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Abstract 
In the anode furnace at the Rönnskär smelter in Skelleftehamn the blister-copper from the 
converter is poled using ammonia in order to reduce the dissolved oxygen in the melt. This is 
done to avoid quality problems at the casting of anodes and also in the following electrolysis 
step. The oxygen content in the melt is reduced from about 0.7-0.9 wt-% to a level of 0.2-0.3 
wt-% in the cast anodes. The purpose of this thesis work is to examine if it is possible to 
increase the utilization factor of ammonia during poling in the existing process.  
 
Three parameters were varied in the conducted full-scale experiments: the number of lances 
used during poling, the flow of ammonia through the lances and the temperature of the melt 
before the poling was initiated. 
 
A utilization factor exceeding 0.55 was observed in experiments where three lances were used 
during poling and the flow of ammonia was below 14 kg NH3/min. The difference in 
utilization compared to the standard poling procedure which is two lances with an ammonia 
flow-rate of about 14 kg NH3/min is relatively small. A large spread in the oxygen content in 
the melt after completed poling was observed during the experiments in which two lances 
were used together with a lower ammonia flow. As the oxygen content in the melt was very 
low in some cases, an excess of ammonia could have been used causing the utilization factor 
to decrease. 
 
For future work it is recommended to verify the results obtained in this study, a series of 
experiments in which three lances used during poling could be performed. This should be 
done to examine whether the difference in utilization is statistically significant but also to 
examine other effects such as wear and clogging in lances and gas outlet. It can also be 
beneficial to explore the possibility of, as an aid to the flowrate of cooling water in the gas-
outlet which is used today, continuously measuring the oxygen content in the melt during the 
poling. This is to further increase the ability to control the process and to more accurately 
determine an appropriate endpoint for the poling. 

 

 



 

Sammanfattning 
I anodugnen på Rönnskärsverken i Skelleftehamn polas blisterkopparn från konvertern för att, 
med ammoniak, reducera det inlösta syret i smältan. Detta görs för att undvika 
kvalitetsproblem vid anodgjutningen samt elektrolysen. Syrehalten minskas från ca 0,7-0,9 
wt-% i smältan till en halt av 0,2-0,3 wt-% i de färdiggjutna anoderna.  Syftet med detta 
examensarbete är att i befintlig process undersöka om det finns något körsätt som ökar 
verkningsgraden för ammoniak under polningen. 
 
Under försöksserien, som utfördes i fullskala, varierades tre parametrar: antalet lansar som 
används under polning, ammoniakflödet genom lansarna och smältans temperatur innan 
påbörjad polning.  
 
En verkningsgrad som översteg 0,55 observerades under försöken där tre lansar användes 
under polning och ammoniakflödet hölls lägre än 14 kg NH3/min. Skillnaden i verkningsgrad 
jämfört med standardförfarandet som är två lansar med ett ammoniakflöde på 14 kg NH3/min 
är dock relativt liten. En stor spridning i syrehalten efter avslutad polning kunde observeras 
under försöken där två lansar användes tillsammans med ett lägre ammoniakflöde. Syrehalten 
efter polning var i vissa fall väldigt låg innan polningen avslutats. Detta kan bero på att ett 
överskott av ammoniak använts vilket medför att verkningsgraden påverkats negativt.  
 
För att verifiera resultaten som erhållits i denna studie rekommenderas det att utföra en 
försöksserie där tre lansar används under polning. Detta för att undersöka om skillnaden i 
verkningsgrad är statistiskt signifikant men även för att undersöka effekter som bland annat 
slitage, igensättning i pollansarna och risken för igensättning i gasuttag. Det kan även vara 
fördelaktigt att undersöka möjligheten att, som ett komplement till dysvattenkurvan samt 
poldiffen som idag används som stöd för operatörerna för att bestämma tidpunkt för 
polningens avslut, kontinuerligt mäta syrehalten i smältan under polningsförloppet. Detta för 
att ytterliggare öka möjligheten att styra processen och säkrare bestämma en lämplig 
slutpunkt för polningen.  
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1. Inledning 
Rönnskärsverken i Skelleftehamn byggdes år 1928 - 1930 med syftet att förädla den malm 
som bröts i Boliden som tidigare exporterats till smältverk utomlands. Dess speciella 
sammansättning begränsade mängden som smältverken kunde ta in varför beslutet om 
byggnationen av Rönnskärsverken togs år 1927. Rönnskär är idag ett av världens mest 
effektiva och renaste kopparsmältverk och har ca 850 anställda. Det är även en av världens 
största anläggningar för återvinning av koppar och ädelmetaller.  
 
Huvudprodukterna som produceras på Rönnskär är idag koppar, zinkklinker, bly, ädelmetaller 
samt svavelsyra. Ungefär 20 % av kopparproduktionen på Rönnskär kommer från återvunnet 
material [1] medan motsvarande siffra för zink, guld och silver är 75 %, 55 % och 35 %. Efter 
expansionen i Aitik väntas ca 50 % av den slig som levereras till Rönnskär härstamma från 
Bolidens interna produktion [1]. En översikt av huvudsakliga processteg på Rönnskärsverken 
visas i Figur 1.   
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Figur 1. Översikt av processteg på Rönnskär [2] 
 
Som visas i Figur 1 kan sligen antingen behandlas i ett rostningssteg innan materialet smälts i 
den elektriska smältugnen eller torkas och smältas i flashugnen innan skärstenen sänds till 
konvertern. I konverteringen oxideras och avlägsnas en stor del av föroreningarna innan 
blisterkopparn skickas till anodugnen.  
 
Fokusen för detta examensarbete är på polningssteget i anodugnen där ammoniak injiceras i 
smältan för att eliminera inlöst syre i blisterkopparn. Syftet med detta projekt är att i befintlig 
process undersöka om det finns något körsätt som ökar verkningsgraden för ammoniak under 
polningen. Polningen är det sista pyrometallurgiska raffineringssteget innan kopparn gjuts i 
kokiller till anoder som sedan i elektrolysverket renas ytterliggare till en renhet av ca 99,996 
wt-%. 
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1.1 Konvertering och Polning 
En kortfattad beskrivning av konvertering och polning i praktiken samt en del av 
processtegens teoretiska aspekter beskrivs i detta stycke. 
 

1.1.1 Konvertering 
Kopparkoncentratet smälts antingen i den elektriska smältugnen eller i flashugnen, se Figur 1. 
Innan sligen når den elektriska smältugnen genomgår den ett rostningssteg i 
virvelbäddsugnen. Den del av koncentratet som smälts via flashugnen torkas innan 
smältningen. Ungefär lika stor mängd skärsten levereras från båda smältenheterna till 
konverteringen [3]. 
 
Skärstensblandningen, som innehåller ungefär 55 wt-% koppar, chargeras i en av tre Pierce-
Smith konvertrar [4]. Smälta fraktas mellan smältenheterna och konvertern i skänkar som 
lyfts med travers. Det krävs vanligtvis 4 skänkar, vilket motsvarar ungefär 200 ton, skärsten 
innan konverteringen kan påbörjas.  
 
Konverteringen kan delas upp i två huvuddelar: slaggblåsning och kopparblåsning där 
slaggblåsningen ytterliggare kan delas upp i två steg: magnetit- och skärstensblåsning [4]. 
 
I slaggblåsningen oxideras huvudsakligen järn och svavel enligt rektionerna [5]: 
 

222

3
SOFeOOFeS   (1) 

 
( ) (2) 2432 353 SOOFeOFeS 
 
Efter magnetitblåsningen tillsätts ytterliggare skärsten och skärstensblåsningen påbörjas som, 
likt magnetitblåset, oxiderar bland annat järnsulfider så att ytterliggare fayalit-slagg bildas. 
Utöver skärsten tillsätts bland annat kylskrot, [3] och sand. Sanden, SiO2, som tillsats bildar 
tillsammans med järnoxiderna en fayalit-slaggfas med relativt låg smältpunkt (ca 1200°C), se 
Figur 2.  
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Figur 2. Fasdiagram för FeO-Fe2O3-SiO2 systemet [6] 
 
Då bindningen i slaggen är av mer jonisk karaktär [7] samt har en lägre densitet [4] kan en 
god separation mellan vitmetall och slaggfas erhållas. Detta gör att en stor del av järnet samt 
andra föroreningar kan avlägsnas med fayalit-slaggen medan svavlet elimineras som gas. Den 
svavelhaltiga gasen används sedan som råvara vid produktionen av svavelsyra.  

 
Figur 3. Fördelningskoefficienter för några ämnen mellan slagg och koppar vid 1250°C [8] 
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Figur 3 visar fördelningskoefficienter där (X) betecknar ämnet X i slaggfasen medan [X] 

är slaggblåsningen avslutats görs en sista avslaggning innan den andra delen av 

opparblåsningen tar vanligtvis 4-5 timmar och avbryts när svavelinnehållet är lägre än 100 

betecknar metallfasen 1250°C. Streckade linjer betecknar en järn-silikat slagg medan 
heldragna linjer betecknar en kalciumferrit slagg [7]. Ett högt värde på 
fördelningskoefficienten visar på att en stor del av föroreningen förekommer i slaggfasen vid 
låga syrepartialtryck. För järn-silikatslaggen kan det observeras att Fe, Zn och till viss del 
även Pb visar på relativt höga fördelningskoefficienter medan As och Sb visar på lägre värden 
och därför kräver en högre syrepotential för att en större andel skall förekomma i slaggfasen. 
 
N
konverteringen, kopparblåsningen, börjar. Smältan består nu främst av vitmetall, Cu2S, som 
skall oxideras till blisterkoppar innan den genomgår vidare raffinering (polning etc.). Några 
huvudreaktioner under kopparblåsningen visas nedan [5]. 
 
K
ppm. För att nå den låga svavelnivån överblåses kopparn vilket gör att 20-30 ton tunnslagg 
(oxidisk koppar) erhålls som används vid nästa konvertercykel [3]. I slutet av blåsningen löses 
även en del syre in i blisterkopparn. För att undvika kvalitetsproblem vid gjutning sänks 
syrehalten med ammoniak i polningssteget. 
 

2222 2

3
SOOCuOSCu   (3) 

 
 (4) 

 
 (5) 

 
et binära fasdiagrammet för Cu-S systemet, se Figur 4, visar en blandningslucka för smältan 

222 6 SOCuSCuOCu 2

Cu 222 SOCuOS 

D
då svavelhalten är mellan 1 %S - 19,5 %S vid 1200°C. Under kopparblåsningen när halten 
underskrider 19,5 % förekommer två skilda vätskefaser. Den kopparrika fasen har en högre 
densitet än den svavelrika och sjunker därför till botten av konvertern [5]. När sedan den 
totala svavelhalten understiger 1 % befinner sig smältan inte längre inom blandningsluckan 
vilket innebär att faserna återigen blir lösliga. Blåsningen fortsätter sedan efter att kopparn 
”vänt” för att ytterliggare sänka svavelhalten i smältan. 
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Figur 4. Binärt fasdiagram för Cu-S [9] 
 
 

 
Figur 5.  Yazawa diagram [10] 
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En översikt över konvertercykeln kan illustreras med ett Yazawa diagram, se Figur 5. 
Isobarerna för PSO2

 bestäms av processförhållanden där normal konverterdrift håller sig 
omkring PSO2

 = 0,15 – 1 atm [7]. Under blåsningen då partialtrycket för svavel minskar samt 
partialtrycket för syre ökar rör sig processen närmare punkten s. Då svavelinnehållet i smältan 
når 1 wt-% fortsätter blåsningen för att ytterliggare minska mängden svavel vilket ger upphov 
till en ökad syrehalt i slutet av kopparblåsningen. Efter avslutad blåsning har blisterkopparn 
vanligtvis en syrehalt på 0,6-0,8 wt-% [11]. 
 
Temperaturen på smältan under konverteringen styrs bland annat med hjälp av andelen syre i 
den syrgasanrikade blästerluften. Detta innebär dels att den andel kylande kvävgas som 
injiceras minskar med ökad andel syrgas medan en ökad drivkraft ges för de exoterma 
reaktionerna där svavel förbränns exempelvis reaktion (1) och (5). För att hålla temperaturen 
på en lämplig nivå under blåsningen tillsätts även kylskrot [5] som vid smältning och 
upphettning kräver energi. 
 

1.1.2 Polning 
Blisterkopparn från konvertern har en kopparhalt på ungefär 98 wt-%. Smältan tappas från 
konvertern i skänkar som sedan med travers fraktas till anodugnen. Den sammanlagda vikten 
som uppmätts med traversvågen för samtliga skänkar rapporteras och dokumenteras. 
 
Då blisterkopparn överblåses i konvertern för att erhålla en låg svavel analys innehåller som 
nämnts tidigare smältan även ca 0,6-0,8 wt-% syre. För att undvika kvalitetsproblem vid 
anodgjutningen och vidare raffinering måste syrehalten i smältan sänkas. För att göra detta 
injiceras ett reduktionsmedel i smältan som reagerar med syret och följer med processgasen. 
Reduktionsmedlet på Rönnskär är ammoniak men valet av reduktionsmedel kan dock variera 
från process till process. Vanliga reduktionsmedel är bland annat naturgas, LPG och olja [5]. 
 
Anodugnen är cylinderformad med diametern 4,2 m och längden 12 m. På ugnens ena 
kortsida finns ett gasuttag där processgaser och stoft sugs ut ur ugnen. Gasen leds via 
gasuttaget till ett kyltorn där en vattendysa kyler gasen till ca 300°C innan stoftet fångas upp i 
strumpfilter. En oljebrännare är placerad på ugnens motstående kortsida. På ugnens långsida 
intill brännaren finns en öppning där blisterkopparn chargeras samt avslaggas. På motstående 
långsida finns ett tapphål, ca 5 cm i diameter, där smältan tappas ur ugnen för att sedan gjutas 
i kokillerna vid gjuthjulet, se Figur 6. 
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Figur 6. Skiss över anodgjuteriet [12] 
 
Den slagg som följt med kopparn från konvertern avslaggas innan temperaturen på smältan 
mäts. Under avslaggningen används en eller flera pollansar för att skjuta slaggen till 
anodugnens öppning, slaggluckan, där den sedan tappas ut. Normalt tappas ca 10 ton slagg ur 
ugnen. Om en stor mängd koppar tappats ur ugnen vid avslaggningen kan slaggskänken 
dekanteras vilket innebär att koppar från slaggskänken försiktigt hälls tillbaka i ugnen. 
 
Den flytande ammoniaken injiceras i smältan där den förgasas och krackas till kvävgas och 
väte. Kvävgasen passerar sedan genom smältan utan att reagera medan vätet reagerar med 
syre för att bilda vattenånga [13]. Polningsreaktionen med väte kan antingen ske med väte 
som radikaler eller med vätgas enligt reaktion (7) och/eller (9) [9]. 
 

 HNNH 62 23  (6) 

 
OHOH Cu 22   (7) 

 

223 32 HNNH   (8) 

 
OHOH Cu 22   (9) 

 
Vilket ger summaformeln: 
 

OHNONH Cu 223 332   (10) 

 
Krackningen av ammoniaken är en endoterm reaktion men på grund av vätets exoterma 
reaktioner är summareaktionen exoterm vilket ger en temperaturhöjning i smältan under 
polning. 
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Syre från atmosfären kan lösa in sig i kopparn under gjutning efter avslutad polning men även 
under omhällning enligt reaktionen [11]. Mätningar som tidigare utförts under gjutning visar 
att syreupptagningen i tappstrålen har större betydelse endast om syrehalten i kopparn efter 
avslutad polning är låg [14]. 
 

CuOO 22   (11) 

 
Lösligheten för syre i koppar är temperaturberoende och är, baserat på det binära Cu-O 
diagrammet se Figur 7, ca 1,5 wt-% vid 1200°C medan lösligheten sjunker med temperaturen 
för att vid 1066°C nå ett värde av 0,39 wt-% vid jämvikt. 

 
 

Figur 7. Fasdiagram för Cu-O [15] 
 
Under polningen kan vätet reagera med kopparn för att sedan oxideras i atmosfären ovanför 
smältan för att bilda kopparoxidstoft vilket syns som en rödbrun rök [16] [11]. 
 

  )(gCuHCuH   (12) 
 

OHOCuOCuH 222)(2   (13) 
 
Polningen pågår i ca 1,5 timme och där sänks syrehalten i koppar från ca 0,7-0,8 wt-% till 
0,15 wt-%. Under polningen används vanligtvis två lansar med ett flöde på ca 14-16 kg 
NH3/min. 
 

1.2 Tidigare Forskning 
Polningen på Rönnskär har tidigare undersökts med kontinuerlig syresond under polning samt 
gjutning. Där har det observerats att syrehalten under polningen sjunker linjärt efter 
avslaggningen, med avseende på polningstid, men om syrehalten drivs till väldigt låga värden 
(under 0,1 wt-%) planar kurvan ut vilket kan bero på den avtagande syreaktiviteten. Det 
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diskuteras även att mängden slagg som följer med blisterkopparn kan påverka 
ammoniakförbrukningen vid reduktionen [13]. 
 
Ytterliggare en undersökning med kontinuerlig syremätning har utförts där bland annat två 
olika placeringar på syresonden har testats. De initiala försöken där syresonden placerats i 
mittersta polstenen visar på en väldigt snabb minskning av syrehalten i smältan. Försöken där 
syresonden placerats i slagglansposten visar emellertid på en mer typisk polningskurva där 
syrehalten sjunker linjärt tills polningen avbryts [11]. 
 
En rad förbättringar på reduktionsprocessen vid anläggningen i Saganoseki uppnåddes i 
samband med bytet från finpulveriserat kol i smältugnsdriften till en reduktionsmetod med 
ammoniak. Antalet dysor som blåser in ammoniak i smältan, inblåsningsdjup, 
inblåsningshastighet och inblåsning av N2 beskrivs som väsentliga faktorer. Drift med tre 
dysor skall ha gett en klart förbättrad effektivitet, men bl.a. på grund av en förhöjd belastning 
på underhåll föredrogs en drift med två dysor. Ett ökat inblåsningsdjup och 
inblåsningshastighet anges ge en bättre omrörning i smältan och därmed öka effektiviteten 
[17]. 
 
Som nämnts tidigare kan många olika reduktionsmedel användas i polningssteget. 
Smältverket i Kosaka använde ammoniak som reduktionsmedel mellan åren 1967 till 1979 
innan bytet till bunkerolja gjordes. Bunkeroljan injicerades, utan att krackas innan, i smältan 
tillsammans med tryckluft [18]. Processgasen, som innehåller en del kvarvande kol [18], 
används för att torka koncentrat i flash- torkenheten efter stoftet samlats upp i ett strumpfilter 
[19]. Medelvärdet för reduktionsmedelförbrukningar var innan bytet 8,6 kg ammoniak/ton 
anodkoppar samt 7,3 l bunkerolja/ton anodkoppar efter bunkerolja började användas. 
Svavelhalten i oljan ansågs kunna orsaka kvalitetsproblem men försök visade att endast en 
liten ökning kunde observeras då endast 10-20 % av svavlet löste sig i kopparn [18]. 
 
Bunkerolja används även som reduktionsmedel tillsammans med en liten mängd tryckluft och 
vattenånga på smältverket i Naoshima. Reduktionen är diffusionskontrollerad vid låga 
syrehalter i smältan vilket gör att reduktionsmedel följer med gasen och reagerar i gasuttaget 
vilket ger en ökad gastemperatur. För att skydda utrustningen samt att öka verkningsgraden 
minskas flödet av reduktionsmedlet när en hög temperatur på gasen observeras [20] [21]. 
 
Polning med förångad nafta har tillämpats på Mount Isa Mines Ltd. i Australien. Det uppges 
att reduktionen med förångad nafta i den processen kan betraktas som en första ordningens 
reaktion. Ett ökat lansdjup upp till 50 cm ger en bättre reduktionshastighet och att kinetiken 
verkar styrd av masstransport av inlöst syre till fasgränsen mellan gas och vätska vid smältans 
yta [22]. 
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2. Material och Metod 

2.1 Försöksplanering 
Vid polningen finns det en rad parametrar som kan kontrolleras. Av dessa bestämdes det att 
tre skulle varieras under försöksserien: antalet lansar som används under polning, 
ammoniakflödet genom lansarna och smältans temperatur innan påbörjad polning. 
 
Ungefärliga gränser inom vilka variablerna ammoniakflöde genom lansarna och smältans 
inkommande temperatur kunde varieras bestämdes i samråd med driftspersonalen. 
Försöksplaneringen gjordes med hjälp av programvaran MODDE från Umetrics. Meningen 
med detta var att använda DOE (design of experiments) för att på ett systematiskt sätt utföra 
försöken och begränsa försöksantalet. En översikt av de parametrar som varierades samt inom 
vilka gränser visas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Beskrivning av parametrar i försöksdesignen 
Parameter Enhet Min Max Beteckning 

Smältans 
temperatur 
innan polning 

°C 1150 1200 Tempin 

Antal lansar 
som användes 
vid polning 

St 2 3 #Lans 

Flöde 
ammoniak per 
lans* 

kg NH3/min 8 14 FNH3
 

 
Variabeln #Lans kan endast, till skillnad från variablerna Tempin samt FNH3

, regleras till två 
bestämda nivåer varför denna benämns som kvalitativ. Tempin samt FNH3

 benämns som 
kvantitativa variabler och varieras på tre nivåer. Till detta valdes en ”full factorial (mixed)” 
design. Detta resulterar i en försöksserie med 12 försök exklusive ”mittpunkter”. Då #Lans är 
kvalitativ väljs mittpunkterna att utföras då två lansar används under polningen. 
 
Variabeln verkningsgrad (VG) användes som svarsvariabel under utvärderingen av försöken. 
Verkningsgraden definieras enligt: 
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NH




  (14) 

 
Där TeorNH3

 är den stökiometriska massa ammoniak, enligt reaktion (10), som krävs för att 
reducera syret i kopparn till den halt där polningen avbryts. MO och MNH3

 är molmassor för 
syre och ammoniak medan Oföre, Oefter, Netto och FörbrNH3

 definieras enligt Tabell 2. 
 

                                                 
* Vid polning med tre lansar användes slagglansen där flödet var begränsat till 8 kg NH3/min 
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2.2 Genomförande 
Försöken genomfördes i fullskala på Rönnskärsverken mellan 2 februari – 12 mars 2010 och 
omfattade totalt 19 smältor. 
 
Då försöken utförs i fullskala finns en rad parametrar som inte kan kontrolleras som t.ex. 
smältans nettovikt medan vissa kan kontrolleras alternativt hållas konstanta under försöken. I 
Tabell 2 visas en översikt över parametrar vid anodugnen och polningen. 
 
Tabell 2. Översikt av parametrar vid anodugnen 
Parameter Källa/mätmetod Förkortning 

Nettovikt smälta [ton] Gjutrapport/Traversvåg Netto 

Ammoniakförbrukning [kg] Gjutrapport/Flödesmätare FörbrNH3 

Temp efter polning [°C] Gjutrapport/Tempmätare Temput 

Syre under gjutning [wt-%] Gjutrapport/Spikprov 
(vakuumrör) från gjutvagga 

Ogjutning 

Polningstid [h] Gjutrapport Tid 

Slagg [ton] Gjutrapport/Traversvåg mslagg 

Syre före polning [wt-%] Spikprov (vakuumrör) taget 
direkt från anodugnen 

Oföre 

Syre efter polning [wt-%] Spikprov (vakuumrör) taget 
direkt från anodugnen 

Oefter 

Järn [wt-%] Snabbanalys Fe 

Nickel [wt-%] Snabbanalys Ni 

Arsenik [wt-%] Snabbanalys As 

Selen [wt-%] Snabbanalys Se 

Silver [wt-%] Snabbanalys Ag 

Antimon [wt-%] Snabbanalys Sb 

Bly [wt-%] Snabbanalys Pb 

Vismut [wt-%] Snabbanalys Bi 

Tenn [wt-%] Snabbanalys Sn 

Aktiva pollansar Driftdator #Lans 

Flöde olja i brännare [kg/h] Driftdator Folja 

Gastemperatur före dysa [°C] Driftdator Tgas f 

Gastemperatur efter dysa [°C] Driftdator Tgas e 

Vattenflöde i dysa Driftdator Fdysa 

Kvävgasflöde i spolstenar Driftdator, låst på program 2* Fkväve 

 

                                                 
* Program 2 innebär att spolsten 2 har ett flöde på 100 kg N2/h medan resterande spolstenar har ett flöde på 50 kg 
N2/h 
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Under försöken togs två typer av prov från smältan: spik- och slantprov. Spikproven togs med 
hjälp av glasstavar som doppas i smältan. Då det råder ett undertryck i glasstaven sugs 
smältan upp i staven då den nedre delen, som doppas i smältan, brister. När provet stelnar får 
det formen av en spik. 
 
Slantproven från ugnen togs med hjälp av en provkopp som innan provtagning var insmord 
med baryt för att förhindra fastbränning av provet i provkoppen. Provkoppen för slantproven 
samt anordningen för spikproven var svetsade på längre rör så att proven kunde tas lite längre 
in i ugnen. 
 
När slaggen från smältan avlägsnats mättes smältans temperatur varefter spikprov och 
slantprov togs från smältan. Beroende på smältans temperatur varierades parametrarna #Lans 
och FNH3

 enligt försöksdesignen, se Bilaga 1. 
 
Tidpunkten då polningen avbröts bestämdes enligt standardpraxis av operatörerna som 
använder trendkurvan för flödet i kyltornets vattendysa samt parametern ”poldiff” för att 
avgöra när rätt syrehalt i smältan uppnåtts. Parametern ”poldiff” är ett mått på skillnaden 
mellan dysvattenflödet under polningen och det ursprungliga dysvattenflöde som observerats 
vid polningens inledande skede, efter avslaggning. 
 
Efter polningen avbrutits och lansarna renblåsits öppnades slaggluckan, se Figur 6, och 
temperaturen på smältan mättes. Om slantprovet som togs innan polning var porigt eller av 
annan orsak av dålig kvalitet togs även slantprov efter polning varefter även ett spikprov togs 
från smältan. Smälta kan under polningen stänka upp från badet samt stelna i gasuttaget och 
påverka gasflödet och därav gasens behov av kylning. Därför gjordes en visuell kontroll av 
gasuttaget efter varje avslutad polning. 
 

2.3 Bearbetning av Resultat 
Analyser samt processdata tabellerades i programvaran Excel där den sedan utvärderades med 
hjälp av punktdiagram samt trendlinjer. En PLS-modell (Partial Least Squares) i 
programvaran SIMCA med VG som svarsvariabel skapades som ett stöd och komplement till 
analysen för att undersöka huruvida ytterliggare samband kunde utrönas från datasetet.  
 
Termodynamiska beräkningar med programvaran FACTSAGE [23] utfördes för att 
kontrollera om halten av föroreningar inom det aktuella temperaturintervallet torde påverka 
syreaktiviteten. Till beräkningen användes databaserna FToxid-SLAGA och FTmisc-CuLQ. 
Analysen från smälta 71 valdes som utgångspunkt för beräkningarna och ämnena Cu, Fe, Ni, 
As, Pb, O och S inkluderades.  
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3. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat som erhållits från den genomförda försöksserien. 
 
Tabell 3 visar under vilka smältor som försöken är genomförda samt de inställningar för 
styrparametrarna som användes under försöken. Den faktiska Tempin som rådde under 
genomförda försök visas här främst för att påvisa svårigheterna i temperaturstyrningen som 
observerades under försöksperioden. Parametern Ftot betecknar summan av det totala 
ammoniakflödet i samtliga pollansar.  
 
Tabell 3. Genomförda försök 
Smälta Tempin 

[°C] 
#Lans FNH3 

[kg/min]
Ftot 

[kg/min]

67 1179 2 11 22 

68 1169 2 11 22 

71 1151 2 14 28 

145 1187 3 14 36 

132 1156 3 8 24 

72 1174 2 11 22 

130 1187 2 14 28 

134 1146 2 11 22 

148 1167 3 14 36 

96 1148 2 8 16 

84 1190 2 8 16 

137 1206 2 11 22 

143 1149 3 11 30 

104 1201 3 11 30 

141 1191 3 8 24 

73 1172 2 11 22 

83 1180 2 11 22 

85 1180 2 11 22 

87 1169 2 11 22 
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I Figur 8-9 visas verkningsgraderna, VG, från genomförda försök vid olika ammoniakflöden. 
Det bör även här nämnas att polningar med tre lansar innebär att slagglansen med ett flöde på 
8 kg NH3/min använts tillsammans med två lansar vars flöde varierats enligt försöksdesignen, 
alltså FNH3

. Vid undersökning av data från försöken kan det konstateras att de fyra försök som 
genomfördes med tre lansar och ett ammoniakflöde på 8 kg NH3/min samt 11 kg NH3/min* 
korresponderar till de försök där högst verkningsgrad har observerats.  
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Figur 8-9. Genomförda försök med två respektive tre lansar vid olika ammoniakflöden. 
 
 

                                                 
*Vid polning med tre lansar användes slagglansen där flödet var begränsat till 8 kg NH3/min 
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Nedan visas resultat från fullskaleförsöken i form av punktdiagram. Eventuella trendlinjer har 
genererats med Excel. 
 

Tempin mot VG

y = 9E-05x + 0,3804

R2 = 0,0003
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Figur 10. Diagram som visar parametrarna Tempin och VG 
 
Inflytandet av smältans begynnelsetemperatur under dessa försök när den når anodugnen, 
Tempin, på verkningsgraden samt ammoniakförbrukning visas i Figur 10-11. Trendlinjerna 
har en väldigt svag lutning samt ett R2-värde på 0,0003-0,0004. R2-värdet kan tolkas som 
variationen i y som förklaras av variationen i x. Detta gör det svårt att från dessa försök säga 
att Tempin påverkar VG. 
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Figur 11. Tempin mot förbrukad ammoniak under polning 
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Oefter mot VG
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Figur 12. Syrehalten vid avslutad polning plottad mot verkningsgrad 
 
Den översiktliga PLS-modellen som gjordes i SIMCA, se Bilaga 4, visade bland annat på en 
möjlig korrelation mellan verkningsgraden (VG) samt syrehalten vid avslutad polning (Oefter). 
Med Excel plottades korrelationen mellan syrehalten i smältan efter polningen kopplat till 
verkningsgraden för försöken, se Figur 12. En trendlinje med positiv lutning samt ett R2- 
värde på 0,43 kan observeras. Figur 13 visar Oefter plottad mot ammoniakförbrukningen 
istället för verkningsgraden. Trendlinjen, med negativ lutning, visar ett R2-värde på ca 0,63. 
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Figur 13. Ammoniakförbrukning mot syre efter avslutad polning 
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Figur 14. Syrehalten efter avslutad polning vid två- och trelansförsök 
 
Figur 14 visar syrehalten efter avslutad polning vid försöken samt antal lansar som använts 
vid respektive halter. Samtliga syrehalter som är väldigt låga (< 0,1 wt-%) erhölls under 
tvålansförsöken. 
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Figur 15. Syrehalten i smältan innan påbörjad polning plottad mot verkningsgraden 
 
Sambandet mellan syrehalten före polningen och verkningsgraden, se Figur 15, har ett lägre 
R2 på 0,09 vilket tyder på en dålig korrelation. Även en relativt liten variation i syrehalt kan 
observeras. Ett försök avviker ut och visar på en ingående syrehalt på 0,5 wt-% samt en lägre 
verkningsgrad. 
 
De termodynamiska beräkningarna i FACTSAGE [23] samt analysen av data som gjordes i 
SIMCA redovisas i Bilaga 3 och Bilaga 4. 
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4. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras och utvärderas resultaten samt observationer som erhölls från den 
utförda försöksserien. 
 
Då utrustning i pilot- eller labskala saknades gjordes valet tidigt att samtliga försök skulle 
göras i fullskala. Det torde även vara, med tanke på projektets syfte, svårt att göra försöken i 
lab- och pilotskala jämförbara med den fullskaliga processen. En rad svårigheter upplevdes 
under projektets försöksperiod, främst temperaturstyrningen. Som tidigare nämnts kan 
smältans temperatur styras i konvertern med till exempel syrgasmängden i blästerluften samt 
mängden tillsatt kylskrot under blåsningen, se kap 1.1.1. Smältans temperatur när den når 
anodugnen kan även påverkas av många andra processrelaterade faktorer som t.ex. hur lång 
tid smältan är i konvertern innan den skickas till anodugnen, temperaturen i anodugnen när 
smältan levereras som i sin tur påverkas av eventuell väntetid mellan inkommande smältor 
samt inställningar på brännaren i anodugnen.  Detta visas även i Figur 10-11 där spridningen i 
den ingående temperaturen kan observeras. Initialt i försöksperioden var intentionen att hålla 
oljeflödet i anodugnens brännare, Folja, konstant men detta var inte genomförbart då brännaren 
ansågs vara ett viktigt verktyg för operatörerna att styra smältans temperatur efter polningen, 
Temput. 
 
En felkälla vid fullskaleförsöken kan givetvis vara att slantprov, spikprov samt 
temperaturmätningar inte kan anses vara representativa. Då slantprov i vissa fall togs före och 
efter polningen, se Bilaga 5, kan en jämförelse mellan slantproven göras för att undersöka 
huruvida dessa visar på stor variation. Med undantag av Fe-analysen från en smälta, smälta 
87, visar proverna på en god överensstämmelse vilket kan tolkas som att provtagningen ger en 
tämligen god uppfattning av smältans analys. Temperaturen mättes i smältans ytskikt varför 
det kan diskuteras om den mätta temperaturen faktiskt återspeglar smältans temperatur eller 
om det kan finnas en temperaturgradient vilket gör att temperaturen varierar i smältan 
beroende på var mätningen görs. Det bör nämnas att spolstenarna och pollansen som använts 
vid avslaggningen tillför viss omrörning i smältan. Temperaturen mättes dock på samma ställe 
som vid standardförfarandet vid varje försök för att göra temperaturen så jämförbar mellan 
försöken som möjligt.  
 
För att minska påverkan på den övriga processen togs en del hänsyn till detta vid valet av 
gränser för parametrarna som ingick i försöksdesignen. Temperatur på den inkommande 
smältan, Tempin, varierades mellan 1150°C – 1200°C. Ett större intervall skulle bland annat 
kanske orsaka problem vid gjutningen där en låg gjuttemperatur kan orsaka fastfrysning 
medan en för hög temperatur försvårar kylningen vid kokillerna. Då temperaturen styrs av ett 
föregående processteg kan en låg temperatur på smältan tillsammans med en störning vid 
traversen som förflyttar smältan till anodugnen ytterliggare sänka smältans temperatur vilket 
var ytterliggare en anledning att inte sänka temperaturintervallet till en lägre nivå. Det skulle 
dock vara intressant att undersöka ett större temperaturintervall för att tydligare se om en 
tendens kan påvisas. Den lägre gränsen för ammoniakflödet i pollansarna, FNH3

, valdes till 8 
kg NH3/min för att undvika att smälta skulle tränga in i lansarna och störa flödet medan den 
övre gränsen på 14 kg NH3/min valdes för att undvika ett alltför högt gasflöde vid försöken 
med tre lansar. Det bör även nämnas att ett antal av försöken med två lansar samt lägre flöde 
tog lång tid att genomföra. Försöken genomfördes dock under en period med lägre produktion 
än normalt vilket, ur en tidsaspekt, underlättade försökens genomförande.  
 
Intentionen var att använda programvaran MODDE för att göra en initial utvärdering av 
resultatet och sedan komplettera denna analys med en utvärdering i SIMCA där fler 
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parametrar kunde inkluderas i modellen. Svårstyrda parametrar som Tempin orsakade en 
höjning i konditionstalet, som är ett mått på hur mycket försökspunkterna avviker från den 
ursprungliga försöksdesignen, för modellen som inte kunde antas vara insignifikant. Detta 
gjorde att EXCEL och SIMCA valdes som verktyg för utvärderingen. Den stora spridningen i 
modellens mittpunkter, vilket kan bero på varierande syrehalt vid avslutad polning, försvårade 
även analysen i MODDE. 
 
I undersökningen valdes verkningsgraden, VG, som svarsvariabel istället för 
ammoniakförbrukningen, FörbrNH3

. Verkningsgraden kan här ses som ett mått på den faktiska 
ammoniakförbrukningen i förhållande till den mängd ammoniak som stökiometriskt krävs för 
att reagera med den mängd inlöst syre i smältan som reagerar under polningen. Då en viss 
spridning på den inkommande syrehalten kunde observeras under försöken, se Figur 15, 
skulle valet av verkningsgrad som svarsvariabel göra dessa försök mer jämförbara.  
 
I försöken observerades det i vissa fall att syrehalten i smältan efter polningen var väldigt låg 
(<0,1 wt-%). En trend kan även observeras, se Figur 12, att verkningsgraden är högre då 
syrehalten vid avslutad polning inte når väldigt låga värden. Denna observation stämmer väl 
överens med tidigare undersökningar [13] där det observerades att syrehaltens minskning inte 
kunde antas vara linjär med avseende på tiden om syrehalten var lägre än 0,1 wt-%. Försöken 
med två lansar där ett ammoniakflöde på 8 eller 11 kg NH3/min användes visade under dessa 
försök en större benägenhet att ge en låg syrehalt efter avslutad polning jämfört med 
motsvarande försök där tre lansar användes, se Figur 14. Det bör dock nämnas att syrehalten 
efter avslutad polning vid ett av försöken, smälta 84, avvek och visade på en syrehalt av 0,15 
wt-%. Gasuttaget blockerades dock under detta försök och rensades under pågående polning 
för att åter öppna kanalen och återställa gasflödet. Då polningens avslut bestäms med hjälp av 
kylbehovet för gasen i gaskanalen påverkades detta troligen av störningen vilket kan göra att 
den avviker från liknande försök.  
 
Försöken där högst verkningsgrad observerades var som tidigare nämnts under smältor där tre 
lansar användes tillsammans med ett ammoniakflöde lägre än 14 kg NH3/min under 
polningen. Skillnaden i verkningsgrad, se Figur 8-9, är dock inte stor jämfört med den 
verkningsgrad som observerats under försöken där verkningsgraden är som högst för försöken 
där endast två lansar använts. Som nämnts tidigare observerades en förbättring av 
verkningsgraden vid anläggningen i Saganoseki vid användandet av tre dysor för att injicera 
ammoniak i smältan [17].  Den snabba lokala reduceringen i smältan som observerades vid 
undersökningar där kontinuerliga syremätningar gjordes då sonden placerades vid spolstenen 
nära pollans 2 [11], jämfört med den långsammare reduktionen om sonden placerades i 
spolstenen vid slagglansen, kan även tyda på att det kan vara en fördel att injicera 
ammoniaken med tre lansar. Det kan därför spekuleras i att injicering av ammoniak med tre 
lansar istället för två ger en något bättre omrörning vilket kan ge en förbättrad verkningsgrad 
även om injiceringshastigheten, FNH3

, är något lägre. 
 
Som tidigare nämnts kunde i dessa försök inte någon tydlig tendens angående temperaturens 
inverkan på verkningsgraden utrönas. Detta kan bero på ett flertal anledningar som t.ex. 
temperaturmätningar, se föregående sida. Det fanns även en möjlighet att då lösligheten av 
syret ökar med ökad temperatur skulle drivkraften för inlösningen av syret från 
ugnsatmosfären öka. Ytterliggare en möjlig effekt av smältans inkommande temperatur kan 
vara att en del av syret skulle kunna bilda oxidiska föreningar och rapportera till slaggfasen 
och elimineras vid avslaggningen. Beräkningen med FACTSAGE [23] på smälta 71, se 
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Bilaga 3, föreslår dock att spannet som temperaturen varierades inom inte var stort nog för att 
ge någon betydande effekt.  
 
Slantprov från smälta 87 samt 145 undersöktes med optiskt mikroskop samt SEM-EDS. I det 
optiska mikroskopet kunde dendrit-liknande strukturer observeras i slantproven som togs 
innan påbörjad polning. När dessa sedan undersöktes i SEM-EDS kunde ingen skillnad 
mellan faserna observeras vilket troligtvis kan bero på låga halter av orenheter i 
blisterkopparn.  
 
Den översiktliga analysen i SIMCA föreslog förutom korrelationen mellan #Lans, Oefter och 
verkningsgraden även en negativ korrelation med analysen för arsenik i smältan. I en 
undersökning där aktiviteten mätts i inert atmosfär för ett flertal legeringar däribland koppar, 
arsenik och syre fanns det att arsenik inte hade någon påverkan på syrets aktivitetskoefficient 
[24]. Det finns därför en möjlighet att den korrelation som observeras kan bero på 
förändringar i det inkommande materialet och den ordning vilken försöken utfördes snarare 
än att arsenikhalten i blisterkopparn påverkar VG. 
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Slutsatser 
I detta projekt kan följande slutsatser dras från genomförda försök samt tillvägagångssättet 
som användes för att bearbeta erhållna resultat.  
 
En verkningsgrad som översteg 0,55 observerades under försöken där tre lansar användes 
under polning och ammoniakflödet hölls lägre än 14 kg NH3/min. Skillnaden i verkningsgrad 
jämfört med standardförfarandet som är två lansar med ett ammoniakflöde på 14 kg NH3/min 
är dock relativt liten. 
 
En stor spridning i syrehalten efter avslutad polning kunde observeras under försöken där två 
lansar användes tillsammans med ett lägre ammoniakflöde. Då syrehalten efter polning i vissa 
fall var väldigt låg innan polningen avslutats kan ett överskott av ammoniak använts varför 
verkningsgraden påverkats negativt. Det skulle vara värdefullt att kontinuerligt mäta 
syrehalten i smältan under polning som ett hjälpmedel för att bestämma när polningen skall 
avslutas. 
 

Framtida arbeten 
För att verifiera ovanstående slutsatser kan en försöksserie där tre lansar används under 
polning utföras. Detta för att undersöka om skillnaden i verkningsgrad är statistiskt signifikant 
men även för att undersöka effekter som bland annat slitage, igensättning i pollansarna och 
risken för igensättning i gasuttag. 
 
Det kan även vara fördelaktigt att undersöka möjligheten att, som ett stöd till dysvattenkurvan 
samt poldiffen, kontinuerligt mäta polningsförloppet för att ytterliggare öka möjligheten att 
styra processen och säkrare bestämma en lämplig slutpunkt för polningen.  
 
Det kan vara fördelaktigt att minska kopparns kontakt med syret i atmosfären under gjutning 
då främst i tappstrålen och rännan. Luft/olja förhållandet i anodugnens brännare kan även i 
framtida studier vara en parameter värd att undersöka då detta kan påverka atmosfären i 
ugnen. 
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Bilaga 1 
Tabellen nedan visar lägena för parametrarna FNH3

, Tempin och #Lans i försöksdesignen. 
 
Smälta nr Tempin #Lans FNH3

96 ‐1 2 lansar ‐1

84 1 2 lansar ‐1

132 ‐1 3 lansar ‐1

141 1 3 lansar ‐1

134 ‐1 2 lansar 0

137 1 2 lansar 0

143 ‐1 3 lansar 0

104 1 3 lansar 0

71 ‐1 2 lansar 1

130 1 2 lansar 1

148 ‐1 3 lansar 1

145 1 3 lansar 1

67 0 2 lansar 0

68 0 2 lansar 0

72 0 2 lansar 0

73 0 2 lansar 0

83 0 2 lansar 0

85 0 2 lansar 0

87 0 2 lansar 0  
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Bilaga 2 
Slantprov, spikprov, vikter, verkningsgrader, ammoniakförbrukning, ammoniakflöden samt 
polningstider från genomförda försök visas i tabeller nedan. 
 

Datum
Tid 

påbörjad
Smälta nr Tempin #Lans FNH3 Netto Oföre

Ammoniak 
förbrukning

Oefter Temput Ogjutning Polningstid VG

02-feb 16:30 67 1179 2 11 280 2683 0,11 1220 0,2 02:15

03-feb 00:59 68 1169 2 11 286 0,8 2426 0,15 1221 0,24 01:52 0,54

04-feb 12:50 71 1151 2 14 279 0,78 2508 1204 0,27 01:44

10-mar 13:45 145 1187 3 14 304 0,66785 2220 0,118 1234 0,24 01:05 0,53

03-mar 15:50 132 1156 3 8 286 0,78 2271 0,15 1211 0,26 01:45 0,56

04-feb 23:20 72 1174 2 11 294 0,77 3081 0,1 1227 0,22 02:30 0,45

02-mar 10:25 130 1187 2 14 324 0,6493 2104 0,1606 1214 0,29 01:20 0,53

05-mar 02:55 134 1146 2 11 261 0,73 2685 0,11 1215 0,21 02:00 0,43

12-mar 00:30 148 1167 3 14 252 0,74615 2077 0,1329 1226 0,23 01:00 0,53

15-feb 15:20 96 1148 2 8 256 0,8616 3912 0,052 1226 0,15 04:00 0,38

10-feb 11:10 84 1190 2 8 290 0,77 3094 0,15 1230 0,25 02:59 0,41

06-mar 13:50 137 1206 2 11 270 0,75785 3241 0,062 1250 0,19 02:40 0,41

09-mar 13:30 143 1149 3 11 325 0,69 1972 0,16 1208 0,25 01:10 0,62

18-feb 20:55 104 1201 3 11 304 0,79455 2569 0,1201 1247 0,28 01:20 0,57

08-mar 15:24 141 1191 3 8 314 0,9 2641 0,117 1244 0,25 01:57 0,66

05-feb 10:10 73 1172 2 11 307 3094 0,06 1221 0,18 02:30

10-feb 02:00 83 1180 2 11 303 0,5 2899 0,09 1211 0,18 02:20 0,30

10-feb 21:20 85 1180 2 11 294 0,76 3849 0,07 1241 0,24 03:05 0,37

12-feb 00:05 87 1169 2 11 333 0,88 4261 0,076 1238 0,18 03:30 0,45
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Smälta nr Fe Ni As Se Ag Sb Pb Bi Sn

67 0,01 0,46 0,16 0,009 0,24 0,064 0,21 0 190

68 0,0155 0,375 0,191 0,036 0,313 0,0722 0,257 133

71 0,003 0,36 0,17 0,016 0,27 0,047 0,08 0,003 74

145 0,004 0,31 0,12 0,11 0,14 0,054 0,1 0 179

132 0,004 0,28 0,15 0,0095 0,17 0,035 0,055 0,005 68

72 0,003 0,39 0,22 0,016 0,25 0,061 0,08 0 170

130 0,003 0,24 0,155 0,0085 0,125 0,0265 0,035 0,0075 81

134 0,0035 0,22 0,16 0,01 0,18 0,0285 0,025 0,0095 46

148 0,0035 0,29 0,13 0,0155 0,13 0,03 0,05 0,0055 64

96 0,003 0,42 0,21 0,018 0,29 0,06 0,08 0,001 82

84 0,002 0,34 0,25 0,02 0,23 0,057 0,07 0,004 73

137 0,005 0,275 0,115 0,011 0,13 0,0295 0,04 0,0055 75

143 0,004 0,295 0,14 0,0125 0,13 0,0395 0,06 0,0045 101

104 0,004 0,47 0,23 0,014 0,16 0,07 0,13 0 412

141 0,005 0,27 0,11 0,01 0,11 0,033 0,05 0,005 78

73 0,003 0,36 0,2 0,02 0,25 0,056 0,1 0 78

83 0,003 0,28 0,25 0,018 0,24 0,053 0,08 0,003 168

85 0,004 0,44 0,27 0,021 0,18 0,057 0,07 0,002 98

87 0,007 0,295 0,275 0,02 0,21 0,0455 0,05 0,011 85
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Bilaga 3 
Plottarna för As, Ni och Pb som funktion av temperatur samt en tillhörande slaggfas som 
erhölls vid FACTSAGE beräkningen, där databaserna FToxid-SLAGA och FTmisc-CuLQ 
användes, visas nedan. I diagrammen betecknar CuLQ och SLAGA#1 kopparfas respektive 
slaggfas. Gasen argon användes för att simulera en inert atmosfär medan övriga halter som 
beräkningarna baseras på kommer från slantprov och spikprov tillhörande smälta 71 som togs 
ur anodugnen innan polningen påbörjats, se tabell nedan. 
 
Element wt-% 
Cu 98,26 
Fe 0,003 
Ni 0,36 
As 0,17 
Pb 0,08 
O 0,78 
S 0,006 
Ar 0,02 
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Bilaga 4 
SIMCA-P+ 11 användes för att skapa en översiktlig PLS-modell över datasetet där 
variablerna Tempin, #Lans, FNH3

, Netto, Oföre, Fe, Ni, As, Ag, Pb, Oefter och det totala 
ammoniakflödet, Ftot, inkluderades medan VG användes som Y-variabel.  
 
Modellen utvärderades med följande plottar: score scatter plot, loading scatter plot, normal 
probability plot av residualer, variable importance plot, coefficient plot och model validation 
plot.  
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VIP-plotten visar att variablerna #Lans, Oefter, As och Ftot har störst betydelse för den 
översiktliga PLS modellen. 
  

 

 
Ovanstående diagram visar att #Lans, Oefter, Ftot, As och även Netto är koefficienter vars 
konfidensintervall inte inkluderar 0 vilket, enligt modellen, betyder att den kan vara 
signifikant.  
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I plottarna t1/u1 och t2/u2 visas den inre relationen mellan X-rymd och Y-rymd. Värdena 
väntas visa på ett linjärt samband med liten spridning. Den spridning som observeras i 
ovanstående plottar visar på att modellen bör förbättras. 
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Bilaga 5 
Slantprov taget före och efter polning från smältan i anodugnen. 
 

Smälta nr
Före/Efter 
polning

Fe [wt-%] Ni [wt-%] As [wt-%] Se [wt-%] Ag [wt-%] Sb [wt-%] Pb [wt-%]

87 Före polning 0,011 0,29 0,28 0,021 0,21 0,045 0,05
87 Efter polning 0,003 0,3 0,27 0,019 0,21 0,046 0,05
130 Före polning 0,003 0,24 0,14 0,007 0,11 0,022 0,03
130 Efter polning 0,003 0,24 0,17 0,01 0,14 0,031 0,04
132 Före polning 0,004 0,28 0,14 0,008 0,16 0,032 0,05
132 Efter polning 0,003 0,28 0,16 0,011 0,18 0,038 0,06
134 Före polning 0,004 0,22 0,16 0,009 0,18 0,028 0,02
134 Efter polning 0,003 0,22 0,16 0,011 0,18 0,029 0,03
137 Före polning 0,005 0,27 0,11 0,011 0,13 0,029 0,04
137 Efter polning 0,005 0,28 0,12 0,011 0,13 0,03 0,04
143 Före polning 0,004 0,29 0,14 0,012 0,13 0,039 0,06
143 Efter polning 0,004 0,3 0,14 0,013 0,13 0,04 0,06
145 Före polning 0,004 0,3 0,12 0,011 0,14 0,054 0,1
145 Efter polning 0,004 0,31 0,13 0,012 0,14 0,054 0,11
148 Före polning 0,003 0,29 0,13 0,016 0,13 0,03 0,05
148 Efter polning 0,004 0,29 0,13 0,015 0,13 0,03 0,05
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