
 
 
1. Introduktion 
Masugnsprocessen är fortfarande den mest 
förekommande processen för framställning av 
råjärn. Vid modern masugnsdrift eftersträvas en 
minskad koksanvändning, vilken ersätts med 
injicerade reduktionsmedel såsom exempelvis 
kolpulver.  
En ökad kolinjektionsmängd (PCR) påverkar bland 
annat reduktionsgasens sammansättning, 
temperaturisotermerna i masugnen och kohesiva 
zonens läge. Vid en ökning av PCR har tidigare 
studier visat att högre temperaturnivåer i 
masugnschaktet samt en högre H2-halt i 
reduktionsgasen erhålls[1-2]. H2-halten påverkas av 
flyktmängden, som ökar då PCR ökar. Denna 
varierar också mellan olika kolsorter.  
Pelletegenskaper hos olivinpellets har studerats i 
LKAB´s Experimentmasugn (EBF) vid olika PCR 
och flykthalt hos de injicerade koltyperna. 
Testförhållanden vid laboratoriereduktion av 
olivinpellets baserades på mätningar i EBF.  
 
2. Försök 
Olivinpellets reduktionsegenskaper har undersökts i 
EBF vid olika PCR och val av injektionskol. Höga 
PCR var omkring 150 kg/trj och låga omkring 80-
90 kg/trj. Koltyperna hade en flykthalt på 19.6 
respektive 38.0 procent.  
Fig. 1 visar en bild av EBF. Beskickningsprover har 
under drift tagits ut med hjälp av den övre och den 
nedre schaktsonden. Horisontella gas- och 
temperaturprofiler uppmättes vid schaktsondernas 
positioner. Temperaturisotermerna i ugnen 
uppskattades genom att låta ett termoelement följa 
beskickningen.  
 

 
Fig. 1 Schematisk bild av EBF med schakt-
sonder 

Masugnssimulerande reduktionsförsök i 
laboratorieskala har utförts i en vertikal rörugn. 

Reduktionsgasen fördes in i botten av röret och 
pellets var placerade i en korg som från en våg 
hängde ner i ugnen. Ingående gassammansättning, 
temperatur och provvikt registrerades under 
försöken. Det antogs att hela viktförändringen 
under reduktionen orsakades av avlägsnat syre.  
 
Testförhållanden vid laboratorieförsöken baserades 
på mätningar i EBF vid hög och låg PCR av det 
lågflyktiga kolet. För simulerad hög respektive låg 
PCR uppskattades en snabb temperatur-
höjningsprofil för att efterlikna centrum i ugnen och 
en långsam för att efterlikna ugnens kant, se Fig. 2.  
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Fig. 2 Temperaturhöjningsprofiler vid 
simulerad hög och låg PCR 

 
3. Resultat 
En högre H2-halt i reduktionsgasen observerades 
vid hög PCR jämfört med låg. Det högflyktiga kolet 
hade generellt motsvarande inverkan i jämförelse 
med det lågflyktiga. H2-halten ökade nedåt i ugnen 
tack vare den stigande temperaturen.  
Det fina materialet, <6.3 mm, utgjorde en större 
andel av de beskickningsprover som var uttagna 
med den övre schaktsonden då det högflyktiga kolet 
injicerats jämfört med injektion av det lågflyktiga 
kolet. Fe-halten ökade och C-halten minskade i 
fraktionen <0.5 mm vid hög PCR då det 
högflyktiga kolet injicerades i jämförelse med det 
lågflyktiga.  
Pellets som togs ut med hjälp av den övre 
schaktsonden hade nått en högre reduktionsgrad 
med det högflyktiga kolet jämfört med det 
lågflyktiga, vilket även observerades vid optisk 
mikroskopi. Tumlingstest visade att andelen >6.3 
mm efter tumling ökade med ökad reduktionsgrad 
samtidigt som en ökning i <0.5 mm observerades. I 
pellets uttagna med den nedre schaktsonden 
observerades inga samband mellan reduktionsgrad 
och på förhand bestämda processparametrar. 
Däremot fanns skillnader i pellettextur där Femet vid 
injektion av det lågflyktiga kolet hade en spretig 
textur och efter injektion av det högflyktiga kolet en 
mer rundad textur, se Fig. 3.  
Den mängd fint material som lämnade ugnen med 
toppgasen var störst vid injektion av det högflyktiga 
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kolet. Samtidigt ökade järnhalten i sotet och 
kolhalten minskade.  
 

  
Fig. 3 Exempel på spretig Femet (vänster) och 
rundad Femet (höger) textur. 

 
Vid de masugnssimulerade försöken i 
laboratorieskala erhölls vid motsvarande tid den 
högsta reduktionsgraden vid simulerad hög PCR. 
För hög respektive låg simulerad PCR erhölls en 
högre reduktionsgrad för den långsamma 
temperaturhöjningsprofilen jämfört med den 
snabba. Pelletkärnorna dominerades av järnoxid. En 
partikelliknande textur var tydlig i pelletkärnan 
efter simulerad låg PCR, vilket inte var fallet efter 
hög. I pelletperiferin dominerade Femet då 
reduktionsförsöken körts till den högsta 
testtemperaturen, 1100°C; även järnoxid observeras 
vid en reduktionsgrad av 40 procent. Fig. 4 visar 
exempel på pellettexturer vid 40 procent 
reduktionsgrad för simulerad hög PCR och långsam 
temperaturhöjningsprofil samt simulerad låg PCR 
och snabb temperaturhöjningsprofil.  
 

  
  

  
Fig. 4 Texturer i pelletkärna (vänster) och 
pelletperiferi (höger) vid 40 procent reduktions-
grad efter simulerad hög PCR och långsam 
temperaturhöjningsprofil (övre) samt simulerad 
låg PCR och snabb temperaturhöjningsprofil 
(nedre) 

 
4. Diskussion 
I pellets uttagna med övre schaktsond i EBF 
observerades skillnader i reduktionsgrad beroende 
av injektionskol. Motsvarade skillnader påträffades 
ej vid nedre schaktsond. Förhållanden i reservzonen 
utjämnade skillnaderna. Vid laboratorieförsöken 
medförde en högre simulerad PCR en högre 
pelletreduktionsgrad vid samma reduktionstid. 

Initiala reduktionsförhållanden, såsom temperatur 
och gassammansättning, spelade stor roll för den 
pellettextur som erhölls. Vid laboratorieförsöken 
påträffades liknande texturer vid 40 procent 
reduktionsgrad som vid de högre reduktionsgrader 
som uppnåtts vid 1100°C. En partikelliknande 
textur erhölls i pelletkärnan vid simulerad låg PCR, 
vilket inte var fallet vid simulerad hög PCR. 
Porstorleken i pelletperiferin var större vid 
simulerad hög PCR. Pellets uttagna med den nedre 
schaktsonden i EBF tyder på att en hög 
temperaturnivå och en hög H2-halt var viktiga 
parametrar för att erhålla den rundade Femet 
texturen, som påträffades vid injektion av det 
högflyktiga kolet. Den spretiga Femet texturen 
bildades vid lägre temperaturer samt lägre H2-halt 
och påträffades vid injektion av det lågflykiga 
kolet. Det är troligt att Femet texturerna i 
pelletperiferin påverkade genereringen av fint 
material. Vid nötning fastnade de spretiga 
texturerna i varandra medan detta inte var fallet 
med de rundade Femet texturerna. Skillnaderna i 
Femet textur är troligen en av förklaringarna till den 
större mängden av fint material som genererades 
vid injektion av det högflyktiga kolet då den 
rundade Femet texturen dominerade. 
 
5. Slutsats 

 Initiala reduktionsförhållanden hade en stor 
inverkan på pellettexturen. 

 Valet av injektionskol påverkade pellet-
reduktionsgraden i övre delen av schaktet, 
pelletshållfasthet, finesgenerering samt Femet 
texturen i pellets. 

 Pelleten var lämplig för masugnsdrift vid olika 
PCR. 

 Med finesgenereringen i åtanke skall det låg-
flyktiga injektionskolet väljas vid hög PCR. 
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