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Sammanfattning 

Vid SSAB EMEA i Luleå framställs råstål
1
 i syrgasugnar (LD) där kolhalten i råjärn 

reduceras till en nivå under 2 % genom reaktion med syrgas. Under processen bildas en 

slaggfas bestående av oxiderade orenheter från metallfasen och slaggbildare. För att förhindra 

att slagg rinner ned i skänken efter att ugnen tömts på råstål använder SSAB EMEA ett 

slaggstopparsystem som kan delas upp i två olika funktioner; detektion av slagg följt av 

mekanisk blockering av tapphål där slagg tvingas tillbaka in i ugnen genom ett högt 

kvävgastryck. Systemet introducerades våren och hösten 2010 vilket medförde att en bättre 

styrning av medföljande slagg kan möjliggöras.  

För att uppnå en optimering av tappningsförfarandet med minskad medföljande slagg och 

maximalt stålutbyte utfördes en metallurgisk processtudie av tappningsförloppet på LD under 

våren 2011. Examensarbetet syftade i att kartlägga vilka parametrar som styr medföljande 

slagg genom att utforma en statistisk modell utifrån flervariabelanalys. Eftersom medföljande 

slagg inte uppmäts i daglig drift utfördes slaggprovtagning och slaggdjupsmätning för att 

möjliggöra en uppskattning av parametern. Beräkningsmetoderna framtogs genom 

litteratursökning och tidigare tillämpningar på SSAB EMEA i Luleå.  

Utifrån uppskattad medföljande slagg tillsammans med stålutbyte och processdata skapades 

statistiska modeller med hjälp av flervariabelanalysverktyget SIMCA-P+ 12.0 (SIMCA) för 

att studera sambanden mellan processvariabler och tappningsutfallen. Starkast modeller 

erhölls då värden på medföljande slagg verifierades utifrån ett mått på detekterad slagg (SMI). 

Med hänsyn till dessa indikerades att främst tillsatt råkalksten under efterspolningen samt 

ståltemperaturen efter blåsslut har en stor negativ inverkan på medföljande slagg, medan 

svavelhalt i chargerat råjärn istället har en stark positiv påverkan. Det fanns även en antydan 

till att ståltemperaturen har en stark positiv korrelation med stålutbytet, vilket medför att 

parametern kan betraktas som essentiell faktor för ett optimerat tappningsförfarande under 

förutsättningen att underlaget är rättvisande.  

Fortsatt utvärdering av modellerna visade på att oavsett ståltyp finns samma förutsättningar 

att minska medföljande slagg genom tillsatsen av råkalksten under efterspolningen. SMI 

uppskattades följa sambandet SMI∙177 kg medföljande slagg. Utifrån modellerna antyddes 

även att ett slitet tapphål bidrar till att omkring 80 kg mer slagg hamnar i stålskänken i 

förhållande till ett nytt tapphål.  

Det finns en misstanke till att olika processförfaranden kan ha en påverkan på resultaten av 

flervariabelanalysen. På grund av detta krävs en fortsatt undersökning av hur sambanden 

mellan medföljande slagg och processvariabler ser ut för ett större underlag.  

 

 

 

                                                      
1
 Olegerat flytande stål innan slutraffinering (1). 



 

 

  



 

 

Abstract 

The production of raw steel
2
 at SSAB EMEA in Luleå is carried out in basic oxygen 

steelmaking furnaces (BOF), where dissolved carbon in pig iron is reduced to a level less than 

2 % through the reaction with oxygen. Simultaneously, a slag phase is formed consisting of 

oxidized impurities from the metal phase and slag formers. To prevent slag from escaping to 

the steel ladle in the end of the tapping performance, SSAB EMEA in Luleå uses a slag 

stopper system consisting of mainly two units; a slag detection device followed by a unit that 

mechanically is forcing the slag back into the furnace. The latter device utilizes a high 

pressure of inert nitrogen gas coming from a nozzle that is positioned in front of the tap hole. 

The slag stopper system was introduced in spring and autumn of 2010 in which the system 

enables a better control of carried-over slag.  

To allow for an optimized tapping performance with a low amount of carried-over slag 

combined with a high iron exchange, metallurgical studies focused on the tapping action were 

performed during spring 2011. The aim of this thesis was to find which parameters that have 

the largest influence on carried-over slag by creating a multivariate statistically model. Since 

no measurements on carried-over slag are normally performed in daily practice, methods to 

estimate this parameter where searched for in the literature. To get an estimation of carried-

over slag, slag samples and measurements on the slag thickness in the ladle were collected.  

Estimated carried-over slag and iron exchange were considered together with process data 

when creating statistical models in the computer program SIMCA-P+ 12.0 (SIMCA). The 

purpose was to enable an evaluation of the correlations existing among process parameters 

and the outcome of the tapping performance. When estimated values for carried-over slag 

were evaluated against a number representing how much slag that had been detected during 

tapping (SMI), statistical models with the strongest correlations were formed. From these, it 

was found that the addition of limestone and the temperature of the steel after oxygen blowing 

have an indicated strong negative correlation with carried-over slag. A reverse but strong 

relationship was also indicated for the sulphur content in charged pig iron. With respect to the 

iron exchange, a strong positive correlation was found with the steel temperature after oxygen 

blowing according to the model. Under the assumption that the statistical models are true, the 

temperature of steel seems to be an essential parameter to control and thereby, to achieve an 

optimized tapping performance in the LD converter.   

During further evaluation of the models it was indicated that the amount of reduced carry-

over slag by adding limestone after oxygen blowing is independent of steel type. According to 

the model, the correlation between SMI and the amount of LD-slag escaped to the ladle was 

found to be SMI∙177 kg. It was also found that an old tap hole in comparison to a new one 

would contribute to 80 kg additional amount of LD-slag in the ladle. However, the models 

must be further evaluated to confirm the indicated correlations between carry-over slag and 

process parameters. This since some underlying process conditions may have contributed to 

misleading results.   

                                                      
2
 Liquid steel before alloying and final refining (1).   
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras examensarbetets bakgrund, syfte och upplägg.  

1.1  Bakgrund 

Framställningen av råstål vid SSAB EMEA i Luleå sker i LD-konvertrar genom 

syrgasblåsning. Processen syftar i att avlägsna kol (C), mangan (Mn), kisel (Si) och andra 

föroreningar löst i råjärn genom oxidation med syre (O). För att kunna separera orenheter från 

råstål tillsätts slaggbildare under blåsning som bildar en separat fas, slagg. Slaggen består 

främst av oxider med varierad sammansättning under blåsningen. När tillräckligt låg kolhalt 

uppnås upphör syrgasblåsningen och råstålet tappas i en skänk. Tappningen sker genom att 

ugnen, sett från en vertikal axel, roteras så att tapphålet närmar sig en nära horisontell position 

som därmed möjliggör att råstålet kan flöda ut ur tapphålet ned i skänken. Slaggstopparen har 

en viktig funktion i detta processteg då slagg ska förhindras att rinna ner i skänken, samtidigt 

som ett maximalt utbyte av stål eftersträvas. Detta för att undvika uppgångar av orenheter i 

stålet samt reducera förbrukningen av desoxidationsmedel.  

1.2  Arbetets syfte och mål 

Under sommaren och hösten 2010 installerades nya slaggstoppare på LD, där den nya 

utrustningen består av, i huvudsak, två enheter; IR-kamera och slaggstoppare. Slagg 

förhindras att rinna ned i skänken genom att slaggstopparen aktiveras och täpper för tapphålet 

efter att en kritisk mängd slagg i tappstrålen detekterats via IR-kameran. Med anledning av att 

den nya slaggstopparutrustningen möjliggör en bättre styrning av medföljande slagg är 

examensarbetets primära syfte att uppnå en god kännedom om hur tappningsförfarandet på 

LD kan förbättras. Med det menas att utforma ett förfarande som resulterar i en minskad 

mängd medföljande slagg med kännedom om hur metoden inverkar på stålutbytet.  

1.3  Arbetets upplägg  

Arbetet kan i huvudsak delas upp i två delar; provtagning och analys av slaggprover samt 

utvärdering genom flervariabelanalys. Provtagningen kan delas upp i två serier, referenser och 

försök, varav den sistnämnda är baserad på utvärderingen av referensprover. Vidare, en 

litteraturstudie utfördes i början av arbetet för att hitta lämpliga metoder att beräkna/uppskatta 

medföljande slagg.  
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2 Process överblick 

Detta avsnitt innehåller en kortfattad beskrivning av verksamheten på SSAB EMEA i Luleå 

som inleds med koks- och råjärnsframställningen och avslutas med färdiga ämnen. En 

betydande del av texten är baserad på Stålboken (2). 

Eftersom detta examensarbete i huvudsak inriktar sig mot LD-processen kommer det 

metallurgiska förloppet vara något mer utförligt beskrivet för denna än övriga delprocesser.  

En schematisk beskrivning av hela processkedjan visas i Figur 1, där varje station är numrerat 

enligt ordningsföljd i kedjan.  

 
Figur 1 Schematisk överblick av stålframställningen på SSAB EMEA i Luleå (2).      

2.1  Koksverk 

Koks används främst som reduktionsmedel vid råjärnsframställningen men har även 

betydande egenskaper för att upprätthålla en god gaspermeabilitet i masugnen. Vid 

tillverkning av koks upphettas stenkol till mer än 1000°C under syrefattiga förhållanden där 

flyktiga ämnen avlägsnas genom torrdestillation. Uppskattningsvis omvandlas 25 % av all C 

till gas som efterbehandlas i en relativt omfattande gasreningsprocess för utvinnande av 

främst energi men även svavel (S), tjära etc. Själva koksframställningen sker i vad som kallas 

koksbatteriet, bestående av en serie smala ugnar sammanlänkade med mellanväggar av tegel. 

I mellanväggarna finns kanaler som värms upp av gas producerat från koksbatteriet, ibland 

även blandat med masugnsgas. Tiden från att stenkol chargerats från kolmaskiner ovanpå 

batteriet till en färdig koksprodukt omfattar cirka 18 timmar. Slutligen transporteras koksen 

på band till masugnen. I Figur 1 är koksverket markerat med nummer 2 i processkedjan och 

avlastningen av stenkol från hamnen illustreras under 1a.    

2.2  Masugn 

I masugnen på SSAB EMEA i Luleå framställs råjärn genom reducering av järnmalm i form 

av pellets från LKAB. Totalt produceras omkring 2,5 miljoner ton råjärn per år i Luleå, där 

varje tappning pågår i cirka 2 timmar. Mellan tappningar är det ett uppehåll på runt 30-40 

minuter. Framställningen av råjärn i masugn sker genom en så kallad reduktions- och 
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smältprocess, där järn i malmen går från en oxiderad solid form till flytande råjärn. Material- 

och gasflöden är motriktade dvs. gasflödet går nedifrån och upp medan råmaterial och 

tillsatsämnen matas ovanifrån och sjunker ned i ugnen under processens gång. Masugnen är 

markerad som nummer 3 i Figur 1.   

I Figur 2 visas en masugn i genomskärning med markerade gas- och materialflöden samt 

temperaturzoner i ugnen. Från toppen matas koks, järnmalmspellets, slaggbildare och övriga 

tillsatsämnen omlott under ett kontinuerligt förlopp, allt eftersom beskickningen sjunker och 

lämnar plats i ugnen. Koksen har en viktig uppgift att upprätthålla en god gaspermeabilitet, 

där gas tillåts passera upp mot toppen. På grund av koksens styckeform och låga reaktivitet 

tillåts även smält råjärn att droppa ned i ugnen.  

 

 
Figur 2 Illustration av en masugn med markerade gas- och materialflöden  (2).      

Under de rådande förhållandena i masugnen mättas råjärnet på C och uppemot 4.5 % C kan 

lösas in i smältan. Andra föroreningar som S, P (fosfor), Si etc. förekommer också. Råjärnet 

tappas vid en temperatur kring 1500°C i en cigarrformad järnvägsvagn som kallas torpedo. I 

denna transporteras råjärnet vidare till stålverket.  

2.3  Svavelrening 

Råjärn som anländer till stålverket tappas från torpedon ned i en råjärnsskänk, som vidare 

transporteras till svavelreningen (markerad med nummer 5 i Figur 1). Varje råjärnsskänk 

betecknas med ett chargenummer, där järnet i skänken följer ett specifikt recept genom hela 

processen fram till stränggjutningen (2). Vid svavelreningen renas råjärnet från S genom att 
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karbid eller magnesiumoxid (MgO) injiceras via en lans ned i skänken. Reaktionen kan 

generellt beskrivas med följande formel: 

                                [1] 

Där hårda [X] och mjuka klamrar (X) betecknar ett ämne löst i metallfas respektive slagg. 

Reaktionen då S renas från råjärn gynnas av hög basicitet, dvs. hög (O
2-

) och låg syreaktivitet 

i stålet, dvs. låg [O] (3). Vidare, slaggen som bildas vid avsvavlingen är flytande och 

skummas av från råjärnet. 

2.4  LD-konverter 

LD är en förkortning av Lins-Donawitz och är en process inom kategorin BOS (Basic Oxygen 

Steelmaking) med syrgasblåsning via en topplans (3). Denna process är markerad som 

nummer 6 Figur 1 där chargeringsförloppet illustreras. SSAB EMEA i Luleå har två LD-

konvertrar i produktion som körs parallellt i processen.    

I denna process sker ”färskning” av råjärn genom syrgasblåsning, vilket innebär att kolhalten 

sänks till en nivå under 2 % och råjärn omvandlas till råstål. Färskning är den reaktion som 

sker då C inlöst i råjärn reagerar med O och bildar kolmonoxid, CO(g). Detta kan ske genom 

två sätt där inlöst C antingen reagerar med syrgas eller med O inlöst i råjärn, se ekvation          

[2] och        [3]. Sekundärt sker även oxidation av andra föroreningar i råjärn under LD-

processen. Exempel på sådana är Si, Mn, V (vanadin), P etc. där den tekniska termen för 

förloppet är raffinering. Kravet på en kolhalt under 2 % beror på att en för hög kolhalt ger en 

negativ inverkan på stålets smidbarhet, vilket är en kritisk egenskap vid senare moment som 

stränggjutning och valsning (2).  

                             [2] 

 

                      [3] 

Figur 3 visar en illustration av en LD-konverter i genomskärning. Ugnskroppen består av en 

yttre mantel av stål som omsluter infodringen, dvs. eldfasta keramiska material. Närmast 

ugnsmanteln ligger ett bakfoder, vilken består av ett keramiskt lager av magnesittegel. 

Bakfodret har en tjocklek på 150 mm och ligger mellan ugnens yttre mantel och slitfodret, 

som i sin tur är det material som ligger ytterst ur ett perspektiv sett inifrån ugnen. Slitfodret 

består av tjärbunden kolmagnesit tegel med kolhalter på 15- och 10 % för tegel i väggar 

respektive botten (4). Slitfodret i botten är något tjockare än motsvarande väggar och har en 

tjocklek på runt 1000 mm istället för 650 mm. Eftersom LD-slagg är basisk utgörs 

infodringen av basiska material för att förhindra att aggressiv slagg reagerar med teglet och 

därmed ökar slitaget.   
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Figur 3 Illustration av en LD-konverter med syrgasblåsning genom en topplans (2).  

Som ett komplement till toppblåsningen i LD-konvertern finns bottenspolning, LBE – Lance 

Bubbling Equipment, för att bland annat uppnå en mer effektiv omrörning. Denna teknik 

tillämpas av SSAB EMEA i Luleå och består av spolelementen som har en tjocklek på 1100 

mm och består av hartsbunden magnesit tegel med en kolhalt på 14 % (4).  

Syrgaslansen består av en vattenkyld kopparlans med ett flertal dysor centrerade mot mitten 

av lansen. Placeringen möjliggör en mer effektiv kylning då kylvatten tillåts cirkulera närmast 

ytan där störst värmeöverföring sker. Syrgasen blåses genom dysorna ned i badet med ett 

flöde, som i skrivande stund, ligger på 400 Nm
3
/min. Lansen är 18 595 mm lång och väger 

2 430 kg.  

I Figur 4 visas processförloppet i en LD-konverter med chargering av skrot och råjärn, följt av 

blåsningsförlopp, provtagning och tappning. Processen inleds med att ugnen vickas till 

chargeringsläge och skrot tippas ned i ugnen genom mynningen. Chargeringen sker från en 

skrotränna där skrotets huvudsakliga uppgift är att fungera som kylmedel under förloppet. 

Detta på grund av att reaktionerna då främst C, Si, Mn och P oxideras är starkt exoterma, dvs. 

värme bildas och processen är därmed självförsörjande ur en energisynpunkt (3). Råjärn 

chargeras vid en temperatur kring 1400°C. Eftersom SSAB EMEA i Luleå producerar 

närmare 500 olika stålsorter där analyskraven skiljer sig mellan sorterna krävs det någon form 

av processkontroll i LD-processen för att uppnå önskvärda resultat (2). Kemiska analyser av 

de material som chargeras i konvertern är därför av stor betydelse för att på bästa sätt kunna 

förutspå och påverka utgången på respektive charge. Bland annat har kiselhalten i råjärnet stor 

påverkan på både värmeutvecklingen och slaggbildningsförloppet. Till skillnad från råjärn, så 

kan chargering av skrot anpassas efter beställd stålsort och på så sätt kan analysbommar 

undvikas.     
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Figur 4 Översikt av chargeringsförloppet i LD-processen (5). 

Efter chargering av skrot och råjärn vickas ugnen tillbaka till sitt ursprungsläge och 

syrgaslansen sänks ned i ett läge styrt efter ett specifikt lansprogram. I samband med blåsstart 

tillsätts eventuellt malm och slaggbildare i form av bränd kalk (CaO) och dolomit (MgO) för 

att fånga upp oönskade ämnen som Si, V, P, Mn etc. allt eftersom dessa raffineras under 

blåsningsförloppet. Vidare, bottenspolning ansluts i samband med syrgasblåsningen. Under 

blåsning mäts temperaturen genom en sublans för att en uppfattning om processen är i behov 

av bränsle eller kylmedel. Färskningsförloppet pågår i omkring 15-20 minuter.  

Efter blåsning höjs syrgaslansen och utifrån sublansprov med uppmätt temperatur och 

syreaktivitet kan en teoretisk kolhalt i råstålet beräknas. Samtidigt tas även ett stålprov, P06, 

som skickas iväg via rörpost till SSAB:s driftlaboratorium för analys. Vid tillräckligt låg 

kolhalt överförs råstålet från konvertern ned i en stålskänk. Detta moment kallas tappning som 

sker genom att konverten roteras efter ett förbestämt tappningsprogram. För att förhindra att 

slagg hamnar i skänken i samband med tappslutet används ett särskilt slaggstopparsystem, 

vilket kommer beskrivas mer utförligt i ett kommande kapitel. I tappstrålen tillsätts 

slaggbildare, desoxidationsmedel och legeringar via ett legeringsrör. Råstålet som bildas i LD 

transporteras vidare till skänkstationerna CAS-OB eller RH för finjustering av 

sammansättning och temperatur. Här omvandlas råstål till stål.        

2.5  Skänkmetallurgi 

Här sker den sista kemiska- och termodynamiska finjusteringen på stålet för att uppnå de 

analys- och temperaturkrav som gäller för den stålsort som ska produceras. På SSAB i Luleå 

kan stålet endera vakuumbehandlas i RH-processen (Ruhrstahl and Heraeus (6)) eller i CAS-

OB (Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling- Oxygen blowing (6)). 

Skänkmetallurgin visas som nummer 7 i Figur 1.  

I RH processen utnyttjas undertryck för att påskynda reaktioner som är tryckberoende, som 

till exempel bildandet av CO(g), se ekvation        [3]. Omrörning av stålet sker genom 
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spolning av argongas och legeringar tillsätts genom en legeringsficka i en syrefri miljö, vilket 

ökar legeringsutbytet. I RH processen tillverkas i huvudsak stålkvalitéer med ultralågt kol (5).   

2.6  Stränggjutning 

Stationen där stål går från flytande- till fast form kallas stränggjutningen. Här gjuts stålet till 

så kallade slabs, rektangulära ämnen med en vikt på runt 25 ton (2). Processen visas som 

nummer 8-10 i Figur 1, där förloppet från tappning av stål ned i gjutlådan fram till färdiga 

slabs illustreras. Gjutningen inleds med att stål med en temperatur omkring 1600 °C, tappas 

från skänken ned i en gjutlåda via ett gjutrör. Gjutlådan fungerar som en stålbuffert, vilket är 

nödvändigt för att upprätthålla en kontinuerlig gjutningsprocess. Detta för att det annars 

skulle vara svårt att hålla ett konstant stålflöde vid exempelvis skänkbyte. Stränggjutningen 

sker i en vattenkyld kokill, en slags gjutform med öppen ovan- och undersida som tillåter 

stålet att passera (Se Figur 1 nummer 9). För att underlätta stålets flöde genom kokillen 

används ett gjutpulver som minskar friktionen mellan gjutplattor och stål (2). Genom en 

kraftig kylning av kokillens gjutplattor får stålet ett yttre stelnat skal, som medför en viss 

krympning och ämnet dras ut på en gjutsträng. Här sker en fortsatt kylning av stålet samtidigt 

som det transporteras vidare mot en kapstation med syrgaslansar. Här kapas ämnet till slabs i 

en specifik längd, ända upp till 11 meter.  

Efter stränggjutning får stålämnen svalna och slutprover tas för att försäkra att rätt 

sammansättning uppnåtts. Stålämnen undersöks även för eventuella fysiska defekter. Vissa 

stål kräver långsam svalning under speciella huvar medan andra kan svalna i snabbare takt. 

Från Luleå lastas stålämnen på tågvagnar och transporteras därefter vidare till Borlänge för 

valsning.    
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3 Teori 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av LD-slagg, fosforrening och 

slaggbildningsförloppet i LD. Kapitlet fortsätter med en kortfattad presentation av 

tillsatsprogram och lanslägen samt processkontroll. Därefter följer ett avsnitt om fysiska 

egenskaper på stål, en fördjupning inom tappningsförfarandet samt en litteraturstudie inom 

metoder att uppskatta mängden medföljande slagg i samband med tappning. Avsnittet 

avslutas med en djupare beskrivning av flervariabelanalysverktyget SIMCA.  

3.1  LD-slagg, slaggbildningsförlopp och fosforrening       

Slaggen är en viktig del av syrgasprocessen. En dålig slagg kan innebära att raffinering av, 

exempelvis, P försämras och processen resulterar i ett stål med en fosforhalt som överskrider 

analyskraven. I detta avsnitt kommer slaggens fysiska och kemiska egenskaper kortfattat 

redogöras för att senare härledas till slaggbildningsförloppet under blåsning. Detta för att ha 

en god kännedom om hur olika processförfaranden kan påverka slaggens egenskaper vid 

färdigblåst och därmed inverka på tappningsförfarandet. 

3.1.1 Beskrivning av LD-slagg 

LD-slagg består till största delen av oxidiska föreningar vars syfte är att fungera som en 

uppsamlare av föroreningar allt eftersom de raffineras från råstålet. Slaggen kan även 

innehålla sulfider, fluorider, klorider och karbid (7). Eftersom den kemiska sammansättningen 

är komplex och obeständig är det svårt att direkt uppskatta egenskaper för en flytande slagg.  

Förenklat kan slaggstrukturen av LD-slagg i flytande form beskrivas genom två olika teorier; 

molekyl- respektive jonteorin, där den förstnämnde antar att slaggen består av en lösning av 

enkla molekyler (CaO, MgO etc.) samt komplexa molekyler. Dessa komplexa molekyler är i 

sin tur produkter från kemiska reaktioner mellan de enkla molekylerna (8). Jonteorin bygger 

istället på antagandet att oxider fullständigt dissocierar till katjoner (Me
2+

) och anjoner (O
2-

) 

som bildar en jonisk lösning tillsammans med komplexa anjoner (5).  

Baserat på molekylteorin uppkom begreppet basisitet, som är ett mått på förhållandet mellan 

basiska och sura komponenter i slagg. Basiska föreningar är, enligt Brønsted´s teori, ämnen 

som har förmågan att ta upp katjoner alternativt ge ifrån sig anjoner (9). Sura föreningar har 

istället motsatta egenskaper i förhållande till basiska. Vad som bidar till att ett ämne är basisk 

eller surt beror på attraktionskrafterna mellan katjon och anjon i oxiden, där svag attraktion 

medför att oxiden är basisk. I LD-slagg är FeO, SiO2 och Al2O3 exempel på sura oxider 

medan CaO och MgO istället är basiska. Basisitet kan definieras i olika versioner; B2, B3, 

B4, BR och optisk basisitet, varav SSAB använder B2, som beräknas enligt följande; 

   
         

          
        [4] 

Genom jonteorin kan LD-slagg förenklat beskrivas genom ett system med silikater i ett fast 

tillstånd som består av ett tredimensionellt nätverk av silikattetraeder (    
  ), där varje 



15 

 

kiselatom binder till fyra syreatomer, som i sin tur binder till två kiselatomer (9). Vid tillsats 

av en basisk oxid till systemet kommer denna avge en syreatom som reagerar med Si och 

bryter upp befintliga Si-O-Si bryggor. Vid tillräckligt höga mängder kan det tredimensionella 

systemet lösas upp totalt. Detta sker när förhållandet mellan basiska oxider och SiO2 (B2) är 

1/2. När B2 är 2/1 sker upplösningen av den sista Si-O-Si bryggan och katjonerna kommer 

inta en placering mellan silikatjonerna (9).   

Viskositeten på slaggen ökar med graden av Si-O-Si bryggor och minskar genom tillsatser av 

basiska oxider (10). En ökad basisitet medför att smältpunkten på slaggen ökar. Dessutom 

minskar viskositeten över smältpunkten som samtidigt blir mindre känslig för 

temperaturförändringar. Förekomst av Al2O3 bidrar istället till att viskositeten ökar då Al
3+ 

kan vara substitut för Si
4+

 och därmed öka graden av Si-O-Si bryggor.    

3.1.2 Slaggbildningsförlopp i LD      

Slaggbildningsförloppet kan delas in tre olika skeden; inledningsskedet, kolfärskningsskedet 

och slutskedet (4). Slaggens temperatur och kemiska sammansättning är viktiga parametrar 

för att möjliggöra en god raffinering och därmed, uppnå en bra sammansättning på råstålet. 

Hur slaggen bildas anses dock vara viktigare än att uppnå en viss sammansättning i 

slutskedet, vilket kan förklaras med att reaktionerna i syrgasprocessen inte uppnår jämvikt 

(11).  

Slaggbildningsförloppet kan dels styras genom tillsatser av slaggbildare (CaO, MgO), men 

även genom tillsatsen av material med kylande eller värmande egenskaper (malm, ferrokisel). 

Dessutom kan slaggens egenskaper även kontrolleras genom lansläge och syrgasflöde (11).   

Slaggen bildar en separat fas som vid blåsslut flyter ovanpå metallbadet. Under blåsning är 

faserna dock inte homogena då det höga syrgasflödet och gasbildningen bland annat medför 

att droppar av metallfasen innesluts i slaggen. Det bildas en emulsion bestående av gas, slagg 

och metalldroppar ovanför metallbadet. Vid kolfärskningen omsluts syrgaslansen av ett 

turbulent flöde av kolmonoxid (CO(g)), som stiger uppåt mot mynningen. Raffineringen av 

föroreningsämnen samt färskningen av C kan därför sägas ske i ett antal olika reaktionszoner i 

ugnen, där utbredningen av en zon styrs av bland annat lansläge, syrgasflöde och 

slaggbildningsförlopp. Omrörning i badet uppnås dels genom den tryckkraft syrgasstrålen har 

på badet precis under lansen, men även under bildandet av CO (g). Ungefär 15 % av den CO 

(g) som bildas förbränns fullständigt till CO2(g) som ansluts till processgasen (4). Bilden till 

vänster i Figur 5 visar hur halten av C, Mn, P och Si i smältan förändras under en normal 

blåsning i en LD-konverter. Kiselhalten tenderar att sjunka till en nära försumbar nivå redan 

efter 30 % av blåstiden, medan nivåerna för Mn och P, halveras efter cirka 20 % av blåstiden, 

för att sedan öka mot slutet enligt figuren. Färskningen av C sker något långsamt i starten för 

att sedan öka stadigt under större delen av förloppet, vilket kan förklaras med den snabba 

raffineringen av Si som är ett starkare reduktionsmedel än C vid de rådande förhållandena.  

Bilden till höger i Figur 5 visar hur halten av slaggens främsta oxider samt basisiteten 

förändras under blåsningsförloppet. Från figuren går det att utläsa att halten av FeO och SiO2 
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stiger kraftigt under blåsperiodens första del, medan inlösningen av CaO, MgO och MnO sker 

något långsammare.  

 
Figur 5 Vänster: Raffineringsprofiler för C, Mn, P och Si under blåsning. Höger: förändring av basisitet samt 

bildningsförlopp av slaggens främsta komponenter under blåsning (4). 

Slaggens sammansättning är starkt beroende av kalkupplösningen, vilken ökar stadigt under 

blåsningsförloppet. Vid tre fjärdedelar av blåstiden stiger den totala slaggvikten kraftigt på 

grund av upplöst CaO, men även till följd av en ökad halt av FeO i slaggen (11).  

I början av blåsningsförloppet är temperaturen i badet kring 1250-1450°C som sedan stiger 

till omkring 1600-1680°C i slutskedet av blåsningen. Temperaturskillnaden mellan slagg- och 

metallfas kan vara uppemot 300°C i inledningsskedet, där temperaturen på slaggen är högre. 

Mot slutet av blåsningen minskar dock skillnaderna till omkring 50°C (11). Fasdiagram är en 

vanlig tillämpning för att uppskatta förändringar i fysiska och kemiska egenskaper på slaggen 

under ett blåsningsförlopp. Vanligast är att titta på ett ternärt fasdiagram med oxiderna CaO, 

FeO och SiO2 eftersom slaggens egenskaper är starkt beroende av kalkupplösningen, som i 

sin tur är beror av dessa. I fasdiagrammet går det att få en uppfattning om, exempelvis, hur 

kalkupplösningen påverkas av ingående kiselhalt i råjärn (11).  

I början av blåsningen när avståndet mellan lans och metallbad är stort, utgörs slaggfasen av 

främst SiO2 och FeO (Se Figur 5). CaO tillsätts rumstempererad vilket medför att halten i 

slaggen är låg under inledningsskedet av blåsningen. Upplösningen av CaO kan förklaras 

genom tre olika skeden (11); 

1. Flytande slagg tränger sig in i kalkporerna, samtidigt som värmeöverföring sker från 

omgivande metall- och gasfaser till slagg. Utsträckningen av detta fenomen beror av 

slaggens viskositet samt storleken på porerna.  

2. En kemisk reaktion mellan 2FeO∙SiO2 och CaO bildar kalciumwustit (CaO∙FeO) och 

dikalciumsilikat (2CaO∙SiO2), där CaO∙FeO är i flytande form medan 2CaO∙SiO2 är i 

fast form under de rådande förhållandena. Beroende på om CaO är hård- eller 

mjukbränd har 2CaO∙SiO2 olika påverkan på kalkupplösningen. För hårdbränd CaO 

sintrar 2CaO∙SiO2 ihop med CaO∙FeO, där produkten bildare ett lager som omsluter 

kalkpartiklarna, vilket förhindrar att CaO löses upp. Mjukbränd CaO är mer porös 

vilket medför att denna omslutning av sintrad 2CaO∙SiO2 och CaO∙FeO inte blir lika 
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tät, vilket är mer gynnsamt för kalkupplösningen. En annan fördel är att en större 

andel flytande CaO∙FeO bildas för mjukbränd CaO, vilket innebär att 2CaO∙SiO2-

lagret löses upp fortare än för hårdbränd CaO.  

3. I slutskedet av blåsningen är temperaturen och FeO-halten i slaggen hög, vilket 

medför att 2CaO∙SiO2-lagret runt kalkpartiklarna mjuknar upp genom kemisk attack 

av FeO, för att sedan lösas upp. Här stiger kalkupplösningen kraftigt.  

Vid tillsats av MgO har studier visat att kalkupplösningen försämras genom utfällning av 

trikalciumsilikat (3CaO∙SiO2) som omsluter kalkpartiklarna (11). Med avseende på 

dolomitupplösningen så sker den långsammare än motsvarande mekanism för CaO. Denna 

långsamma process är orsakad av att bildad magnesiumwustit (MgO∙FeO), med hög 

smältpunkt, bildar ett omslutande lager kring dolomitpartiklarna som medför att porerna täpps 

för.        

3.1.3 Fosforrening 

Följande är till stor del baserat på referens (12). 

En av slaggens viktigaste funktioner är att bidra till en god fosforrening. En låg temperatur 

och hög basisitet är generellt gynnsamt för att öka fördelningen av P från metallbad till slagg. 

En hög FeO halt och slaggviskositet bidrar också till en bättre fosforrening.  

Fosforreningen kan klassas genom att titta på förhållandet mellan fosforhalten i slagg och stål 

enligt följande (5):  

   
    

    
 

       [5] 

 

Där (%P) och [%P] står för % -andelen P i slagg respektive stål. Denna formel går även att 

tillämpa för att uppskatta fördelningen av V mellan slagg och stål.    

2CaO∙SiO2 kan absorbera uppemot 2,6 % P2O5 i inledningsskedet av blåsningen. Vid denna 

tidpunkt innehåller slaggen FeO och fasta partiklar av 2CaO∙SiO2, som flyter ovanpå den 

FeO-rika slaggen. På grund av att 2CaO∙SiO2 inte smälter förrän i slutskedet av blåsningen 

kan P förhindras att återreduceras tillbaka till metallfasen genom att hållas bundet i 

2CaO∙SiO2. Det har även visat sig att en låg ingående kiselhalt i råjärn bidrar till ett snabbare 

bildande av slagg bestående av fasta partiklar. Vidare, fosfornivåer som underskrider 0,010 

vikt-% i råstål är svåra att uppnå för slaggsystem med dolomittillsats eller höga kiselhalter i 

ingående råjärn.  
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3.2  Tillsatsprogram och lanslägen 

I början av blåsningen är det viktigt att erhålla en snabb slaggbildning. Genom ett högt 

lansläge uppnås en ”mjuk” blåsning där järn oxideras till slaggen, vilket främjar 

kalkupplösningen (4). När kolfärskningen kommer igång sänks lansläget för att öka 

omrörningen och därmed minska kolhalten i smältan. Detta kallas ”hård” blåsning där bland 

annat slitaget på infodringen minskar samtidigt som skrotinsmältningen främjas (4). Dock 

medför denna typ av förfarande att FeO halten i slaggen minskar, vilket har en negativ effekt 

på kalkupplösningen. Typ av lansprogram styrs av kiselhalten i råjärn och är därför anpassad 

efter varje charge. I Figur 6 illustreras hur ett specifikt lans- och tillsatsprogram utmärker sig 

under ett blåsningsförlopp.     

 
Figur 6 Illustration över lans- och tillsatsprogram på LD vid SSAB EMEA i Luleå (13). 

3.3  Processkontroll 

Blåstiden är främst beroende av ingående kolhalt i råjärn under ett konstant syrgasflöde, där 

förloppet pågår i omkring 15-20 minuter. För att kontrollera processen uppmäts temperaturen 

under färskningsförloppet genom ett sublansprov där provet möjliggör att tidpunkten för 

blåsslut kan indikeras, men även om processen är i behov av kylmedel eller bränsle 

(rådolomit, ferrokisel). En annan typ av styrmodell är MEFCON, vilken är baserad på analys 

och flöde av processavgasen (4). Efter blåsslut tas ytterligare ett sublansprov, där både 

temperatur och syreaktivitet i råstål uppmäts. I samband med detta tas även ett stålprov, P06, 

som skickas till SSAB:s driftlaboratorium för analys. För att undvika förseningar i driften 

beräknas en teoretisk kolhalt i råstålet utifrån uppmätt syreaktivitet och temperatur vid 

blåsslut. Detta sker under efterspolningen där den beräknade kolhalten avgör om en 

omblåsning är nödvändig. Efterspolningen pågår i några minuter där kvävgas, N2 (g), eller 

argongas, Ar (g) spolas genom spolelement på botten av ugnen för att uppnå en god 

omrörning av råstål och slagg. Under denna period kan även slaggbildare i form av CaO, 

MgO och/eller rådolomit tillsättas för att, bland annat, uppnå en kylande effekt i badet.   
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3.4  Fysiska egenskaper på flytande råstål 

Detta avsnitt är baserat på referens (8).   

Råstål som bildas i LD processen består inte enbart av järn utan innehåller även små halter av 

bland annat inlöst C, Si, Mn, P, S, H (väte), N (kväve) och O. Fysiska egenskaper för flytande 

råstål är därför beroende av dessa grundämnen, där bland annat C, Si och Mn har en viss 

inverkan på viskositeten. Viskositeten påverkas inte bara av den kemiska sammansättningen 

utan styrs även av temperaturen. Denna parameter har även en inverkan på stålets densitet och 

ytspänning, där densiteten för flytande rent järn kan beskrivas med följande uttryck: 

ρ = (8,537 – 0.00115∙T)∙10
3
 kg/m

3
       [6] 

Där temperaturen anges i enheten K.  

I Tabell 1 nedan visas värden för viskositet, densitet och ytspänning för flytande rent järn vid 

olika temperaturer.  

Tabell 1 Viskositet, densitet och ytspänning på flytande rent järn vid tre olika temperaturer. 

Rent Järn 1823 K 1873 K 1923 K  

Viskositet [kg/ms∙10
3
] 5,5 5,1 4,7  

Densitet [kg/m
3
∙10

-3
] 7,07 7,01 6,95  

Ytspänning [J/m
2
∙10

3
] 1800±20 1790±20 1780±20  

Hur C, Si och Mn inverkar på viskositeten av flytande råstål visas i Tabell 2. Ur tabellen 

framgår att viskositeten minskar med ökad halt av C, Si och Mn. 

Tabell 2 Viskositet [kg/ms∙10
3
] för binära legeringar vid en temperatur kring 1823-1873 K. 

 Vikt-% av inlöst grundämne  

Inlöst grundämne 1 vikt-% 2 vikt-% 3 vikt-% 4 vikt-% 

Kol 4,5 4,0 3,7 3,3 

Kisel 4,80 4,70 4,65 4,60 

Mangan 7,0 6,8 6,6 6,4 
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3.5  Tappningsförfarandet 

SSAB EMEA i Luleå utövar QDT (Quick Direct Tapping) som innebär tappning av råstål 

utan analyserad kolhalt. Detta för att stålanalysen för P06 är tidskrävande och kan därför 

orsaka förseningar i driften. För att blåsarna på LD ska ha en uppfattning om tillräckligt låg 

kolhalt uppnåtts beräknas ett skattat värde utifrån uppmätt syreaktivitet och temperatur vid 

blåsslut. Då detta värde samstämmer med rådande analyskrav för det stål som ska produceras 

kan tappningen inledas. Den verkliga kolhalten från stålanalysen används för att kontrollera 

hur väl kolhalten beräknats, men även i syftet att användas som analysunderlag till fortsatt 

behandling i stationerna för skänkmetallurgi. Den skattade kolhalten är baserad på jämvikten 

mellan C och O, där beräkningen tar hänsyn till temperatur, spolvolym samt sena tillsatser av 

malm och ferrokisel (14). För varje charge beräknas en uppskattad tapptid baserat på bland 

annat uppmätt temperatur och kolhalt i stål vid färdigblåst. Tappningen utförs efter 

automatiserad konvertervickning och skänkvagnsstyrning, där ugnsvinkeln beräknas utifrån 

den uppskattade tapptiden som i sin tur styr skänkvagnens rörelsemönster (13). I samband 

med att råstål börjar tappas i skänken startar tillsatsen av desoxidationsmedel, legeringar och 

slaggbildare i tappstrålen.   

3.5.1 Slaggstopparsystem LD 

Tappningen på LD kontrolleras genom ett system bestående av i huvudsak två enheter, IR-

kamera och slaggstoppare, där kameran signalerar till slaggstopparen då en total kritisk 

mängd slagg detekterats i tappstrålen. Vid byte av slaggstopparutrustning mellan våren och 

hösten 2010 var förhoppningen att det nya systemet, bland annat, skulle möjliggöra mer 

konstanta mängder medföljande slagg med maximalt 3 kg slagg/ton stål per tappning.  

Slagg kan detekteras från den tidpunkt tappningen startar fram till tappslut där detektion är 

möjlig på grund av att stål och slagg har olika emissionstal
3
. Slaggindex (SMI) beräknas 

kumulativt i en logfil och är ett mått på hur mycket slagg som detekterats i tappstrålen. I Figur 

7 visas en typisk processbild av en pågående tappning sett via värmekameran. Tappstrålen 

genomskärs av två mätrutor där den övre används för att detektera medföljande slagg via 

mynningen på ugnen medan den nedre istället avser medföljande slagg via tapphålet. För att 

visuellt avgöra när tappningen bör avbrytas visas slaggen som grönfärgad i kamerabilden.   

                                                      
3
 Emissionstal är ett mått på en ytas strålningsegenskaper i förhållande till en ideal svart kropp.    
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Figur 7 Kamerabild av en pågående tappning (13). 

SMI beräknas enligt följande ekvation (15): 

SMI = C∙(FORE∙CRIT)
k
        [7] 

Där FORE motsvarar den % -andel av mätrutan som upptas av tappstrålen och CRIT är % -

andelen slagg som upptar tappstrålens area, medan C och k är konstanter. CRIT och FORE 

registreras 24 gånger i sekunden, där värden på SMI beräknas med samma frekvens. Systemet 

är inställt efter villkoret att bara ta hänsyn till slagg som har en sannolikhet att hamna i 

stålskänken. Med det menas, slagg som detekteras i den övre mätrutan vid en tappningsvinkel 

där medföljande slagg i skänk är mindre troligt försummas vid beräkning av SMI.  

Slaggstopparen på LD, SIMETAL vaicon, visas i Figur 8. Utrustningen är monterad i 

anslutning till tapphålet och består i huvudsak av en dysa och cylinder. När ugnen är vinklad 

90° från sitt ursprungsläge aktiveras slaggstopparutrustningen genom att systemet får tillgång 

till kvävgas. Kvävgasen är inert och används för att mota bort slagg från tapphålet efter att en 

kritisk andel slagg detekterats i tappstrålen. Det som sker är att dysan slungas mot tapphålet 

och genom ett högt kvävgastryck kan slagg förhindras att rinna ned i skänken. 

 
Figur 8 SIMETAL vaicon slaggstopparutrustning. 
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SIMETAL vaicon kan antingen avbryta tappningen efter en signal från IR-kameran eller 

genom en manuell manöver. Det senare bedöms utifrån kamerabilden som visas i 

kontrollrummet. När slaggstopparen slår igen utifrån signal från värmekameran har en kritisk 

% -andel slagg i tappstrålen detekterats under en viss tid. I Figur 9 nedan visas ett utklipp av 

en logfil i slutet av en viss tappning. Kolumn nummer 2 från vänster anger värden för 

detekterad % -andel slagg i tappstrålen (CRIT). När denna överskrider 10 % klassas tillståndet 

som 3 i en skala från 3 till 5, vilket kan tolkas som en varning på att tappningen snart kommer 

avslutas. För att tillståndet ska klassas som 4 enligt skalan krävs att CRIT inte är mindre än 20 

% samt att tappningen befunnit sig i varningsstadiet under en tidsperiod längre än 0,05 

sekunder. Om tillståndet 4 varar i längre än 0,1 sekunder skickas en signal till slaggstopparen 

som därefter slår igen samtidigt som ugnen vickas tillbaka. Tappningen är nu i tillstånd 5. Ett 

sätt att bedöma om en tappning är automatiskt stoppad är då tiden mellan den första till den 

sista 5:an (innan KRIT sjunker till 0 %) är omkring 0,9-1,0 sekunder.  

 
Figur 9 Utklipp av en logfil för IR-kameran. Notera att bilden visar bara en bråkdel av den totala tapptiden. 

3.5.2 Medföljande slagg till stålskänk 

Under tappning av stål från LD är det oundvikligt att en viss mängd slagg tappas med stålet 

ned i skänken. Då LD-slagg vid blåsslut innehåller relativt höga halter FeO, MnO, V2O5 och 

P2O5 ökar förbrukningen av desoxidationsmedel om mängden medföljande slagg är hög, 

vilket bör undvikas av ekonomiska skäl. För fulltätade
4
stål riskeras även uppgångar av, bland 

annat, V och P vilket kan orsaka att analyskraven överskrids. Stora mängder medföljande 

slagg kan även inverka på stålets inre renhet genom inneslutningar i form av produkterna 

Al2O3 och SiO2.  

I samband med tappning på LD kan slagg rinna ned i skänken genom tapphålet eller över 

mynningen på LD-konverten. Det senare fallet är dock numera mer ovanligt då tapphålet har 

justerats till en rät vinkel i förhållande till ugnsmanteln, vilket innebär att slagg som rinner 

                                                      

4
 Fulltätat stål: Stål där O inlöst i stålet bundits i, exempelvis, Al2O3 till den grad att jämvikt uppnåtts.   
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över hamnar sannolikt utanför stålskänken. Av den anledningen kommer slagg över mynning 

antas vara försumbart och hänsyn tas enbart till medföljande slagg genom tapphål. 

Majoriteten av den slagg som detekteras i värmekameran motsvarar den slagg som rinner ut 

efter att stålet tappats klart. En viss mängd slagg detekteras även tidigare under tappningen, 

men har i de flesta fall ett lågt CRIT värde och kan tänkas vara försumbar i förhållande till 

mängden slagg som uppnåtts vid tappslut. I teorin kan medföljande slagg även uppkomma 

genom att slagg sugs ned i tappstrålen i den senare delen av tappningsförloppet när badnivån 

är låg (16). Detta fenomen tros uppstå genom att stål, som har högre densitet än slagg, får en 

rotationsrörelse intill tapphålet. Rotationsrörelsen överförs från stål till slagg, vilket medför 

att virvelbildning uppstår. Slaggens viskositet tros vara en viktig parameter för att kontrollera 

meddragen slagg (17).      

3.5.3 Desoxidation och grovlegering 

När ungefär halva tapptiden har passerat tillsätts material i form av desoxidationsmedel, 

legeringar och slaggbildare från ett legeringsrör ned i stålskänken. För att underlätta 

insmältning av material sker tillsatsen direkt i tappstrålen – vilket även är gynnsamt för 

legeringsutbytet (14). Desoxidationsmedel tillsätt för att minska halten inlöst O i stål men 

även för att öka legeringsutbytet (14). Aluminium (Al) och Si är vanliga syrebindare varav 

den förstnämnde är den starkaste av de två. Nedan visas reaktionen mellan Al och O; 

                             [8] 

Där [Al] och [O] betecknar Al och O inlöst i stålet. Reaktionen är en jämviktsreaktion, vilket 

innebär att inlöst O i stål sjunker vid tillsats av Al upp till en kritisk mängd, därefter avstannar 

reaktionshastigheten och systemet uppnår jämvikt. Eftersom Si är en svagare syrebindare än 

Al innebär det att jämviktsnivån för inlöst O i stål är högre då Si används som 

desoxidationsmedel.    

En viktig aspekt att ta hänsyn till är stålets inre renhet, som påverkas negativt då en stor del av 

de bildade desoxidationsprodukterna innesluts i metallfasen.  
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3.6  Litteratur studie 

Mängden medföljande slagg vid tappning av stål i LD-processen är en parameter som i 

skrivande stund inte uppmäts eller beräknas under normala omständigheter på SSAB i Luleå. 

Med anledning av att den nya slaggstopparutrustningen på LD möjliggör en bättre styrning av 

medföljande slagg är det av intresse att undersöka olika metoder för att uppskatta hur mycket 

slagg som hamnar i stålskänken. Hur pass bra en metod är avgörs dels av hur bra metoden 

beskriver verkligheten, men även hur pass lätt mätvärden kan framtas, dvs. går det praktiskt 

att tillämpa metoden under normala driftförhållanden. Genom att mängden medföljande slagg 

kan bestämmas genom en tillförlitlig och bra metod är det möjligt att undersöka hur 

tappningsförfarandet kan förbättras, dvs. hur mängden medföljande slagg kan styras utifrån 

rådande processförhållanden. Som ett första anslag kommer fokus ligga på att hitta en metod 

där någorlunda korrekta slaggmängder kan uppskattas utifrån den valda metoden.   

I en studie av W. Bading et al. (18) undersöks mätsäkerheten för att uppskatta mängden 

medföljande slagg genom en slaggdjupsmätningsteknik. Metoden testas på tre syrgasugnar 

där samtliga var av typen BOF
5
 men med olika slaggstoppningssystem. På detta sätt 

undersöktes även skillnader mellan olika slaggstoppare med avseende på slaggdjup i skänk. I 

artikeln utvärderas metoden för slaggdjupsmätning genom repetitiva försök där målet var att 

uppnå en liten statistisk spridning i dataunderlaget. Varför noggrannheten i mätmetoden inte 

utvärderades genom att jämföra slaggdjup med en alternativ beräkningsmetod motiverades 

med att det inte fanns någon direkt lämplig teknik att beakta. För varje skänk utfördes 

slaggdjupsmätningar två gånger i tät följd, där spridningen mellan de två mättillfällena visade 

sig vara försumbar. Därför kunde det konstateras att mätteknikens noggrannhet var tillräcklig 

för att utföra mätningar enbart en gång per charge. Utrustningen för slaggdjupsmätningen var 

konstruerad med en provsond monterad på toppen av en sublans. För att skydda sonden och 

sublansen från kontakt med flytande stål omslöts de av en papphylsa. Sonden bestod av två 

detektorer som enligt följande; när den ena signalerade vid kontakt med slagg mätte den andra 

detektorn avståndet från sonden till stålbadet elektromagnetiskt. Via en värmetålig ledning 

skickades elektriska signaler till kontrollrummet där slaggdjupet kunde avläsas. Argongas 

användes för omrörning i skänken inför varje slaggdjupsmätning för att uppnå en homogen 

slagg. I artikeln diskuteras de främsta fördelarna med mätmetoden där det bland annat 

poängteras att mätningen var opåverkad av stänk från smältan då förloppet är tillräckligt kort 

för att papphylsan inte ska hinna antända. En annan fördel som tas upp är att sublansens 

dopphastighet inte har någon påverkan på mätresultatet om hastigheten varierar inom 0,3 till 

1,2 m/s. Mätningar av sublansens position och rörelsemönster ovanför slaggen är inte 

nödvändig vid denna typ av mätutrustning. Mätmetoden sammanfattades i artikeln som 

tillförlitlig med reproducerbara resultat.  

I en studie av Aydemir, Onur (19) baserades beräkningar på medföljande slagg genom en 

massbalans på Al. Skänkslaggen antogs innehålla följande beståndsdelar; bränd CaO, 

aluminiumoxid bildad från tillsatt Al, skänkslagg från föregående charge, medföljande slagg 

samt utlöst tegel från skänk. I studien framgick att mängder på skänkslagg från föregående 

                                                      
5
 BOF –Basic Oxygen Furnace 
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charge samt utlöst tegel inte uppmättes utan istället antogs dessa värden vara i 

storleksordningen 100 kg vardera. Halten Al2O3 i skänkslaggen var även denna en 

uppskattning utifrån medelvärden av tidigare charger. Värden på beräknad medföljande slagg 

utifrån metoden varierade mellan 264-1148 kg. I rapporten fanns varken någon motivering till 

varför metoden tillämpats eller en diskussion kring hur väl metoden kan uppskatta 

medföljande slagg.  

I en studie av Wagner Cezar da Silva et al. (20) diskuteras olika metoder för att kontrollera 

medföljande slagg. I texten framgår att medföljande slagg uppskattats utifrån massbalanser 

baserade på Al, V och P för att jämföra metoderna. Dock saknades även här motivering till 

varför dessa beräkningsmetoder tillämpats.  

Utifrån litteraturstudien upptäcktes en rad olika metoder för att uppskatta medföljande slagg. 

Slaggdjupsmätning beskrevs vara en tillförlitlig metod med avseende på reproducerbarhet och 

noggrannhet. Trots att ingen information hittades angående hur pass väl massbalanser på Al, 

V och P kan uppskatta medföljande slagg så bedöms tillämpningen av respektive metod vara 

en rekommendation i sig. Att uppskatta medföljande slagg genom en massbalans på V har 

dessutom tillämpats under tidigare försökskampanjer vid SSAB EMEA i Luleå. Dock 

omfattade metoden enbart fulltätat stål.   
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3.7  Flervariabelanalys 

När experimentella försök eller en processtudie omfattar ett flertal variabler, K, är utvärdering 

av data genom flervariabelanalys en lämplig metod. På detta sätt kan data hanteras och 

jämföras på ett överskådligt vis så att korrelationer mellan K variabler och N observationer 

lättare upptäcks. Kortfattat kan analysmetoden beskrivas som en vägvisare för att hitta 

värdefull information i ett datamaterial. De vanligaste verktygen inom flervariabelanalys är 

Principalkomponentanalys (PCA) och Partiell minsta kvadrat metod (PLS) som båda är 

baserade på dataprojektering. Projektering av data kan enklast beskrivas genom ett 

koordinatsystem där varje axel motsvarar en variabel. Varje observation kommer ha lika 

många värden som antalet axlar, ett för varje variabel. Det innebär att varje observation 

kommer utmärkas som en punkt i koordinatsystemet med en placering likvärdig dessa värden. 

För ett datamaterial med ett flertal observationer, N, uppnås en svärm av punkter i 

koordinatsystemet, eller vad som kallas K-dimensionella rummet (eller enbart K). Eftersom 

en datamatris oftast består av fler än tre variabler är det av fördel att projektera datasvärmen i 

det flerdimensionella rummet (K) ned till en linje, ett plan- eller hyperplan. En överblick av 

data kan nu uppnås.  

En fördel med denna typ av metod är att hantering av data kan utföras oberoende av en tabells 

dimensioner dvs. det är oviktigt huruvida tabellen innehåller fler variabler än observationer 

eller vice versa. Vidare, metoden är okänslig för andra vanliga företeelser så som brus, 

saknade värden och multikollinjära samband (21) .    

3.7.1 Principalkomponentanalys (PCA) 

Den viktigaste funktionen i PCA är att kunna uppnå en schematisk överblick av data i ett 

flerkomponentsystem (21). Med det menas att en datatabell med många variabler kan 

sammanfattas i ett plan med ett reducerat antal dimensioner i förhållande till det ursprungliga. 

På så vis kan grupperingar, uteliggare och övriga trender lättare upptäckas samtidigt som 

samband mellan observationer och variabler åskådliggörs. PCA kan även användas för att 

hitta samverkan mellan variabler.  

3.7.1.1 Datahantering  

Eftersom processdata ofta loggas i de enheter som uppmäts, där varje parameter har sin unika 

varians, är det lämpligt att omvandla data så att tabellen anpassas till analysmetoden. En av de 

vanligaste metoderna är att normalisera data dvs. variabler med liten numerisk varians får lika 

stor betydelse för modellen som variabler med stor numerisk varians. Detta för att en variabel 

får en ökad beskrivning av en modell i PCA med ökad variation. Normalisering innebär 

därför att variabler får samma utgångsläge, oberoende av variationsspann. Den vanligaste 

tekniken som tillämpas vid normalisering av data är Unit Variance (UV), där parametrars 

standardavvikelse används som måttstock på variationsbredden. Normalisering av variabler 

uppnås genom att dividera de numeriska värdena med standardavvikelsen vilket medför att 

”långa” variabler reduceras och ”korta” variabler stretchas ut (22). Viktigt att tillägga är att 

normalisering inte alltid är nödvändigt, parametrar loggade i samma enhet behöver 

exempelvis inte omskalas. Vid kortfattig information gällande variablers betydelse för en 
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process är UV däremot att föredra. Det är även vanligt att centrera variabler så att 

medianvärdet blir noll för all data. Det uppnås genom att beräkna medelvärden för varje 

variabel och därefter subtrahera det från datamaterialet. I Figur 10 visas schematiskt hur 

förbehandling av data genom UV och centrering medför att variabler får samma utgångsläge 

och inverkan på en modell i PCA, samtidigt som tolkningen av data underlättas.  

 
Figur 10 Normalisering enligt UV och centrering av data medför att variabler får samma variansbredd med 

medianvärdet noll (23). 

Effekten av centrering för en tabellmatris kan illustreras genom ett koordinatsystem där 

normaliserade K variabler motsvarar koordinataxlarna och observationerna är placerade som 

punkter i rummet, Figur 11. Ett medelvärde för datamaterialet får en placering som en punkt 

mitt i svärmen av punkter. Om medelvärden för varje kolumn i matrisen subtraheras medför 

det att rummet omvandlas så att medelpunkten placeras i origo, se Figur 12.      

 

 
Figur 11 Koordinatsystem med normaliserade variabler där punkterna motsvarar observationer (23). 
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Figur 12 Vid centrering av variabler för medianvärdet noll förflyttas datasvärmen så att medelvärdet placeras i 

origo (23).  

3.7.1.2 Signifikanta komponenter 

En metod för att reducera antalet dimensioner för en matris med K variabler är att hitta de 

riktningar i en datasvärm som bäst approximerar samtliga punkter (observationer), där varje 

riktning är en linje i det K-dimensionella rummet. Den första komponenten t1 skapas för den 

tydligaste riktningen i datasvärmen, där linjen skär genom medelvärdet och datamaterialet har 

den största spridningen. Varje observation projekteras på linjen genom minsta 

kvadratmetoden, där koordinatvärdet för varje observation kallas score. I många fall krävs 

ytterligare en eller flera komponenter utöver den första för att kunna förklara spridningen i ett 

datamaterial. Andra komponenten t2 är liksom den första, en linje i K-rummet som skär 

igenom medelpunkten. Första- och andra komponenten ligger i vinkelrät position i 

förhållande till varandra, vilket skapar ett plan som spänner ut- och förklarar spridningen i 

ytterligare en ny dimension. Vid fler än en signifikant riktning i datasvärmen projekteras 

observationerna till ett plan eller hyperplan som utgörs av samtliga komponenter, istället för 

en linje som i fallet med en komponent. I Figur 13 illustreras hur observationer projekteras till 

ett plan som spänns upp av två signifikanta komponenter. Varje observation har sitt unika 

värde, eller score, i planet som beror av hur punkten är placerad i relation till komponenterna i 

det k-dimensionella rummet.  
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Figur 13 Två signifikanta riktningar som spänner upp ett plan i ett tre dimensionellt system. Varje observation 

projekteras till planet som förklarar spridningen i datamaterialet (23).     

Genom att studera ett plan konstruerat utifrån två signifikanta komponenter i ett datamaterial 

kan grupperingar och uteliggare på ett enkelt sätt upptäckas. Ett annat namn för planet är 

spridningsdiagram. För att kunna relatera grupperingar och trender mellan observationer som 

indikerats i ett spridningsdiagram till variablerna krävs det att samtliga komponenter som 

utgör modellplanet kan relateras till originalvariablerna. Varje variabel har sin unika påverkan 

på modellplanet som styrs av hur komponenterna är placerade i det K-dimensionella rummet. 

Figur 14 visar hur ett modellplan i ett tre dimensionellt system är placerad i förhållande till 

variablerna X1, X2 och X3. Symbolerna α1, α2 och α3 är vinklar mellan den första 

komponenten, t1, och variablerna X1, X2 och X3. En variabels påverkan på en komponent kan 

uppskattas genom att beräkna cosinus för vinkeln mellan variabeln och komponenten i det K-

dimensionella rummet. Värdet som beskriver hur en variabel påverkar en komponent kallas 

loading och betecknas p.    

 

 
Figur 14 Illustration över hur signifikanta komponenter är placerade i det K-dimensionella rummet i relation till 

variablerna (23).  



30 

 

För ett system med två signifikanta komponenter kan ett variabeldiagram konstrueras med 

loadings för den första komponenten, p1, på den ena axeln och motsvarande värden för den 

andra komponenten, p2, på den andra axeln. På så vis kan korrelationer mellan variabler 

upptäckas och paralleller kan dras till indikerade trender i motsvarande spridningsdiagram. 

Variabler som är grupperade bär på samma information, dvs. de är korrelerade. Med det 

menas att om det numeriska värdet för den ena variabeln ökar, har det numeriska värdet för 

den andra variabeln en tendens att öka likaså och vice versa.  Motsatt korrelerade variabler är 

variabler vars numeriska värden har negativ effekt på varandra, dvs. då den ena ökar så 

minskar den andra. Dessa är placerade på varandras diagonalt motsatta sida om origo i 

diagrammet. Diagrammet ger inte bara information om samverkan mellan variabler, det är 

även möjligt att utläsa ifall en variabel har stor eller liten påverkan på modellen. Detta 

bedöms genom att uppskatta avståndet från origo, där ett långt avstånd innebär en stor 

påverkan och ett kort avstånd en liten påverkan. 

3.7.1.3 Starka och svaga uteliggare 

I PCA kan både starka och svaga uteliggare upptäckas. Uteliggare är datapunkter som 

antingen antar extrema värden eller som har en svag eller dålig anpassning i modellen. Starka 

uteliggare hittas i spridningsdiagram utanför konfidensintervallet. Dessa kan ha en relativt 

stor påverkan på PCA modellen och i många fall kan en stark uteliggare bidra till att 

materialet får en extra riktning, vilket medför att modellplanet påverkas. Svaga uteliggare 

upptäcks i ett DmodX diagram (Distance to the model in X-space) där avståndet mellan 

observationer och modellplanet visas. Dessa kan indikera på tillfälliga processtörningar under 

den aktuella perioden om en stor andel ligger utanför en viss kritisk gräns, vilket är ett mått på 

det största tolererade avstånd från modellplanet.  

3.7.2 Partiell minsta kvadrat metod (PLS) 

I försöksserier där en eller flera kvalitetsvariabler/responsvariabler, Y, loggas utöver övriga 

processvariabler/förklaringsvariabler, X, är det möjligt att optimera en process utifrån funna 

samband mellan Y och X. PLS kan kortfattat beskrivas som en förgrenad PCA med dubbla 

datamatriser som är sammankopplade genom observationer. Matriserna består av två olika 

typer av variabler, X och Y, där det eftersträvas att uppnå modeller för X och Y, samt hitta 

samverkan mellan de två blocken. Istället för att det bara finns ett rum i X så är det två rum, X 

och Y som hanteras i PLS som i det här sammanhanget motsvarar processvariabler i LD 

respektive medföljande slagg och stålutbyte.  

 3.7.2.1 Datahantering 

På samma sätt som PCA kan data behandlas genom normalisering (UV) och centrering (se 

3.7.1.1 Datahantering). För övrigt, om det är känt att variabler har olika signifikans kan en 

manuell viktning av variablerna vara mer lämpligt att använda än, till exempel, UV.     
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3.7.2.2 Koordinatsystem och signifikanta komponenter 

Den största skillnaden mellan PCA och PLS är att för PLS finns ett rum för X-variabler och 

ett för Y-variabler. Det medför att varje observation kommer motsvara två punkter, en punkt i 

respektive rum. Antalet dimensioner i Y betecknas M och är likvärdigt med antalet 

kvalitetsvariabler. Analysmetodens huvudsakliga syfte är att hitta sambandet för 

observationernas position i X relativt Y. I Figur 15 visas en schematisk illustration över hur 

observationerna, utmärkta som punkter, är placerade i förhållande till X och Y i respektive 

rum. Systemet består av tre processvariabler och en responsvariabel vilket medför att 

observationerna blir placerade efter en linje i Y.  

 
Figur 15 Schematisk illustration av ett system med tre X-variabler och en Y variabel (24).  

Liksom som för PCA blir data lättare att utvärdera om antalet dimensioner reduceras, dvs. de 

starkaste riktningarna i en datasvärm beräknas och objekten (chargerna) projekteras till 

modellplanen i X och Y. Skillnaden mellan PCA och PLS, med avseende på komponenter, är 

att numera måste hänsyn tas till två variabelblock. Med det menas att riktningar i X ska ge en 

bra beskrivning av datasvärmen i det egna rummet samtidigt som en god korrelation till Y ska 

upprätthållas.  

Precis som tidigare kallas värdena för projekterade observationer i X för scores som 

tillsammans utgör vektorn, t1, i X. Denna är den första PLS komponenten som väl 

approximerar datasvärmen i X samtidigt som en god korrelation med vektorn i Y upprätthålls. 

Motsvarande observationer i Y projekteras, varav dessa värden tillsammans bildar vektorn, u1, 

i Y. Hur variabler i X förhåller sig till Y kan studeras genom att titta på relationen mellan t1 

och u1 i ett spridningsdiagram, där ett perfekt samband utgörs av en rät linje av observationer 

med lutningen 1.0. Relationen mellan t1 och u1 kan förklaras med följande ekvation: 

ui1 = ti1 + hi         [9] 

Där hi är ett restvärde.    

Spridningsdiagrammet möjliggör även att uteliggare i X, Y och i relationen mellan X och Y 

kan upptäckas. För att kunna prediktera Y genom variabler i X multipliceras t1 med vikten av 

u1, som betecknas c1 och är ett mått på hur Y-variabeln förklaras av u1. Denna parameter är 

jämförbar med loadings. Skillnaden mellan uppskattat och uppmätt värde på Y kallas 
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restvärde, där en bra modell har små restvärden. Hur olika X-variabler är kombinerade för att 

ge vektorn t1 kan beskrivas genom att titta på vilket inflytande varje enskild variabel i X har 

på vektorn t1, vilket definieras med ett värde, w*. Alltså, X-variabler som är starkt korrelerade 

med Y har alltså en stor påverkan på t1 som kännetecknas med stort numeriskt värde på w*.  

Om första komponenten inte är tillräcklig för att beskriva variationen i Y, krävs ytterligare en 

andra komponent, t2, för att förbättra modellen. Vektorn t2 är vinkelrät mot t1 och utökar 

förklaringen i X, samtidigt som en god korrelation till restvärden, f1, i Y upprätthålls. Dessa 

restvärden motsvarar variationen som inte förklarades av t1. På samma sätt som med en 

komponent kan Y predikteras genom följande ekvation: 

t1u1 + t2u2 = Ŷ          [10] 

Ett sätt att identifiera de viktigaste X-variablerna för modeller i X och Y är genom VIP 

(Variable Influence on Projection), där VIP parametern beräknas utifrån summan av 

kvadranterna för w*. Vid beräkning av VIP tas även hänsyn till den förklarade variansen i Y 

för varje komponent i en modell.  Variabler med VIP>1.0 är de mest betydelsefulla 

parametrarna för modellen. Koefficient diagram tillämpas för att se hur parametrar i X 

inverkar på variabler i Y. Fördelen är att informationen i alla komponenter sammanfattas i en 

vektor, vilket innebär att ett diagram är tillräcklig för att titta på hur variabler i X inverkar på 

en responsvariabel i en modell. Nackdelen är att korrelationen mellan Y-variabler inte visas.   

R
2
 och Q

2
 är två användbara parametrar för att bedöma hur pass bra en modell förklarar X och 

Y, men även hur X förhåller sig till Y. R
2
 är ett mått på hur väl variansen i ett dataunderlag 

förklaras av modellen, medan Q
2
 istället används för att mäta hur väl modellen kan uppskatta 

den framtida variansen. Med ökad komplexitet, dvs. fler variabler och/eller komponenter, 

ökar R
2
 medan Q

2
 ökar till en viss grad för att sedan nå en platå och därefter sjunka, se Figur 

16. Maximal förklarad varians, R
2
, kan alltså inte uppnås utan att inverka på modellens 

förmåga att uppskatta den framtida variansen. En optimal modell uppnås då Q
2
 nått sitt högsta 

värde, vilket motsvarar ett visst antal komponenter för en modell.        

 
Figur 16 Illustration över hur Q

2
 (predikterad varians) och R

2
(förklarad varians) förändras med ökad 

komplexitet (25) .  
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Q
2
Y är ett mått på hur väl modellen kan prediktera Y för nya observationer. För att beräkna 

Q
2
Y för en PLS modell tillämpas en teknik, CV (Cross validation), som är baserad på att dela 

upp data i olika grupper. Utifrån detta skapas nya modeller, där en grupp i taget reduceras från 

underlaget. Därefter testas modellerna genom att använda den reducerade gruppen som 

testunderlag för att uppskatta Y. Skillnaden mellan uppskattade och beräknade värden på Y 

beräknas för varje modell, där kvadratsumman av dessa skillnader används för att bedöma Q
2
 

på den ursprungliga modellen. Riktlinjer för en bra modell är att Q
2
 ≥ 0.5 samt att skillnaden 

mellan Q
2
 och R

2
 inte är större än 0,2-0,3. Utöver CV kan modellens förmåga att uppskatta Y 

för nya observationer bedömas utifrån hur värden på Q
2
 och R

2
 för modellen är relaterade till 

nya parametrar då värden på Y slumpmässigt förändrats medan X-variabler hålls konstanta. 

Bra modeller har R
2
 och Q

2
 värden för original modellen som är större än motsvarande värden 

på de nya modellerna.  I Figur 17 nedan visas exempel på hur beräkningarna ser ut för en 

modell med bra respektive sämre förmåga att uppskatta Y för nya observationer. För 

diagrammet till vänster är skärningen för Q
2
-linjen (blå) under noll, vilket ligger till grund för 

mycket lägre Q
2
-värden för de nya modellerna än originalmodellen. Vidare, R

2
-linjen (grön) 

har en skärning på 0.3, vilket är positivt då denna ska ligga på runt 0,3-0,4 för en bra modell. 

Diagrammet till höger i Figur 17 representerar en modell där det indikeras att enbart 

underlaget för modellen har en bra anpassning.  

 
Figur 17 Diagram över en modell med goda förutsättningar att uppskatta Y-värden för nya observationer 

(vänster) och en modell med sämre förutsättningar (höger) (25). 

3.7.3 Begränsningar inom PCA och PLS 

Statistisk flervariabelanalys genom PCA och PLS är, i förhållande till andra 

dataanalysmetoder okänslig för multikollinjära samband, brus och saknade värden. PCA och 

PLS möjliggör även analys oavsett typ av dataunderlag dvs. tabellen kan innehålla få/många 

variabler. Dock saknas funktioner i verktyget SIMCA som hanterar hur utfallet av 

dataanalysen kan användas för att utforma en försöksplanering eller problemlösning (26). För 

att uppnå en rättvis bild av en process krävs att all relevant data är representerad i underlaget. 

Det beror på att samverkan mellan variabler i ett underlag är en vanlig företeelse, vilket 

medför att viktig information hittas främst inom strukturen av korrelerade variabler (26). Om 

variabler utesluts kan därför viktig information förbises. I PCA och PLS kan det även vara 

svårt att upptäcka samband mellan variabler där effekten av ett förändrat numeriskt värde på 

en variabel antingen ökar eller minskar värdet för en annan (26).                   
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4 Metod 

I detta kapitel kommer arbetets praktiska moment redogöras i den ordningsföljd som försöken 

utfördes under examensarbetet. Det innefattar provtagning och analys, metoder för att 

uppskatta slaggmängden och stålutbytet samt tillvägagångssätt för utvärdering av resultat.    

4.1  Provtagning och slaggdjupsmätning 

Arbetets primära syfte är att få kännedom om hur mängden medföljande slagg vid tappning på 

LD kan kontrolleras. För att kunna kartlägga vilka parametrar som styr, och därmed 

möjliggöra en optimering av tappningsförfarandet, krävs det en metod för att uppskatta 

mängden medföljande slagg. I det här arbetet har slaggmängden skattats genom massbalanser 

och mätning av slaggdjup i stålskänk efter tappning.   

I Figur 18 illustreras var slaggprover togs i processkedjan under försöksperioden i förhållande 

till stålprov P06 och P20, som motsvarar slutprov på LD och förprov på CAS-OB. Som visas 

motsvarar provtillfälle 1 en tidpunkt strax efter P06 dvs. under tappningen av stål medan 

slaggprov 2 togs strax innan förprovet på CAS-OB (P20).     

 
Figur 18 Schematisk beskrivning av provtagningen på LD och CAS-OB under försök. Bilden är en 

rekonstruerad version från (2).   

4.1.1 Slaggprov 

En viktig del av arbetets praktiska moment var provtagning av slagg på stationerna LD 2 och 

CAS-OB 2. För varje charge som följdes togs ett slaggprov i samband med tappning på LD. 

Detta för att få kännedom om slaggens sammansättning vid en tidpunkt som kan korreleras till 

medföljande slagg. För samma charge togs ytterligare ett slaggprov, denna gång på 

skänkstationen CAS-OB precis innan behandlingen av stålet startas. Det provet 

representerade sammansättningen på skänkslaggen efter tappning på LD. Slaggproverna togs 

med enkla redskap i form av en skopa eller stålrör på LD och med syrgasrör på CAS-OB. 

Slaggprov erhölls genom att slagg frös fast på röret då denna doppades i smältan. Inför 

provtagning på CAS-OB spolades skänken med argongas för omrörning av badet. På detta 
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sätt uppnåddes en mer homogen slagg då eventuella olösta klumpar löstes in i slaggfasen. 

Detta kan anses vara ett kritiskt moment för provtagningen då en slagg med olöst material 

medför att sammansättningen på slaggprovet inte är representativ, vilket kan ge konsekvenser 

vid uppskattning av medföljande slagg.     

4.1.2 Slaggdjupsmätning  

I samband med slaggprovtagningen på CAS-OB utfördes även en slaggdjupsmätning där 

tekniken bygger på principen att slagg saknar ledningsförmåga. Utrustningen består av en 

provsond monterad på en sublans där mätningen utförs genom att sublansen sänks ned mot 

badet och när provsonden hamnar i kontakt med slagg kortsluts signalen mellan provsonden 

och en mätutrustning. Här startar mätningen av sträckan som sublansen hinner förflytta sig 

innan sonden får kontakt med stålbadet och kortslutningen bryts.  

4.2  Provberedning och kemisk analys 

Efter varje försöksserie samlades slaggproverna för kemisk analys på SSAB:s 

driftlaboratorium.   Eftersom slaggproverna ibland innehöll fragment av stål, speciellt för 

prover från CAS-OB, gjordes en snabb bedömning och en eventuell grov rensning av slaggen 

innan fortsatt arbete. Detta för att minska slitaget på kross och kvarn men även för bedömning 

av provets kvalité i övrigt. Provberedningen inleddes med att slaggen krossades i en käftkross, 

magnetseparerades och vägdes. Därefter tillsattes bindemedel och provet maldes i en 

ringkvarn under ca 1 minut. Pulvret som bildades efter malning pressades sedan ihop till en 

brikett i en särskild brikettutrustning. Analys av slaggens kemiska sammansättning erhölls 

därefter genom röntgen i en röntgenfluorescens (Thermo Electron corporation XRF 9800, 

ARL 9800 XP, SIM-SEQ XRF) (5).  

4.3  Medföljande LD-slagg 

Som nämnts tidigare utgör metoden för att uppskatta hur mycket LD-slagg som hamnar i 

skänken en kritisk del av arbetet. Detta för att arbetet strävar efter att hitta de parametrar som 

har störst påverkan på medföljande slagg. Om en felaktig metod används blir också 

kartläggningen av viktiga parametrar missvisande, vilket bidrar till att arbetets syfte går 

förlorat. Därför har en stor vikt fokuserats på att hitta en lämplig metod som gäller i alla 

sammanhang, dvs. oberoende av stålsort. Framtagna metoder har dels baserats på vad som 

tillämpats i tidigare studier (se avsnitt 3.6 Litteratur studie) men även internt inom SSAB under 

särskilda sammanhang. Eftersom slaggprover inte tas under normal praxis så har naturligtvis 

även en baktanke funnits till att hitta en tillförlitlig och smidig metod som funkar i daglig 

drift, därav mätning av slaggdjup vid skänkstationen. Slaggdjupsmätning har även utförts för 

att kunna jämföras med beräknade slaggmängder. På så vis var förhoppningen att i slutändan 

kunna korrelera slaggdjupet till en viss mängd medföljande slagg men även att få en 

fingervisning om hur pass tillförlitliga värden som uppnåtts genom massbalanser eftersom de 

två olika metoderna antas vara oberoende av varandra.       

Utifrån ovanstående argument har massbalanser utförts på Al, V och Mg (magnesium).  
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4.3.1 Slaggmängds beräkningar 

Baserad på de framtagna analyserna av slaggprov på LD och CAS-OB kan ett värde på 

mängden medföljande slagg per charge uppskattas genom massbalanser på utvalda kemiska 

föreningar. Den totala mängden slagg i skänken mellan provtagningspunkterna, se Figur 18, 

kan generellt sammanfattas med följande ekvation: 

                                                   [11] 

Där: 

MSk.sl = Mängden skänkslagg mellan provpunkt 1 och 2 (Se Figur 18) [kg]. 

MLD-slagg = Mängden medföljande LD-slagg i stålskänk [kg]. 

MKalk. = Tillsatt finkalk i stålskänk vid tappning [kg]. 

MSynt.sl = Tillsatt syntet slagg vid tappning [kg]. 

MAl.deox = Mängden bildad Al2O3 till slaggfasen genom oxidation av Al [kg]. 

Ekvationen gäller då slaggrester i skänken från föregående charger antas vara försumbar.  

Mängden aluminiumoxid, Al2O3, som bildas och hamnar i slaggen mellan provpunkt 1 och 2 

(se Figur 18) kan beräknas på olika sätt utifrån två utfall. Eftersom provpunkt 2 sker innan 

stålprov P20, som är ingående stålanalys på CAS-OB, är det svårt att direkt uppskatta hur 

mycket Al2O3 som bildats i slaggen vid det aktuella slaggprovstillfället. Detta eftersom det då 

är okänt hur mycket Al som är inlöst i stålet. För att förenkla beräkningen måste följande 

antagande tas; uppgång av Al, [Al], mellan P20 och P06 sker först när jämvikt för 

desoxidationsreaktionen är nådd, dvs. då O inlöst i stål och eventuella oxidationsmedel i slagg 

sjunkit till respektive jämviktsnivå (se 3.5.3 Desoxidation och grovlegering). Eftersom en del 

Al ibland även tillsätts mellan provtillfälle 2 och P20 på CAS-OB måste denna parameter tas 

hänsyn till i beräkningen. Detta ger upphov till två uttryck för att uppskatta Al2O3 bildad i 

slaggen; 

Om MAl dubs(CAS-OB) > MAl,P20: 

                      
      

     
 

 

     [12] 

 

Om MAl dubs(CAS-OB) < MAl,P20:    

                                                   
      

     
 

 

     [13] 

 

Där: 

MAl,dubs(CAS-OB) = Tillsatt Al mellan provtillfälle 2 och P20 [kg]. 

MAl,P20  = Massa Al inlöst i råstål, [Al] vid P20 [kg] 

MAl,dubs(LD)  = Tillsatt Al i stålskänk under tappning på LD [kg]. 

MAl2O3 = Molmassa Al2O3 [g/mol]. 

MAl = Molmassa Al [g/mol] 
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Villkoret angivet för ekvation      [12] innebär att när massan Al inlöst i stålet vid P20 är 

mindre än MAl,dubs(CAS-OB) så kan det antas att all Al som är tillsatt innan provtillfälle 2 

omvandlas till Al2O3. Om fallet istället är det motsatta gäller villkoret givet för ekvation      

[13]. Här är uttrycket baserat på samma argument, men eftersom värdet på MAl,P20 är större än 

MAl,dubs(CAS-OB) betyder det att jämvikt för desoxidation av O är nådd redan genom den 

mängd Al som tillsätts vid LD. Vidare, i ekvation      [12] och      [13] tas ingen hänsyn till 

aluminiumhalten i stålet vid blåsslut på LD (P06).  

Aluminium, Magnesium och Vanadin 

Här beskrivs enbart en beräkningsmetod som tillämpats för att uppskatta medföljande slagg, 

där denna motsvarar beräkningen baserad på Al. Detta eftersom massbalanser på magnesium 

och V har liknande uppsättning.   

Som nämnts tidigare används Al som desoxidationsmedel, ett material för att minska 

syreaktiviteten i stålet genom ämnets egen oxidation. För fulltätade stål tillsätts Al i den 

mängd som krävs för att uppnå jämvikt för reaktionen. Tillsatsen av aluminiumtackor sker 

bland annat i samband med tappning, där samtliga desoxidationsmedel, slaggbildare och 

legeringar tillsätts i tappstrålen genom ett legeringsrör. När skänken anländer till CAS-OB 

sker oftast ytterligare tillsatser av Al, dels i egenskap av desoxidationsmedel men även i vissa 

fall, för att värma stålet.  

Genom att anta att all Al som tillsätts vid LD och/eller CAS-OB innan provtillfälle 2 utgör 

den totala mängd Al i skänken, kan ett skattat värde på medföljande slagg uppnås genom en 

enkel massbalans baserad på ekvation       [11]. Det bygger på antagandet att ingen Al 

ackumuleras i skänken, dvs. kvarvarande slagg från föregående charger antas vara försumbar. 

Eftersom LD-slagg innehåller Al i oxiderad form innebär det att medföljande slagg bidrar till 

att halten ökar i skänkslaggen. Aluminiumoxid introduceras även till skänkslaggen via 

slaggbildare i form av syntetslagg och finkalk, där halten Al2O3 i syntetslagg är kring 43 vikt-

% och endast omkring 0,70% i finkalk. Massbalansen för Al i stålskänken kan, baserat på 

ekvation       [11], skrivas enligt följande; 

           
                                 

           

              
                      

        

 

[14] 

 

Där: 

%Al2O3sk.sl. = Al2O3 halt i skänkslagg [%]. 

%Al2O3LD-slagg = Al2O3 halt i medföljande slagg [%]. 

%Al2O3Synt.sl  = Al2O3 halt i syntet slagg [%]. 

%Al2O3Kalk.  = Al2O3 halt i finkalk [%]. 

Genom att kombinera ekvation       [11] och [14] blir uttrycket för MLD-slagg följande; 

          
              

                                
                             

            
               

 
 

 

[15] 
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Motsvarande metod baserad på V tar hänsyn till eventuella uppgångar mellan P06 och P20 i 

[14] där uttrycket ser ut enligt följande; 

                                                              [16] 

 

Där;  

                       [17] 

Där; 

VP20  = Vanadinhalt i stål vid P20 [%]  

VP06 = Vanadinhalt i stål vid P06 [%] 

MStål = Massa stål i skänk [kg] 

En kombinerad beräkning mellan V och Al utfördes som komplement till de övriga 

metoderna. Denna baserades på beräknade mängder skänkslagg utifrån massbalanser på V 

och Al. Medelvärdet av beräknad skänkslagg mellan dessa användes som en ny bas för att 

uppskatta medföljande slagg enligt ekvation       [11].   

4.3.2 Slaggdjup 

Eftersom tillsatserna i skänken mellan provpunkterna varierar mellan olika charger borde 

också slaggens densitet förändras från charge till charge. Densiteten är nödvändig att veta för 

att, utifrån slaggdjupet, uppskatta medföljande slagg. Eftersom ingen lämplig metod för att 

uppskatta slaggdensiteten fanns tillgänglig under arbetets gång har slaggdjupsmätningarna 

inte omvandlas till uppskattade värden på medföljande slagg. Istället tillämpas denna som ett 

index för att påvisa skillnader mellan charger. Detta index beräknas som kvoten mellan 

uppmätt slaggdjup och summan av bildad Al2O3 och tillsatt slaggbildare enligt:  

Slaggdjupsindex = Slaggdjup/(Aldeox+finkalk+synt.slagg) [18] 

4.4  Beräkning av stålutbyte 

Stålutbytet är en viktig parameter i ett ekonomiskt sammanhang och måste därför tas hänsyn 

till vid en optimering av tappningsförfarandet. Genom att beräkna stålutbytet för varje charge 

kan en flervariabelanalys utföras där olika parametrars inverkan och betydelse kan indikeras. 

På sätt kan det kontrolleras huruvida en metod för att sänka halten medföljande slagg 

påverkar stålutbytet.  

Järn introduceras i LD-processen i form av råjärn, skrot och malm. Eftersom vikterna för 

respektive material registreras är det relativt enkelt att beräkna en total ingående järnvikt. För 

det krävs en kemisk analys på råjärn samt skrot, medan malmen kan antas innehålla en 

konstant järnhalt (≈ 70 %) enligt molmassaförhållandet 2Fe/Fe2O3. Beräkning av stålutbytet 

kan sammanfattas med följande ekvation: 

MFe,Skrot + MFe, Råjärn + MFe, Malm = MFe, Stålskänk  [19] 

Där: 
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MFe,Skrot   = Massa järn i skrot [kg] 

MFe, Råjärn = Massa råjärn [kg] 

MFe, Malm = Massa järn i malm [kg] 

MFe,Stålskänk = Massa järn i skänk [kg] 

MFe,Skrot är beroende av vilken skrotkvalité som chargeras i ugnen. Totalt finns 8 olika 

kombinationer av skrot som kan chargers i LD. Varje skrotmix består i sin tur av flera olika 

skrottyper, där varje typ har en viss kemisk analys. I bilaga I hittas sammansättningen av 

respektive skrotmix i form av skrottyper med tillhörande kemisk analys.  

MFe,Stålskänk beräknas utifrån uppmätt tappad vikt från LD ned i skänken. Eftersom tappad vikt 

utgörs av både stål och slagg är MFe,Stålskänk beroende av mängden medföljande slagg.  Med 

tanke på att vikten för medföljande slagg är mycket mindre än tappad vikt anses dock dess 

inverkan på stålutbytet vara väldigt liten.  

4.5  Tillvägagångssätt för kartläggning av parametrar  

4.5.1 Referens- och försöksprover 

För att få en idé om hur olika parametrar påverkar medföljande slagg togs referensprover på 

sammanlagt 15 charger. Slaggmängder beräknades genom de metoder som beskrivits tidigare 

(se avsnitt  4.3 Medföljande LD-slagg). Därefter skapades ett dataunderlag med utvalda 

variabler och beräknade slaggmängder. Utifrån detta utfördes en flervariabelanalys i SIMCA 

för att titta på indikerade korrelationer mellan processvariabler och medföljande slagg.  

Baserat på flervariabelanalysen av referenschargerna utfördes försök med avseendet att öka 

den numeriska spridningen på de viktigaste variablerna. Detta för att uppnå en större inblick i 

hur sambanden ser ut och om det praktiskt är möjligt att minska medföljande slagg genom 

dessa variabler. Försöken utvärderades genom en ny flervariabelanalys i SIMCA med samma 

processvariabler. Visionen var att hitta en modell som med hög statistisk noggrannhet kan 

prediktera medföljande slagg. Detta för att senare hitta en optimal praxis som möjliggör att 

medföljande slagg kan styras.  

4.5.2 Variabler 

LD-processen är inte en kontinuerlig process. Med det menas att varje charge kan betraktas 

som unik i förhållande till andra charger. Dock kan en charge påverka en annan genom att 

rester lämnas kvar i ugnen efter tappning. Exempel på detta kan vara slagg från inslaggning 

och rusor (påkladdningar) efter mynningsrens. Om dessa faktorer försummas och varje charge 

antas vara oberoende av andra charger, kan LD-processen studeras genom att dels titta på 

samband mellan process- och resultatvariabler inom en charge, men även genom att studera 

samband mellan charger. Det kräver att all relevant processdata samlas för varje charge. 

Eftersom LD-processen omfattar hundratals variabler, där olika variabler loggas med olika 

frekvens, skulle en variabelanalys baserad på alla dessa parametrar innebära ett alltför 

omfattande arbete. Detta för att hämtning och hantering av data skulle innebära ett alltför 

tidskrävande moment i arbetet. Därför, för att förenkla utvärderingen av LD-processen har 

relevanta processvariabler plockats ut, men även resultatvariabler i form av analysresultat, 
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slaggindex etc. De variabler som loggats mer än en gång under förloppet redovisas som flera 

variabler, i samma antal som tillfällen då de loggats. På det sättet kan en flervariabelanalys 

utföras för att studera samband mellan variabler i ett tidsperspektiv, samtidigt som 

arbetsbelastningen för hämtning och hantering av data hålls under en rimlig nivå.   

Nedan visas en kort sammanfattning av de kategorier av variabler som tagits hänsyn till i 

arbetet. En mer detaljerad tabell hittas i Bilaga II. 

Responsvariabler 

• Medföljande slagg  

• Stålutbyte  

Processvariabler 

• Tillsatser  

• Analyser  

• Beräknade 

• Temperaturer  

• Flöden  

• Övriga  

Nedan finns en mer utförlig beskrivning av processvariabler som framtagits enbart för detta 

arbete. Dessa finns därför inte tillgängliga i någon av SSAB EMEA:s databaser och kräver 

därför en mer utförlig beskrivning. Även andra variabler som kräver en extra förklaring 

framhävs i texten.   

Viskositet  

I en studie av S. Mazumdar et al. (17) undersöks förekomsten av meddragen slagg som ett 

resultat av virvelbildning i en syrgasugn (se avsnitt 3.6 Litteratur studie). I artikeln undersöks 

även huruvida slaggens viskositet inverkar på virvelstadiet, och därmed medföljande slagg. 

Slutsatsen var att slaggens viskositet har effekt på tappningsförfarandet och att en minskad 

mängd meddragen slagg kan uppnås genom att öka parametern. Utifrån denna studie vore det 

intressant att kartlägga viskositetens betydelse på medföljande slagg i en flervariabelanalys. 

Eftersom denna parameter inte uppmäts och är svår att uppskatta för hand krävs det någon 

form av beräkningsverktyg som kan skatta viskositeten utifrån tillgänglig data. En sådan 

modell finns som tillbehör i dataprogrammet FactSage under Viscosity module. Tillgång till 

beräkningsverktyget tillhandahölls av Luleå tekniska universitet, Avdelningen för industriell 

miljö- och processteknik. I modellen beräknas viskositeten utifrån strukturen på smältan, som 

i sin tur beräknas utifrån en termodynamisk beskrivning via verktyget Modified 

Quasichemical Model (27). Modellen har utformats utifrån experimentella värden på 

parametrar för rena oxider samt utvalda binära- och tertiära oxidiska system.  För beräkning 
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av viskositeten på en oxidisk smälta är enbart ett fåtal parametrar nödvändiga och modellen 

producerar resultat med en tillförlitlighet motsvarande experimentella värden (27). Variabeln 

har beteckningen Viskositet i dataunderlaget och respresenterar slaggens viskositet baserad på 

den kemiska analysen vid provtillfälle 1 och temperaturen vid färdigblåst (P06).  

Slaggstopp och Omblåst 

Variabeln slaggstopp (Slaggstop(Auto=1, manuellt=2) är skapad för att få en inblick i hur 

manuellt eller automatisk slaggstopp påverkar responsvariablerna. Detta har bedömts utifrån 

logfilen för IR-kameran för varje charge. Då slaggstopparen slagit igen tapphålet efter signal 

från IR-kameran har variabeln fått värdet 1 och om förhållandet varit det motsatta har 

variabeln istället fått värdet 2. Variabeln omblåst (Omblåst=2, normal=1) är sammansatt efter 

samma resonemang, dvs. en omblåst charge antar värdet 2 medan det motsatta fallet ger 

värdet 1.  

Tid efter tapphålsbyte och Tapphål Nr. 

Tidsperioden mellan tapphålsbyten har beräknats för att undersöka om ett slitet tapphål har 

någon inverkan på medföljande slagg. Variabeln har beteckningen Antal timmar efter 

tapphålsbyte i underlaget. För att se om placeringen av tapphål kan ha inverkan på 

tappningsförfarandet skapades variabeln Tapphåls Nr som är baserad på vilket tapphål i 

ordningsföljd som varit monterad för respektive charge. Denna har behandlats som en 

kvalitativ variabel vilket innebär att varje värde på Tapphåls Nr tolkas som en egen kategori 

som representeras individuellt i dataunderlaget.  

Slaggbasisitet under tappning 

Utifrån slaggprov på LD beräknades slaggbasisiteten utifrån B2 (se 3.1.1 Beskrivning av LD-

slagg). Denna parameter visas som Slaggbas eft. Spol i underlaget.  

FeO under tappning 

Genom att anta att all järn i slagg vid provtillfälle 1 motsvarar oxiderat järn i form av FeO har 

en variabel införts med beteckningen FeO eft. Spol.  

SMI 

För att titta på om slaggindex kan korreleras till medföljande slagg infördes denna parameter 

som en förklaringsvariabel i flervariabelanalysen med benämningen SMI.  

(%P)/[%P] och (%V)/[%V] 

Den slutgiltiga fördelningen av P och V mellan slagg och stål beräknades enligt ekvation       

[5] utifrån slagganalys vid provtillfälle 1. Dessa hittas som (%P)/[%P] och (%V)/[%V] i 

underlaget.  
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Råkalksten vid efterspolning 

I samband med perioden då examensarbetet utfördes upphörde tillsatsen av rådolomit i LD. 

Istället ersattes materialet med råkalksten av ekonomiska skäl, dock ändrades inte 

beteckningen för variabeln. Rådolomit eft.spol[Kg/Ton RåJ] motsvarar alltså råkalksten och 

inte rådolomit.   
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5 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt kommer examensarbetet praktiska moment utvärderas och diskuteras i den 

ordning som arbetet utfördes under perioden. Inledningsvis presenterar en kortfattad 

utvärdering av olika beräkningsmetoder. Därefter behandlas resultaten för både referenser 

och försök. De slutgiltiga modellerna för flervariabelanalysen sammanfattas i ett separat 

avsnitt där likheter och skillnader diskuteras mellan modeller och för underlaget. Kapitlet 

avslutas med en sammanställning av resultaten med syftet att klarlägga hur medföljande 

slagg kan reduceras. 

5.1  Beräknade slaggmängder 

Utöver beräknade värden på medföljande slagg baserat på Al, V och MgO har även 

beräkningar baserats på P, Si och CaO. Dock har dessa metoder visat sig vara sämre 

anpassade till olika stålsorter. Den slutsatsen bygger på att många beräkningar resulterade i 

negativa värden på medföljande slagg, vilket ansetts vara orimligt. En förklaring till detta kan 

vara att slaggrester i skänken kan ha en betydelse på massbalansen.  

5.2  Referenscharger 

För att få en indikation på vilka samband som finns mellan medföljande slagg och olika 

processvariabler samlades referensprover i ett tidigt skede under arbetet. Syftet var att utforma 

en försöksplanering baserad på resultaten av referenschargerna i SIMCA. Totalt togs 

slaggprover för 15 referenscharger, där provtagningen spreds ut över 3 dagar under en två 

veckors period i februari 2011. Tabell 3 visar en sammanfattning av de charger som utgör 

referensproverna med angivet charge- och stålkods nummer samt skiftlag.   

Tabell 3 Översikt av referenscharger med angivet chargenummer och stålkod. 

Charge nummer Stålkod Skiftlag 
J3208 38422 4 
J3298 37424 4 
J3299 37424 4 
J3300 38816 4 
J3301 38816 4 
J3302 38816 4 
J3303 37129 4 
J3304 37129 1 
J3305 37129 1 
J3399 37415 1 
J3400 37415 1 
J3401 37415 1 
J3402 37415 1 
J3403 37415 1 
J3404 38415 1 
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Utifrån tabellen ovan visas att underlaget saknar observationer som motsvarar otätat stål
6
, 

vilket är en nackdel då en stor del av produktionen för SSAB EMEA i Luleå utgörs av denna 

typ. Kemiska analyser av slaggprover för referenschargerna hittas i Bilaga III. 

5.2.1 Medföljande slagg, slaggdjup och stålutbyte  

I Bilaga IV hittas beräknade slaggmängder, slaggdjup och stålutbytet. Tabell 4 visar statistik 

över beräknade värden på medföljande slagg, slaggdjupsindex och stålutbyte med angivet 

största och minsta värde, andel saknade värden, standardavvikelse, skevhet etc. Skevhet är ett 

mått på hur pass osymmetrisk fördelningen är för en viss variabel (26).  När värdet är nära 

noll innebär det att en variabel har nära symmetrisk fördelning, medan ett positivt- eller 

negativt värde istället innebär att fördelningen är förskjuten åt något håll. Riktlinjer för att 

bedöma om en variabel är ”bra” är att absolutvärdet för skevhet inte bör överstiga 1,5, vilket 

även återspeglas i kvoten mellan minsta och största värdet (min/max), som inte bör vara 

mindre än 0,1. Utifrån tabellen nedan går det att utläsa att de beräknade variablerna för 

medföljande slagg verkar ha en någorlunda bra fördelning med undantag för LD-slagg(MgO). 

Notera även att denna variabel har ett högsta värde på 1146 Kg, vilket är en relativt stor 

skillnad i förhållande till de andra. Detta framkallar en misstanke om att LD-slagg(MgO) 

antingen bör förkastas eller utvärderas separat i fortsättningen. De olika beräkningsmetoderna 

förklaras i kapitel 4.3.1 Slaggmängds beräkningar. Beräknade slaggmängder är angivna i kg 

medan slaggdjup och stålutbyte har enheten cm/kg respektive %. Notera att beräkningen på 

stålutbytet är baserad på LD-slagg(Al+V).   

Tabell 4 Statistik över kvalitetsvariabler för dataunderlaget PCA Referenser.  

 N % 

Mis.val 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skevhet 

Slaggdjup 

/(Aldeox.+synt.+kalk.) 

14 5,67 
0,00508 0,0196 0,26 0,010 0,00396 1,10 

LD-slagg(Al+V) 14 6,67 140 603 0,23 341 153 0,321 

LD-slagg(V) 15 0 29,9 491 0,061 238 149 0,555 

LD-slagg(Al) 14 6,67 207 738 0,28 430 187 0,249 

LD-slagg(MgO) 15 0 369 1146 0,32 610 219 1,40 

Utbyte Fe (Al+V) 12 20 95,0 98,7 0,96 97,2 1,12 – 0,348 

5.2.2 Flervariabelanalys 

I detta delavsnitt redovisas resultaten från flervariabelanalyserna i SIMCA. Resultaten för 

referenschargerna syftade i att ge en känsla av vilka parametrar som är betydande för 

medföljande slagg, vilket medfört att ingen modell för stålutbytet redovisas i detta avsnitt. 

Samtliga modeller i SIMCA är beräknade för normaliserade och centrerade variabler.  

5.2.2.1 Principalkomponentanalys (PCA)- Referenser 

För att få en överblick av data för referenschargerna utfördes en variabelanalys enligt PCA, 

där samband mellan observationer och variabler kan indikeras på ett överskådligt vis. I bilaga 

V hittas statistik över processvariablerna för referens underlaget.   

                                                      
6
 Stål med inlöst O. Denna typ har stålkod 35XXX. 



45 

 

PCA Modellen i SIMCA fick en förklaringsgrad (R
2
) på 47,3 % och en predikterbarhet (Q

2
) 

på 2,15 % med två signifikanta riktningar. I Figur 19 och Figur 20 nedan visas 

spridningsdiagrammen över modellen med markerade observationer i form av chargenummer 

respektive stålkod. Charger (observationer) som är grupperade i diagrammet har liknande 

egenskaper, medan charger som ligger långt bort ifrån varandra är mer olika. Svaga tendenser 

till grupperingar indikeras i figurerna, där en jämförelse mellan Figur 19 och Figur 20 visar att 

observationerna tenderar att grupperas efter stålkod. Dock är underlaget för litet för att med 

säkerhet kunna tolka det som ett samband. Vidare, utifrån spridningsdiagrammen verkar 

modellen inte ha några starka uteliggare.   

 
Figur 19 Spridningsdiagram t[1]/t[2] för referenscharger i PCA Referenser med angivna chargenummer. 

 

 
Figur 20 Spridningsdiagram t[1]/t[2] för referenscharger i PCA Referenser med angivna stålkoder.   

För att kunna härleda trender mellan charger i spridningsdiagrammen till variablerna i 

modellen skapades ett variabeldiagram. På detta sätt kan även samband mellan variabler 

studeras samtidigt som placeringen ger en inblick i hur stor påverkan en variabel har på 

modellen. På grund av att många variabler har inkluderats i modellen blir ett variabeldiagram 

med alla variabler väldigt svårutläst. Därför har två diagram skapats med hälften av process-

/förklaringvariablerna i vardera diagram.  I Figur 21 och Figur 22 visas hur variablerna är 
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placerade i förhållande till första och andra komponenten. Närliggande variabler är positivt 

korrelerade, dvs. när den ena får ett ökat numeriskt värde, ökar även värdet för den andre. 

Motsatt korrelation uppnås för de parametrar som är placerade i diagonalt motsatta kvadranter 

om origo. En variabel som är placerad långt från origo har ett stort inflytande på modellen, 

medan variabler orienterade nära origo har en liten påverkan. Parametrarna för medföljande 

slagg; LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(Al+V), LD-slagg(MgO) samt 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) är markerade med röda lådor medan Utbyte (Al+V)  är 

markerad med en blå låda i diagrammen. Variablerna LD-slagg(Al), LD-slagg(V) och LD-

slagg(Al+V) är i stora drag närliggande och orienterade längs med den andra riktningen 

medan LD-slagg(MgO) istället är placerad längst med den första riktningen mellan första och 

fjärde kvadranten. Vidare, Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) är i huvudsak orienterad längst 

med första riktnigen i andra kvadranten.  

 
Figur 21 Variabeldiagram 1 i första- och andra riktningen för PCA Referenser. 

Eftersom inget större samband påvisats mellan variablerna för medföljande slagg utifrån 

variabeldiagrammen tyder det på att de inte kan utvärderas i samma modell. LD-slagg(MgO) 

visar på mest avvikande egenskaper i förhållande till de andra, vilket även indikerades i 

Tabell 4 då variabeln visade på en skev fördelning.   
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Figur 22 Variabeldiagram 2 i första- och andra riktningen för PCA Referenser. 

Enligt diagrammen ovan verkar ingen av variablerna för medföljande slagg vara negativt 

korrelerade med Utbyte Fe. Med stöd av vad som visas i Figur 21 är SMI (slaggindex) och 

LD-slagg(Al) positivt korrelerade, vilket kan tolkas som en fördel med avseende på 

slaggmängdsberäkningarna då slaggindex borde representera en del av mängden medföljande 

slagg.  PCA Referenser saknar även svaga uteliggare enligt DmodX-diagrammet i Figur 23.  

 
Figur 23 DmodX- diagram för PCA Referenser. Diagrammet visar att modellen saknar svaga uteliggare.  

I Figur 24 visas ett diagram med angivet R
2
 och Q

2
 för respektive variabel i PCA Referenser. 

Variablerna LD-slagg(Al) och LD-slagg(MgO) förklaras svagt av modellen medan 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) och LD-slagg(Al+V) har någorlunda god förklaring. 

Eftersom största intresse ligger i att hitta samband mellan variabler kommer inga parametrar 

uteslutas för att förbättra modellen.    
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Figur 24 Diagram som visar hur väl variablerna förklaras av PCA Referenser.   

5.2.2.2 Partiell minsta kvadrat metod (PLS) - Referenser 

Syftet med PLS är att kunna studera skillnader och likheter mellan två olika kategorier av 

variabler. I det här fallet är den ena kategorin olika processvariabler för LD-processen, där 

bland annat ståltemperatur, slaggbasisitet etc. ingår. Denna grupp utgörs av 

förklaringsvariabler, där varje värde för en variabel kan relateras till en observation (charge). 

Den andra kategorin utgörs av respons- eller kvalitetsvariabler som i det här fallet är 

medföljande slagg och stålutbyte. Observationerna, eller chargerna är de som länkar de två 

olika blocken ihop, vilket möjliggör att ett visst processförfarande kan relateras till 

medföljande slagg med hjälp av PLS. Detta förutsätter att korrekta värden på variablerna 

loggas eller beräknas, samt att de variabler som verkligen har en inverkan på medföljande 

slagg är representerade i dataunderlaget. Hur data normaliseras kan även ha en inverkan på 

hur variabler tolkas i PLS. För det här arbetet har variabler förbehandlats enligt UV (Unit 

Variance).             

Eftersom LD-slagg(MgO) indikerades vara avvikande från de övriga responsvariablerna i 

modellen PCA Referenser bör denna troligtvis inte tas hänsyn till i fortsatt utvärdering. Detta 

för att variablerna LD-slagg(MgO), LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(Al+V) och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) syftar till att beskriva samma parameter. Av den 

anledningen skapades en modell i SIMCA med enbart Y-variablerna LD-slagg(Al), LD-

slagg(V), LD-slagg(Al+V) och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) för hela referensunderlaget. 

Dock saknade modellen signifikanta komponenter, vilket återigen tyder på svaga 

korrelationer mellan variabler. För att kunna identifiera de charger där variablerna är olika 

krävs det att de omvandlas enligt UV (Unit Variance) då Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) 

redovisas i en annan enhet. I Figur 25 nedan visas ett linjediagram över hur de normaliserade 

variablerna LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(Al+V) och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) varierar för referenschargerna. Utifrån diagrammet går det 

att utläsa att charge J3208, J3298, J3303 samt J3304 har avvikande värden mellan 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) och de övriga variablerna.    
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Figur 25 Linjediagram med de normaliserade responsvariablerna LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(Al+V) 

och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk). Då värden saknas för en variabel på en viss charge visas linjen som 

bruten.   

En ny modell skapades utan dessa charger, där modellen hade en signifikant riktning med R
2
 

och Q
2
 värden 55,2 % respektive 27,1 %. Modellen är något svag men eftersom syftet är att få 

en indikation på hur medföljande slagg är korrelerad med processvariabler i LD-processen 

anses modellen vara tillräcklig för det ändamålet.  Hur väl responsvariablerna enskilt förklaras 

av modellen visas i Figur 26. Utifrån figuren går det att se att 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) har något lägre R
2
Y- och Q

2
Y värden än övriga 

responsvariabler.  

 

 

 
Figur 26 Stapeldiagram med R

2
Y- och Q

2
Y värden för responserna i PLS Referenser. 
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Korrelationen mellan förklarings- och responsvariabler visas i Figur 27, där det linjära 

sambandet har förklaringsgraden 62 %. Vidare, inga uppenbara uteliggare kan konstateras 

utifrån diagrammet. 

 
Figur 27 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och responsvariabler illustreras 

för PLS Referenser. 

Det vanligaste sättet att redovisa en PLS modell är att titta på hur stort inflytande X-variabler 

har på Y-variabler i ett VIP-diagram. Detta brukar kompletteras med koefficientdiagram för 

att se hur variablerna påverkar, dvs. har de en positiv eller negativ effekt på Y. Eftersom 

koefficientdiagram är unikt för varje responsvariabel och PLS Referenser omfattar fyra Y-

variabler har istället ett variabeldiagram skapats för att på ett överskådligt vis hitta 

korrelationer mellan förklarings- och responsvariabler. Detta för att lättare se samband mellan 

Y-variablerna. Figur 28 visar hur både förklarings- och responsvariabler är placerade i 

förhållande till första riktningen, där positivt korrelerade variabler har samma tecken på 

parametern w*c[1]. Utifrån diagrammet indikeras att responsvariablerna är positivt 

korrelerade och har ungefär samma inverkan på modellen. Malm För-charg, Viskositet och 

Antal timmar efter tapphålsbyte är tre av flera variabler som har en positiv effekt på 

medföljande slagg enligt figuren. Detta innebär att när någon av dessa ökar kommer mer 

slagg tappas i stålskänken.  
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Figur 28 Variabeldiagram i den första riktningen för PLS Referenser. 

Förklaringsvariabler som indikeras vara negativ korrelerade med responsvariablerna i figuren 

ovan är främst malm blås 2, slaggstopp (Auto=1, Manuellt=2), FeO eft.spol, P% RåJ, [O] 

uppmätt P06, Ber. Slaggbas blås, C P06, rådolomit eft. Spol samt (%P)/[%P]. Det innebär att 

medföljande slagg kan reduceras genom att öka någon av dessa parametrar.  

5.2.2.3 Försöksplanering 

Utifrån flervariabelanalyser i SIMCA, speciellt med avseende på PLS Referenser, indikerades 

flera samband mellan medföljande slagg och processvariabler. Försök med syftet att minska 

medföljande slagg borde enklast utföras genom att fokusera på tillsatserna i LD-processen. 

Detta eftersom sammansättningen på råjärn, skrot eller slagg är svårare att kontrollera, liksom 

kolhalten i stål vid färdigblåst. Av den anledningen har försök utförts med ambitionen att 

variera tillsatserna av råkalksten under efterspolningen och malm under blåsningsförloppet då 

dessa visat sig ha en negativ inverkan på medföljande slagg enligt PLS Referenser. Att 

”styva” upp slaggen med råkalksten under efterspolning är dessutom, i skrivande stund, en 

vanlig praxis för att minska medföljande slagg, vilket gjorde det än mer intressant att 

undersöka hur tillsatsen av materialet påverkar. Förhoppningen var även att samtidigt utöka 

variationen av andra processvariabler i den bredd som normalt uppnås under en längre 

tidsperiod. Detta för att åstadkomma ett dataunderlag som på bästa sätt beskriver LD-

processen.  

5.3  Försökscharger 

Försök utfördes på 40 charger under en tidsperiod utspridd över april-maj 2011 där både 

fulltätat och otätat stål är representerade. Eftersom underlaget är relativt stort är 

förhoppningen att den ”normala” variansen för de flesta variabler är representerad, vilket i så 

fall skulle möjliggöra att en bra modell för tappningsförfarandet kan uppnås. Flera stålkoder 

bidrar till olika processförfaranden, vilket medför att variansen ökar samtidigt som det 

möjliggörs att en generell beskrivning av medföljande slagg kan erhållas. Olika förfaranden 

kan troligtvis hittas mellan olika skiftlag, vilket bidar till att även skillnader inom en stålkod 

kan ha uppkommit. För försökscharger har ambitionen varit att ”styra” processen med 
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avseende på tillsatserna malm och råkalksten, där förhoppningen varit att en viss skillnad i 

förfaranden uppnåtts. Analyser för slaggprover hittas i Bilaga III. I Tabell 5 nedan visas en 

sammanfattning av försöksunderlaget.   

Tabell 5 Översikt av försöksunderlag med angivet charge nummer, stålkod samt vilka skiftlag som försöken 

omfattade.  

Charge Nr. Stålkod Skiftlag Charge Nr. Stålkod Skiftlag 

J3897 35815 2 J4431 35165 5 

J3898 35815 2 J4432 35165 5 

J3899 38422 2 J4433 35165 5 

J3900 38422 2 J4434 35803 3 

J3901 38422 2 J4435 35803 3 

J4283 35109 1 J4454 35165 5 

J4285 35102 1 J4455 35165 5 

J4286 35107 1 J4456 35165 5 

J3963 37446 5 J4457 35165 5 

J3964 37446 5 J4458 35165 5 

J3965 37415 5 J4459 35165 5 

J3966 37415 5 J4558 37443 4 

J3967 37415 5 J4560 37443 4 

J3968 37415 5 J4561 37443 4 

J3970 35803 3 J4564 35109 4 

J3971 35803 3 J4565 35101 1 

J4119 35437 3 J4566 35109 1 

J4120 35437 3 J4588 38715 4 

J4121 35437 3 J4590 38715 4 

J4122 35437 1 J4592 35803 4 

Vid en jämförelse mellan referens- och försökscharger framgick att variansen för Rådolomit 

eft.spol, Malm För-charg, Malm 1 och Malm 2 var ungefär lika stor. Det innebär att försöken 

förlorade syftet att spänna ut variablerna och istället för att titta på dessa charger separat har 

samtliga 55 charger utvärderas i samma modell.    
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5.3.1 Medföljande slagg, slaggdjup och stålutbyte  

Beräknade slaggmängder, slaggdjupsindex och stålutbyte hittas i Bilaga IV. Istället för värden 

på medföljande slagg visas statistiska egenskaper för kvalitetsvariablerna 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk), LD-slagg(Al+V), LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-

slagg(MgO) samt Utbyte Fe (Al+V) för hela underlaget i Tabell 6. Utifrån tabellen går det att 

utläsa att variablerna LD-slagg(Al), LD-slagg(V) samt LD-slagg(MgO) har en något skev 

fördelning, speciellt den sistnämnda. Notera även att LD-slagg(MgO) har en hög 

standardavvikelse, vilket återigen styrker misstanken om att variabeln är missvisande. 

Stålutbytet har en låg andel saknade värden och är någorlunda normalfördelad enligt tabellen 

nedan. 

Tabell 6 Statistik över responsvariabler för hela dataunderlaget. 

 N % 

Mis.val 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skevhet 

Slaggdjup 

/(Aldeox.+synt.+kalk.) 

52 5,45 0,00508 0,0242 0,21 0,0107 0,00465 1,26 

LD-slagg(Al+V) 52 5,45 54,7 970 0,056 291 176 1,24 

LD-slagg(V) 54 1,81 29,9 862 0,035 255 146 1,66 

LD-slagg(Al) 58 12,7 11,3 1352 0,0084 354 253 1,46 

LD-slagg(MgO) 54 1,82 230 3589 0,064 807 617 2,76 

Utbyte Fe (Al+V) 50 9,09 92,8 99,96 0,93 96,4 1,70 0,19 

Eftersom beräkningarna av medföljande slagg samt uppmätt slaggdjup visade sig anta 

extrema värden för en del charger kan trovärdigheten i dessa värden ifrågasättas (se bilaga 

IV). För att lättare bedöma hur pass tillförlitliga värden för medföljande slagg är har ett 

diagram skapats där samtliga värden för Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk), LD-slagg(Al+V), 

LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(MgO) och SMI är redovisade för varje charge. 

Eftersom dessa variabler har olika varians och enhet krävs det att variablerna normaliseras 

enligt UV (Unit Variance) för att möjliggöra en jämförelse mellan variablerna. Tanken är att 

kunna studera parametrarna tillsammans och utifrån detta kunna få en uppfattning om vilka 

charger som verkar ha relevanta värden på medföljande slagg.  

För att avgöra vilka beräkningar och mätvärden som är tillförlitliga har följande antaganden 

gjorts;  

1. Slaggindex har en hög mätsäkerhet och kan därför användas som en indikation på 

medföljande slagg. Detta under villkoret att logfilen för detektion av slagg ser normal 

ut samt att slagg över mynning kan försummas.  

2. Slaggindex är ett värde som kan korreleras till en viss mängd slagg dvs. slagg som 

detekteras hamnar alltid i skänken och aldrig utanför. Denna mängd är antingen lika 

med eller mindre än den totala mängden medföljande slagg. Det senare bygger på 

antagandet att all slagg som sugs ned innanför tappstrålen inte detekteras.  

I Figur 29 visas ett diagram över de normaliserade variablerna 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk), LD-slagg(Al+V), LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-
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slagg(MgO) samt SMI för försökschargerna. Värden på medföljande slagg som är mindre än 

motsvarande värden på slaggindex försummas och betecknas som saknad i ett nytt underlag. 

 
Figur 29 Linjediagram över de normaliserade variablerna Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk), LD-slagg(Al+V), 

LD-slagg(Al), LD-slagg(V), LD-slagg(MgO) och SMI. För de charger då SMI > medföljande slagg bedöms dessa 

värden vara felaktiga.     

Normaliseringen är baserad på variablers standardavvikelse, vilket medför att variabler med 

extremvärden orsakad av mätfel, processtörningar etc. normaliseras annorlunda än om dessa 

värden inte funnits.  Vid denna typ av datavalidering är därför risken stor att dataunderlaget 

reduceras till en högre grad än vad som behövs eller att värden utesluts på felaktig grund. Det 

är dock denna metod som valts för att få en grov uppskattning om vilka värden på 

medföljande slagg som är rimliga och därmed minska risken för feltolkning av data. Tanken 

är att genom att plocka bort de värden för en variabel som är synligt mindre än SMI kan 

variabeln bli någorlunda rättvisande. 

I tabellen nedan visas statistik för justerade responsvariabler för hela underlaget med 55 

charger. Ur tabellen går det att utläsa att enbart LD-slagg(MgO) har en skevhet som 

överskrider absolutvärdet 1,5, vilket, återigen, tyder på att variabeln inte är särkilt tillförlitlig. 

Övriga responsvariabler har fortfarande en något skev fördelning, där andelen saknade värden 

dessutom är väldigt hög för variablerna LD-slagg(Al+V), LD-slagg(Al) samt LD-slagg(V). I 

Bilaga IV hittas tabellen med reducerade responsvariabler med avseende på medföljande 

slagg. 

Tabell 7 Statistik för justerade responsvariabler. 

 N % 

Mis.val 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skevhet 

Slaggdjup 

/(Aldeox.+synt.+kalk.) 

28 
49,1 0,00508 0,0242 0,210 0,0121 0,00556 0,757 

LD-slagg(Al+V) 21 61,8 105 970 0,108 371 202 1,25 

LD-slagg(V) 28 49,1 58,1 862 0,0675 293 174 1,35 

LD-slagg(Al) 26 52,7 84,4 1352 0,0624 453 274 1,49 

LD-slagg(MgO) 27 50,9 230 3589 0,0642 915 716 2,51 

Utbyte Fe (Al+V) 50 9,09 92,8 99,96 0,929 96,4 1,70 – 0,186 
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Genom att kombinera värden för LD-slagg (Al), LD-slagg (V) och LD-slagg (Al+V) utifrån 

hur värdena ligger i förhållande till slaggindex (Se Figur 29) kan en ny responsvariabel LD-

slagg utformas. Detta för att reducera andelen saknad data som annars skulle vara hög om 

LD-slagg (Al), LD-slagg (V) och LD-slagg (Al+V) utvärderades separat i en 

flervariabelanalys. Variabeln har framtagits genom att bedöma, från charge till charge, hur de 

olika linjerna ligger i förhållande till varandra och slaggindex i linjediagrammet ovan. När 

LD-slagg (Al) och LD-slagg (V) har liknande värden som båda överstiger slaggindex används 

LD-slagg (Al+V). Om enbart en av dessa variabler ligger ovanför slaggindex används värdet 

för denna i den nya variabeln. Om istället både LD-slagg (Al) och LD-slagg (V) har värden 

som överstiger slaggindex, men skillnaden mellan variablerna är stor används värdet för den 

variabel som ligger närmast slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.). På sätt reducerades saknad 

data för LD-slagg ned till 42 %, där variabeln hade en skevhet på 0,89 och ett Min/Max-värde 

på 0,12. Minsta och största värdet för variabeln var 105 respektive 872 Kg. Värden på LD-

slagg hittas i Bilaga IV.  

5.3.2 Flervariabelanalys 

I detta delavsnitt kommer de viktigaste modellerna i SIMCA för hela dataunderlaget 

redogöras. Utvärderingen av medföljande slagg kommer visas i två olika versioner baserad på 

ursprungliga och justerade responsvariabler. På detta sätt begränsas inte resultaten av 

eventuella felaktiga slutsatser. För att senare kunna bedöma hur ett visst förfarande för att 

minska medföljande slagg inverkar på stålutbytet redovisas även en PLS modell med 

Stålutbyte (Al+V) som responsvariabel. Statistik för processvariabler hittas i Bilaga V.   

5.3.2.1 Principalkomponentanalys (PCA)- Hela underlaget 

För att få en överblick av hur olika observationer (charger) förhåller sig till varandra och olika 

variabler skapades PCA modeller för de olika underlagen. Statistik för underlaget med 

ursprungliga respektive justerade responsvariabler hittas i Tabell 6 och Tabell 7.  

PCA – Ursprungliga responsvariabler 

Eftersom det tidigare ifrågasatts huruvida variabeln LD-slagg(MgO) kan användas som en 

uppskattning på medföljande slagg har denna inte inkluderats i modellen med ursprungliga 

responsvariabler. Istället är LD-slagg (Al), LD-slagg (V) och LD-slagg (Al+V) och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) de variabler som tillsammans beskriver medföljande slagg. 

PCA modellen hade ett R
2
 och Q

2
 värde på 42,7 % respektive 14,8 % där modellen hade fyra 

signifikanta komponenter.  

Eftersom modell PCA – Referenser indikerade på grupperingar av stålkoder (se Figur 19 och 

Figur 20) har spridningsdiagram för PCA – Ursprungliga responsvariabler utformats för att 

titta på om trenden gäller för hela underlaget. I Figur 30 visas hur stålkoder för 

observationerna förhåller sig till varandra i den första och tredje komponenten. Här syns en 

tydlig gruppering placerad i den andra kvadranten motsvarande stålkod 37415 samt 38422. 

Dessa ståltyper har båda höga analyskrav på P, V och S och tillhör därför de mer avancerade 

stålsorterna som produceras vid SSAB EMEA i Luleå. Vidare, även hur observationer förhöll 
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sig i andra och fjärde komponenten undersöktes, dock kunde inga distinkta grupperingar 

hittas. Däremot fanns en antydan att stål med likande egenskaper tenderar att förhålla sig nära 

varandra, dvs. de bär på likande information, vilket även indikeras i första- och tredje 

komponenten.  

 
Figur 30 Spridningsdiagram t[1]/t[3] för PCA – Ursprungliga responsvariabler. Diagrammet visar hur olika 

stålkoder för observationerna förhåller sig till varandra i första- och tredje komponenten. 

Med avseende på grupperingen av observationer motsvarande stål med analyskrav på P, V 

och S i första och tredje komponenten i figuren ovan, skapades variabeldiagram för att 

undersöka närmare vilka variabler som bidrar till grupperingen. Precis som tidigare krävs en 

uppdelning av processvariabler för att kunna avläsa hur dessa förhåller sig till 

observationerna. Figur 31 och Figur 32 visas variabeldiagram 1 och 2 i första- och tredje 

komponenten, där samtliga variabler tillhörande Tapphåls Nr uteslutits för att underlätta 

avläsandet. Utifrån dessa går det att avläsa att variablerna Slaggstop (auto=1, manuell=2), 

C% RåJ, kalk P05 och Ar akt. Eft.spol har ungefär samma placering som grupperingen av 

stålkod 37415 och 38422. Det innebär att dessa variabler troligtvis har ett högt numeriskt 

värde för observationerna. Variabler som istället har ett lågt numeriskt värde för gruppen 

hittas i fjärde kvadranten där bland annat SMI, Råj Temp, Antal timmar efter tapphålsbyte, 

Rådolomit eft.spol och MnO eft.spol är placerade.     
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Figur 31 Variabeldiagram 1 för PCA – Ursprungliga responsvariabler i första och tredje riktningen.  

 
Figur 32 Variabeldiagram 2 för PCA – Ursprungliga responsvariabler i första och tredje riktningen. 

Utifrån DmodX diagrammet nedan går det att utläsa att modellen innehåller en del svaga 

uteliggare. Dock är dessa relativt få i förhållande till antalet charger. I Figur 34 visas hur väl 

X-variabler förklaras av modellen. Samtliga responsvariabler verkar ha en svag inverkan på 

modellen, dock är förklaringsgraden och predikterbarheten något högre för 

Slaggdjup/(Aldeox.+synt.sl.+kalk.) och Utbyte(Al+V) än övriga.  
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Figur 33 DmodX- diagram för PCA – Ursprungliga responsvariabler där svaga uteliggare kan identifieras.  

 
Figur 34 Diagram som visar hur väl variablerna förklaras av PCA – Ursprungliga responsvariabler.    

PCA – Justerade responsvariabler  

Som nämnts tidigare representeras de beräknade variablerna för medföljande slagg av en ny 

variabel, LD-slagg. Utformandet av denna variabel är på grund av det relativt stora bortfallet 

av data för LD-slagg (Al), LD-slagg (V) och LD-slagg (Al+V) efter att variablerna bedömts 

efter slaggindex, se Tabell 7. En PCA modell på hela dataunderlaget med justerade 

responsvariabler hade fem signifikanta komponenter med ett R
2
X och Q

2
 värde på 50,5 % 

respektive 15,9 %.   

Spridnings- och variabeldiagram skapades för modellen för att titta på samband mellan 

observationer och variabler. Då diagrammen visade på liknande tendenser som i PCA – 

Ursprungliga responsvariabler presenteras dessa inte här. Likheter mellan modellerna fanns 

även med avseende på svaga uteliggare vilket medfört att även denna typ av diagram 

utlämnas för att istället hänvisas till Figur 33. Hur variablerna förklaras av PCA – Justerade 

responsvariabler visas i Figur 35. Till skillnad från föregående modell visar 

responsvariablerna på en starkare betydelse i modellen.   
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Figur 35 Diagram som visar hur väl variablerna förklaras av PCA – Justerade responsvariabler.    

5.3.2.2 Partiell minsta kvadratmetod (PLS) – Hela underlaget 

PLS modeller har skapats för att hitta samband mellan processvariabler (X) och medföljande 

slagg (Y), men även hur X-variabler förhåller sig till stålutbytet (Y). Nedan redovisas de 

starkaste PLS modellerna som skapades för underlaget.  

PLS Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler 

Då en modell skapades med responsvariablerna LD-slagg (Al), LD-slagg (V), LD-slagg 

(Al+V) samt Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) erhölls inga signifikanta riktningar för 

modellen. Istället utformades en modell med enbart Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) som 

responsvariabel då de andra tidigare visat på svaga samband med processvariablerna (se Figur 

34). Modellen hade en signifikant komponent med R
2
 och Q

2
 värden på 54,8 % respektive 

27,9 %, vilket tyder på en relativt svag modell. I Figur 36 nedan visas ett spridningsdiagram 

över förhållandet mellan X- och Y variabler i första komponenten. Sambandet mellan 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) och processvariablerna når en förklaringsgrad på runt 55 % 

där inga uppenbara uteliggare kan identifieras.     
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Figur 36 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och kvalitetsvariabler illustreras 

för PLS Medföljande slagg– Ursprungliga responsvariabler. 

Hur stor inverkar olika parametrar har på Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) visas i Figur 37, 

där VIP>1 innebär en stor påverkan medan VIP<0,5 har en liten betydelse. I Figur 38 visas 

hur olika parametrar påverkar Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk), dvs. utslaget på 

responsvariabeln då dessa ökar eller minskar i numeriskt värde. Koefficienterna angivna för 

respektive variabel i figuren är normaliserade och kan därför enbart tillämpas för att titta på 

hur variabler påverkar Y i förhållande till varandra. Ur diagrammen går det att utläsa att C P06 

har störst inverkan på Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) och att variablerna är positivt 

korrelerade vilket innebär att när C P06 ökar, ökar även medföljande slagg. Tillsatsen av 

råkalksten efter blåsningen verkar ha en svag positiv inverkan på medföljande slagg medan 

Malm För-charg och Malm blås 2 istället indikeras ha en relativt stark negativ påverkan 

enligt diagrammen nedan. Mycket skrot och hög svavelhalt i råjärn indikeras öka medföljande 

slagg, liksom en hög slaggviskositet. För att reducera medföljande slagg bör även höga 

tillsatser av CaO under efterspolning samt MgO under blåsning och efterspolning undvikas 

enligt modellen. För övrigt verkar hög stål- och slaggvikt vara positivt korrelerade med 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk).  
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Figur 37 VIP diagram för PLS Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler. Variabler med högst 

inflytande på Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) har VIP>1.    

 
Figur 38 Koefficient diagram för PLS Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler. Här visas effekten 

av en variabels förändring på responsvariabeln.  

Hur pass nära modellen kan uppskatta Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) för varje charge 

visas i Figur 39. Mer än 50 % av de uppmätta värdena förklaras av modellen, vilket är 

någorlunda bra.  
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Figur 39 Diagram över ursprungliga värden på Y som funktion av uppskattade värden för PLS Medföljande 

slagg – Ursprungliga responsvariabler.  

PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 

En PLS modell med responsvariablerna LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) 

skapades där modellen erhöll två signifikanta komponenter med ett R
2
 och Q

2
 värde på 74,8 

% respektive 42,2 %. I Figur 40 visas hur förklaringsvariabler förhåller sig till Y-variabler i 

första komponenten, där diagrammet visar på ett relativt starkt samband mellan rummen i X- 

och Y.    

 
Figur 40 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och kvalitetsvariabler illustreras 

för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler i första komponenten. 

Motsvarande diagram för den andra komponenten visas i Figur 41 nedan. Korrelationen 

mellan rummen i X- och Y är inte lika stark som för den första komponenten, vilket kan 

förklaras med att de största sambanden mellan rummen återspeglas redan i den första 

riktningen. Vidare, chargerna J3900 och J3404 är misstänkta uteliggare i andra komponenten.  
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Figur 41 t2/u2 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och kvalitetsvariabler illustreras 

för PLS Medföljande slagg– Justerade responsvariabler i andra komponenten. 

Hur LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) förklaras och predikteras i modellen 

visas i Figur 42 nedan där variablerna visar på liknande inflytande och anpassning. 

 
Figur 42 Stapeldiagram över R

2
Y- och Q

2
Y värden för responsvariablerna i PLS Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler. 

I Figur 43 visas ett VIP diagram för modellen, där S% RåJ och Ståltemp P06 indikeras vara 

de viktigaste parametrarna för att styra medföljande slagg. Dessa följs upp av 

TapphålsNr(31), Viskositet, SMI, Antal timmar efter tapphålsbyte, C P06, Rådolomit eft. Spol 

etc. TapphålsNr(31) motsvarar ett specifikt tapphål som omfattar ett antal charger i 

underlaget. Anledningen till att tapphålen för respektive charge inkluderats som variabel är 

för att få en indikation på om placeringen har någon effekt på tappningsförfarandet.  
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Figur 43 VIP diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler. Diagrammet visar hur stort 

inflytande variabler har på LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk). 

Hur Y-variablerna LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) påverkas av bland annat 

S% RåJ och Ståltemp P06 visas i Figur 44 respektive Figur 45. Enligt modellen har en förhöjd 

svavelhalt i råjärn en positiv inverkan på medföljande slagg, medan ståltemperaturen vid 

färdigblåst istället har en negativ effekt dvs. då ståltemperaturen är hög minskar LD-slagg och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk). Variabeln Rådolomit eft.spol verkar ha en negativ 

påverkan på Y-variablerna, vilket var förhoppningen då en del av försökschargerna syftade till 

att minska medföljande slagg genom att ”styva” upp slaggen genom tillsatsen av råkalksten. 

Utifrån figurerna går det även att utläsa att tillsatsen av malm under blåsningen har en negativ 

inverkan på medföljande slagg, medan slaggviskositet och slitet tapphål istället ökar det 

numeriska värdet på respektive responsvariabel.  

 
Figur 44 Koefficient diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler. Figuren visar vilka 

variabler som har en positiv respektive negativ inverkan på LD-slagg. 

En teori som talar för att ståltemperaturen har en sådan stor inverkan kan bero på att olika 

stålkoder innebär olika processförfaranden, där bland annat ”svåra” stålsorter oftast är 
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varmare vid färdigblåst än otätat stål. Då temperaturen på tappat stål riskerar att bli för hög är 

det vanligt att kyla med råkalksten under efterspolningen vilken, enligt modellen, har en 

negativ inverkan på medföljande slagg. Därför, om de flesta charger med hög ståltemperatur 

vid färdigblåst även representerar de charger som har kylts ned kraftigt under efterspolningen 

finns risken att Ståltemp P06 istället har en hög inverkan på grund av detta. Detta är synonymt 

med att C P06 har en positiv inverkan på medföljande slagg då en låg kolhalt vid färdigblåst 

oftast innebär en hög ståltemperatur i de fallen ingående kolhalt varit hög. Samma 

resonemang kan även gälla för S% RåJ, som även denna visat sig ha en stor betydelse på Y. 

Höga svavelhalter i råjärn motsvarar oftast de charger som inte blir särskilt höga i 

temperaturen vid färdigblåst, vilket tyder på att variabeln ”åkt snålskjuts” på Ståltemp P06 

och verkar därför ha en högre betydelse än vad den egentligen har. Vilka samband som verkar 

rimliga kommer diskuteras djupare i ett kommande avsnitt.   

 
Figur 45 Koefficient diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler. Figuren visar vilka 

variabler som har en positiv respektive negativ inverkan på Slaggdjup/(Aldeox.+kalk+syntsl.). 

I Figur 46 och Figur 47 nedan visas förhållandet mellan angivna och uppskattade värden för 

LD-slagg respektive Slaggdjup/(Aldeox.+kalk+syntsl.). Ett linjärt samband innebär att 

modellen kan ge en god uppskattning av Y för underlaget.    
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Figur 46 Diagram över ursprungliga värden på Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) som funktion av uppskattade 

värden utifrån PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler.  

 

 
Figur 47 Diagram över ursprungliga värden på LD-slagg som funktion av uppskattade värden utifrån PLS 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler.  

Eftersom charge J3404 och J3900 hade ett högre uppskattat värde än beräknat för LD-slagg 

enligt Figur 47 finns misstanken att de är dåligt anpassade i modellen. Detta indikerades även 

i Figur 41, där observationerna avviker något från de övriga. För 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) verkar samma trend gälla för J4458, som har ett mycket 

högre uppskattat värde än uppmätt enligt Figur 46. Genom att modifiera dataunderlaget så att 

värden för dessa observationer anges som saknade för respektive variabel, kan en ny modell 

skapas i SIMCA. Denna modell kallades PLS Medföljande slagg– Justerade responsvariabler 

2 och hade två signifikanta riktningar med R
2
 och Q

2
 värden på 81,7 % respektive 58 %. 

Modellen optimerades genom att ta bort variabler med VIP< 0.5 vilket resulterade i en 

slutgiltig modell med R
2
 och Q

2
 värden på 84,8 % respektive 75,3 %. I Figur 48 nedan visas 

ett spridningsdiagram över hur variabler i X förhåller sig till responsvariablerna. 
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Korrelationen är något sämre än för motsvarande samband i föregående modell, dock blir den 

något bättre för andra komponenten, se Figur 49.  

 
Figur 48 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och responsvariabler illustreras 

för PLS Medföljande slagg– Justerade responsvariabler 2. 

 
Figur 49 t2/u2 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och responsvariabler illustreras 

för PLS Medföljande slagg– Justerade responsvariabler 2. 

Utifrån diagrammet ovan indikeras en dålig korrelation mellan X- och Y för observationerna 

J3900 och J3304. Med det menas att chargerna förväntas ha ett annat värde på medföljande 

slagg än angivet utifrån processvariablerna och modellen. Responsvariablerna LD-slagg och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) verkar ha lika bra anpassning i modellen, där skillnaden 

mellan R
2
 och Q

2
 är liten enligt Figur 50.  
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Figur 50 Stapeldiagram med R

2
Y- och Q

2
Y värden för responserna i PLS Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2. 

Utifrån VIP-diagrammet i Figur 51 verkar variablerna rådolomit eft.spol, Ståltemp P06 och 

S% RåJ ha störst inverkan på medföljande slagg. Övriga variabler med VIP>1 motsvarar mer 

eller mindre samma variabler som i föregående modell, dock finns vissa mindre avvikelser 

med avseende på hur variablerna är rangordnade i förhållande till varandra.  

 

 
Figur 51 VIP diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Variabler med störst inverkan 

på LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) är orienterade längst till vänster med VIP>1.  

Utifrån Figur 52 och Figur 53 nedan går det att utläsa att främst rådolomit eft.spol, Ståltemp 

P06 samt Ber.stålvikt blås och Ber.stålvikt eft.spol är negativt korrelerade med medföljande 

slagg. De variabler som ska hållas låga för att undvika höga värden på respektive 

responsvariabel är främst S% RåJ, Viskositet samt Antal timmar efter tapphålsbyte enligt 

modellen.  
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Variabler med VIP<1,0 som indikeras ha en negativ effekt är främst malm blås 2, Mn RåJ, 

Malm För-charg, MnO eft.spol, (%V)/[%V], malm blås 1samt FeSi blås. Motsägande 

korrelation indikeras för Dolomit blås, Omblåst=2, normal=1, Dolomit eft.spol, Ståltemp P05 

samt Kalk P05.   

Vissa avvikelser mellan LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) kan hittas. Huruvida 

slaggviskositeten har en positiv inverkan på medföljande slagg är osäkert med avseende på 

LD-slagg då variabeln har ett stort konfidensintervall, medan sambandet visar sig vara mer 

troligt för Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk). Eftersom viskositeten beräknats utifrån värden 

på Ståltemperatur P06 och slagganalyser vid provtillfälle 1 innebär det att parametern kan 

vara missvisande då tillsatser av kylmedel efter P06 borde ha en negativ inverkan på 

ståltemperaturen. Detta skulle i så fall betyda att temperaturen på badet borde vara lägre vid 

tidpunkten för provtagningen, vilket innebär en högre viskositet. Istället kan den indikerade 

positiva korrelationen mellan viskositet och medföljande slagg direkt relateras till förhållandet 

mellan ståltemperaturen och den sistnämnda. Denna teori stärktes då en modell skapades för 

underlaget med viskositeten som Y-variabel. Modellen indikerade att tillsatsen av råkalksten 

inte hade någon inverkan på viskositeten. Detta behöver dock inte betyda att korrelationen 

mellan medföljande slagg och viskositeten ser annorlunda ut utan enbart att Viskositet 

egentligen beskriver slaggens egenskaper före tillsatsen av råkalksten med avseende på 

temperaturen.  

 
Figur 52 Koefficient diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Diagrammet visar hur 

(positivt/negativt) variabler påverkar LD-slagg. 



70 

 

 
Figur 53 Koefficient diagram för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Diagrammet visar hur 

(positivt/negativt) variabler påverkar Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk).  

Variabeln C P06 hade en koefficient med stort konfidensintervall för respektive Y-variabel, 

vilket medför att effekten av förhöjd/sänkt kolhalt i stål är något osäker. Utifrån modellen 

finns dock en svag antydan till att C P06 är positivt korrelerad med medföljande slagg. 

Tillsatsen av MgO under blåsning och efterspolning indikeras ha en positiv effekt på LD-

slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk). Huruvida de indikerade sambanden är rimliga 

eller inte kommer diskuteras djupare i ett kommande avsnitt.      

Hur väl responsvariablerna predikteras i förhållande till angivna värden visas i Figur 54 

respektive Figur 55. I jämförelse med motsvarande diagram för föregående modell uppnås ett 

bättre samband vilket tyder på att PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 är 

bättre anpassad för att uppskatta värden på Y för observationerna i underlaget. 

 
Figur 54 Diagram över ursprungliga värden på LD-slagg som funktion av uppskattade värden för PLS 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler2. 
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Figur 55 Diagram över ursprungliga värden på Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) som funktion av uppskattade 

värden för PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler2. 

En indikation på hur pass bra modellen kan uppskatta värden på LD-slagg och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) för nya observationer visas i Figur 56 och Figur 57. 

Diagrammen är baserade på en jämförelse mellan värden på R
2
 och Q

2
 för modellen och 

motsvarande värden för nya modeller som skapats där värden på Y slumpmässigt förändrats 

medan X hållits konstant. En bra modell har lägre Q
2
 värden för de nya modellerna än 

originalmodellen, där originalvärdet är den blå punkten längst till höger i diagrammen. Linjen 

för R
2
 bör även ha en skärning mellan 0,3-0,4 för att modellen kan anses vara bra. I Figur 56 

och Figur 57 nedan går det att utläsa att värden på både LD-slagg och 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) kan uppskattas väl för nya observationer då skärningen för 

Q
2
 och R

2
 håller sig under noll respektive 0,4.          

 
Figur 56 Diagram som visar hur väl LD-slagg kan uppskattas för nya observationer i PLS Medföljande slagg – 

Justerade responsvariabler2.   
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Figur 57 Diagram som visar hur väl Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk) kan uppskattas för nya observationer i 

PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler2.   

PLS Utbyte Fe 

En modell för hela underlaget med Utbyte (Al+V) som Y-variabel resulterade i en PLS modell 

med en signifikant komponent och med R
2
 och Q

2
 värden på 42,9 % respektive 17,1 %. 

Modellen är något svag vilket även syns tydligt då förhållandet mellan X- och Y variabler 

studeras (R
2
=42,9 %), se Figur 58.   

 
Figur 58 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och kvalitetsvariabler illustreras 

för PLS All data – Utbyte i första komponenten. 

En ny modell PLS All data -Utbyte 2 skapades i SIMCA där observationerna J3899, J3963, 

J4121, J4433, J4458, J4459 samt J4558 uteslöts då chargerna misstänktes vara uteliggare (se 

figuren ovan). Både förklaringsgraden (R
2
) och predikterbarheten (Q

2
) förbättrades till 70,3 % 

respektive 56,3 % och modellen hade en signifikant riktning. Sambandet mellan rummen i X- 

och Y förbättrades till en förklaringsgrad på 70,4 %, vilket är en indikation på att de uteslutna 

chargerna gav upphov till ett brus som skymde relationen mellan de två variabelrummen. 
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Ytterligare förbättring av modellen erhölls genom att utesluta de variabler som visade sig ha 

lägst påverkan på stålutbytet, vilket bedömdes utifrån ett VIP diagram för PLS Utbyte All data 

2. Den slutgiltiga PLS modellen för Utbyte(Al+V) fick ett R
2
 och Q

2
 värde på 70,1 % 

respektive 61,5 % där modellen hade en signifikant komponent. Sambandet mellan X-

variabler och stålutbytet är betydligt bättre än föregående modell enligt Figur 59.    

 
Figur 59 t1/u1 Spridningsdiagram där förhållandet mellan förklaringsvariabler och Utbyte (Al+V) visas för 

första komponenten i PLS Utbyte All data 2. 

Ingen variabel har uteslutits från PLS Utbyte All data 2 även fast många tenderar att ha en låg 

inverkan på stålutbytet enligt VIP diagrammet nedan. I figuren indikeras en relativt klar 

avgränsning mellan viktiga och mindre betydande variabler för Utbyte (Al+V), där Ståltemp 

P06 och Skrot vikt är de variabler som har störst inverkan enligt figuren. Övriga variabler som 

uppfyller villkoret VIP>1,0 motsvarar Ber. Stålvikt blås, Viskositet, Ber.stålvikt eft.spol, 

Ståltemp P05, FeO eft.spol, Tapphåls Nr 31, Mn% skrot, P% skrot, S% skrot, Si% skrot, C 

P06, [O] uppmätt P06, omblåst=2,normal=1, S% RåJ, Antal timmar efter tapphålsbyte, malm 

För-charg och SiO2 sl. eft.spol. Dessa indikeras därmed ha en hög inverkan på utbytet.  
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Figur 60 VIP diagram för PLS Utbyte All data 2. Variabler med störst inverkan på Utbyte (Al+V) är orienterade 

längst till vänster med VIP>1. 

Hur korrelationerna ser ut mellan Utbyte(Al+V) och processvariablerna visas Figur 61. 

Variabler som visar på en negativ korrelation är följande; FeO eft.spol, Antal timmar efter 

tapphålsbyte, Viskositet, Tapphåls Nr (26), Tapphåls Nr (31), Omblåst=2, normal=1, P% 

RåJ, S% Råj, Råj temp, skrot vikt samt C P06. För övrigt, ”skitigt” skrot verkar påverka 

utbytet negativt, liksom en hög stålvikt. I jämförelse med variabler som är negativt 

korrelerade med stålutbytet så verkar antalet variabler som antar det motsatta förhållandet 

vara färre. Ståltemp P06, som också är den mest betydande av alla variabler, visar på en stark 

positiv korrelation. Liknande samband indikeras även för Ståltemp P05, (%V)/[%V], SiO2 

eft.spol, [O] uppmätt P06 samt malm För-charg.  

   

 
Figur 61 Koefficientdiagram för PLS Utbyte All data 2. Diagrammet visar hur variabler är korrelerade med 

stålutbytet.  

Att en hög FeO halt i slaggen innan tappning minskar utbytet bedöms som troligt då järn 

förloras till slaggfasen. En högre ståltemperatur borde även betyda att temperaturen i slaggen 
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är hög som, för övrigt, borde innebära en lägre slaggviskositet, vilket också styrks i 

diagrammet. Däremot är det osäkert huruvida ståltemperaturens höga inverkan beror av 

bakomliggande fysikaliska egenskaper på stålet eller av andra samband som kan kopplas till 

processförfarandet. En annan oväntad iakttagelse var att ett slitet tapphål indikeras minska 

stålutbytet.  

Under förutsättningen att underlaget är rättvisande kan ståltemperaturens starka inflytande 

möjligtvis förklaras genom hypotesen att en låg viskositet på stålet medför ökat stålutbyte. 

Detta bygger på att viskositeten är beroende av ståltemperaturen, där en minskad viskositet 

uppnås genom ökad temperatur och sänkt kolhalt i stål (7). Hur viskositeten på stålet i sin tur 

påverkar utbytet kan möjligtvis härledas till att ett lättflytande stål innebär en bättre separation 

mellan stål- och slaggfas. Utifrån Figur 61 verkar dock kolhalten i stål vara negativt 

korrelerad med utbytet, vilket motsäger teorin. Om det inflytande kolhalten har på 

viskositeten är försumbar i jämförelse med temperaturen kan sambandet som visas i figuren 

ovan istället förklaras genom resonemanget att en hög ståltemperatur i de flesta fall är 

synonymt med låg kolhalt. Modellen PLS Utbyte All data 2 är väl anpassad för att uppskatta 

värden på Y för nya observationer enligt diagrammet i Figur 62.     

 
Figur 62 Diagram som visar hur väl Utbyte (Al+V) kan uppskattas för nya observationer i PLS Utbyte All data 2.   
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5.4  Optimerat tappningsförfarande 

I detta avsnitt kommer resultaten för flervariabelanalysen kortfattat sammanfattas och 

diskuteras tillsammans. Det omfattar modellerna PLS Medföljande slagg – Ursprungliga 

responsvariabler, PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 samt PLS Utbyte 

All data 2.  Därefter följer fördjupningar angående hur mycket slagg som kan relateras till 

slaggindex och samt en undersökning om vad som inverkar på meddragande slagg. Avsnittet 

avslutas med en sammanställd praxis av tappningsförfarandet med syftet att minska 

medföljande slagg för olika förhållanden i driften.   

5.4.1 Sammanfattning av modeller   

Genom att veta om, och i så fall hur de olika modellerna för medföljande slagg är relaterade 

till varandra kan signifikansen av vissa indikerade samband undersökas närmare. De mest 

betydande parametrarna för modellerna kommer sedan jämföras med hur dessa inverkar på 

stålutbytet.   

5.4.1.1 Medföljande slagg – Vad visar de olika modellerna? 

Vid en jämförelse av VIP- och koefficient diagram mellan modellerna med ursprungliga 

respektive justerade variabler för medföljande slagg upptäcktes en rad likheter. Dock fanns 

även en del avvikande samband, bland annat med avseende på råkalksten (rådolomit eft.spol) 

som hade en låg betydelse och antydan till positiv korrelation med medföljande slagg i PLS 

Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler, se Tabell 8. 

Nedan sammanfattas samtliga variabler med VIP≥1,0 för de olika modellerna där angivet (+) 

eller (−) definierar positiv respektive negativ korrelation med responsvariablerna. Variabler är 

numrerade i fallande ordning utifrån värde på VIP där variabeln med störst betydelse är 

numrerad med 1. 

  



77 

 

Tabell 8 Sammanfattning av VIP- och koefficient diagram för modellerna PLS Medföljande slagg – 

Ursprungliga responsvariabler och PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Angivet (+) eller (−) 

indikerar på positiv – eller negativ korrelation med medföljande slagg och angivet nummer till vänster om 

variablerna definierar vilken variabel som har störst betydelse, där 1=viktigast.   

PLS Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler 

Nr. Variabel  Nr. Variabel  

1 C P06 [%] + 9 Viskositet [poise] + 

2 Skrot vikt [Ton] + 10 (%P)/[%P] − 

3 S% RåJ [%] + 11 Kalk eft.spol [Kg/Ton RåJ] + 

4 Ber. Stålvikt blås; Ber. Stålvikt eft.spol 

[Ton]  

+ 12 Dolomit eft.spol [Kg/Ton RåJ] + 

5 Omblåst=2, normal=1 + 13 Malm För-charg [Kg/Ton RåJ] − 

6 [C] ber P06 [%] + 14 RåJ temperatur [°C] + 

7 Dolomit blås [Kg/Ton RåJ] + 15 Ber. Slaggvikt [Ton] + 

8 (%V)/[%V] − 16 Ståltemperatur P06 [°C] − 

PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 

Nr. Variabel  Nr. Variabel  

1 Rådolomit eft.spol [Kg/Ton RåJ] − 6 Antal timmar efter tapphålsbyte 

[h] 

+ 

2 Ståltemperatur P06 [°C] − 7 SMI + 

3 S% RåJ [%] + 8 C P06 [%] + 

4 Viskositet [poise] + 9 Skrotvikt [Ton] + 

5 Ber. Stålvikt blås; Ber. Stålvikt eft.spol 

[Ton] 

− 10 Malm blås 2 [Kg/Ton RåJ] − 

Utifrån tabellen ovan kan det konstateras att PLS Medföljande slagg – Ursprungliga 

responsvariabler och PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 visar på 

någorlunda liknande trender för variabler med störst inflytande på medföljande slagg. Främst 

tillhör skrot vikt en av de viktigaste parametrarna med samma typ av korrelation på Y-

variablerna för båda modellerna. Utöver detta visar även variablerna S% RåJ, viskositet, C 

P06 och Ståltemperatur P06 på liknande egenskaper. Ber. Stålvikt blås och Ber. Stålvikt 

eft.spol visar däremot på motsatt korrelation i en jämförelse mellan PLS Medföljande slagg – 

Ursprungliga responsvariabler och PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 i 

tabellen ovan.  
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Skillnaderna mellan PLS Medföljande slagg – Ursprungliga responsvariabler och PLS 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 kan sägas vara någorlunda små vilket tyder 

på att justeringen av responsvariabler utifrån slaggindex inte påverkar utgången på 

flervariabelanalysen till någon högre grad. Dock är den senare modellen bättre med avseende 

på förklaringsgrad och predikterbarhet, men även med hänsyn till förväntade samband. Av 

den anledningen är kommande text inriktad på PLS Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2.   

5.4.1.2 Medföljande slagg och Stålutbyte 

Här behandlas en kortfattad jämförelse av resultaten mellan PLS Medföljande slagg – 

Justerade responsvariabler 2 och PLS Utbyte All data 2. En gemensam nämnare för 

modellerna är Ståltemperatur P06, som antytts ha en betydande inverkan på 

tappningsförfarandet då följden av ökad ståltemperatur visat sig öka stålutbytet medan 

medföljande slagg istället indikeras att minska. Troligtvis är Ståltemperatur P06 förklaringen 

till varför variablerna C P06 och S% Råj visar på samma beteende i en jämförelse mellan 

modellerna. Detta utifrån resonemanget att charger med höga temperaturer vid färdigblåst 

oftast motsvarar stål med låga analyskrav på C. Charger med ingående höga svavelhalter på 

råjärn blir däremot inte lika höga i temperatur vid färdigblåst. Den mest betydande variabeln 

på medföljande slagg enligt PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 var 

rådolomit eft.spol, där korrelationen indikerades vara negativ. För PLS Utbyte All data 2 

visade variabeln dock på en svag förklaring i modellen vilket tyder på att kylning av badet 

under efterspolningen inte inverkar nämnvärt på stålutbytet. Utifrån modellerna finns även en 

antydan till att då processen behandlar stora charger (hög stålvikt) hämmas stålutbytet medan 

förhållandet istället är gynnsamt för att minska medföljande slagg. Vidare, en låg 

slaggviskositet respektive skrotvikt indikeras vara fördelaktigt i båda fallen liksom nybytt 

tapphål.   

5.4.1.3  Är dataunderlaget missvisande? 

Då tveksamheter funnits huruvida olika processförfaranden bidrar till att vissa variabler får en 

ökad eller minskad inverkan på Y krävs det en noggrannare granskning av dataunderlaget. 

Ståltemperaturen vid färdig blåst är den variabeln som varit mest framträdande i modeller för 

både medföljande slagg och stålutbytet, där en förhöjd temperatur skulle minska medföljande 

slagg samtidigt som stålutbytet ökar. Kortfattat kan variabeln beskrivas som en essentiell 

faktor för att optimera tappningsförfarandet - under förutsättningen att modellerna är 

rättvisande. Om istället olika processförfarandet ligger till grund för sambandet dvs. då 

ståltemperaturen uppmätts vara hög har, exempelvis, badet kylts genom tillsatser av 

råkalksten, MgO och/eller CaO och vice versa, är det viktigt att undersöka detta. Eftersom det 

sen tidigare är känt att processförfarandet generellt ser olika ut beroende på stålsort har 

diagram utformats för att hitta vad som utmärker ”enkla” och ”svåra” stål i förhållande till 

övriga observationer för underlaget, se Figur 63 respektive Figur 64.    
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Figur 63 Diagram som visar hur observationer tillhörande otätat stål utmärker sig från övriga observationer.   

 
Figur 64 Diagram som visar hur observationer tillhörande stålkoder 38422,38415 och 38715 utmärker sig från 

övriga observationer.   

Det kan sammanfattas att charger i underlaget som motsvarar otätat stål (35-kod) har generellt 

högre mängd medföljande slagg och sämre stålutbyte, se Figur 63. Dessa är lägre i temperatur 

vid färdigblåst, har högre halt FeO i slaggen vid efterspolningen samt chargeras med 

”skitigare” skrot och högre svavelhalt i råjärn. Kolhalten i stål vid P06 är generellt högre i 

förhållande till övriga charger medan mängden för-chargerad malm är mindre. En av de 

största skillnaderna är att dessa charger verkar ha väldigt hög slaggviskositet i förhållande till 

andra charger. För övrigt, med avseende på tapphål så verkar dessa observationer motsvara 

slaggprov som tagits vid tidpunkter då tapphålet varit mer slitet.  

Charger som motsvarar stålkod 38422,38415 och 38715 har särskilda krav på P, V och S och 

tillhör familjen UHS (Ultra Höghållfasta Stål) (28) med höga analyskrav på Si. Denna typ av 

stål tillhör gruppen för mer avancerade stålsorter som tillverkas i Luleå. Av den anledningen 

är det intressant att titta på hur processförfarandet ser ut för dessa charger i underlaget. 

Motsatt till 35-koder verkar stålutbytet var högre och medföljande slagg lägre för dessa 
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charger enligt Figur 64. Viskositeten på slaggen är lägre, liksom orenheter i chargerat råjärn 

och skrot. Utifrån en jämförelse mellan diagrammen ovan går det att konstatera att det är en 

klar skillnad i processförfaranden mellan ”bondjärn” och ”svåra” stål, där förhållandena 

verkar vara motsatta. Det är dock viktigt att poängtera att detta enbart baserat på underlaget 

för det här arbetet. Vidare, med avseende på kylmedel under efterspolningen ser tillsatsen av, 

exempelvis, råkalksten ut att vara relativt låg för charger med stålkod 38422, 38415 och 

38715 trots att ståltemperaturen generellt är högre.  

En PLS modell med charger som enbart motsvarar otätat stål skapades för att jämföras med 

PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Detta för att undersöka vilka 

samband som finns inom en kategori av stål och därmed undvika samband framkallade utifrån 

olika processförfaranden. Modellen hade två signifikanta komponenter med R
2
Y och Q

2
 

värden på 87,3 % respektive 68,7 %, där totala antalet observationer i modellen var 26. 

Utifrån VIP diagram för modellen visade Ståltemp P06 och rådolomit eft.spol ha störst 

påverkan på medföljande slagg. Motsvarande koefficient diagram visade på att parametrarna 

var negativt korrelerade med Y. I motsats till PLS Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2 hade S% RåJ en liten inverkan på Y, dock indikerades att parametern var 

positivt korrelerad med medföljande slagg. I övrigt visade resterande variabler på liknande 

korrelationer till responsvariablerna som i den tidigare modellen. För att se om underlaget till 

modellen motsäger teorin; hög ståltemperatur innebär hög kylning av badet under 

efterspolningen genom tillsats av råkalksten, skapades ytterligare en modell med Ståltemp 

P06 som Y-variabel. Modellen visade på starka samband mellan ståltemperaturen och 

processvariablerna Ar aktuell blås, O2 aktell Nm3, viskositet, (%P)/[%P], Antal timmar efter 

tapphålsbyte, Ståltemp P05, C% RåJ, V% RåJ, C P06, Rådolomit eft.spol etc. med R
2
Y och 

Q
2
 värden på 86,6 % respektive 57,3 %. Som förväntats indikerades en signifikant positiv 

korrelation mellan ståltemperaturen vid P06 och tillsatsen av råkalksten under 

efterspolningen. För C P06 var korrelationen istället negativ, vilken förstärktes då variabeln 

korsades med C% RåJ. Det innebär att C P06 indikerade starka inverkan på medföljande 

slagg förmodligen kan förklaras med att variabeln samverkar med Ståltemp P06.  

En modell skapades även för resterande 29 observationer med 37,38-stålkoder där modellen 

hade en signifikant komponent och R
2
Y och Q

2
 värden på 54,1 % respektive 21,6 %. På 

samma sätt jämfördes modellen med Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 

genom att titta på vilka samband mellan X och Y som indikerades. Dock visade sig att 

modellen med 37,38-stålkoder vara något avvikande, speciellt med avseende på VIP 

diagrammet. Variablerna Ståltemp P06 och rådolomit eft.spol hade låg betydelse, istället var 

Omblåst=2, normal=1 och C P06 de mest framträdande parametrarna. Däremot, med 

avseende på koefficient diagrammet fanns likheter med Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2, dock hade koefficienterna för många av variablerna breda 

konfidensintervall, vilket framkallar en del tveksamheter. Precis som för underlaget med 

otätat stål skapades en ny modell med Ståltemp P06 som Y-variabel för att testa sambandet till 

rådolomit eft.spol. Modellen var något svag med R
2
Y och Q

2
 värden på 61 % respektive 21,3 

% med en signifikant riktning. Utifrån VIP diagram noterades att rådolomit eft.spol var den 



81 

 

tredje viktigaste variabel för Y, där korrelationen mellan variablerna var signifikant positiv 

enligt modellen.    

Utifrån de enskilda modellerna med 35- respektive 37,38 stålkoder indikeras liknande 

samband som för modellen baserat på hela underlaget. Detta tyder på att skillnader i 

processförfaranden mellan olika stålgrupper inte gett upphov till de trender som visats. Dock 

indikerade modeller med Ståltemp P06 som Y-variabel för respektive underlag att en generell 

samverkan mellan hög ståltemperatur och hög kylning med råkalksten under efterspolningen 

finns.  Det är dock viktigt att poängtera att dessa modeller består av färre observationer än 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2, vilket inverkar på variansen och kan, av 

den anledningen, skymma och/eller framkalla samband.     

Med detta kan det sammanfattas att det finns en stark antydan till att höga ståltemperaturer 

vid färdigblåst är korrelerat till höga tillsatser av kylmedel under efterspolningen oberoende 

av ståltyp. Det behöver inte betyda att Ståltemp P06 enbart har en stark inverkan på 

medföljande slagg på grund av denna samverkan, eller vice versa. Till följd av detta var 

ambitionen att hitta observationer där följande gäller; hög ståltemperatur kombinerat med låg 

kylning under efterspolningen. Detta för att se om en del av underlaget till Medföljande slagg 

– Justerade responsvariabler 2 motsäger teorin om att kraftigare kylning av badet alltid sker 

vid högre ståltemperaturer, vilket i sin tur kan vara en bidragande orsak till att 

ståltemperaturen visat sig ha en stor betydelse. Totalt hittades 12 observationer som, i 

förhållande till övriga charger, hade relativt låga tillsatser av kylmedel vid efterspolningen 

trots en hög ståltemperatur vid färdigblåst, se Figur 65. Dessa observationer bestod av både 

35- och 37,38-stålkoder.   

 
Figur 65 Diagram som visar 12 observationer med något låg kylning under efterspolningen -trots hög 

ståltemperatur i förhållande till resterande observationer i underlaget. 

Utifrån detta kan det konstateras att underlaget innehåller charger där kylningen vid 

efterspolningen varit låg trots hög ståltemperatur vid färdigblåst. I modell Medföljande slagg 

– Justerade responsvariabler 2 testades samverkan mellan Ståltemp P06 och rådolomit 

eft.spol genom att korsa variablerna där förhoppningen var att se om variablerna tillsammans 
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fick en större inverkan. Dock visade det sig att korsvariabelns inflytande på medföljande 

slagg var väldigt svag och det fanns en antydan till en positiv korrelation mellan variabeln och 

medföljande slagg. Detta tyder antingen på att ståltemperaturens höga inverkan på 

medföljande slagg beror av kylning med råkalksten under efterspolningen eller att underlaget 

motsvarar för få observationer där charger med höga temperaturer vid färdigblåst haft en låg 

kylning.  

Att stålutbytet enligt PLS Utbyte All data 2 visat sig vara starkt korrelerad med 

ståltemperaturen vid färdigblåst och enbart svagt korrelerad med råkalksten kan dock vara en 

indikation på att temperaturens betydelse på medföljande slagg faktiskt är stor. Detta under 

resonemanget att en hög ståltemperatur är gynnsamt för separationen av stål- och slaggfasen 

på grund av minskad viskositet. Eftersom Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 

visat sig vara en bra modell med avseende på Q
2 

och R
2
 värden, men även att uppskatta 

värden på Y för nya observationer (se Figur 56 och Figur 57) kommer denna användas som ett 

underlag för att utforma en praxis av tappningsförfarandet.  

5.4.2 Medföljande slagg som funktion av SMI 

Eftersom slaggindex är ett mått på hur mycket slagg som detekteras i tappstrålen under hela 

tappningsförloppet på LD är det av intresse att relatera denna parameter till en slaggmängd. 

Den totala mängden LD-slagg som hamnar i stålskänken är förmodligen större än den mängd 

som representeras av slaggindex enligt tidigare antaganden (se avsnitt   
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5.3.1 Medföljande slagg, slaggdjup och stålutbyte). I Figur 66 nedan visas ett linjediagram över 

normaliserade värden på variablerna LD-slagg och SMI för samtliga 55 charger. Motsvarande 

diagram för Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) och SMI visas i Figur 67. Tanken är att hitta 

de charger där slaggindex och medföljande slagg har lika stora normaliserade värden, dvs. då 

både LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) är likvärdiga med SMI. Dessa charger 

skulle motsvara de fall då meddragen slagg är liten, dvs. andelen slagg som inte detekteras i 

tappstrålen är försumbart liten i förhållande till mängden som representeras av slaggindex. 

 
Figur 66 Linjediagram över samtliga 55 charger med normaliserade värden på LD-slagg och SMI.  

 
Figur 67 Linjediagram över samtliga 55 charger med normaliserade värden på 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.)och SMI. 

Utifrån en jämförelse mellan diagrammen ovan uppfyllde fem charger villkoret slaggindex = 

medföljande slagg. I Figur 68 nedan visas det funna sambandet mellan 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.)och SMI med en förklaringsgrad på 99,36 %. Detta kan 

härledas till LD-slagg genom att, utifrån ett nytt linjediagram, titta på de charger där 

normaliserade värden på LD-slagg är lika stora som motsvarande värden på 
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Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.). Det resulterade i ett samband mellan variablerna enligt 

Figur 69, som kombinerat med den linjära funktionen i Figur 68 gav följande: 

LD-slagg ≈ 170∙SMI       [20] 

 
Figur 68 Diagram där förhållandet mellan Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.)och SMI visas för charger där 

medföljande slagg = SMI. 

 
Figur 69 Diagram över förhållandet mellan LD-slagg och Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.). 

För charger där enbart Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) och slaggindex har lika stora värden 

med avseende på Figur 67, kan ett nytt samband beräknas för att bedöma rimligheten i 

ekvationen ovan. Sambandet mellan slaggindex och LD-slagg hade en förklaringsgrad över 

90 % och blev enligt följande: 

LD-slagg ≈ 150∙SMI        [21] 

Utifrån sambanden i ekvation      [20] och       [21] tyder det på att korrelationen mellan 

medföljande slagg och SMI har storleksordningen 150-180 kg slagg per SMI.  
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5.4.3 Faktorer som kan inverka på meddragen slagg 

Då all slagg som sugs ned innanför tappstrålen troligen inte detekteras kan det vara intressant 

att undersöka hur detta fenomen påverkas av olika parametrar. Detta för att få en inblick i för 

vilka processförfaranden som resulterar i att slaggindex representerar majoriteten av all LD-

slagg som tappas i stålskänken, men även vilka förhållanden som bidrar till det motsatta 

utfallet. Eftersom mängden slagg som sugs ned i skänken är svår att uppskatta kan istället 

charger, som misstänks ha en hög andel meddragen slagg, jämföras med resterande 

observationer i underlaget. Utifrån Figur 66 valdes charger som uppfyllde villkoret LD-

slagg>>SMI. Totalt hittades 15 charger, dessa var; J3300, J3301, J3302, J3401, J3402, J3897, 

J3898, J3899, J4286, J3963, J3965, J4431, J4458, J4459 samt J4590.  I Figur 70 nedan visas 

hur dessa observationer utmärker sig från övriga i underlaget.   

 

Figur 70 Diagram som visar hur observationer som uppfyller villkoret LD-slagg>>SMI (enligt Figur 66) 

utmärker sig från övriga charger i underlaget.   

Som visas i figuren ovan är LD-slagg betydligt högre än resterande charger men även 

Slaggdjup/(Aldeox.+syntsl.+kalk.) visar på en högre mängd medföljande slagg, dock inte lika 

tydligt. Variablerna Antal timmar efter tapphålsbyte och viskositet är båda något lägre för 

dessa charger, vilket är en motsägande faktor till att medföljande slagg är hög enligt 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Tillsatsen av råkalksten under 

efterspolningen är lägre i förhållande till övriga charger i underlaget medan dolomit eft.spol 

istället är högre. Stålvikt och ståltemperatur vid färdigblåst är lägre, där det senare är oväntat 

då både Viskositet och förhållandet mellan C% RåJ och C P06 talar för en högre temperatur. 

Lägre stålvikt borde däremot innebära en lägre badnivå över tapphål, vilket enligt teorin, ska 

öka mängden meddragen slagg. Att tillsatt MgO under efterspolningen tidigare indikerats ha 

en positiv effekt på medföljande slagg (PLS – Justerade responsvariabler 2) kan eventuellt, 

genom diagrammet ovan, relateras till meddragen slagg. Hur materialet i så fall inverkar är 

dock oklart. En förklaring kan vara att tillsatsen av MgO medför en sänkt viskositet genom 

upplösningen av Si-O-Si bryggor (se avsnitt 3.1.1 Beskrivning av LD-slagg), där råkalksten 

istället inverkar positivt på viskositeten genom ämnets kylande egenskaper. Detta under 

förutsättningen att effekterna på slaggens viskositet i så fall skulle överskugga de egenskaper 
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för materialen som istället har motsatt påverkan. Exempel på detta är den kylande effekten 

MgO har på slaggen vid tillsatsen samt att ämnet i sig höjer smältpunkten som i sin tur 

medför en ökad viskositet.  

Utifrån en jämförelse mellan diagrammet ovan och tidigare indikerade samband mellan 

processvariabler och medföljande slagg (enligt Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2) kan en möjlig förklaring till meddragen slagg vara följande; vid en hög 

ståltemperatur vid färdigblåst är viskositeten på stål och slagg låg, vilket underlättar 

separation mellan faserna. Då råkalksten tillsätts under efterspolningen sker en frysning på 

ytan av slaggen som förhindrar virvelbildning, vilket medför att andelen slagg som sugs ned 

innanför tappstrålen reduceras. Tillsats av MgO medför att viskositeten sjunker – trots att 

smältpunkten ökar och ämnet har en kylande effekt vid insmältning.  

5.4.4 Praxis för att optimera tappningsförfarandet på LD 

Ambitionen med examensarbetet var att kartlägga vilka parametrar som är betydande för 

medföljande slagg för att därefter hitta ett optimal tappningsförfarande utifrån dessa. Denna 

praxis är framtagen utifrån modell Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 där de 

mest betydande parametrarna varierats för att studera effekten på medföljande slagg. Denna 

metod är baserad på förutsättningen att modellen är rättvisande.  I Figur 71 nedan visas hur ett 

uppskattat värde LD-slagg förändras med rådolomit eft.spol och Ståltemp P06 medan 

resterande variabler hålls konstanta vid sitt medelvärde i Medföljande slagg – Justerade 

responsvariabler 2.  

 

 
Figur 71 Vänster: diagram över hur LD-slagg förändras som funktion av rådolomit eft.spol och Ståltemp P06 för 

PLS Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2. Höger: övriga variabler i modellen är låsta enligt 

angivna värden i tabellen.  
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Utifrån diagrammet ovan går det att avläsa att 410 Kg medföljande slagg uppskattas hamna i 

stålskänken för stål med en temperatur runt 1640°C då ingen råkalksten är tillsatt och 

resterande variabler är enligt angivna i figuren. För samma temperatur kan detta värde sjunka 

till mellan 290-320 Kg vid tillsats av 7 Kg/Ton RåJ råkalksten under efterspolningen. Om 

istället ståltemperaturen vid färdigblåst uppgår till omkring 1730°C uppskattas mellan 260-

290 Kg slagg tappas i skänken, vilket kan reduceras ned till mindre än 170 Kg vid tillsats av 7 

Kg/Ton RåJ råkalksten.   

Genom att generalisera kan variabler fixeras i ett läge som är typiskt för en viss ståltyp. På 

detta sätt är förhoppningen att en uppskattning på medföljande slagg blir mer rättvisande då 

metoden numera tar hänsyn till att olika typer av stål kan ha olika förutsättningar i form av 

chargerat material, tillsatser etc. Därefter har olika förfaranden studerats baserat på Antal 

timmar efter tapphålsbyte där variabeln varierats i tre lägen; 6 h, 43 h och 80 h.  

Eftersom otätat stål, ”bondjärn”, generellt kan sägas motsvara charger med hög svavelhalt i 

råjärn och hög skrotvikt har dessa fixerats till 347 ppm respektive 30,2 ton, som motsvarar de 

högsta värdena i underlaget för respektive variabel. Utifrån en jämförelse av observationer 

tillhörande 35-stålkoder för underlaget (se Figur 63) verkar denna typ av stål även motsvara 

högre stålvikter. Därför har även variablerna Ber. Stålvikt blås och Ber. Stålvikt eft.spol 

fixerats till omkring 132,3 ton. I Figur 72 visas hur LD-slagg förändras med rådolomit eft.spol 

och Ståltemp P06 för 6 h (bild till vänster), 43 h (bild i mitten) samt 80 h (bild till höger) 

gammalt tapphål. Resterande variabler är fixerade i angivna värden enligt Figur 71.    

 
Figur 72 Diagram över hur LD-slagg förändras som funktion av rådolomit eft.spol och Ståltemp P06 för PLS 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 för stål med höga värden på S% RåJ, Skrot vikt och Ber. 

stålvikt. Bild 1(vänster), bild 2 (mitten) och bild 3 (höger) motsvarar förhållanden då tapphålet är 6 h, 43 h 

respektive 80 h gammalt. Övriga variabler i modellen är låsta i sitt medelvärde. 

Utifrån diagrammen ovan går det att avläsa att medföljande slagg tycks öka med tiden efter 

tapphålsbyte, där skillnaden mellan 6- och 80 h gammalt tapphål motsvarar omkring 80 kg 

slagg enligt modellen. Omkring 130 Kg slagg uppskattas hamna i skänken då 

ståltemperaturen för P06 uppmätts till 1730°C och 7 Kg/ton RåJ råkalksten tillsatts under 

efterspolningen för ett relativt nybytt tapphål (bild till vänster). För samma förhållanden på 

temperatur och råkalksten men med ett 80 h gammalt tapphål uppskattas istället 210 Kg slagg 

tappas i skänken (bild höger).  
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Vid en jämförelse mellan observationer tillhörande UHS stål (Ultra Höghållfasta Stål) och 

resten av underlaget (Figur 64) indikerades att dessa hade lägre svavelhalt på chargerat råjärn 

samt lägre skrot- och stålvikter i förhållande till de andra. Av den anledningen låstes dessa 

variabler till dess lägsta värden i underlaget motsvarande 1,3 ppm (S% RåJ), 12,684 ton 

(Skrot vikt) respektive 124 ton (Ber.stålvikt blås/eft.spol). På samma sätt studerades utfallet på 

medföljande slagg som funktion av rådolomit eft.spol, Ståltemp P06 samt Antal timmar efter 

tapphålsbyte, se Figur 73.   

 
Figur 73 Diagram över hur LD-slagg förändras som funktion av rådolomit eft.spol och Ståltemp P06 för PLS 

Medföljande slagg – Justerade responsvariabler 2 för stål med låga värden på S% RåJ, Skrot vikt och Ber. 

stålvikt. Bild 1(vänster), bild 2 (mitten) och bild 3 (höger) motsvarar förhållanden då tapphålet är 6 h, 43 h 

respektive 80 h gammalt. Övriga variabler i modellen är låsta i sitt medelvärde. 

Vid en jämförelse mellan Figur 72 och Figur 73 indikeras att, oavsett ståltyp, finns i regel 

samma förutsättningar att minska medföljande slagg genom tillsats av råkalksten under 

efterspolningen. Vid slitet tapphål finns dock en antydan till att charger med lägre stål- och 

skrotvikter som chargerats med svavelrikt råjärn tenderar att ha högre värden på medföljande 

slagg. Detta kan möjligtvis förklaras med att effekten av meddragen slagg ökar med minskad 

stålvikt till följd av minskad badnivå över tapphål.    
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6 Slutsatser 

I det här avsnittet sammanfattas de slutsatser som kunnat dras utifrån resultaten av 

flervariabelanalysen i SIMCA.   

 Skattad medföljande slagg baserad på massbalanser av Al och V samt 

slaggdjupsmätning visade på bäst anpassning gentemot varandra och slaggindex.   

 

 Starkast korrelation mellan processvariabler och skattad medföljande slagg uppnåddes 

då värden på responsvariablerna justerades utifrån slaggindex. För denna modell 

indikerades att tillsatt råkalksten vid efterspolning, ståltemperatur vid färdigblåst och 

svavelhalt i chargerat råjärn var de mest betydande parametrarna för att styra 

medföljande slagg. Enligt modellen skulle en hög temperatur och tillsatt mängd 

råkalksten vara gynnsamt för att minska mängden LD-slagg i stålskänken medan en 

hög svavelhalt i råjärn istället ger motsatt effekt. I en separat modell där korrelationen 

mellan stålutbytet och processvariabler studerades framgick att ståltemperaturen vid 

färdigblåst indikerades ha en stark positiv inverkan på responsvariabeln medan tillsatt 

råkalksten under efterspolningen samt S i råjärn istället har en låg betydelse. Utifrån 

flervariabelanalyser i SIMCA kan det sammanfattas att tappningsförfarandet kan, för 

alla förhållanden, styras genom tillsatsen av råkalksten under efterspolningen. Detta 

eftersom ståltemperatur och chargerat material till stor del styrs av vilken ståltyp som 

ska produceras och är därmed svårare att kontrollera.  

 

 Vid en närmare undersökning av dataunderlaget upptäcktes ett starkt samband mellan 

hög ståltemperatur vid färdigblåst och hög tillsats av råkalksten under efterspolningen. 

Av den anledningen finns misstanken att denna samverkan framkallar en ökad 

betydelse på medföljande slagg för någon av variablerna. Detta under förutsättningen 

att en av dem kan korreleras till responsvariabeln.   

 

 Utifrån den starkaste modellen för medföljande slagg som skapades i SIMCA 

indikerades att stål med hög svavelhalt i chargerat råjärn samt hög skrot- och stålvikt 

verkar ha samma förutsättningar att minska medföljande slagg som stål med höga 

värden på motsvarande variabler. Modellen visade även att skillnaden i medföljande 

slagg mellan nytt (6 timmar gammalt) och slitet tapphål (80 timmar gammalt) uppgår 

till omkring 80 kg slagg.    

 

 Då slaggindex jämfördes med skattade värden på medföljande slagg hittades ett 

samband som indikerade att medföljande slagg motsvarar 177*SMI. Charger där 

slaggindex antyddes vara betydligt mindre än medföljande slagg jämfördes med 

övriga charger i underlaget för att undersöka hur meddragen slagg påverkas av olika 

processparametrar. Dessa hade högre skattade värden på medföljande slagg trots att, 

bland annat, viskositeten och slaggindex var lägre samt att dessa hade nyare tapphål i 

förhållande till övriga observationer. Dessa observationer hade förhållandevis låg 

stålvikt och låg tillsats av råkalksten under efterspolningen. Tillsatsen av MgO under 
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efterspolningen var däremot hög vilket medförde att en teori föddes där meddragen 

slagg tros påverkas negativt av ökad viskositet och hög stålvikt medan slagg som 

detekteras istället ska ha en låg viskositet för att förbättra separationen mellan stål- 

och slaggfas. Detta under förutsättningen att tillsatsen av råkalksten ökar viskositeten 

medan MgO istället har en motsatt effekt.   

7 Förslag på fortsatt arbete 

För att undersöka hur väl de framtagna modellerna i SIMCA kan användas för att uppskatta 

värden på medföljande slagg och stålutbytet för nya charger ges här förslag på vilka metoder 

som kan tillämpas.  

 Jämföra uppmätt/beräknat värde på medföljande slagg utifrån 

slaggdjupsmätning/slaggprov med uppskattade värden utifrån modellen.    

 

 Ett utökat underlag med olika förfaranden inom en ståltyp för att undersöka om nya 

samband indikeras. Först och främst borde korrelationen mellan ståltemperaturen vid 

färdigblåst och medföljande slagg undersökas närmare.  
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Skrotmix  
Rikt vikt, [%] eller [ton] 

Typ av skrot 3 4 5 6 7 8 9 10 
Blandskrot 1.0 ton  1.0 ton      
Cr-Ni skrot    60 %    60 % 
Galtjärn 25 %  20 %  10 %  20 % 20 % 
Köpskrot 10 %  10 %  15 %  20 % 20 % 
Mo-skrot  75 % 15 %      
Plåtskrot  25 %  40 %  40 %   
Slabs 20 % 10 % 10 %  30 % 40 % 11 %  
Stålrusa, gjutskrot 45 %  45 %  45 % 20 % 49 %  

Material analyser [%] 

Typ av skrot C Si Mn P S Cr Ni Al V Mo CaO MgO 
Blandskrot 1.5 0.15 0.50 0.04 0.10      11.00 4.00 
Cr-Ni skrot 0.20 0.25 1.00 0.03 0.03 0.50 0.35      
Galtjärn 4.70 0.40 0.40 0.04 0.05    0.35    
Köpskrot 0.15 0.20 0.80 0.05 0.05 0.10 0.05      
Mo-skrot 0.20 0.25 1.00 0.03 0.03     0.30   
Plåtskrot 0.15 0.10 0.80 0.01 0.01 0.10 0.05      
Slabs 0.05 0.10 1.00 0.01 0.01        
Stålrusa, 
gjutskrot 

0.20 0.25 1.00 0.03 0.03      2.00  
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Responsvariabler 

Variabel Beskrivning 
Medföljande slagg 
LD-slagg Al Medföljande slagg baserad på Al [kg] 
LD-slagg (V) Medföljande slagg baserad på V [kg] 
LD-slagg MgO Medföljande slagg baserad på MgO [kg] 
LD-slagg (Al+V) Medföljande slagg utifrån ett medelvärde  

av beräknad skänkslagg för Al och V [kg] 
Slaggdjup/(Aldeox+kalkfines+Syntsl.) Kvot mellan uppmätt slaggdjup och  

tillsatser i stålskänk mellan provtillfälle 1 och 2 [cm/kg] 
Stålutbyte 
Utbyte Fe (Al+V) Beräknat järnutbyte baserat på LD-slagg (Al+V)   [%] 
Utbyte Fe (Al) Beräknat järnutbyte baserat på LD-slagg (Al)   [%] 
Utbyte Fe (V) Beräknat järnutbyte baserat på LD-slagg (V)   [%] 

Processvariabler – Temperatur och flöden 

Variabel Beskrivning 
Ståltemp P06 Uppmätt ståltemperatur efter blåsning [°C] 
Råj Temp Uppmätt temperatur råjärn  [°C] 
Ståltemp P05 Uppmätt ståltemperatur under blåsning [°C] 
O2 aktuell Nm3 Total syrgasvolym [Nm3] 
Ar aktuellt blås Total argongasvolym under blåsning [Nm3] 
Ar akt. Eft.spol Total argongasvolym efter blåsning (efterspolning) [Nm3] 

Processvariabler - Analyser 

Variabel Beskrivning 
FeO eft.spol Beräknad FeO halt i slagg vid provtillfälle 1. 
C% RåJ Kolhalt i råjärn [%] 
Mn% RåJ Manganhalt i råjärn [%] 
P% RåJ Fosforhalt i råjärn [%] 
S% RåJ Svavelhalt i råjärn [%] 
Si% RåJ Kiselhalt i råjärn [%] 
V% RåJ Vanadinhalt i råjärn [%] 
C% skrot kolhalt i chargerad skrot [%] 
Si% skrot2 Kiselhalt i chargerad skrot [%] 
Mn% skrot Manganhalt i chargerad skrot [%] 
P% skrot Fosforhalt i chargerad skrot [%] 
S% skrot Svavelhalt i chargerad skrot [%] 
SiO2 sl. Eft.spol halten kiseloxid i slagg utifrån slaggprov 1 [%] 
MnO eft.spol halten manganoxid i slagg utifrån slaggprov 1 [%] 
C P06 Uppmätt kolhalt i stål efter blåsning [%] 
[O] uppmätt P06 Uppmädd syrehalt i råstål efter blåsning [ppm] 
[O] uppmätt omblås Uppmädd syrehalt i råstål efter omblåsning [ppm] 
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Processvariabler - Beräknade 

Variabel Beskrivning 
Slaggbas eft.spol Beräknad slaggbasisitet vid provtillfälle 1 utifrån kemisk analys. 
Antal timmar efter tapphålsbyte Tid efter tapphålsbyte. Kan användas som ett mått på hur slitet tapphålet är [h] 
Viskositet  Slaggviskositet utifrån kemisk analys för provtillfälle 1 och ståltemp P06. Beräknad i Factsage [Poise] 
Ber.slaggbas blås Beräknad slaggbasisitet under blåsning 
Ber.slagg vikt eft.spol Beräknad slaggvikt efter blåsning (efterspolning) [ton] 
Ber.slaggvikt blås Beräknad slaggvikt vid blåsning [ton] 
Ber. Stålvikt blå Beräknad stålvikt vid blåsning [ton] 
Ber. Stålvikt eft.spol Beräknad stålvikt efter blåsning  (efterspolning) [ton] 
(%P)/[%P] Fosforfördelning efter blåsning utifrån analys av slaggprov 1 och stålprov P06. 
(%V)/[%V] vanadinfördelning efter blåsning utifrån analys av slaggprov 1 och stålprov P06. 
[c] ber P062 Beräknad kolhalt efter blåsning [%] 
[C] ber omblås Beräknad kolhalt efter omblåsning [%] 
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 Processvariabler - Tillsatser 

Variabel Beskrivning 
malm För-charg kg /ton Råj Mängden malm chargerad mellan 0-10% av blåstiden [kg/ton Råjärn] 
malm blås 1 kgTon råj Mängden malm chargerad mellan 10-50% av blåstiden [kg/ton Råjärn] 
malm blås 2 kg/ton råj Mängden malm chargerad mellan 50-100% av blåstiden [kg/ton Råjärn] 
Skrot vikt Uppmätt chargerad skrotvikt [ton]  
Dolomit för charg (kg)/ton Råj  Mängden MgO chargerad innan blåsstart [kg/ton Råjärn] 
Dolomit blås/ ton Råj Mängden MgO chargerad under blåsning [kg/ton Råjärn] 
Dolomit P05/ton Råj Mängden MgO chargerad i slutet av blåsning [kg/ton Råjärn]  
Kalk för.charg/ ton Råj  Mängden CaO chargerad innan blåsstart [kg/ton Råjärn] 
Kalk blås /ton Råj Mängden CaO chargerad under blåsning [kg/ton Råjärn]  
Kalk P05 kg/ton Råj Mängden CaO chargerad i slutet av blåsning [kg/ton Råjärn]  
FeSi för.charg kg/ton Råj Mängden FeSi chargerad innan blåsstart [kg/ton Råjärn]  
FeSi blås kg/ton Råj Mängden FeSi chargerad under blåsning [kg/ton Råjärn]  
rådolomit eft.spol kg/ton Råj Mängden råkalksten chargerad efter blåsning (efterspolning) [kg/ton råjärn]  
kalk eft.spol kg/ton Råj Mängden CaO chargerad efter blåsning (efterspolning) [kg/ton råjärn]  
dolomit eft.spol Kg/ton Råj Mängden MgO chargerad efter blåsning (efterspolning) [kg/ton råjärn]  

Processvariabler - Övriga 

Variabel Beskrivning 
SMI  Slaggindex 
TapphålsNr Numrerat efter ordningsföljd. Anger vilka charger som har samma tapphål. 
bottenspoltid Total bottenspoltid mellan blåsning och tappning [minuter] 
Omblåst=2 normal=1 Index för att markera omblåsta charger 
Slaggstopp (Auto=1, 
Manuellt=2) 

Index för att markera charger med automatisk- eller manuell aktivering av slaggstoppare (baserat på 
logifler).  
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Provtillfälle 2 (CAS-OB) – Referenser [%] 

Charge 
Nr 

Fe  CaO SiO2 MnO P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 

J3208 0,3 51,0 10,6 0,6 0,0 0,1 29,7 6,2 0,1 0,1 0,1 0,8 0,0 
J3298 1,2 45,2 12,0 2,2 0,0 0,0 33,8 3,9 0,1 0,1 0,2 0,8 0,0 
J3299 2,0 46,3 11,9 3,7 0,0 0,0 29,6 4,2 0,1 0,1 0,4 0,9 0,0 
J3300 0,7 39,4 10,6 2,0 0,0 0,0 39,8 5,5 0,1 0,1 0,2 1,1 0,1 
J3301 0,8 47,0 8,1 1,5 0,0 0,0 35,5 5,4 0,1 0,1 0,2 0,9 0,1 
J3302 0,7 45,2 8,8 1,7 0,0 0,0 34,9 6,7 0,1 0,1 0,2 1,1 0,1 
J3303 2,8 42,0 13,9 3,1 0,0 0,0 28,2 6,6 0,1 0,1 0,9 1,3 0,0 
J3304 2,1 43,1 12,7 2,9 0,0 0,0 30,3 6,0 0,1 0,1 0,6 1,3 0,0 
J3305 2,5 43,9 12,7 2,9 0,0 0,0 28,3 6,6 0,1 0,1 0,7 1,3 0,0 
J3399 1,3 52,4 7,9 2,5 0,0 0,0 29,2 5,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,0 
J3400 1,2 51,8 7,2 2,7 0,0 0,0 30,7 4,9 0,1 0,1 0,2 0,6 0,0 
J3401 1,2 56,7 6,5 2,8 0,0 0,0 27,0 4,2 0,0 0,1 0,3 0,6 0,0 
J3402 1,7 57,3 5,8 3,5 0,0 0,0 23,2 6,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0,0 
J3403 0,7 53,5 7,6 1,5 0,0 0,0 30,9 4,3 0,1 0,1 0,1 0,7 0,0 
J3404 0,8 48,9 9,9 1,7 0,0 0,0 32,7 4,6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,0 

 

 

Provtillfälle 1 (LD) – Referenser [%] 

Charge Nr Fe  CaO SiO2 MnO P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 
J3208 19,5 37,5 9,3 4,3 0,5 0,0 1,0 14,1 0,0 0,0 5,1 1,3 0,4 
J3298 15,3 39,2 12,1 3,5 0,6 0,0 2,4 14,8 0,1 0,0 4,6 1,7 0,4 
J3299 19,0 39,7 10,5 3,8 0,6 0,0 2,0 10,5 0,0 0,0 4,9 1,8 0,4 
J3300 9,5 43,1 11,8 4,1 0,4 0,0 12,4 10,1 0,0 0,0 3,3 1,6 0,2 
J3301 14,1 44,3 12,2 3,1 0,5 0,0 1,4 13,4 0,0 0,0 3,9 1,8 0,3 
J3302 14,3 43,5 12,6 3,4 0,5 0,0 1,6 13,6 0,0 0,0 3,4 1,9 0,3 
J3303 14,0 43,2 13,3 3,2 0,4 0,0 1,6 13,9 0,0 0,0 3,1 2,0 0,3 
J3304 15,5 43,6 13,5 3,6 0,4 0,0 1,5 10,8 0,0 0,0 3,2 2,1 0,3 
J3305 13,5 44,8 12,6 3,8 0,4 0,0 1,7 12,6 0,0 0,0 3,3 2,0 0,3 
J3399 13,8 43,9 12,4 3,5 0,8 0,0 1,4 14,5 0,1 0,0 3,8 0,7 0,3 
J3400 17,7 40,8 9,4 4,1 0,7 0,0 1,8 14,6 0,0 0,0 3,5 0,8 0,3 
J3401 22,6 36,2 7,9 4,3 0,7 0,0 2,3 13,1 0,0 0,0 3,5 1,1 0,3 
J3402 16,2 42,5 10,4 4,5 0,8 0,0 1,2 13,0 0,0 0,0 3,8 1,5 0,3 
J3403 16,6 42,0 10,8 5,0 0,8 0,0 1,0 12,3 0,0 0,0 3,6 1,6 0,3 
J3404 18,7 39,1 11,1 4,0 0,6 0,0 0,9 14,2 0,0 0,0 2,9 1,5 0,2 
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Provtillfälle 1 (LD) – Försök [%] 

Charge 
Nr 

Fe  CaO SiO2 MnO P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 

J3897 19,9 35,2 9,6 4,2 0,5 0,0 3,1 14,4 0,1 0,0 3,8 1,8 0,4 
J3898 21,5 35,6 7,8 3,9 0,5 0,0 3,4 13,5 0,0 0,0 4,0 1,6 0,6 
J3899 20,6 38,1 8,3 3,4 0,6 0,0 2,3 12,9 0,0 0,0 4,5 1,7 0,5 
J3900 18,9 40,7 9,0 3,6 0,7 0,0 2,2 10,7 0,0 0,0 5,5 1,6 0,5 
J3901 21,3 35,8 8,8 3,4 0,6 0,0 2,4 13,3 0,0 0,0 5,0 1,4 0,5 
J4283 20,3 38,1 9,6 4,3 0,6 0,0 1,5 9,6 0,0 0,0 5,9 2,2 0,5 
J4285 24,0 37,0 5,8 3,3 0,5 0,0 1,5 13,5 0,1 0,0 4,1 1,5 0,5 
J4286 17,4 40,8 7,9 4,5 0,7 0,1 1,7 12,7 0,0 0,0 5,6 2,0 0,5 
J3963 17,7 42,0 10,4 3,2 0,6 0,0 1,2 12,2 0,0 0,0 4,5 1,6 0,4 
J3964 19,8 40,3 9,8 3,6 0,6 0,0 1,5 9,9 0,0 0,0 5,2 1,8 0,5 
J3965 16,1 47,5 10,5 3,1 0,6 0,0 1,2 8,4 0,0 0,0 4,7 1,8 0,4 
J3966 18,1 41,0 9,2 3,3 0,5 0,0 1,2 14,1 0,1 0,0 4,2 1,6 0,4 
J3967 20,8 37,4 7,8 3,7 0,5 0,0 1,0 15,1 0,1 0,0 4,4 1,4 0,4 
J3968 16,5 44,9 11,3 3,2 0,7 0,0 1,2 8,3 0,0 0,0 5,6 1,9 0,5 
J3970 17,1 39,4 9,8 3,1 0,5 0,0 1,7 16,0 0,1 0,0 4,1 1,7 0,4 
J3971 17,7 38,3 9,5 3,3 0,4 0,0 2,9 15,8 0,1 0,0 3,6 1,7 0,4 
J4119 18,1 40,0 10,1 3,2 0,5 0,0 1,8 14,0 0,1 0,0 3,7 1,7 0,5 
J4120 19,2 38,4 9,7 3,5 0,4 0,0 2,2 13,6 0,1 0,0 3,9 1,8 0,4 
J4121 19,4 36,8 10,5 4,5 0,4 0,0 1,9 13,4 0,0 0,0 3,9 1,9 0,4 
J4122 22,6 36,9 8,7 3,6 0,4 0,0 1,5 12,5 0,0 0,0 3,6 1,8 0,4 
J4431 24,6 36,3 11,9 3,2 0,8 0,0 1,1 7,8 0,0 0,0 3,9 1,4 0,4 
J4432 23,2 35,5 8,5 6,7 0,7 0,0 1,0 10,8 0,0 0,0 3,5 1,4 0,4 
J4433 13,9 39,7 12,5 4,1 0,8 0,0 1,7 15,0 0,1 0,0 4,8 2,1 0,4 
J4434 18,3 39,8 9,2 3,8 0,7 0,0 2,1 14,2 0,1 0,0 3,7 1,4 0,4 
J4435 19,9 38,2 8,7 3,3 0,5 0,0 2,8 14,9 0,1 0,0 2,8 1,4 0,4 
J4454 19,4 37,6 9,1 3,8 0,5 0,0 1,7 16,1 0,1 0,0 3,1 1,4 0,3 
J4455 18,9 36,1 11,8 4,5 0,7 0,0 4,6 11,1 0,0 0,0 3,7 1,4 0,5 
J4456 22,1 35,5 9,1 4,6 0,7 0,0 3,6 11,4 0,0 0,0 3,7 1,1 0,4 
J4457 20,0 39,5 8,4 4,5 0,7 0,0 2,4 11,9 0,0 0,0 3,9 1,3 0,4 
J4458 20,7 39,8 7,7 4,7 0,8 0,0 1,9 11,2 0,0 0,0 4,3 1,2 0,5 
J4459 21,6 37,4 8,6 5,2 0,8 0,0 2,2 10,2 0,0 0,0 4,5 1,4 0,5 
J4558 17,2 37,3 12,2 4,9 0,6 0,0 2,4 12,5 0,1 0,0 4,5 1,5 0,7 
J4560 14,7 39,6 12,2 4,6 0,8 0,0 1,9 14,2 0,1 0,0 4,9 1,5 0,4 
J4561 17,1 40,4 10,3 5,3 0,8 0,0 2,0 10,8 0,0 0,0 5,3 1,6 0,4 
J4564 17,3 43,4 8,6 4,1 0,6 0,0 1,6 12,3 0,0 0,0 3,9 1,5 0,3 
J4565 20,6 42,9 8,7 4,2 0,7 0,0 2,1 7,6 0,0 0,0 3,9 1,6 0,4 
J4566 20,1 39,0 9,3 4,9 0,6 0,0 1,5 12,0 0,0 0,0 3,7 1,5 0,4 
J4588 18,3 42,3 10,1 4,5 0,7 0,0 1,5 10,1 0,0 0,0 3,9 1,5 0,6 
J4590 17,9 40,8 10,5 4,8 0,7 0,0 0,8 12,3 0,0 0,0 4,0 1,3 0,4 
J4592 21,7 35,3 7,8 4,8 0,6 0,0 3,0 14,0 0,1 0,0 3,5 1,1 0,4 
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Provtillfälle 2 (CAS-OB) – Försök [%] 

Charge 
Nr 

Fe  CaO SiO2 MnO P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 

J3897 13,2 54,1 4,6 3,3 0,3 0,0 8,4 7,0 0,0 0,1 1,7 1,0 1,8 
J3898 10,3 55,7 2,5 2,7 0,2 0,0 15,8 5,2 0,0 0,1 1,1 0,5 2,1 
J3899 1,4 51,7 6,5 0,6 0,0 0,1 33,4 4,6 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 
J3900 0,7 52,4 5,8 0,3 0,0 0,1 35,9 3,7 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 
J3901 0,8 50,6 5,6 0,5 0,0 0,1 37,6 3,6 0,1 0,1 0,2 0,5 0,0 
J4283 13,7 47,0 4,9 5,4 0,6 0,0 15,1 6,4 0,1 0,1 1,2 0,6 0,3 
J4285 17,8 53,8 2,0 2,8 0,3 0,0 8,3 6,0 0,0 0,1 1,4 0,7 0,3 
J4286 13,7 54,2 2,9 4,0 0,4 0,0 9,9 6,6 0,0 0,1 2,1 0,9 0,3 
J3963 0,9 50,8 9,8 1,1 0,0 0,1 31,8 3,8 0,1 0,1 0,2 0,9 0,0 
J3964 0,7 52,9 6,6 0,5 0,0 0,1 34,5 3,6 0,1 0,1 0,2 0,6 0,0 
J3965 0,8 52,4 9,5 1,7 0,0 0,0 28,9 4,9 0,1 0,1 0,2 1,1 0,0 
J3966 1,1 45,0 9,0 2,3 0,0 0,0 36,7 4,4 0,1 0,1 0,2 0,8 0,0 
J3967 0,9 50,0 6,4 1,0 0,0 0,1 36,6 3,6 0,1 0,1 0,2 0,7 0,0 
J3968 1,1 58,4 5,5 1,1 0,0 0,1 29,1 3,4 0,1 0,1 0,2 0,6 0,0 
J3970 11,5 50,2 3,8 3,5 0,2 0,0 19,8 5,3 0,0 0,1 0,9 0,5 0,2 
J3971 11,0 58,5 2,7 2,2 0,1 0,0 15,9 4,2 0,0 0,1 0,7 0,5 0,2 
J4119 11,4 51,1 5,2 6,9 0,2 0,0 14,1 5,1 0,0 0,1 0,9 0,7 0,3 
J4120 9,1 57,7 4,8 6,3 0,2 0,0 11,3 5,4 0,0 0,1 1,1 0,6 0,1 
J4121 8,3 45,8 10,2 8,8 0,2 0,0 16,7 5,2 0,1 0,2 0,6 0,7 0,1 
J4122 10,0 45,3 3,9 8,1 0,2 0,0 22,3 5,4 0,0 0,1 0,7 0,5 0,1 
J4431 8,9 26,2 5,4 11,6 0,2 0,0 29,9 12,1 0,2 0,0 1,5 0,7 0,2 
J4432 7,5 35,9 3,0 11,3 0,1 0,0 30,5 7,1 0,1 0,1 1,1 0,6 0,1 
J4433 4,4 46,9 3,5 5,4 0,1 0,0 29,6 6,4 0,1 0,1 1,2 0,6 0,1 
J4434 9,6 44,3 3,7 4,5 0,2 0,0 23,9 8,1 0,1 0,1 1,2 0,6 0,2 
J4435 14,5 35,8 5,7 5,8 0,4 0,0 17,1 12,3 0,2 0,0 1,9 1,0 0,3 
J4454 5,8 45,5 2,9 5,0 0,1 0,0 29,2 7,7 0,1 0,1 0,9 0,5 0,2 
J4455 5,0 47,8 4,0 4,9 0,1 0,0 28,2 6,4 0,1 0,1 0,9 0,5 0,1 
J4456 3,9 46,5 4,8 5,9 0,1 0,1 30,3 5,7 0,1 0,1 0,8 0,4 0,0 
J4457 8,3 43,6 7,5 7,4 0,4 0,0 16,0 9,3 0,1 0,1 3,0 1,1 0,2 
J4458 2,1 49,3 1,9 3,3 0,1 0,1 33,6 7,8 0,1 0,1 0,5 0,3 0,0 
J4459 5,5 48,0 2,8 6,0 0,2 0,1 27,3 5,7 0,1 0,1 1,4 0,7 0,1 
J4558 2,5 50,5 12,3 4,7 0,1 0,0 23,7 4,1 0,1 0,1 0,4 0,7 0,0 
J4560 1,9 50,3 11,5 3,3 0,1 0,0 26,7 4,2 0,1 0,1 0,4 0,8 0,0 
J4561 1,9 51,6 12,5 3,8 0,1 0,0 23,6 4,2 0,1 0,1 0,6 0,8 0,0 
J4564 5,3 44,1 5,7 3,5 0,1 0,0 31,5 6,4 0,1 0,1 0,8 0,6 0,1 
J4565 5,5 45,2 4,3 3,0 0,1 0,0 31,9 6,4 0,1 0,0 0,9 0,5 0,1 
J4566 8,2 45,5 2,2 4,7 0,2 0,0 30,1 4,7 0,1 0,1 0,7 0,5 0,1 
J4588 1,1 51,4 8,2 1,5 0,0 0,1 32,3 4,0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,0 
J4590 0,5 51,7 9,9 0,9 0,0 0,1 30,6 5,0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,0 
J4592 11,2 44,3 3,2 3,6 0,3 0,0 25,3 6,4 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 
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Hela underlaget för PCA - Referenser, PLS - Referenser, PCA - Ursprungliga responsvariabler, PLS - Ursprungliga responsvariabler och PLS Utbyte All data. 

ChargeNr Slaggdjup 
[cm/kg] 

(Al+V) 
[kg] 

(V) 
[kg] 

Al 
[kg] 

MgO 
[kg] 

Utbyte 
Fe (Al+V) 

[%] 

ChargeNr Slaggdjup 
[cm/kg] 

(Al+V) 
[kg] 

(V) 
[kg] 

Al 
[kg] 

MgO 
[kg] 

Utbyte 
Fe (Al+V) 

[%] 
J3208 0,01103 474,3 490,8 457,7 1005,0 98,6 J3968 0,01056 296,3 121,9 470,8 894,8 97,8 
J3298 0,00889 -62,9 29,9 -155,8 368,8  J3970 0,01029 55,9 200,9  334,9 95,8 
J3299 0,00719 221,8 224,2 219,4 553,1 96,8 J3971   165,3  230,3 93,1 
J3300 0,00974 562,6 480,9 644,3 742,1 97,8 J4119 0,03777 60,4 196,7  383,3 95,2 
J3301 0,00168 425,0 274,0 576,1 400,1 98,7 J4120 0,01370 136,6 261,8 11,3 428,1 94,7 
J3302 0,01333 603,6 468,9 738,3 649,8 97,8 J4121 0,01146 78,7 132,0 25,5 438,1 97,1 
J3303 0,01581 317,0 140,9 493,2 401,6  J4122 0,00792 118,5 180,9 56,0 570,1 95,5 
J3304 0,01956 140,0 61,7 218,3 438,1 96,0 J4431 0,01041 551,4 231,6 871,3  93,4 
J3305 0,01191 388,5 282,5 494,5 458,0 96,3 J4432 0,00676 450,1 410,4 489,7 1406,8 96,7 
J3399 0,00942 249,0 204,1 293,9 611,7 98,5 J4433 0,00964 246,5 207,8 285,2 482,7 100,0 
J3400 0,00761 212,9 198,9 227,0 592,4 97,1 J4434 0,02420 54,7 212,9  609,2  
J3401 0,00772 337,0 220,2 453,8 548,1 95,0 J4435 0,02203 473,0 861,5 84,4 2164,0 92,8 
J3402 0,00942 494,8 294,4 695,2 1146,4  J4454 0,00911 293,4 267,6 319,1 594,0 95,8 
J3403 0,00508 146,6 86,1 207,1 640,6 96,9 J4455 0,02065 260,4 207,6 313,1 842,5 93,4 
J3404 0,00568 206,6 105,9 307,3 591,8 97,0 J4456 0,00746 257,7 184,3 331,2 664,4 94,3 
J3897 0,01694 970,1 587,9 1352,4 668,0 95,9 J4457 0,00931 2134,2 2368,8 1899,5 2714,5 94,4 
J3898 0,01609 348,7 295,1 402,4 470,9  J4458 0,00792 471,7 301,4 642,0 2019,6 96,1 
J3899 0,00899 347,8 382,2 313,5 752,0 96,4 J4459 0,00801 549,4 416,9 681,9 961,3 98,2 
J3900 0,00575 155,6 58,1 253,0 734,9 97,3 J4558 0,00996 104,7 73,5 136,0 531,6 95,4 
J3901 0,00669 153,3 172,9 133,7 492,9 97,0 J4560 0,00629 76,7 173,1  462,0 98,4 
J4283 0,01408 183,3 173,0 193,6 1387,3 98,2 J4561 0,00539 214,9 259,3 170,5 712,3 97,0 
J4285 0,01527 305,2 339,8 270,7 523,2 94,1 J4564 0,01552 291,4 189,2 393,6 765,4 95,1 
J4286 0,02118 310,5 393,6 227,5 725,4 95,6 J4565 0,01134 290,8 207,2 374,4 3589,4 95,1 
J3963 0,00773 224,1 203,8 244,4 586,3 94,8 J4566 0,01192 269,0 167,2 370,8 432,4 95,7 
J3964 0,00710 124,4 206,4 42,5 712,7 97,5 J4588 0,00651 317,4 273,6 361,1 901,4 97,9 
J3965 0,00602 445,4 412,6 478,2 1861,2 98,1 J4590 0,00794 422,8 367,0 478,5 939,9 99,2 
J3966 0,00743 211,3 328,7 93,9 602,6 96,7 J4592 0,00978 149,6 216,5 82,6 424,6 93,7 
J3967 0,00703 78,2 138,1 18,2 396,1 97,5        
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Hela underlaget för PCA – Justerade responsvariabler 1 och 2, PLS – Justerade responsvariabler 1 och 2 samt PLS Utbyte All data. 

ChargeNr Slaggdjup 
[cm/kg] 

(Al+V) 
[kg] 

(V) 
[kg] 

Al 
[kg] 

MgO 
[kg] 

LD-
slagg 
[kg] 

Utbyte 
Fe 

(Al+V) 
[%] 

ChargeNr Slaggdjup 
[cm/kg] 

(Al+V) 
[kg] 

(V) 
[kg] 

Al 
[kg] 

MgO 
[kg] 

LD-
slagg 
[kg] 

Utbyte 
Fe 

(Al+V) 
[%] 

J3208       98,6 J3968 0,01056   470,8 894,8 470,8 97,8 
J3298 0,00889    368,8   J3970        
J3299 0,00719 221,8 224,2 219,4 553,1 221,8 96,8 J3971     230,3  93,1 
J3300  562,6 480,9 644,3 742,1 562,6 97,8 J4119       95,2 
J3301    576,1  576,1 98,7 J4120 0,01370      94,7 
J3302 0,01333 603,6 468,9 738,3  603,6 97,8 J4121       97,1 
J3303        J4122       95,5 
J3304 0,01956      96,0 J4431    871,3  871,3 93,4 
J3305       96,3 J4432       96,7 
J3399 0,00942 249,0 204,1 293,9 611,7 249,0 98,5 J4433       100,0 
J3400 0,00761 212,9 198,9 227,0 592,4 212,9 97,1 J4434 0,02420       
J3401    453,8  453,8 95,0 J4435 0,02203 473,0 861,5 84,4 2164,0 861,5 92,8 
J3402 0,00942 494,8 294,4 695,2 1146,4 494,8  J4454       95,8 
J3403 0,00508 146,6 86,1 207,1 640,6 146,6 96,9 J4455 0,02065      93,4 
J3404  206,6 105,9 307,3 591,8 206,6 97,0 J4456       94,3 
J3897 0,01694 970,1 587,9 1352,4 668,0 587,9 95,9 J4457       94,4 
J3898 0,01609 348,7 295,1 402,4 470,9 348,7  J4458 0,00792 471,7 301,4 642,0 2019,6 471,7 96,1 
J3899 0,00899 347,8 382,2 313,5 752,0 347,8 96,4 J4459  549,4 416,9 681,9 961,3 549,4 98,2 
J3900 0,00575 155,6 58,1 253,0 734,9 155,6 97,3 J4558 0,00996 104,7 73,5 136,0 531,6 104,7 95,4 
J3901       97,0 J4560 0,00629  173,1  462,0 173,1 98,4 
J4283       98,2 J4561       97,0 
J4285 0,01527  339,8   339,8 94,1 J4564 0,01552 291,4 189,2 393,6 765,4 291,4 95,1 
J4286 0,02118  393,6 227,5 725,4 393,6 95,6 J4565 0,01134 290,8 207,2 374,4 3589,4 290,8 95,1 
J3963 0,00773 224,1 203,8 244,4 586,3 224,1 94,8 J4566       95,7 
J3964   206,4  712,7 206,4 97,5 J4588       97,9 
J3965 0,00602 445,4 412,6 478,2 1861,2 445,4 98,1 J4590  422,8 367,0 478,5 939,9 422,8 99,2 
J3966   328,7   328,7 96,7 J4592 0,00978  216,5   216,5 93,7 
J3967 0,00703  138,1  396,1 138,1 97,5         
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Statistik processvariabler för referenscharger. 

  N % MisVal Min Max Min/Max Mean Std.dev Skewness 

Slaggbas 

ef.spol 

15 0 3,23719 4,60356 0,703193 3,72082 0,40524 0,803506 

Ståltemp 

P06 

15 0 1690 1732,3 0,975582 1710,05 13,2706 – 0,177084 

FeO eft spol 15 0 12,2057 29,0333 0,420404 20,6115 4,07542 0,123219 

SMI tot 13 13,3333 0,6 3,95 0,151899 2,02154 0,972101 0,737467 

Antal 

timmar efter 

tapphålsbyte 

15 0 16,0072 44,0544 0,363351 22,9646 6,74181 2,32344 

Viskositet 

(poise) 

15 0 0,181552 0,275423 0,659174 0,210811 0,0229604 1,55143 

bottenspoltid 14 6,66667 2 12 0,166667 3,85714 2,71342 2,30474 

Omblåst=2 

normal=1 

15 0 1 2 0,5 1,06667 0,258199 3,87298 

Slaggstopp 

(Auto=1, 

Manuellt=2) 

13 13,3333 1 2 0,5 1,38462 0,50637 0,538593 

malm För-

charg kg 

/ton Råj 

15 0 0 31,1073 0 14,7108 11,277 – 0,230131 

malm blås 1 

kgTon råj 

15 0 0 23,2679 0 3,28516 6,74079 2,43912 

malm blås 2 

kg/ton råj 

15 0 0 7,96835 0 2,4022 2,6976 0,782111 

C% RåJ 15 0 4,35 4,78671 0,908767 4,64311 0,127273 – 1,49616 

Mn% RåJ 15 0 0,25 0,34 0,735294 0,309333 0,0234419 – 0,867617 

P% RåJ 15 0 0,025 0,037 0,675676 0,0307333 0,00446361 0,281204 

S% RåJ 15 0 0,000131502 0,034718 0,00378771 0,0063749 0,00958002 2,12486 

Si% RåJ 15 0 0,14 0,78 0,179487 0,455333 0,202127 0,0819606 

V% RåJ 15 0 0,176 0,26 0,676923 0,2142 0,0214116 0,166121 

Råj Temp 15 0 1336 1391 0,96046 1361,73 14,0584 0,0744489 

Skrot vikt 15 0 12,684 24,62 0,515191 18,2752 4,14163 0,206176 

C% skrot 15 0 0,099636 0,139814 0,712632 0,119011 0,0112676 0,454583 

Si% skrot2 15 0 0,1 0,152412 0,656114 0,128423 0,0162709 – 0,256102 

Mn% skrot 15 0 0,87031 0,96819 0,898905 0,918825 0,0231473 – 0,347427 

P% skrot 15 0 0,290792 0,550571 0,528163 0,414381 0,0824806 – 

0,0161939 

S% skrot 15 0 0,290792 0,550571 0,528163 0,414381 0,0824806 – 

0,0161939 

Ståltemp 

P05 

14 6,66667 1602,1 1690,5 0,947708 1642,06 33,0942 0,165482 

[O] uppmätt 

P06 

15 0 0 0,07239 0 0,0425727 0,024083 – 1,11572 
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Statistik processvariabler för Referenser. 

  N % 

MisVal 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skewness 

[c] ber P062 15 0 0 0,108833 0 0,0468912 0,0283412 – 0,22843 

Ber.slaggbas 

blås 

15 0 2,971 4,295 0,691735 3,64247 0,378996 0,10606 

Ber.slagg vikt 

eft.spol 

15 0 8,3074 14,9685 0,554992 11,4765 2,54541 0,0732843 

Ber.slaggvikt 

blås 

15 0 8,1901 14,5636 0,562368 11,2781 2,44509 0,0636345 

Ber. Stålvikt 

blå 

15 0 125,585 132,305 0,949208 128,126 2,01675 0,99028 

Ber. Stålvikt 

eft.spol 

15 0 125,599 132,308 0,949293 128,138 1,99248 0,978964 

O2 aktuell 

Nm3 

15 0 5729,25 6293,1 0,910402 6058,93 172,95 – 0,574368 

Ar aktuellt 

blås' 

15 0 27,5781 31,2492 0,882522 29,422 1,00911 0,0554728 

Ar akt. 

Eft.spol 

15 0 1,71581 2,51846 0,681295 2,16583 0,203166 – 0,487896 

Dolomit för 

charg (kg)/ton 

Råj 

15 0 0 0,0351228 0 0,00288858 0,00916434 3,56904 

Dolomit blås/ 

ton Råj 

15 0 13,2623 34,8559 0,38049 25,371 8,054 – 0,224327 

Dolomit 

P05/ton Råj 

15 0 0 4,18805 0 1,7016 1,69423 0,0358567 

Kalk 

för.charg/ ton 

Råj 

15 0 0 0,331006 0 0,0249111 0,0851514 3,80307 

Kalk blås /ton 

Råj 

15 0 19,7514 38,6348 0,511232 28,4202 7,33167 0,287029 

Kalk P05 

kg/ton Råj 

15 0 0 4,15467 0 1,16239 1,71395 0,84317 

FeSi för.charg 

kg/ton Råj 

15 0 0 1,55007 0 0,103338 0,400228 3,87298 

FeSi blås 

kg/ton Råj 

15 0 0 2,52739 0 0,30865 0,818476 2,45182 

SiO2 sl. 

Eft.spol 

15 0 7,87 13,45 0,58513 11,3187 1,60105 – 0,672529 

MnO eft.spol 15 0 3,08 4,98 0,618474 3,878 0,527382 0,372178 

C P06 13 13,3333 0,034 0,14 0,242857 0,056 0,0268048 2,90728 

rådolomit 

eft.spol kg/ton 

Råj 

15 0 0 6,93686 0 2,23607 2,43334 0,566108 

kalk eft.spol 

kg/ton Råj 

15 0 0 4,74295 0 1,15585 1,75352 1,03159 

dolomit 

eft.spol 

Kg/ton Råj 

15 0 0 4,91528 0 1,60803 1,79998 0,55472 

(%P)/[%P] 13 13,3333 15,4724 41,458 0,373206 30,5046 7,07828 – 0,487948 

(%V)/[%V] 13 13,3333 363,003 918,712 0,395122 604,107 151,584 0,175902 
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Statistik processvariabler för hela underlaget. 

  N % 

MisVal 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skewness 

Slaggbas ef.spol 55 0 3,04983 6,4313 0,474217 4,07139 0,632908 0,87607 

Ståltemp P06 55 0 1633,3 1732,3 0,942851 1698,11 22,2241 – 1,05096 

FeO eft spol 55 0 12,2057 31,6614 0,385508 23,7358 3,83183 
– 

0,404553 

SMI tot 52 5.45455 0,26 5,1 0,0509804 2,03538 1,06291 0,819434 

Antal timmar 

efter 

tapphålsbyte 

55 0 5,82472 79,5483 0,0732224 29,7569 21,9607 1,11796 

Viskositet 

(poise) 
55 0 0,181552 0,461379 0,393498 0,280807 0,0847983 0,371083 

TapphålsNr(11) 55 0 0 1 0 0,0181818 0,13484 7,4162 

TapphålsNr(13) 55 0 0 1 0 0,145455 0,355808 2,06811 

TapphålsNr(15) 55 0 0 1 0 0,109091 0,314627 2,57868 

TapphålsNr(23) 55 0 0 1 0 0,0909091 0,290129 2,92648 

TapphålsNr(24) 55 0 0 1 0 0,145455 0,355808 2,06811 

TapphålsNr(26) 55 0 0 1 0 0,0727273 0,262082 3,38365 

TapphålsNr(29) 55 0 0 1 0 0,0545455 0,229184 4,034 

TapphålsNr(31) 55 0 0 1 0 0,2 0,403687 1,54239 

TapphålsNr(33) 55 0 0 1 0 0,163636 0,373355 1,86984 

bottenspoltid 46 16,3636 2 18 0,111111 4,52174 3,08933 2,45308 

Omblåst=2 

normal=1 
55 0 1 2 0,5 1,16364 0,373355 1,86984 

Slaggstopp 

(Auto=1, 

Manuellt=2) 

52 5,45455 1 2 0,5 1,53846 0,503382 
– 

0,158925 

malm För-

charg kg /ton 

Råj 

55 0 0 32,495 0 12,0734 11,1431 0,272694 

malm blås 1 

kgTon råj 
55 0 0 23,2679 0 2,39468 5,79931 2,60852 

malm blås 2 

kg/ton råj 
55 0 0 8,03321 0 1,32525 2,31536 1,64614 

C% RåJ 55 0 3,39 4,84 0,700413 4,58121 0,210961 – 3,44206 

Mn% RåJ 55 0 0,22 0,6 0,366667 0,313818 0,0515497 3,03442 

P% RåJ 55 0 0,025 0,037 0,675676 0,0324545 0,00312587 
– 

0,481752 

S% RåJ 55 0 0,000131502 0,034718 0,00378771 0,0067569 0,00697508 1,31428 

Si% RåJ 55 0 0,14 0,78 0,179487 0,420746 0,139705 0,503163 

V% RåJ 55 0 0,176 0,305839 0,575466 0,242652 0,0397553 0,363706 

Råj Temp 55 0 1313 1409 0,931867 1358,67 20,3452 
– 

0,0709786 

Skrot vikt 55 0 12,684 30,2 0,42 19,7812 4,41101 0,275125 

C% skrot 55 0 0,0810587 1,14543 0,0707671 0,270471 0,294543 1,74635 

Si% skrot2 55 0 0,1 1,18451 0,0844234 0,293903 0,304576 1,70582 

Mn% skrot 55 0 0,821531 1,80837 0,454293 1,04254 0,253189 1,70142 

P% skrot 55 0 0,0226592 1,45194 0,0156062 0,529484 0,345854 1,17384 

S% skrot 55 0 0,0226592 1,45194 0,0156062 0,529484 0,345854 1,17384 

Ståltemp P05 54 1,81818 1574,2 1726 0,912051 1626,87 35,8531 0,89871 

[O] uppmätt 

P06 
52 5,45455 0 0,0936 0 0,0310433 0,030176 0,238884 

 



Bilaga V  
 Statistik processvariabler 

 

 

 

Statistik processvariabler för hela underlaget. 

  N % 

MisVal 

Min Max Min/Max Mean Std.dev Skewness 

[O] uppmätt 

omblås 
8 85,4545 0 0,02916 0 0,0126275 0,0131468 0,261924 

[c] ber P062 52 5,45455 0 0,589148 0 0,0460033 0,0854066 5,25781 

Ber.slaggbas 

blås 
55 0 2,909 5,077 0,572976 3,74367 0,4023 0,807313 

Ber.slagg vikt 

eft.spol 
55 0 8,0304 15,7187 

0. 

,510882 
11,5603 2,22945 0,0608636 

Ber.slaggvikt 

blås 
55 0 7,9684 15,6239 0,510013 11,2659 2,13071 0,137304 

Ber. Stålvikt 

blå 
55 0 124,011 132,305 0,937312 128,369 2,2154 – 0,18462 

Ber. Stålvikt 

eft.spol 
55 0 124,003 132,308 0,93723 128,322 2,20458 – 0,1655 

O2 aktuell 

Nm3 
55 0 4570,28 6647,76 0,687492 6118,29 337,642 – 1,64018 

Ar aktuellt 

blås' 
55 0 18,5511 31,6096 0,586883 27,1456 2,70817 

– 

0,506384 

Ar akt. 

Eft.spol 
55 0 1,71581 3,47385 0,493923 2,44877 0,307106 0,666429 

Dolomit för 

charg (kg)/ton 

Råj 

55 0 0 8,48871 0 0,240829 1,25551 5,96941 

Dolomit blås/ 

ton Råj 
55 0 0 34,8559 0 23,0036 7,66102 

– 

0,207846 

Dolomit 

P05/ton Råj 
55 0 0 11,6576 0 

0 

,991708 
2,01385 3,13674 

Kalk 

för.charg/ ton 

Råj 

55 0 0 8,57923 0 0,24639 1,25681 6,05096 

Kalk blås /ton 

Råj 
55 0 10,1291 40,4655 0,250315 28,4742 7,40188 

– 

0,0680654 

Kalk P05 

kg/ton Råj 
55 0 0 6,71589 0 1,02298 1,94229 1,61798 

FeSi för.charg 

kg/ton Råj 
55 0 0 1,55007 0 0,0521095 0,271658 5,14992 

FeSi blås 

kg/ton Råj 
55 0 0 2,52739 0 0,10758 0,468012 4,43981 

SiO2 sl. 

Eft.spol 
55 0 5,75 13,45 0,427509 9,97927 1,68985 0,172615 

MnO eft.spol 55 0 3,07 6,74 0,45549 4,00491 0,718326 1,09799 

C P06 51 7,27273 0,029 0,14 0,207143 0,0522549 0,0226494 1,9868 

rådolomit 

eft.spol kg/ton 

Råj 

55 0 0 7,05699 0 2,72394 2,72993 0,422569 

kalk eft.spol 

kg/ton Råj 
55 0 0 7,50845 0 1,28189 1,91615 1,18134 

dolomit 

eft.spol 

Kg/ton Råj 

55 0 0 4,91528 0 0,90296 1,46809 1,27993 

(%P)/[%P] 51 7,27273 15,4724 47,2767 0,327273 32,5712 6,99849 
– 

0,148611 

(%V)/[%V] 51 7,27273 363,003 1271,63 0,285463 681,116 184,155 0,924275 

 


