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Förord 
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med Bo Björkman som examinator inom Jernkontorets projekt JK 21059 ”Cloosed loop-
styrning av masugn”. Projektet är finansierat av Statens Energi Myndighet STEM och är ett 
samarbete mellan JK, MEFOS, SSAB, LKAB, LTU och KTH. 
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Sammanfattning 
I utvecklingsarbetet för att minska energiförbrukningen och variationerna i råjärnskvalitet 
genom effektivare PCI (pulverized coal injection) har försök gjorts. Detta för att bidra med 
information om vilka förändringar som krävs för att minska stoftgenerering till följd av 
materialsönderfall och dålig förbränning i masugn.  
 
Stoft och slamprover uttagna under en försökskampanj från LKAB:s Experimentmasugn 
(EBF) har analyserats för att jämföra vilka faser och kemisk sammansättning proverna 
innehåller.  
 
Under kampanjen har två olika kol (lågflyktigt kol A och högflyktigt kol B) injicerats med 
olika mängd och sätt att tillföra syret till masugnen.  
 
I slammet vid injektion med kol A och syreberikning genom lansen kunde kolet hittas i 
förening med kisel i SiC (kiselkarbid). Vid injektion med kol B hittades kolet i förening med 
kalk som CaCO3 (kalciumkarbonat) i samtliga prover, så även i alla sotprover oberoende av 
koltyp, kolinjektionsmängd och sätt att tillföra syret till kolpulvret.  
 
Den största skillnaden på koltyperna är flyktinnehållet som påverkar främst 
förbränningsförloppet i raceway. I detta område har prover tagits ut efter att processen 
stannats för jämförelse av området vid formorna där de två olika kolen injicerades. Kol A ger 
en basicitet i racewayområdet vid 1,0 medan kol B ger ett betydligt lägre värde vid 0,4. 
Andelen alkali Na och K är mer än dubbelt så högt för kol A än för kol B istället finns en stor 
andel Al. Dessa ämnen kunde återfinnas i olika föreningar med andra ämnen vid XRD analys. 
Påverkan av koksens hållfasthet i bird´s nest för de olika kolen visar att kol B påverkar 
koksen mer än kol A. 
 
I detta arbete har även försök gjorts för att kunna särskilja kolet från koksen och kolpulvret 
med hjälp av grafitiseringsgraden på de olika reduktionsmedlen. Den kristallina storleken i 
detta försök kunde inte användas för denna separering. 
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Abstract 
During developments to achieve better blast furnace performance by reducing energy 
requirements and variations in iron quality with PCI (pulverized coal injection) trial work has 
been done. These studies were made in order to contribute knowledge of which process 
changes are required to minimize sot and sludge generation stemming from material 
degradation and poor combustion in the blast furnace. 
 
Sot and sludge taken from a campaign performed in LKAB:s Experimental Blast Furnace 
(EBF) have been analysed for phase structure and chemical content. 
 
During the campaign has two different coals (low volatile coal A and high volatile coal B) 
have been injected with oxygen at varying amounts into the blast furnace.  
 
From sludge generated during the test period with coal A and oxygen enrichment, carbon was 
found in the form of SiC (Moissanite). Sludge and soot generated during the test contained 
Carbon in the form of CaCO3 (Calcite) independent of the amount of coal used or the extent 
of oxygen enrichment. 
 
In this work trials have been conducted to separate and identify the carbon from coke and 
injected coal by measuring the graphitization gradient. The size of the carbon crystals in the 
samples was not significant enough to complete a separation.  
 
The main difference between the coals is the volatile matter which effects the burnout time in 
the raceway. In this area, samples have been excavated to compare the two coals. The basicity 
for coal A is 1.0 and coal B has a value at 0.4. The alkali, Na and K, is twice as rich for coal A 
than for coal B which has a larger content of Al in the race way. These substances could be 
detected in compounds in the XRD analysis. The strength of coke in the bird´s nest was 
affected differently when comparing the two coal types, coal B gave the greatest change to 
coke strength.  
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1. Inledning 
För att minska kostnaderna för råjärnsproduktionen pågår ett utvecklingsarbete för att öka 
andelen injicerat kolpulver av den totala reduktionsmedelsmängden i masugnen. Detta genom 
att minimera processvariationer vilket bidrar till en ytterligare minskning av 
energiförbrukningen samt ger en jämnare råjärnskvalitet.  
 
Tidigare försök har gjorts för att minska reduktionsmedelsförbrukningen, framför allt 
koksförbrukningen i masugnsprocessen genom ökad injektionsmängd kol, vilket ökar 
mängden oförbränt kolpulver som genererar fines. Detta medför att kraven på koksen som 
behövs för att tillgodose en bra permeabilitet ökar. De förhöjda mängderna stoft innebär även 
förluster av värdefullt råmaterial samt ökade kostnader för återvinning av stoft (hyttsot). 
  
Under försöket varierades typ av injektionskol, kolinjektionsmängd och sätt att tillföra syre. 
Två olika kol, A och B, injicerades. Processdata, mängd och sammansättning hos genererat 
slam och sot undersöktes.  
 
Resultaten ger en bild av hur de olika kolen påverkar stoftgenereringen till följd av 
materialsönderfall eller ofullständig förbränning.  
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1.1 Syfte 
 

Inom JK-projektet ”Closed loop-styrning” av masugn gav LKAB möjligheten att genomföra 
en 14-dagars test i experimentmasugnen baserad på tidigare studier gjorda vid SSAB, Luleå 
tekniska universitet och MEFOS, för att ytterligare minska reduktionsmedelsförbrukningen. 
Detta genom kolinjektion där olika kol injicerades och ändringar av processparametrarna 
genomfördes för att förbättra förbränningen, förbrukningen och minimera finesgenerering i 
masugnen. Studien förväntades ge en bild av hur de negativa effekterna ska minimeras så att 
en bättre flexibilitet vid val av koltyp kan nås.  

 
Under försöket studeras effekter på stoftgenerering och kolförbränning genom att studera 
mängd och sammansättning hos genererat stoft, råmaterial (pellets och koks) uttaget med 
materialsonder i schakt och kohesiva zonen samt temperatur- och gasprofiler vid olika 
driftbetingelser. I detta arbete studeras i huvudsak de olika faserna de olika kolen ger upphov 
till i det genererade slammet och stoftet. Förbättrad förbränning och utnyttjande av högflyktigt 
kol förväntas ge en minimering av de negativa effekterna så att en flexibilitet vid val av 
koltyp ökas. 
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2. Teori 
 

2.1 Masugnsprocessen 

2.1.1 Reaktioner i masugn 
2.1.1.1 Kol-syre reaktioner 
Förvärmd luft (1000˚C) injiceras med ett övertryck på två till tre atmosfär i forman där 
raceway bildas formad som ett päron. Temperaturen i detta område ligger på ca 2000˚C där 
snabba exoterma reaktioner mellan kol och syre sker enligt 
 

)()()( 22 gCOgOsC →+   (1) 

)()(2
1)( 22 gCOgOgCO →+  (2) 

 
Direkt utanför denna region där inget fritt syre finns sker den endoterma Boudouard 
reaktionen med kol enligt. 
 

2CO(g))()(CO2 →+ sCg   (3) 
 
När gaserna stiger i ugnen kommer 
temperaturen att sjunka. Vid temperaturer 
under 700˚C är koldioxid stabilare än 
kolmonoxid vilket leder till att kolmonoxid 
bildar kol och koldioxid enligt 
 

)(COC(s)2CO(g) 2 g+→  . (4) 
 
Den omvända reaktion representerar en viktig 
pånyttfödelse av reaktionsgas till områden 
med temperaturer över 700˚C. När denna 
reaktion sker i formnivå har den en kylande 
effekt i område där hög temperatur är viktig 
men önskvärd för ökning av gasvolym och 
värmeöverföring. Toppgaserna har normalt en 
temperatur vid ca 200˚C.   
 

Figur 1. Schematisk bild av reaktionszonerna 
i en masugn [1]
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2.1.1.2 Reduktion av järnoxider 
Reduktion av järnoxid med kolmonoxid representeras av följande reaktioner:  
 

)(2)(3 24332 gCOOFegCOOFe +→+   (5) 
)(3)( 243 gCOFeOgCOOFe +→+   (6) 

)()()( 2 gCOlFegCOFeO +→+   (7) 
 
Dessa reaktioner sker med ökande temperatur och ökande koncentration av kolmonoxid. 
Detta betyder att reaktion 5 och 6 sker relativt lätt och kan ske i övre delen av ugnen medan 
reaktion 7 är sker längre ner där det är varmare och koncentrationen av kolmonoxid är högre.  
Direktreduktion av FeO med kol är en kombination av reaktion 3 och 7 och är starkt 
endoterm. 
 

)()()( gCOlFegCFeO +→+   (8) 
 
Reduktion av järnoxider kan även ske med väte som skapas av partiell förbränning av kolet 
för att producera två reduktionsgaser, kolmonoxid och väte. Vätgas produceras även då ånga 
tillsätts för att kontrollera ugnen. Oxidation av kol med syre till kolmonoxid är exoterm och 
reduktion av fukt med koks till kolmonoxid är starkt endoterm. 
 

)()()()( 22 gHgCOsCgOH +→+   (9) 
 
Reduktion av järnoxider med väte går till på följande sätt:  
 

)(2)(3 243232 gOHOFegHOFe +→+   (10) 
)(3)( 2243 gOHFeOgHOFe +→+   (11) 

)()( 22 gOHFegHFeO +→+   (12) 
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2.1.2 Raceway 
Förvärmd luft och kol injiceras med tryck genom forman så att den päronformade flamzonen 
raceway bildas [1]. 
 
2.1.2.1 Huvudreaktioner i raceway 
Direkt innanför forman i raceway sker reaktionerna enligt. 
 
( ) ( ) ( )gCOgOsC 22 →+    (1) 

( ) ( )gCOOgCO 222
1 →+    (2) 

 
En bit längre in, enligt figur 2. 
 

( ) ( ) ( )gCOsCgCO 22 →+    (3) 
( ) ( ) ( ) ( )gHgCOsCgOH 22 +→+   (9) 

 
 
2.1.2.2 Gasfördelningen i raceway 
Vid intensiv kolinjektion minskar O2 
koncentrationen snabbt från formans nos in 
mot ugnens mitt och CO2 koncentrationen 
ökar hastigt. Detta indikerar att 
kolförbränningen endast sker i början av 
raceway. Förbränningen kan delas in i tre 
huvudsteg. 

1. Förgasning av flykt 
2. Kol och vätgas oxideras till CO2 och 

vatten 
3. Bildad CO2 och vatten reformeras 

till CO och vätgas tack vare solution 
loss reaktionen. Enligt detta beror 
reaktionshastigheten av kol- 
injektionen i raceway av 
syreinnehållet i de heta gaserna. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Bild av reaktionsförloppet med injicerat 
kol i raceway [12]
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2.1.3 Char 
Char är restpartikeln som bildas då förbränningen av kol inte blir fullständig. De består av 
extremt små kolkristaller med alifatiska sidokedjor som i figur 3.  

 
Figur 3. En enkel kolcharkristall [13] 

Pyrolystemperaturen är en nyckelparameter för atomstrukturen av char. Strukturen blir mer 
ordnad och tätare med ökande pyrolystemperatur vilket kan utläsas i den kristallina storleken 
Lc (höjden), La (bredden) och d002 (avståndet mellan två grafitlager) i grafitkristallen. Charens 
reaktivitet minskar med ökad pyrolys och minskad uppvärmningshastighet [4]. I 
temperaturintervallet 1000-1150˚C visar studier att den kristallina storleken för askfria 
kolchar inte varierar mycket med temperatur och uppvärmningshastighet, kristallen blir dock 
mer ordnad vilket visar sig i en obetydlig ökning av kristallvidden (LC) [13]. 

 
Figur 4. Strukturparametrar för kolchar vid varierande upphettningstidtid och temperatur [13].   
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Vid tidigare försök under liknande förhållande som i raceway har studier gjorts på i vilken 
utsträckning pyrolys, koldioxidförgasning och förbränning av char sker. Resultaten visar att 
endast en liten del av charförgasningen sker i raceway, då uppehållstiden är väldigt liten 
(≈20ms). En betydande del av char reagerar efter ytterligare en tid i masugnens kokslager. En 
del av char och soot (oförbränd flykt) blir fast i koksbädden vilket minskar permeabiliteten i 
ugnen. Mindre delar av oförbränd char går ut med gaserna [2].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Fines 
Vid kolpulverinjektion i masugnsprocesser finns metoder för att skilja kolchar och koksfines i 
stoft [3]. Detta kan vara till hjälp under vidare masugnsförsök vid utvärdering av olika 
koltyper och injektionstaktens inverkan på processen. Även metoder för att härleda från 
vilken temperaturregion i ugnen de olika storleksfraktionerna i stoftet härstammar ifrån finns 
publicerade [15]. 
 

2.2.1 Kolfines 
Kolfines härstammar från kolet som oförbränd char. Det kol som inte förbränns fullständigt 
har förutsättningar att förbrukas under kohesiva zonen. Detta sker genom direktreduktion av 
FeO i ”droppande” slagg med C i ”char”. Denna droppande slagg och aska som frigörs vid 
förbränning vid höga kolinjektionsmängder och ger upphov till ett skal i änden av raceway, ett 
s.k. ”birds nest”. Oförbränt kol förbrukas vid solution loss vilket också är en förklaring till att 
andelen oförbränt kol i stoft antas vara relativt låg [12].  
 

Figur 5. Reaktionernas lokalisation och 
konsumtionsmekanism av injicerat kol [2]. 
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2.2.2 Koksfines 
Kolchars förbrukas före koksfines vid förbränning i raceway och i solutionlossreaktioner 
vilket medför en ökad mängd oförbrända koksfines. Charens reaktivitet med CO2 är högre än 
för koksen vilket leder till att char prioriteras och sänkt CO2 koncentration runt 
kokspartiklarna. Till följd av den låga CO2 koncentrationen förbrukas inte koksfines utan 
ackumuleras i kokslagret och den döde mannen [10].   
 
Kolaska med höga smälttemperaturer fastnar lättare på koks vilket reducerar koksens 
reaktionshastighet. Om kolaskan däremot har en låg smälttemperatur kommer askan att 
”falla” av på grund av sin låga viskositet. I detta fall kommer koksens reaktionshastighet att 
öka. Även kolaska med högt järninnehåll påverkar den inre strukturen av koksen och bidrar 
till koksens nedbrytning [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koksfines ackumuleras om kolinjektionen ökar eller förbränningsgraden sjunker. Fines från 
koks uppstår vid solution loss reaktioner, uppkolning, reaktioner med smält FeO och 
mekanisk nötning. I raceway ger rotationen mekaniska påfrestningar och termiska p.g.a. den 
hastiga temperaturökningen. Övriga reaktioner som sker i raceway är då koks förgasas med 
syre och i solution loss då koks reagerar med CO2. Vid temperaturer mellan 1400-1600˚ C, 
som ligger i den nedre delen av ugnen, sjunker koksens genomsnittliga storlek snabbt med 
ökande temperatur.  

 

Figur 6. Flödesschema av finesgenerering på grund av hög kolinjektion i masugn [12] 
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2.3 Kolegenskaper 
Kunskap om vilka proportioner av char de olika koltyperna genererar kan bidra till val av kol 
för en optimal kolpulverinjektionsprocess.  
 
Det finns antracitiskt kol, sub-bitumösa kol och lignitiska kol. Vanligen används bituminösa 
kol med varierande flykthalt vid injektion av kol. Bituminösa kol har låg fukthalt, högt 
värmevärde och hög- till medelhög flykthalt.  
 
Viktiga parametrar för kol som ska användas för injektion av kol är 
Tabell 1 Betydande parametrar för injektionskol [12] 

Kvalité Betydelse 
Specifik energi Värmevärde 
Askhalt Slaggmängd och slaggsammansättning  
Fukt Slaggsammansättning 
Flykt Flamstabilitet, förlust av oförbränt kol 
Askans smältpunkt Slaggbildning 
Malbarhet HGI (hard grove index) 
Svavelhalt SO-emotion, korrosion 
Natrium och klorhalt Påkladdningar 
 
2.3.1 Sammansättning 
Kolets materialsammansättning är ett sätt att klassificera den fysiska strukturen. Materialet är 
homogent och består av mikroskopiska beståndsdelar av organiska mineralliknande 
byggstenar av kol. Materialgrupperna klassificeras i tre huvudgrupper vitrinite, exinit och 
inertinit innehållande ett flertal individuella material beroende på grundsammansättningen, 
sättet de bildades på, inre struktur, grad av förkolning och kemisk sammansättning. Vitrinit 
består av förkolnad vedsubstans från trädstammar, rötter och kärlvävnad av löv. Den är den 
rikaste och viktigaste beståndsdelen i kol. Exinit består av kåda och vaxartade material från 
växter så som hinnor, sporer och pollen. Inertinit är ogenomskinliga och reflekterar ljus. De 
bildas av olika växtdelar och är ett resultat av intensiva biokemiska processer. 
 
2.3.2 Askans beståndsdelar 
Sammansättningen av den icke förbrända fraktionen och fördelningen av mineralämnena i kol 
genomgår kemiska och fysiska förändringar under förbränningen. Detta ger upphov till olika 
asksammansättningar bestående av gas, flytande och fasta ämnen. Betydelsen av askan beror 
på den kemiska typen av de oorganiska komponenterna, formen på kolpartikeln, de fysiska 
särdragen hos kolmineralet samt förbränningsförhållandena. Ökad askhalt täpper igen porerna 
i kolstrukturen vilket ger en minskning i specifik yta. 
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2.3.3 Kolförbränning 

Flyktinnehåll, askhalt och askans sammansättning påverkar förbränningsgraden.  
 
Direkt kolpartikeln injiceras i masugnen förvärms den via strålningsvärme och värmeledning 
av omgivande material. Under tiden som flyktinnehållet avgår antänds kolpartikeln och 
partikelns temperatur ökar hastigt. Då flykten avgått nästan fullständigt börjar förbränningen 
av char som är relativt långsam i jämförelse med flyktavgången. Då förbränningen blir 
fullständig återstår endast aska [12]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mikrostrukturen har en betydande roll för antändnings- och förbränningsförloppet, det 
framgår att chartypen är styrande vid val av kol. Resultatet av ett flertal studier har visat att 
bitumiöst kol bestående av vitrinit som förbränns helt är lämpad för kolpulverinjektion [12]. 
 

Figur 7. Illustration av förbränningsförloppet av injicerat kol [12] 
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2.3.4 Flykt 
Ökad flykt medför tidigare antändning och ökar förbräningsgraden i raceway. Detta medför 
en ökning av den specifika ytan. Högflyktigt kol orsakar även stora värmeförluster via ugnens 
vägg eftersom de antänds nära formans nos. Den kraftiga temperaturökningen och 
gasutvecklingen i samband med förbränning av flykt i raceway kan medföra termisk och 
mekaniskt sönderfall av koks i slutet av raceway. Detta kan i sin tur medföra minskad 
permeabilitet in mot centrum och ytterligare gasströmmar mot ugnens väggar. Liknande 
effekter fås av höga askhalter i kombination med höga flykthalter. Flyktinnehåll ger största 
effekten på förbränningseffektiviteten [12].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Flykthaltens påverkan på 
förbränninggraden i raceway [12]
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 2.4 Koksegenskaper 

 

2.4.1 Kemiska egenskaper 
 
De viktigaste beståndsdelarna i koks är det fixa kolet, aska och fukt. Koksen är ett 
reduktionsmedel, därför eftersträvas ett högt kolinnehåll, lite aska, fukt och svavel. Syftet med 
koksning är att få en hög andel ”effektivt kol”. Effektivt kol i koks definieras som kol 
återstående efter smältning av koks, aska, svavel och alkali. Sammanfattningsvis, det kol som 
återstår för yttre arbete. Koks produceras från kolpulver där varje kolpartikel har sin egna 
ingående struktur mer eller mindre kristalliserad. Under koksning behåller kolpartikeln sin 
ingående struktur. Högre koksningstemperatur ökar graden av kristallisation. Generellt ger 
detta en lägre reaktivitet och högre koksstyrka efter CSR (Coke Reactivity Index). CSR är en 
viktig parameter för masugnar med höga kolinjektioner. Studier har visat att när CSR värdet 
ökar så kan injektionshastigheten ökas vilket leder till att racewayområdet expanderar och 
andelen fines på formnivå minskar märkbart [6, 7, 8]. 
 
2.4.1.1 Aska 
Hög askhalt ökar den totala reduktionsmedelsförbrukningen vilket leder till lägre 
produktivitet. Detta beror på ett lägre kolinnehåll i koksen vilket leder till ett lägre 
värmevärde. Ytterligare koksbitar måste tillsättas för att kompensera askan vilket ger ökad 
slagvolym som kräver extra energi för smältning. 
 
2.4.1.2 Svavel 
Svavel är ett skadligt ämne i stålproduktionen. Koksen är en huvudkälla för svaveltillsatsen i 
masugnsprocessen. En ökning av svavel i koksen gör det nödvändigt att öka bacisiteten eller 
volymen på slaggen för att hålla ner svavelhalten i råjärnet. Svavlet föreligger som pyrit i 
koksen som vid reaktion ger metalljoner som verkar som katalysatorer för grafitiseringen av 
koks. Grafitisering på ytan eller inne i koksbitarna försvagar koksen och reducerar 
nötningsresistansen [6]. 
 
2.4.1.3 Alkali 
Största tillsatskällan för alkali härstammar från koksen; så mycket som 75 % av den totala 
mängden kommer från koksens aska och då främst som silikater. Natrium och kalium kan ge 
allvarliga problem och måste kontrolleras för att hålla processen stabil. Alkalis förångas i 
högtemperaturområdet i nedre delen av masugnen och återkondenseras i 
lågtemperaturområdet i övre delen av ugnen. Detta leder till höga återcirkulerade 
koncentrationer i nedre delen av ugnen. När alkalikoncentrationen ökar, ökar koksens 
reaktivitet (CRI) och hållfastheten efter reaktion (CSR) minskar.  
 
2.4.1.4 Fosfor och arsenik 
Nivåer av dessa bevakas på grund av att de går direkt till metallen och fosforrening i 
efterföljande steg kan bli kostsamma.  
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2.4.1.5 Fukt 
Högt fuktinnehåll i ingående koks resulterar i att för lite kol för vad som krävs för processen 
tillsätts. Detta kan ge allvarliga konsekvenser på den termiska balansen i ugnen. Koks med 
mer än 8 procent fukt är ofta mättad så att en del fukt blir fast i koksens mitt tills den når 
nedre delen av ugnen där koksen faller sönder då fukten plötsligt avgår. Ofta är koks med hög 
fukt en bidragande orsak till att fines bildas, vilka när den torkat går ut i toppen eller bidrar till 
ackumuleringen av koksfines i masugnen. Fukthalter under tre till fyra procent kan ge upphov 
till problem med transporter från koksverk såsom damning och förstörda transportband då 
koksen inte är alltigenom släckt. Generellt ligger den önskade fukthalten mellan 4 och 6 
procent [7]. 
 
 

2.4.2 Fysikaliska egenskaper  

 
Nedanför den kohesiva zonen är koksen det enda solida material som återstår i masugnen. 
Koksen måste ha styrka och hållfasthet för att klara de hårda påfrestningar de utsätts för, så att 
flödet av gas och smälta i ugnen ska bibehållas. De effekter som påverkar permeabiliteten av 
koksen är stabilitet, storlek och reaktivitet; dessa parametrar påverkar även förbrukningen [7, 
8]. 
 
2.4.2.1 Storlek 
Stora koksbitar har mindre specifik yta vilket ger bättre motståndskraft mot nedbrytning på 
grund av alkali eller förgasning. Maximal permeabilitet fås av stora koksbitar i samma 
storleksklass. Reduktion av koksstorlek har negativa effekter på permeabiliteten i hela ugnen 
och främst för boshpermeabiliteten, vilket försämrar hela ugnens drift genom påverkan på 
gasgenomströmningen i det centrala flödet och leder istället gasen längs ugnens väggar [7].  
 
2.4.2.2 Form   
För att kunna packas löst och luftigt måste koksen ha en oregelbunden yta. Tomrummen som 
bildas ska underlättar genomsläppligheten för flytande smälta. Koks som blivit lagrad och 
behandlad på olika sätt visar en sämre prestanda i ugnen även om styrkan fortfarande är hög 
och storleken lämplig. Rundade koksbitar ökar pressfallet i koksbädden och ger en minskning 
i permeabiliteten.  
 
2.4.2.3 Mekanisk styrka 
Den mekaniska styrkan är en av de viktigaste parametrarna för kokskvalitén. En bra storlek 
som chargeras blir meningslös om den mekaniska styrkan inte är god nog.  
 
2.4.2.4 Högtemperaturstyrka 
Koksstyrkan efter reaktion (CSR) anger förändringen av mekanisk styrka som uppstår efter 
solution loss [8].  
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2.4.3 Nedbrytning  
 
Koksnedbrytningen mäts normalt genom att jämföra medelstorleken av den chargerade 
koksen och formkoks. För ugnar med hög kolinjektion är en hög nedbrytning av koksen att 
vänta då en mindre mängd koks används och koksen tvingas utstå en tuffare processmiljö 
under nedstigningen i ugnen. Den största och mest varierande förändringen i koksens storlek 
uppstår mellan chargeringsnivån och formnivån på grund av fysiska, termiska och kemiska 
attacker på sin väg ner i ugnen. 
 
2.4.3.1 Nötning 
Nötning och skavning börjar vid 
chargeringsnivån och fortsätter 
ner i hela ugnen, då koksbitarna 
mekaniskt påverkas av 
materialet i dess omgivning.  
 
2.4.3.2 Alkaliangrepp 
Ångor från alkali reagerar med 
koksens kol vid ca 1100˚C och 
bildar termiskt stabila föreningar 
med resistans mot 
återförångning till temperaturer 
upp emot 1450˚C. 
 
2.4.3.3 Smältangrepp 
När flytande smälta (metall och 
slagg) från den kohesiva zonen 
rinner genom koksbädden sker 
det i kontaktytorna olika 
reaktioner mellan den flytande 
smältan och den fasta koksen. 
Antingen löser sig kol från koks 
i metallen eller så reagerar kolet 
med järnoxid och andra oxider i 
slaggen. Alla gränsytsreaktioner 
leder till att koksen blir porös och  
sönderdelas. 
 
2.4.3.4 Högtemperaturangrepp 
Koks som passerar racewayområdet utsätts för en termisk chock då temperaturen snabbt ökar 
från ca 1100˚C till 1600˚C. Den termiska chocken leder till en ökning av grafitiseringsgraden 
på koksen vilket i sin tur leder till en betydande minskning mot nötningsresistansen [9]. 
 

Figur 9. De koks nedbrytande 
faktorerna i masugnen[9] 
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2.4.3.5 Solution loss 
Andel koks för direktreduktion begränsas av tillgången av koldioxid och vatten. Omfattningen 
av koksnedbrytningen på grund av solution loss begränsas av den kemiska 
reaktionshastigheten eller diffusionen i porerna. Om den kemiska reaktionshastigheten är den 
styrande kan reaktionen solution loss fortsätta inne i koksens porer vilket betyder en 
nedbrytning av hållfastheten och koksbitarna blir porösa. Alkali, speciellt kalium, har en 
katalytisk effekt på förgasningen av kol vilket leder till en ökning av gasbildning. Om 
diffusionen är det begränsande steget kommer reaktionerna i första hand ske på koksens yta. 
Mitten av koksbitarna fortsätter att vara opåverkade utan betydande förlust av styrka. Denna 
”avskalningsprocess” ger bara en mindre decimering av koksens medelstorlek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 10. Illustration av koksens nedbrytning och oxidation [12] 
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2.5 Experimentmasugnen 
LKAB:s experimentmasugn har en arbetsvolym på 8.2 m3, ställdiametern 1.2 m och en 
arbetshöjd på 5.9 m. Den är utrustad med tre formor som är placerade med 120 graders 
mellanrum. Varje forma har en diameter på 54 mm. Ugnen är utrustad med ett system för kol, 
olja eller andra injektionsmaterial. Luft som injiceras i formorna förvärms i ”pebble bed 
heaters” till temperaturer på ca 1200˚C. Råmaterialsystemet består av fyra fickor för pellet 
eller sinter, en för koks och två små för slaggbildare. Varje material vägs separat enligt 
aktuellt recept, för att transporteras på band till toppen av masugnen. Ugnen är utrustad med 
schktsonder för provtagning av material i ugnen under drift. Dessa finns på tre olika nivåer, 
två horisontella, en i schaktet och en vertikal. I formnivå finns även en sond som samlar gas 
och mäter temperatur, se figur 11.  
 
Under en kampanj kan ugnen producera ca 36 ton råjärn per dygn. Den normala tiden mellan 
tappningarna är 60 till 80 minuter och tiden det tar att tappa ugnen ligger mellan fem och 
femton minuter. Vid varje tappning kontrolleras temperaturen och slaggen och metallen 
analyseras. All processdata lagras i en databas (ironmaster) för beräkningar av värme- och 
massbalans samt underlag för att kunna ta ut processdiagram. Även kemiska analyser gjorda 
på råmaterial, metall och slagg lagras i denna databas.  
 
Vid avslutande av en kampanj kan flytande kväve spolas genom masugnen för att stoppa 
processen så att alla pågående kemiska reaktioner i ugnen stannar av. Efter att processen 
stannats får ugnen stå och svalna i två till tre veckor för att sedan utföra en arkeologisk 
utgrävning i masugnen, lager för lager. Varje lager dokumenteras med fotografier, kemiska 
analyser, mikroskopiska karakteriseringar och fysiska tester.  

 
Figur 11 LKAB:s Experimentmasugn [18] 
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2.6 Analysmetoder 

2.6.1 XRD 
 
XRD används för att bestämma ett materials kemiska sammansättning då dess beståndsdelar 
till största delen är kristallina. Braggs lag anger villkoret för strålning som reflekteras i en 
kristall. De två närliggande, parallella strålarna reflekterar mot atomplanen så att braggs-
reflektion om skillnaden i vägsträcka för strålarna vid reflektion är ett helt antal våglängder. 
Villkoret för reflektionen, dvs. Braggs lag, blir 
nλ = 2dsinθ 
där  
n = ett heltal 
λ = våglängden 
d = avståndet mellan atomplanen 
θ = vinkeln mellan strålarna och atomplanet 
Den energirika röntgenstrålen kan penetrera in i provet och identifiera kristallstrukturen så att 
materialets faser kan bestämmas. För kristallina kol gäller speciellt att även om faserna är 
maskerad av aska kan kristallen analyseras [18].  
 
 

 
Figur 12 Röntgen- eller partikelstrålning infaller mot en kristall och reflekteras i kristallens atomplan [18] 
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2.6.1.1 Grafitiseringsgrad 
Skillnaden i grafitiseringsgraden (LC) i kol och koks som utsatts för höga temperaturer är 
betydande för att kunna avläsa vilken temperatur materialet utsatts för. Det kristallina kolet i 
char och koks beskrivs av den genomsnittliga kristallina storleken som kan beräknas enligt 
Scherrer´s ekvation. 

βcos(2θ)
0.89λLC =  

Där: 
=λ Röntgenstrålens våglängd. 
=β Full vidd av halva max av (002) kol toppen (omräknat i radianer). 
=2θ Centrum på (002) kol toppen (omräknat i radianer).  

 
 
En signifikant skillnad i ( CL ) värdet för koks och char som utsatts för höga temperaturer kan 
konstateras. Detta används för att kvantitativt beräkna andel char och koks i stoft samt vid 
vilken temperaturregion de kommer från. Referenskurvor för CL värdet på koks och char kan 
göras med material som utsatts för kända temperaturer i simulerad masugnsmiljö. Tidigare 
studier visar att av det totala kolinnehållet i fraktioner över 180 µm endast består av koksfines 
[3]. 
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2.6.2 DTA/TG 
 
DTA/TG/MS Differential Thermal Analysis (DTA) 
Metoden detekterar temperaturskillnaden mellan ett prov och en referens (termiskt inert 
material) som en funktion av tiden eller temperaturen, när provet utsätts för värme i en 
kontrollerad atmosfär. 
 
DTA detekterar smältnings och kristallisationsbeteende, värmegenerering från smältning och 
kristillation, värmegenerering från reaktioner, reaktionskinetik, oxidativ stabilitet samt 
termisk stabilitet. 
 
Thermogravimetry (TG) 
Mäter massförändringarna av ett prov som en funktion av temperaturen eller tiden, när provet 
genomgår en kontrollerad temperaturbehandling [11].  
 

Figur 13 TG/DTA utrustning [11] 
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2.6.3 Kemisk analys 
 
2.6.3.1 Flykt 
Andelen flyktiga beståndsdelar i kol och koks bestäms med standardiserade rutiner där 
temperatur, upphettningshastighet och tid kontrolleras. Fukthalten som ofta är högre än 
andelen flykt bestäms under samma tidsperiod så att lämpliga korrektioner kan göras. 
 
Kolet eller koksen upphettas med luft i 5 minuter till 900˚C och hålls vid denna temperatur 
ytterligare 2 minuter. Andelen flyktiga beståndsdelar beräknas därefter utifrån massförlusten 
efter korrigering av förluster orsakade av fukt enligt [16].  
 

( )[ ] BKAP −⋅−= 100  
 

C)106 iminuter  60under ugn  i  torkasprov g 1.000att  genom (bestäms % iprovet  iFukt B
(g) kokseller  kol eÅterståendK

(g) provkat Invägt torA
% ilar beståndsde flyktigaAndelen P

°=
=

=
=

 

 
2.6.3.2 Fukt 
Provmaterial vägs in och torkas vid 108˚C tills provet är helt torrt och dess massa är konstant 
(ca 2.5 timmar för kol). Provmaterialet vägs efteråt och utifrån detta kan fukthalten beräknas 
enligt [16].   
 

100
m

mmM
1

21 ⋅
−

=  

=M  Fuktinnehåll (%) 
=1m Provmaterial (g) 
=2m  Provmaterial efter torkning (g) 

 
2.6.3.3 Aska 
Ett gram prov torkas i 108˚C i torkskåp och vägs in i en porslinsdegel som upphettas i luft till 
115˚C±10˚C. Provet kvarhålls i denna temperatur till massan är konstant och inga svarta 
partiklar kvarstår (normalt 2 timmar). Provet vägs efteråt och utifrån detta beräknas askhalten 
enligt [16]. 
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VV

A
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=A Askhalt (%) 
=1V Vikt skål (g) 
=2V Vikt skål med prov (g) 
=3V Vikt skål med aska (g) 
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2.6.4 CSR/CRI  

Coke Reactivity Index är ett test där koks upphettas till 1100˚ C och placerad i en konstant 
ström av koldioxid under två timmar. Koksen kyls därefter i en inert atmosfär och tumlas 
därefter i en I-tumlare. Därefter siktas koksen genom en 10 mm sikt, den procentuella andel 
som överstiger 10 mm är CSR-värdet och den procentuella viktminskningen från före 
tumlingen är CRI-värdet [8].  
 

 
Figur 14 CSR/CRI test [8] 

 
CRI och CSR beräknas enligt. 
  

100
m

mm
CRI

22.419

reagerat22.419 ⋅
−

=
−

−     

mm 22.419 fraktionen i koks Gramm 22.419 −=−  
reaktionefter  koks Grammreagerat =  

 

100
m
m

CSR
reagerat

10 ⋅= +  

Där: 
=+10m Gram koks i fraktionen +10 mm efter tumling 
=reageratm Gram koks efter reaktion 
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2.6.5 Hållfasthet 
Hållfastheten på koksen i formorna testas i ett 
tumlingstest som i ett tidigare arbete gjort av Maria 
Lundgren [16] kallas för Hållfastindex +10 mm 
(HI+10) och Hållfastindex -0,5 mm (HI-0,5). Detta för 
att jämföra de olika koltypernas påverkan på koksen 
i formnivån. Detta genom att endast tumlingsdelen 
utförs på koks som redan utsatts för temperaturer 
och reaktioner liknande de i CRI-testet. Ett prov av 
koks siktas och fraktionen 19-22.4 mm vägs (200 g) 
och placeras i I-tumlaren (figur 15) där koksen får 
tumla 600 varv. Provet siktas därefter i fraktioner 
av +10 mm och -0.5 mm. Hållfastheten beräknas 
enligt. 

100
m

m
HI

22.419

10 ⋅=
−

+     

 
=+10m Gram koks i fraktionen +10 mm efter 

tumling 
=−22.419m Gram koks i fraktionen 19-22.4 mm efter tumling 

 
Nötningen beräknas enligt: 

100
m
m

HI
22.419

0.5
0.5 ⋅=

−

−
−  

Där: 
=−0.5m Gram koks i fraktionen -0.5mm efter tumling 
=−22.419m Gram koks i fraktionen 19-22.4 mm efter tumling 

 
 
 

Figur 15 I-tumlaren vid Luleå tekniska 
universitet [16]. Foto Maria Lundgren 
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3 Experimentellt 

3.1 Charframställning 
 
Vid charframställningen användes en grafitdegel med en innerdiameter på 80 mm som fylldes 
med en ca 50 mm hög bädd av kolpulver. Degeln placerades i en tammanugn (figur 16), ett 
gasspolningsrör placerades i kolbädden, en ström av en inert gas N2 spolas igenom bädden 
under uppvärmningen med uppvärmningshastigheten 20˚C/min. När kolprovet uppnått önskad 
temperatur (1500-1700˚C) stängs ugnen av och provet kyls med den inerta gasen innan det tas 
ut ur ugnen för avsvalning till rumstemperatur. 
 

 
Figur 16 Tammanugn, MEFOS Foto: Britt-Louise Holmqvist 
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3.2 Försökskampanjen 
 
Under EBF-försöket tas sotprover för beredning och utvärdering ut för varje 
parameterinställning som redovisas i Tabell 2. Prover för att bestämma mängd, halt och 
kemisk sammansättning av sot och slam tas sex gånger per dygn. Vid varje 
parameterinställning görs minst en materialsondning med schaktsonder samt en 
vertikalsondning för mätning av temperatur.   
 
Tabell 2 Planerade parameterinställningar under försökets olika perioder 

Period Pellet Kol Injektmängd (kg/trj) Injektsätt
1 A A 135 Oxy 
2 B A 145 Oxy 
3 B A 145 Luft 
4 B A 75 Oxy 
5 B B 80 Oxy 
6 B B 145 Oxy 
7 B B 145 Luft 
 

3.2.1 Råmaterial 
Vid försöken används två typer av olivinpellets, A och B, koks i fraktionen 15-30 mm, LD-
slagg och kalksten liksom malt kolpulver. De kol som används är ett låg till medelflyktigt kol 
A, ett högflyktigt kol B och ett lågflyktigt kol C, som endast injicerades de sista timmarna av 
kampanjen. Dessutom har kvartsit chargerats för att tillräcklig mängd SiO2 ska gå till slaggen. 
Kemisk analys för de ingående materialen redovisas i Tabell 3. 
 
Tabell 3 Kemisk sammansättning av ingående material 

 Pellet A Pellet B Kvartsit LD-
slagg 

Kalk-
sten 

Koks Kol A Kol B Kol C 

Fe 66,59 66,77 0,65 19,50 0,17 0,37 0,44 0,32 0,42 
CaO 0,45 0,38 0,46 42,6 54,80 0,06 0,32 0,18 0,18 
MgO 1,45 1,50 0,80 9,03 0,74 0,09 0,10 0,13  
SiO2 2,04 1,75 90,5 8,30 1,05 5,81 2,79 3,87 4,01 
Al2O3 0,24 0,33 5,67 1,47 0,50 2,83 1,80 1,26 3,25 
TiO2 0,25 0,31 0,10 1,83 0,02 0,18 0,06 0,06 0,09 
V2O5 0,19 0,22 0,060 5,12 0,04     
Na2O 0,06 0,05     0,00 0,03 0,05 
K2O 0,50 0,02 2,04 0,01 0,09 0,13 0,10 0,11 0,13 
S  0,00 0,01 0,05 0,02 0,58 0,40 0,67 0,55 
MnO 0,09 0,06 0,02 3,86   0,01 0,01 0,00 
C      88,30 85,00 78,20 83,60 
Flykt      0,99 19,6 37,96 12,53 
Aska      10,92 6,02 6,24 8,62 
CO2     42,4     
Fukt 0,7 0,6 0,1 0,1 1,0 5,2 1,0 0,9 0,9 
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3.2.2 Kolinjektion 
Under kampanjens sista timmar sattes två extra kolinjektionsenheter till masugnen för att 
kunna injicera olika kol i de tre formorna. Injektionen av kol B styrdes från kontrollrummet, 
kol A och C styrdes och bevakades från en provisorisk station med försöksutrustningen 
monterad till de två formorna (figur 17). 
 

 
Figur 17 Extra utrustning för kolinjektionen under kampanjens sista timmar. Foto Pär Hahlin 
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4 Resultat 
 

4.1 Kol 

4.1.1 DTA/TG 
Topparna på DTA kurvan för kol A (figur 18) vid ca 420˚C och 630˚C beror på kolets 
sönderfall då bundet vatten och korta kolväten (CXHY, 1< X <3) avgår. Vid ca 1050˚C sker en 
avdunstning av en tyngre förening Den totala viktsförlusten för kolet vid 1500˚C är ca 24.8 %. 
För kol B (figur 19) sker motsvarande reaktioner vid ca 390˚C, 630˚C och 1320˚C vilket ger 
en viktsförlust på ca 39.2 %. Det tredje kolet kol C fick en viktsförlust på ca 17.9 % och 
sönderfall och avdunstning sker vid ca 425˚C, 665˚C och 1310˚C (figur 20).  

Figur 18 DTA/TG för medelflyktigt kol A 



 27

 

 
 

Figur 19 DTA/TG för högflyktigt kol B 

Figur 20 DTA/TG för lågflygtigt kol C 
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4.1.2 Kemiskanalys av kol 
De mest betydande skillnaderna av kolen som injicerades under kampanjen är flyktinnehållet, 
fukten och askhalten vilka kan ses i figur 21. I tabell 4 redovisas hela analysen av kolsorternas 
sammansättning. 
Tabell 4 Kemisk sammansättning för injektionskolen 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O Fukt Flykt Aska C S 
Kol A 0,4 0,32 1,49 0,10 0,009 0,03 1,80 0,06 0,001 0,11 1,0 19,6 6,0 85,0 0,4 
Kol B 0,3 0,18 3,87 0,13 0,006 0,01 1,26 0,06 0,034 0,11 0,9 38,0 6,2 78,2 0,7 
Kol C 0,4 0,18 4,01 0,00 0,004 0,08 3,25 0,10 0,050 0,13 0,9 12,5 8,6 83,6 0,6 
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Figur 21 De injicerade kolens innehåll 

 



 29

4.2 Under försökskampanjens gång 

4.2.1 Mängd sot och slam 
Mängden genererat stoft och slam är högre vid injektion av kol B jämfört med injektion av 
kol A enligt figur 22. Med den högre kolinjektionstakten av kol B ökar mängden slam som 
genereras. Den förändras inte anmärkningsvärt för de olika sätten att tillföra syret. Mängd av 
genererat sot är betydligt mindre med oxykol jämfört med luft för kol B. Minsta mängden sot 
fås vid låg injektion av kol A 75 kg/trj. 
 

 
Figur 22 Medelvärden för generering av torrt och vått hyttsot under respektive försöksperiod. 

 
4.2.1.1 Halt i slam 
Med ökande kolmängd ökar mängden slam för båda kolen, kol B genererar betydligt mer slam 
än det lågflyktiga kol A gör, se figur 22 och 23.  
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Figur 23 Uppmätta värden av andelen torr substans (g/l) i slamvatten 
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4.2.2 Förbrukning av reduktionsmedel 
Förbrukning av kol och koks under den senare delen av respektive period beräknas då 
förhållandena optimerats, se tabell 5 och figur 24. Ett ökat behov av reduktionsmedel ses vid 
injektion av det högflyktigt kolpulvret B jämfört med vid injektion av det lågflyktiga 
kolpulvret A. Av detta fås större förluster av kol och järn i processgaserna. Två tillfällen med 
”kallare” tillstånd i masugnen inträffade ungefär samtidigt med bytet till pellet B respektive 
bytet till kol B vilket haft viss inverkan på reduktionsmedelsförbrukningen under dessa 
perioder.  

 

 

Tabell 5 Diverse materialbalanser över senare del av respektive period samt mängd sot och slam över 
perioden. 

Period 
Prodtakt 

Koks 
kg/trj 

Kol 
kg/trj 

Sot 
kg/trj 

Slam 
kg/trj 

Fe förlust 
kg/trj 

C förlust 
kg/trj 

Kol A 145 kg/trj 
oxykol 1,43 402 152 4,15 7,22 5,58 409,22 
Kol A 145 kg/trj 
luftkol 1,48 399 146 4,00 6,40 5,48 405,40 
Kol A 75 kg/trj 
oxykol 1,39 452 79 3,14 6,94 4,53 458,94 
Kol B 75 kg/trj 
oxykol 1,27 480 94 4,06 7,56 5,33 487,56 
Kol B 145 kg/trj 
oxykol 1,42 414 152 4,25 9,59 5,67 423,59 
Kol B 145 kg/trj 
luftkol 1,46 418 143 5,32 9,34 6,78 427,34 
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Figur 24 Förbrukning av reduktionsmedel under senare tidsperioden motsvarande respektive 
parameterinställning. 
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4.2.3 Temperaturer från vertikal mätning 
En jämförelse av uppmätta temperaturer, se figur 25, för de två olika koltyperna vid varierad 
injektmängd och sätt att tillföra syre till kolet visar att temperaturerna grupperar sig beroende 
på sättet att tillföra kolet samt mängd kol. Resultatet tyder på att temperaturökningen nedåt i 
schaktet ökar med ökande kolinjektmängd. De positionsskillnader som uppmätts vid en och 
samma temperatur är orimligt stora och kan bero på att termoelementet ej gått rakt ner genom 
ugnen, hamnat i en kanalbildning mm. För mycket vikt skall därför ej läggas vid resultaten.  
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Figur 25 Uppmäta temperaturer för de olika parameterinställningarna under försökskampanjen 
 

4.2.4 Schaktsond 
Minst en materialsondning i övre respektive nedre nivå utfördes under varje period. Den 
kemiska sammansättningen av finesfraktionen -0,5 mm presenteras i tabell 6 och 7. Vid 
jämförelse mellan den övre och nedre schaktsonden innehåller finesfraktionen från de nedre 
en större andel av främst K, se figur 26 och 27 än den övre. Finessammansättningen från den 
övre sonden varierar inte lika mycket som vid den nedre vid den högre injektionsmängden av 
kol A där fines består av mer kol än för kol B. De lägsta halterna av kol och högsta av Fe fås 
vid 145 kg/trj och injektion med lufttillförsel med kol B. Finessammansättning vid injektion 
av 145 kg/trj oxykol A från nedre schaktsonden består till största del Fe. Vid injektion av 145 
kg/trj kol A och B med luft fås höga halter av kol och låga halter Fe för kol A. 
Sammansättningen för 75kg/trj oxykol kol A och 145 kg/trj oxykol kol B är nästan lika.  
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Tabell 6 Kemisk analys av fines <0.5 mm, övre schaktsond 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O GLF C S 
Kol A 145 kg/trj 
oxykol 38,82 4,55 6,85 3,43 0,25 0,08 3,33 0,2 0,27 0,32 -24,9 39,2 0,54
Kol A 145 kg/trj 
luftkol 48,22 4,89 4,79 2,52 0,14 0,06 2,06 0,25 0,13 0,26 -15,6 26,1 0,23
Kol A 75 kg/trj 
oxykol 51,59 6,01 7,88 4,94 0,25 0,07 4,88 0,28 0,46 0,68 -0,4 11,9 0,26
Kol B 75 kg/trj 
oxykol 54,00 5,46 5,81 3,31 0,19 0,06 2,98 0,29 0,27 0,71 -3,3 15,3 0,11
Kol B 145 kg/trj 
oxykol 48,01 6,00 7,25 3,87 0,21 0,07 3,47 0,29 0,31 1,10 -8,4 23,3 0,51
Kol B 145 kg/trj 
luftkol 58,97 7,05 6,49 4,11 0,21 0,07 2,40 0,32 0,28 0,81 6,5 7,9 0,33
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Figur 26 Övre schaktsonds finessammansättning omräknat till element från kemanalysen tabell 6 
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Tabell 7 Kemisk analys av fines <0.5 mm, nedre schaktsond 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O GLF C S 
Kol A 145 kg/trj 
oxykol 54,90 5,48 6,53 3,57 0,16 0,06 3,37 0,32 0,33 2,27 1,0 13,7 0,31
Kol A 145 kg/trj 
luftkol 29,90 6,08 8,45 3,68 0,21 0,07 4,89 0,25 0,77 4,87 -27,6 40,0 0,46
Kol A 75 kg/trj 
oxykol 25,96 9,58 11,25 6,64 0,32 0,08 7,67 0,20 1,25 7,52 -18,0 22,0 0,74
Kol B 75 kg/trj 
oxykol 30,61 6,46 10,03 4,30 0,25 0,07 6,01 0,27 1,10 9,26 -18,0 23,1 0,35
Kol B 145 kg/trj 
oxykol 29,39 5,78 9,63 5,10 0,27 0,07 5,43 0,19 2,02 12,95 -16,2 22,8 0,86
Kol B 145 kg/trj 
luftkol 41,75 5,10 7,92 4,29 0,2 0,06 3,77 0,27 1,16 8,31 -8,8 27,2 0,76
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Figur 27 Nedre schaktsonds finessammansättning omräknat till element från kemanalysen tabell 7 
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4.3 Slam 

4.3.1 Kemisk analys av slam 
Kol A genererar en större del kisel, aluminium, kalcium och magnesium i slammet samt en 
mindre förlust av värdefulla ämnen för processen som C och Fe, se tabell 8 och figur 28.  
Tabell 8 SSAB kemisk analys av slam 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O GLF C S 
Kol A 145 
kg/trj oxykol 7,47 15,14 26,91 15,97 0,69 0,23 20,87 0,10 1,24 0,49 -7,4 5,03 0,11
Kol A 145 
kg/trj luftkol 11,40 13,62 25,16 14,20 0,61 0,18 16,83 0,13 1,15 0,51 -11,0 8,90 0,15
Kol A 75 kg/trj 
oxykol 6,07 14,91 29,10 16,58 0,82 0,22 20,77 0,08 2,08 0,79 -5,7 3,15 0,06
Kol B 75 kg/trj 
oxykol 17,79 8,66 24,00 10,60 0,68 0,21 12,92 0,15 1,67 0,95 -14,4 9,67 0,65
Kol B 145 
kg/trj oxykol 9,45 9,34 20,64 11,72 0,50 0,14 11,23 0,11 1,25 0,89 -30,4 11,90 0,07
Kol B 145 
kg/trj luftkol 15,09 9,49 20,93 11,94 0,65 0,14 9,96 0,15 1,28 1,08 -22,5 16,20 0,19
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Figur 28 Element i slam för de olika parameterinställningarna omräknat från tabell 8 
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4.3.2 XRD analys av slam 
Analys av de olika faserna i slammet, som gjordes med en Siemens 5000 D diffraktiometer, 
visar att kolinjektmängden med oxykol påverkar sammansättningen för båda koltyperna, se 
figur 30 och 31. Vid en injektionsmängd av 145 kgA/trj domineras slammets sammansättning 
av hematit*Fe2O3 och kiselkarbid ∆SiC, vid 75 kgA/trj tillkommer fasen av magnetit°Fe3O4. 
För kol B visar analysen två faser vid den mindre injektionsmängden, se figur 31, bestående 
av hematit*Fe2O3 och kalciumkarbonat°CaCO3. Fasen av magnetit°Fe3O4 tillkommer i 
slammet vid en injektionsmängd av 145 kg kol A/trj. Med injektion utan syreberikning 
innehåller båda kolens slam faser av hematit*Fe2O3 och kalciumkarbonat°CaCO3, se figur 32. 
 

• *Fe2O3 
• ∆SiC 
• °Fe3O4 
• °CaCO3 

 
Figur 30 Fasanalys av slam vid injektion med 145 kg/trj oxykol 
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Figur31 Fas analys vi injektion med 75-80 kg/trj oxykol 

 
Figur 32 injektion med 145 kg/trj med luft 
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4.4 Sot  
 

4.4.1 Kemisk analys av sot 
Av kemanalyserna tagna på sotet under de olika processbetingelserna kan konstateras att 
sammansättningen av ämnen i sotet inte varierar nämnvärt beroende på koltyp eller 
driftförändringar, se tabell 9 och figur 33.  
Tabell 9 SSAB analys av sot 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O GLF C S 
Kol A 145 kg/trj  
oxykol 

29,53 5,70 6,04 2,07 0,15 0,05 2,64 0,23 0,09 0,16 -40,3 38,5 0,30

Kol A 145 kg/trj  
luftkol 

27,48 8,41 5,87 2,04 0,20 0,06 2,42 0,25 0,09 0,18 -40,8 38,0 0,28

Kol A 75 kg/trj  
oxykol 

27,75 5,97 6,01 2,13 0,13 0,05 2,83 0,22 0,19 0,18 -42,3 40,6 0,27

Kol B 75 kg/trj  
oxykol 

28,57 7,90 6,24 2,16 0,16 0,06 2,73 0,24 0,16 0,18 -39,0 36,3 0,47

Kol B 145 kg/trj  
oxykol 

30,70 7,09 5,21 2,03 0,11 0,05 2,07 0,23 0,12 0,17 -38,7 35,1 0,28

Kol B 145 kg/trj  
luftkol 

26,45 9,01 5,91 2,31 0,17 0,06 2,31 0,24 0,16 0,27 -41,4 37,5 0,35
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Figur 33 Sotets andel av utvalda element vid de olika parameterinställningar  
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4.4.2 XRD analys av sot 
Vid analys av sot användes en Siemens 5000 D diffraktiometer. Sammansättningen av faserna 
visar ingen märkbar skillnad vid de olika koltyperna eller sätt att tillföra syret, se figur 35. Sot 
vid injektion av 75-145 kg/trj A och B med eller utan syreberikning består av faserna 

• °CaCO3  kalciumkarbonat 
• *Fe2O3  hematit  
• ×FeO wustit 
• ☼ C grafit 

 
Figur 35 XRD analys av fassammansättningen i sotet för kolinjektmängden av 145 kg/trj 
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4.5 Utgrävning efter nedkylning av ”birds nest” 
Vid formnivån kunde konstateras att ett av de tre ”birds nest” saknades och att det där hade 
bildats en kanal d.v.s. ett hålrum, se fig 37. En synlig skillnad på ”birds nest” ett och två 
kunde konstateras. Forma (1) där kol B injicerats var mattare i färgen och i forma 2 för kol A 
sågs tydliga små droppar av järn på koksens yta. Området dokumenterades grundligt med 
fotografier och utgrävningsprotokoll. Prover från de två befintliga ”birds nest” och raceway 
samlades in för analys.     
 

Figur 36 Forma 1 (kol B) till vänster och forma 2 (kol A) till höger Foto:Per Hahlin 

 
Figur 37 Från ovan utbredning på ”birds nest” vid forma 1 (kol B) och forma 2 (kol A) 
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4.5.1 Kemisk analys; formnivå 
Tabell 10 Kemisk analys av fines (>4,25 mm) från formnivå 

  Fe CaO SiO2 MgO MnO P2O5 Al2O3 TiO2 Na2O K2O GLF C S 
Raceway Forma 1 
Kol B 39,35 7,34 19,18 1,79 0,17 0,12 11,19 1,76 0,11 1,11 

-
0,30 16,80 0,69

Raceway Forma 2 
Kol A 46,01 14,14 13,14 3,50 0,23 0,12 5,89 0,72 0,31 2,62 7,00 8,11 0,69
Fines från tumlat 
koks vid Forma 1 
Kol B 2,11 2,73 5,49 0,41 0,00 0,02 4,04 0,35 0,08 0,52   0,52
Fines från tumlat 
koks vid Forma 2 
Kol A 3,74 2,37 5,02 0,19 0,00 0,02 3,85 0,46 0,02 0,13   0,27
 
Vid jämförelse av kemanalyserna på materialet taget från raceway visar innehållet i proverna 
för kol A en högre halt Fe, alkalier och större andel av basiska oxider samt mindre andel av 
övriga ämnen jämfört med kol B i forma 1. Från tumlade proverna tagna på koks i ”birds 
nest” visas en betydligt mindre skillnad mellan kol A och kol B. Dock kan högre halter av S, 
K2O och MgO ses för kol B, se tabell 10 och figur 38.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fe Ca Si Al Mg Na K C

Ämne

A
nd

el
 (%

) Forma-1 Kol B

Forma-2 Kol A

 
Figur 38 Andel utvalda element i fines <0,425mm från raceway vid injektion av kol A och B. 
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4.5.2 XRD analys av fines >0,425 mm ”birds nest” 
Finessammansättning för de två koltyperna har tre faser gemensamt, se figur 40. 

• ◊Al0.5Fe3Si0.5  
• ☼C  
•  ● Ca2Al2SiO7  

För kol B finns även faserna   
• □CaMg(SiO3)2  
• ◦Ca3Al2O6  

För kol A tillkommer. 
• ♦K2MgSi5O12 
• ▲Al2SiO5 

 

 
Figur 40 Fassammansättning av fines från raceway för kol A och B 
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4.5.3 Hållfasthet 
Den ingående koksen under försökskampanjen kommer från SSAB och undersöks av Monica 
Lundmark i ett examensarbete som utförs parallellt under samma kampanj. Den ingående 
koksen har hållfasthetsindex (HI+10) på 87 och nötningshållfasthet (HI-0,5) på 8. Vid tumling 
av koks från ”birds nest” minskar hållfastheten och nötningen ökar för både kol A och kol B, 
figur 41. Skillnaden mellan koltyperna är inte så markant. Minskngen i hållfastheten (HI+10) 
för koksen vid injektion av kol A och B är 11,7 % respektive 13,0 %. Värdet för 
nötningshållfastheten (HI-0,5) har ökat med 10,2 % för kol A och 12,3 % för kol B, se figur 41. 
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Figur 41 Påverkan av koksens hållfasthet i ”birds nest” för kol A och B  
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4.6 Grafitiseringsgrad 
Vid framställningen av char kunde ses att vid uppvärmningen av kol A avgick nämnvärda 
mängder av gaser vid ca 700˚C. Det avsvalnade kolpulvret gav efter behandlingen upphov till 
en brun-svart porös ”kaka” som med lätthet kan sönderdelades med händerna. Då kol B 
behandlades avgick CO gas under uppvärmningen och gav en koksliknande, grå 
svavelluktande produkt som inte kunde krossas för hand.  
 
De framställda charens grafitiseringsgrad (Lc) beräknades till 26.0 Å för kol A och 18.0 Å för 
kol B.   
 

4.6.1 Sotprover 
Av de uttagna sotet valdes några prover för de olika kolen med varierade 
parameterinställningarna och Lc (grafitiseringsgraden) för kolet i de olika proven beräknades, 
se tabell 11.  
 
Tabell 11 Beräknad grafitiseringsgrad av kolkristallerna i sot 

Period Kol Injektmängd (kg/trj) I lans Lc (Å) Lc+212µm 
2 A 145 Oxy 18,4 19,8 
3 A 145 Luft 17,7 18,0 
6 B 145 Oxy 17,7 19,4 
7 B 145 Luft 21,4 22,1 
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5. Sammanfattande diskussion 
 
Charframställning 
Den framställda charen från kol A och kol B visade kristallstorlek över vad som förväntades. 
Metoden var alltså inte lämpad för dessa försök, utan en metod där kolet kan utsättas för 
pyrolys vid hög temperatur under extremt kort tid måste finnas tillgänglig. Även askans 
beståndsdelar i sotet, slammet och kolet bör avlägsnas för att få renare koltoppar att utvärdera.  
 
Grafitiseringsgraden (Lc) för koksen uträknat från XRD-kurvans koltopp av sot >212 µm gav 
kristallstorleken på koksandelen i sotproverna vid de olika sätten att tillföra syret. På grund av 
den lilla skillnaden i grafitiseringsgrad mellan kol och koks kan inte några slutsatser av hur 
stor andel som kommer från kolet dras.  
 
Vid DTA/TG undersökningen konstaterades att kol B hade den lägsta smälttemperaturen av 
de undersökta kolen vilket kan leda till att kolaskan inte fastnar på koksens yta. Även detta 
kan bidra till den ökade finesgenerering då koksens reaktionshastighet inte bromsas av 
påkladdad aska.  
 
Sot och slam 
Ett klart samband mellan slammets sammansättning vid injektion av de två koltyperna och 
sätt att tillföra syret kan ses. Fasen SiC saknas i alla prov utom i de där kol A injicerats med 
oxykol. Bildandet av denna fas gynnas av temperatur över 1700˚C och ett lågt partialtryck av 
CO. Fasen bildas i kontaktytorna mellan flytande slagg och grafit när vätningsvinkeln mellan 
ytorna understiger 90 grader [19]. I de övriga slamproverna hittas kolet i föreningen CaCO3 
som även finns i sotet och kommer sannolikt från det chargerade materialet som reagerat med 
reduktionsgaser i toppen av ugnen.  
 
Den kemiska analysen visar stora procentuella andelar av glasbildande oxider som Si och Al i 
samtliga prover. Av XRD analysens utseende ses att proverna till stor del består av amorft 
material med ett fåtal ämnen i kristallföreningar. Bildandet av amorfa faser gynnas av snabb 
kylning då den varma processgasen snabbkyls så att det bildas en glasfas, sannolikt till största 
delen bestående av SiO2 och Al2O3. Att vissa kristallina faser dock kunde utskiljas beror 
troligen på att denna glasfas är övermättad så att alla närvarande föreningar inte löst sig. För 
att undvika bildandet av amorfa faser krävs en betydligt långsammare kylning av 
processgaserna[20]. 
 
Av sotets sammansättning att döma påverkas det inte av koltyp eller sätt att tillföra syret. Av 
kemanalyserna gjorda på SSAB är glödgningsförlusten för samtliga sotprov omkring 40 
procent vilket stöds av XRD-analyserna som visar att sotet innehåller stora delar oxidiskt 
material. Kolet som finns i sotet kommer mest troligt från chargerat material.  
 
Kol B ger en ökning i reduktionsmedelsförbrukningen i jämförelse med kol A samt en ökad 
mängd sot och slam. Då kol B injiceras fås en ökning av kol-förluster via processgaserna i 
samtliga fall, vid hög injektionstakt med luft fås den största ökningen med över 1,55 kg/trj 
jämfört med för kol A. Den minsta skillnaden i kol-förlusterna via gaserna fås vid den låga 
injektionstakten med oxykol med 0,12 kg/trj.   
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Raceway 
Vid utgrävning av racewayområdena visade de två olika ”birds nest” en mattare ton vid forma 
1 där kol B injicerades. Från detta kan anknytas den gråa ton som detta kol hade efter 
behandlingen vid framställningen av char. Detta indikerar att kolinnehållet i kemanalysen i 
detta område kommer från injektionskolet och inte till någon större del av koksen.   
 
Basiciteten vid forma 2 där kol A injicerades har ett värde på ca 1,0. Värdet vid forman 1 där 
kol B injicerades har ett betydligt lägre värde, ca 0,4. Detta kan bero på att askan efter 
kolförbränningen av kol B har en större andel SiO2 i sin aska. Gemensamt för kolen är att en 
tredjedel av SiO2 förgasas och avgår från racewayområdet. CaO ackumuleras så att halterna 
fördubblas i området och Al2O3 försvinner men betydligt snabbare för kol A än för kol B. 
Detta kan vara en bidragande orsak till att andelen K och Na ackumuleras i området för kol A 
då det leder till en tätare bird´s nest vägg vilket försvårar för alkali att diffundera ut.  
 
I fasanalyserna av racewayfines i forma 2, där kol A injicerats, består delar av toppen med 
störst intensitet av K2MgSi5O12. Enligt kemanalysen finns det ca 2 procent K i finesfraktionen 
i detta område, omräknat till kristallföreningen skulle provet innehålla upp till 12 procent av 
föreningen. 
 
Att hållfastheten (HI-0,5) ökar mer för kol B beror sannolikt på den högre alkaliandelen i kolet. 
Detta resulterar i att koksens yta blir mer porös då diffusionen är den begränsande faktorn för 
solution loss reaktionen i racewayområdet. Att hållfastheten (HI+10) minskar beror även på 
detta då mitten av koksbitarna förblir opåverkade. Det termiska och mekaniska sönderfallet 
ökar med högt flyktinnehåll vilket visar sig i den ökade finesandelen i sondproverna som 
tagits under kampanjen för kol B.  
 
Då kol C:s ”birds nest” saknades kan endast spekulationer göras om hur det kan tänkas se ut i 
detta område och hur kolet skulle påverka processen i övrigt. Kol C kan jämföras med kol A 
med avseende på att flyktinnehållet är lägre samt ett högt C-innehåll. Från detta kan antas att 
kolförluster till sotet och påverkan på pelleten och koksen blir mindre. Vid forman för detta 
kol antas stora andelar Al och en väldigt låg basicitet då detta kol innehåller mer SiO2 än de 
övriga kolen.    
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6. Slutsatser 
 

• Metoder för att separera injektionskolets och koksens kolandel i slam och sot går att 
uppnå, men med mer förfinade metoder.  

• Slammet består till största delen av amorft material. 
• SiC bildas för kol A med syrgasberikning. 
• Kol A ger en mindre förbrukning av reduktionsmedel. 
• Kol B ger en ökad mängd sot och slam vilket ger en större förlust av kol. 
• I raceway ackumuleras CaO från kolaskan medan delar av SiO2-andelen avgår. 

 
 

7. Förslag till fortsatt arbete 
 

• Framställning av char med lika förhållanden som råder i raceway samt rening av 
slamprover för att få fram ”rena” koltoppar till beräkning av grafitiseringsgraden. 

• Fler utgrävningar av racewayområden för att kunna jämföra kolets aska och 
racewayfines för att finna samband mellan i vilken utsträckning ämnena ackumuleras 
och/eller avgår. 
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