CRI-testets 
I-rör sammanfattas i tabell 4. Askhalterna har ökat 
relativt mycket jämfört med fraktionen +10 mm. 

Låg CSR Kokssort CSR (%) CRI (%) 
Giu Kinakoks 46,9 38,2 

Polsk Polsk koks 54,7 35,0 

Medel CSR Kokssort CSR (%) CRI (%) 
C1 SSAB Luleå 64,9 23,4 

Sea ilex Kinakoks 61,9 27,3 

Hög CSR Kokssort CSR (%) CRI (%) 
C9 SSAB Luleå 70,3 19,9 

C29 SSAB Luleå 71,2 21,7 
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Det mesta av järnet återfinns i finandelen -0,5 mm 
för koks med låg och medel CSR. CaO erhålls 
framförallt i fraktionen -0,5 mm för alla koks-
kvaliteter, med den största ökningen för koks med 
låg CSR. Då det gäller alkali fördelar sig K2O 
ungefär lika för alla kokskvaliteter.  
 
Tabell 4. -0,5 mm efter CSR/CRI-test. 
- 0,5 
mm Fe CaO SiO2 Al2O3 MgO K2O Aska 

Giu 0,81 0,66 10,26 6,91 0,13 0,13 19,9 

Polsk 1,22 1,29 6,92 4,61 0,5 0,34 16,36 

C1 0,68 0,15 10,20 4,4 0,09 0,17 16,60 
Sea 
ilex 0,79 0,60 9,92 7,37 0,13 0,15 20,20 

C9 0,53 0,08 8,81 4,09 0,07 0,17 14,60 

C29 0,57 0,08 10,37 4,97 0,07 0,18 17,16 

 
Studier av koks i ljusoptiskt mikroskop visas i 
figurerna 2 - 4. Figur 2 visar koks med låg CSR där 
isotropa områden (rödbruna områden till vänster i 
figur 2) i koksens textur är mer vanligt 
förekommande. Efter CSR/CRI-testet har många av 
dessa områden reagerat och försvunnit, vilket visas 
till höger i figur 2. Anisotropa områden är ljusare, 
exempelvis fin mosaiktextur, figur 4, vilken kan 
förekomma i koks av alla kvaliteter men är mer 
vanlig i koks med hög CSR. Fin mosaiktextur är 
relativt inert under CSR/CRI-testet vilket också 
visas i figur 4, då texturen är mycket litet påverkad 
av solution loss-reaktionen. I koks med medel CSR 
förekom rundade områden med grov mosaiktextur, 
se figur 3. Inom dessa områden sågs även spår av 
sprickbildning. I närområdet förekom också en 
bandad textur som indikerar att reaktion med CO2-
gas under CSR/CRI-testet har skett (till höger i 
figur 3). Sea ilex uppvisade dock inte denna textur 
utan hade istället fler porer och tunnare koksväggar 
bestående av mestadels fin mosaiktextur.  
 

 
Figur 2. Koks med låg CSR (Giu) före och efter 
CSR/CRI-test.  
 

 
Figur 3. Koks med medel CSR (C1) före och 
efter CSR/CRI-test. 

 

 
Figur 4. Koks med hög CSR (C29) före och efter 
CSR/CRI-test. 
 
4. Diskussion 
Den låga halten av CaO och höga halten av SiO2 i 
SSABs produktionskoks beror på de kolsorter som 
används vid kokstillverkningen. Generellt har 
SSABs koks en hög CSR medan den externa 
koksen kan variera mer i kvalitet. Koks med hög 
SiO2-halt har visat sig vara mer inert mot CO2-gas i 
det standardiserade CSR/CRI-testet. Askhalten ökar 
då C i koks förbrukas genom reaktion (1), främst i 
det bortnötta materialet från koksens yta, men också 
inuti koksbitarna, vilket fraktionen +10 mm 
bekräftar. Att reaktionen med C pågår genom hela 
koksbitarna och inte bara vid dess yta stöds också 
av resultaten i ljusoptiskt mikroskop där områden 
inuti kokstexturerna har reagerat medan mer inerta 
texturer såsom fin mosaiktextur är relativt 
opåverkade. 
 
5. Slutsats 
Vid en jämförelse av kemisk analys av ingående 
koks med olika kvalité korrelerat till CSR är det 
tydligt att koks med hög CSR har högre halter av 
SiO2 medan koks med låg CSR har högre halter av 
främst CaO, men även MgO. Kemisk analys av 
koks med olika kvalité efter CSR/CRI-test och 
tumling visar att fraktionen +10 mm liknar den 
ingående koksens med en relativ liten ökning av 
oxidiskt material. I den bortnötta fraktionen -0,5 
mm har oxidhalten istället ökat kraftigt. CaO 
fördelar sig haltmässigt framförallt i fraktionen -0,5 
mm, medan alkali mer jämt fördelat i de olika 
fraktionerna.  
 
Resultaten av ljusoptisk mikroskopi visar att 
solution loss sker genom hela koksbiten och är 
kemiskt reaktionsbegränsad i det standardiserade 
CSR/CRI-testet. Största angreppen av CO2-gas sker 
i isotropa områden och är mer uttalad i koks med 
låg CSR. 
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