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Abstract 

The object of this work is to develop models for iron ore reduction which can calculate 
reductant requirements and gas utilization using Rist-diagram. The models are going to be 
used in the optimization program remind.

This work has been to develop two excel models for blast furnace and MIDREX process. The 
models are for these processes since the blast furnace is the most used process for primary 
iron production and the MIDREX process is the most common direct reduction process.

The basis for the blast furnace model comes from the theory behind Rist-diagram and blast 
furnace thory. Based on these and an energy and mass balance the fuel need, blast volume, 
direct reduction rate (DRR) and gas utilization are calculated. The MIDREX model is also 
based on Rist-diagram. The fuel need and gas utilization is calculated from a mass balance 
based on the Rist-diagram.

By testing the models against known process data and theory for the Rist diagram, it is 
concluded that the models calculates correctly. 



Sammanfattning

Syftet med arbetet var att utveckla modeller för järnmalmsreduktion som kan beräkna 
reduktionsmedel behov och gasutnyttjande genom att använda Rist-diagrammet. Modellerna 
ska sättas in i optimeringsprogrammet reMIND. 

Arbetet har varit att utveckla två excelmodeller, för masugns- och MIDREX processen. 
Anledningen till att modeller gjorts på dessa processer är att masugnen är den i särklass mest 
använda processen för att tillverka primärjärn medan MIDREX är den vanligaste 
direktreduktions processen. 

Grunden för beräkningarna som utförts i masugns modellen kommer från teorin bakom Rist-
diagrammet och masugnen. Utifrån en energi- och massbalans räknas behovet av 
reduktionsmedel, blästerlufts volym, direktreduktions grad(DRR) och gasutnyttjande. Även 
för MIDREX processen kommer grunden från Rist-diagrammet. För denna process beräknas 
reduktionsmedels behov och gasutnyttjande från en massbalans med grund från Rists modell. 

Genom tester av modellerna mot kända processdata och teori för Rist-diagrammet dras 
slutsatsen att modellerna beräknar rätt. 
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1. Inledning

Produktion av stål från malmbaserad råvara står för ungefär 2/3 av stålproduktionen medan 
resterande kommer från skrotbaserad stålframställning. Masugnen står för den största delen av 
primärjärnsproduktionen vilket är anledningen att en av modellerna är för denna. Masugnen 
används i så stor utsträckning för att det är en välbeprövad och energieffektiv process.
Direktreduktion står för en mindre andel av mängden primärjärn som produceras. Som 
diagrammet nedan visar står MIDREX processen för den största delen av DRI (direkt 
reducerat järn) produktionen vilket är anledningen till att en modell utvecklas för denna 
process. 

Diagram 1.1 – Primärjärnproduktion 2008[8,12]

Syftet med arbetet är att utveckla användbara modeller för masugns och 
direktreduktionsprocesser. Dessa modeller är baserade på Rist-diagrammet. Genom detta 
koncept ska reduktionsmedelsbehov och gasutnyttjande beskrivas, även för dagens 
utvecklingstrender i form av förreducerade chargematerial och toppgasrecirkulation. Även för 
olika nivåer av metallisering och uppkolning vad gäller naturgasbaserad direktreduktion. 
Ekvationsunderlaget är utformat för att användas i en optimeringsmodell baserad på 
linjärprogramering.

Materialet som använts för att utveckla modellerna är först och främst några artiklar av Andre 
Rist [1,2,4]och D.M. Kundrat[3,6] som går genom hur man kan räkna med Rist-diagrammet. 
Eftersom att masugnsmodellen är beroende av en energibalans i den undre delen av masugnen 
behövs termodynamisk data för de reaktioner som sker och energin för uppvärmning och 
smältning av materialet. Dessa termodynamiska data är till största del hämtade från 
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FactSage[10] och HSC[9]. Information om masugnen är hämtad från A.K. Biswas bok 
”Principles of blast furnace ironmaking ” [5]. Information om direktreduktionsprocessen är 
till störst del från “Reduced Iron, Technology and Economics of Production and Use” [7] och 
Mikael Larsson[15].

Rist-diagrammet är till att börja med framtaget för masugnsprocessen men går även att 
använda för andra processer som gasreduktion, smältreduktion, kupolugn osv. I Rist-
diagrammet visas reduktionsprocessen som en syreväxlingsprocess där järnoxidens syre 
överförs till gasfasen under bildning av CO, CO2 eller H2O. Ekvationsunderlaget för 
diagrammet bygger på en syrebalans och en värmebalans av den undre delen på masugnen, 
den avskiljs från den övre där den kemiska jämvikten mellan gasfasen och wustit antas uppstå 
och där temperaturen på gasen och det fasta materialet är lika.

2. Reduktionsprocesser

Masugnen
Masugnen är en schaktugn för att producera smält råjärn genom reduktion av järnmalm. 
Denna process är den mest använda för att tillverka råjärn på grund av den höga produktionen 
och även för dess låga energiförbrukning. Den låga energiförbrukningen kommer från att 
masugnen är en effektiv motströms värmeväxlare, processgasen går upp i schaktet medan 
beskickningen går ner.

Figur 2.1 – Bild på masugnen med temperaturprofil för gas och materialet.[11]
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Järnmalmspellets och koks chargeras i lager från masugnens topp med en del slaggbildare. 
Blästerluft injiceras i formorna och förbränner koksen och bildar reduktionsgasen (CO och 
H2).

Järnkällan är till störst del hematit men även en del magnetit, hydroxider och karbonater. 
Järnmalm chargeras som sinter eller pellets. Sintring och pelletisering är processer där
finkornig järnmalm agglomereras till större bitar, med eller utan slaggbildare. Andra 
järnbärande material som chargeras i små kvantiteter är skrot och konverterslagg. 
Slaggbildare chargeras också för att få en önskvärd komposition på slaggen. Koksen som 
chargeras används som bränsle och reduktionsmedel. Koksen måste även ha en hög 
hållfasthet då den ska hålla uppe beskickningen och inte krossas för att beskickningen ska 
behålla sin gasgenomströmmningsförmåga. För att få önskad temperatur i schaktet så 
förbränns kokset med blästerluften. En del av kolet löses in i järnet vilket ger en sänkt 
smälttemperatur av råjärnet.

Reduktionen av järnmalmen sker på följande sätt:

1. I den översta delen av masugnen reduceras hematiten till magnetit med den mest 
oxiderade reduktionsgasen som sedan lämnar ugnen.

2. Magnetit reduceras sedan vidare till wustit längre ner men ovanför den kemiska 
reservzonen. 

3. Under den kemiska reservzonen börjar den indeirekta reduktionen av wustit till järn 
ske. Den kemiska reservzonen uppstår för att all magnetit är reducerad till wustit och 
reduktionsgasen är för oxiderad för att kunna reducera wustit.

4. Direktreduktion av wustit sker längre ner.

Reduktionen av hematit och magnetit sker med ett överlapp på grund av sintrets utformning 
och reduktionsgasens fördelning. Samma gäller även för indirekt och direkt reduktion av 
wustit. Reduktionen av magnetit och wustit skiljs av den kemiskt inaktiva zonen som uppstår 
när man kör masugnen med en lång termisk reservzon (TRZ, zonen var gas och börda har 
konstant temperatur som kan ses i diagrammet i Figur 2.1 ). 

Direktreduktions processer

Direktreduktionsprocesserna kan delas upp i två kategorier, kolbaserade och gasbaserade, av 
vilka den gasbaserade är vanligast. Midrex processen är den mest utbredda processen, vilket 
är anledningen till att en modell görs av denna process, men även HYL direktreduktions 
process är vanligt förekommande.  
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Figur 2.2 – Midrex direktreduktionsprocess[8]

MIDREX direktreduktion processen är en schaktugns process som körs med en blandning av 
vätgas och kolmonoxid för att reducera järnoxiden till DRI(Direct Reduced Iron), HDRI(Hot 
Direct Reduced Iron) eller HBI(Hot Briquetted Iron). Dessa är lämpliga att sedan använda i 
ståltillverkning som tillsatts i masugn EAF m.m. Processen kan delas upp i två steg: (1) 
Reformer, var naturgasen reformeras till H2 och CO av schaktgas. (2) Schaktet, där järnet 
reduceras till DRI och gasen oxideras. Det är en stor del av toppgasen som återanvänds till 
reformeringen. För att reducera järnoxiden används ett kontinuerligt flöde av reduktionsgas 
för att kemiskt extrahera järnets syre och få en uppkolning av den reducerade produkten. 
Reduktionsprocessen sker under temperaturen var pelletsen börjar klibba ihop, dvs. under 
900°C. Reduktionsgasen som kommer in i schaktet är produceras i reformen och injiceras i 
schaktet med kontrollerad temperatur och sammansättning. För att hålla bränslekonsumtionen 
låg recirkuleras toppgasen och används för att reformera bränslet till H2 och CO. 

3. Rist-diagrammet

Under början av 1960-talet utvecklade Andre Rist med N. Meysson en grafisk modell för 
masugnens mass- och energibalans[1,2]. Senare under 1980-talet vidareutvecklade David M. 
Kundrat denna modell. A. Rist utvecklade diagrammet för att förståelsen och användandet av 
masugnsteori kan hjälpas av en grafisk modell. De viktigaste karaktärerna av masugnen är 
medtagna i modellen. D.M. Kundrat utvecklar modellen till att inkludera fler olika injektioner
och även ett analogt sätt att angripa effekten av injektioner på modellen. D.M. Kundrat 
utvecklar diagrammet för toppgasrecirkulation, men fungerar endast om den recirkulerade 
gasen har samma temperatur som TRZ och endast med hänsyn till den kolinnehållande gasen.
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Modellen bygger i grunden på syreutbytet mellan järnet och reduktionsgasen. På grund av 
detta är axlarna järnets oxidationsgrad (O/Fe) och det aktiva kolets oxidationsgrad (O/C). För 
att reduktionsgasmängden i stort sett är konstant efter förbränning fås en rak arbetslinje som 
visar syreutbytet mellan järnet och reduktionsgasen. I verkligheten tillkommer en del 
reduktionsgas även efter den undre delen genom kalcinering och förångning. Men det är ett 
bra antagande att de inte påverkar reduktionen nämnvärt. Eftersom att masugnar oftast körs 
med betydande mängd vätgas i reduktionsgasen utvecklades modellen för att ta med detta. För 
att kunna behålla ett tvådimensionellt diagram så räknas H2 som CO och H2O som CO2 i 
reduktions sammanhang. Axlarna blir då (H2+O)/ Fe och (H2+O)/(H2+C). Ett diagram av 
deras modell på en normal masugnsprocess kan ses här under i Diagram 3.1.

Diagram 3.1 – Rist-diagram på en masugnsprocess[13]

Den positiva delen av y-axeln visar järnets oxidationsgrad och den negativa anger övriga syre 
och vätgaskällor. Höjden mellan 0 och A anger det chargerade järnets oxidationsgrad. 
Sträckan mellan 0 och U ger mängden syre(O) och vätgas(H2) som kommer från koks, 
kolinjektion, bränsleinjektion och direktreduktion av SiO2, MnO, P2O5 och V2O5. Sträckan 
mellan U och E ger mängden syre och vätgas som kommer från blästerluften. X-axeln anger 
reduktionsgasens oxidationsgrad. Vid x =1 är allt aktivt kol som CO och endast indirekt 
reduktion sker efter detta. I verkligheten sker den indirekta och direkta reduktionen med 
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överlapp. Fastän diagrammet visar idealfallet stämmer mängden direktreduktion bra då den 
baseras på den totala syrebalansen. Arbetslinjen som går mellan E och A visar hur masugnen 
körs. Lutningen anger mängden reduktionsgas som används för att producera råjärnet. Utifrån 
denna fås även bränslebehovet i form av koks och kolpulver eller annat bränsle. Höjden 
mellan 0 och V anger värmeåtgången i den undre delen förutom från direktreduktionen. 
Totala värmeåtgången anges av sträckan mellan B och V. Arbetslinjen hänger på två punkter 
W och P. För att få det mest tillitsfulla diagrammet bör dessa punkter beräknas för att 
därigenom få arbetslinjen. Punkten P:s beräknas från en mass- och energibalans av den undre 
delen av masugnen. Den ingående energin som kommer från blästerluften(U-E*qb, qb: 
energienhet för y-axeln vid X = 0) måste vara lika stor som behovet för den undre delen av 
masugnen(B-V*qsl, qsl: energienhet för y-axeln vid X = 1). W fås genom att wustiten är i 
jämvikt med reduktiongasen i den termiska reservzonen (TRZ). 

Diagram 3.2 - Temperaturen på gasen och det solida mot höjden i 
masugnen.[14]

Diagram 3.2 visar vilken höjd i masugnen som de olika zonerna är och var reaktionerna sker. 
Vid en jämförelse med Rist-diagrammet infaller punkten W vid den kemiskt inaktiva zonen. 
Ovanför W återfinns det som är ovanför den kemiskt inaktiva zonen. Mellan W och B är 
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indirekt reduktion av wustit zonen. Vid en uppdelning av masugnen i två delar (övre och 
undre) för Rist-diagrammet sker delningen vid den kemiskt inaktiva zonen. 

Beräkning av arbetslinjen

För att göra en beräkning på bränsleförbrukningen, volymen blästerluft och gasutnyttjandet 
med hjälp av Rist-diagrammet så beräknas arbetslinjen genom punkternaW och P. Då detta är 
syftet är beräkningarna av W och P beskrivna.

W
W är en punkt för jämvikten mellan wustit och reduktionsgaserna vid temperaturen för den 
termiska reservzonen. Xw är beroende av temperaturen i TRZ och reduktiongasens 
sammansättning (1+(H2O+CO2)/(H2+H2O+CO+CO2)[1] i jämvikt). Yw är beroende av hur 
mycket metalliskt järn chargen består av. Utan metalliskt järn är oxidationsgraden 1,054(O/Fe 
i wustit).

Diagram 3.3  - Stabilitetsdiagram Fe-CO [14]

Från Diagram 3.3 fås oxidationsgrad för kolinnehållande gasen ( 1wX ) för en specifik 
temperatur vid jämvikt. För att få ut oxidationsgraden av gasen vid W används den övre linjen 
som ger sammansättningen vid jämvikt för wustit och temperaturen i TRZ. Y-
axeln(pCO/(pCO+pCO2)) räknas om till kolinnehållande gasens oxidationsgrad med: 

2
1 2

COCO

CO
w pp

p
X


 .
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Diagram 3.4 - Stabilitets diagram Fe-H2 [14]

Diagram 3.4 läses av likadant som Diagram 3.3 för att få vätgasens oxidationsgrad( 2wX ). För 
att räkna ut W:s position måste andel vätgas i förhållande till kolbärande gas beräknas. Detta 
räknas från vätgasmängden i blästerluften, koksen och kolinjektionen mot mängden aktivt kol.  

Utifrån detta beräknas Xw med: 

g
w

g

g
wW CH

H
X

CH

C
XX

%%

%
*

%%

%
* 21 






P
P är beroende av den undre delens energi och massbalans. För att få koordinaterna för P ska
XP, V och U räknas. XP är beroende av vilken temperatur blästerluften och TRZ har och även 
blästerluftens sammansättning och hur mycket vatten den innehåller. V är beroende av hur 
mycket reduktionsgas som kommer från andra källor än blästerluft och järn. U är beroende av 
hur mycket energi som behövs i den undre delen av masugnen exklusive direktreduktion. 
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Diagram 3.5

Xp

Ekvationen för XP härleds från värmebalansekvationen, QQQ slb  , för den undre delen av 

masugnen och med enkel likformighet(
PV

UP

VB

UE
 ) i diagrammet. Detta ger XP ett beroende av 

blästerluftens energimängd. Denna räknas från Tb, mängden O2 och hur mycket vatten som 
blästerluften innehåller. 

  

bQ : Blästerluftens energiinnehåll per ton producerat råjärn.

slQ : Energibehovet för ”solution loss” per ton producerad råjärn.

Q : Energibehovet för den undre delen av masugnen exklusive ”solution loss” per ton 
producerad råjärn.
Xp justerar så att blästerluftens energiinnehåll är lika stort som den undre delens värmebehov.

ebsl

sl
P eqqeq

eq
X





)21(

)21(
  

qsl: Reaktionsentalpin för ”solution loss”, 2COCOC(koks) 2 

vcB qqq 
qc: Reaktionsentalpin för förbränning, CO1/2OC(koks) 2 
qv: Blästerluftens entalpi utan vattnet jämförd mot reservzonens temperatur.
eqe: Den totala värmen från blästerns vatten. qXqqq werese *2

)%*%*(*)( 2anpOBpluftRBv OCluftCTTq 

BOpHRBes OHCTTq 2%**)(
3
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V

För V görs en beräkning av hur mycket värme som går åt i den undre delen av masugnen 
exklusive ”solution loss” reaktionen. Detta eftersom att den representeras på den positiva 
delen av Fe/O axeln och på den negativa sidan av (O+H2)/(C+H2) axeln. Den totala 
värmeåtgången i den undre delen blir sträckan B – V. All värme räknas i kJ per mol Fe i 
råjärn. För att få sträckan i y-led divideras detta med qsl, som är energienheten för y-axeln vid 
x=1.

Det som tas med i Q är reaktionsvärmet för reaktioner som inte sker med blästerluften, 
smältning och uppvärmning av råjärn och slagg, uppvärmning av injektioner och 
värmeförluster. Till reaktionerna hör indirekt reduktion av wustit, förbränning av syre från 
koks och kolpulver, vätgas reaktioner med vätgasen från koks och kolpulver, kalcinering och 
direktreduktion av Si, Mn, P, V och Ti.

slq

Q
V 

U
U är beroende av andelen reduktionsgas i den undre delen som härrör från andra källor än 
blästerluften. Detta beräknas som mol reduktionsgas (H2 eller O) per mol järn i råjärn.

Reduktionsgasen kommer från:

 Direktreduktion av SiO2, MnO, P2O5, V2O5 och TiO2.
 Avsvavling, en mol O per mol S i slaggen.
 H2 och O från Koks.
 H2, O och H2O från kolpulvret.

Yp
Eftersom att punkten P hamnar på linjen mellan U och V är YP beroende av U, V och XP.

VXUVY pp  *)(

Data från Rist-diagrammet

Med arbetslinjen framräknad fås toppgasens oxidationsgrad(A), direktreduktionsgraden(B), 
energibehovet för den undre delen(VB), mängden reduktionsgas i blästerluften(UE) och 
mängden reduktionsgas som går åt till råjärnsframställningen (lutningen).  Kolanvändningen 
och mängden blästerluft är också framräknade för att få arbetslinjen.   

Toppgasens sammansättning (punkt A):
På (H2+O)/(C +H2) (X) axeln ligger den på toppgasens oxidationsgrad. 

OHCOHCO

OHCOHCO
A nnnn

nnnn
X

222

222
22






På (O+H2)/Fe (Y) axeln anger den chargejärnets oxidationsgrad.
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Punkt B:
Mängden av järnets syre som reduceras genom direktreduktion. Denna sker i två steg, indirekt 
reduktion av metallen och ”solution loss”. På grund av detta räknar man att allt järn reduceras 
via indirekt reduktion och sträckan 0-B anger mängden ”solution loss” som sker.

Indirekt reduktion FeO1,05+1,05CO = Fe+1,05CO2
“Solution loss”  1,05C(koks) +1,05 CO2 = 2,1CO
Direktreduktion FeO1,05+1,05C = Fe+1,05CO

4. Utveckling av masugnsmodellen

Beräkningen av arbetslinjen är gjord som beskrivet ovan. Termodynamisk data för reaktioner 
och Cp-värden är interpolerade för de temperaturintervall de beräknas för. 
Reaktionsentalpierna är tagna från HSC[9] och har ett temperaturberoende som stämmer bra 
vid temperaturer som är vanliga för TRZ. Reaktionerna som är med är tagna för deras 
signifikans för värmebalansen. De flesta finns med i [1] eller [3]. De som inte finns med i
dessa är direktreduktion av TiO2 och V2O5 samt kalcinering och inlösning av titan och 
vanadin i råjärnet. De indata som behövs för att modellen ska kunna fungera är:

 Råjärnets sammansättning
 Slaggens sammansättning och mängd
 Temperaturerna för TRZ, råjärnet, slaggen, blästerluften och kolinjektionen.
 Värmeförlusterna i masugnens undre del
 Blästerluftens sammansättning och mängden vatten
 Andel kol, H2 och O i koksen
 Andel kol, H2, O och H2O i kolinjektionen 

Andelen kalcinering som sker i masugnens undre del och schakteffektivitet går även att lägga 
in i modellen. 

Beräkningar i modellen

W

På y-axeln hamnar W på: 100/054,1*.% FeMetYW 
Wustitens oxidationsgrad = 1,054.

På x-axeln hamnar W på: 
g

w
g

g
wW CH

H
X

CH

C
XX

%%

%
*

%%

%
* 21 






I avsnittet före om beräkning av W förklaras hur oxidationsgraden av väte och kol vid jämvikt 
i TRZ fås från Diagram 3.3 och 3.4. Jämviktslinjerna i stabilitetsdiagrammen för Fe-CO och 
Fe-H2 är räknade till linjära ekvationer med bra överrensstämmelse vid de temperaturer som
uppstår i TRZ. 
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Kolets oxidationsgrad i jämvikt vid TRZ: 100/03,0*)1050(27,011 rw TX 
Vätets oxidationsgrad i jämvikt vid TRZ: 100/028,0*)850(361,012  rw TX

% andel vätebärande reduktionsgas: /)(*100%
2222 PCIHkHbH yyyH 

bHy
2

: Mol H2 från bästerluften /mol Fe i råjärnet

kHy
2

: Mol H2 från koks /mol Fe i råjärnet

PCIHy
2

: Mol H2 från kolpulver /mol Fe i råjärnet

 : Lutningen på arbetslinjen

Mängden blästerluft per ton råjärn räknas ut med hjälp av diagrammet: 
3/*))%*2/(1( 2 NmFebvtorr nyOyV 

61947,443 Nm
n : mol per normal kubikmeter 

Fey : Mol Fe i 1 ton råjärn

vy : Mol at. O i blästerluften

)*21/()( eVUxy Pv  
)%*2/(% 22 bb OOHe 

Eftersom att mängden blästerluft påverkas av XW:s position och andelen vätgas är beroende 
av blästermängden blir det en iterativ beräkning på dessa för att få rätt värde. 
Då de flesta masugnar körs med relativt lång termisk reservzon är det ett bra antagande att 
reduktionsgasen kommer i jämvikt med wustit. 

Schakteffektivitet (SE)
Schakteffektiviteten som finns med i modellen är ett mått på hur nära jämvikt reduktionsgasen 
kommer i TRZ. Med lång TRZ och högreaktiv koks kommer SE mycket nära 1 men sjunker 
ju kortare TRZ är och med lägre reaktivitet hos koksen. Schakteffektiviteten påverkar 
arbetslinjens possition på x-axeln vid y=YW:

1)1(*  WW XSEX
Schakteffektiviteten är vanligtvis mellan 0,9 – 1, ett är omöjligt att komma upp till i 
verkligheten eftersom att det betyder att vid den kemiska reservzonen är allt järn som wustit 
och reduktionsgasen har nått jämvikt. 

P
För att räkna ut YP:s position måste först U(reduktionsgas som inte är från bläster eller järn ) 
och V(energiåtgång för den undre delen) beräknas. För XP beräknas värmeinnehållet i 
blästerluften. Eftersom att slq är energienheten för X = 1 blir ekvationen för XP följande.

ebsl

sl
P eqqeq

eq
X





)21(

)21(

VpUVp YXYYY  *)(
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Energibehovet V
För att kunna räkna ut hur mycket värme som går åt i den undre delen av masugnen behövs 
reaktionsentalpier för reaktionerna som sker och Cp värden för de ämnen som värms eller 
kyls. Alla rektioner beräknas vid temperaturen för TRZ. Fastän detta inte är fallet i 
verkligheten stämmer det slutliga värmebehovet då värmet från nedkylning och uppvärmning 
av ämnena är medtagen. De flesta reaktionsentalpier är tagna från HSC[9], om inte annat 
anges. Alla entalpier är i kJ/mol.

Reaktioner
De reaktioner som tas hänsyn till är:

 Indirekt reduktion 1,05COFeCOFeO 21,05 

Entalpin för FeO1,05 är räknad från indirekt reduktion entalpierna för FeO och FeO1,5(W)
(antaget att FeO1,05 innehåller 90% FeO och 10% FeO1,5(W) ).

9,0**1,0 )(5,1 FeOWFeOi qqq 

Ekvationen nedanför är räknad för att ge bra värden på entalpin mellan 800 och 1000°C.
9,0*)*00614,0793,21(43,5 ri Tq 

Eftersom att direktreduktion är uppdelad i indirekt reduktion och ”solution loss” så sker 
indirekt reduktion för varje mol Fe i råjärn, ii qQ  .

Kol syre reaktioner 
 )()( grafitCkoksC 

)(%*02,5 koksqk  Entalpin är tagen från [1].

Eftersom att allt kol inte kommer från koksen justeras kq genom att multiplicera % av kolet 
som kommer från koksen. Det resterande kolet, som kommer till störst del från kolpulver, 
räknas som grafit. 

 ”solution loss” 2COCOC(koks) 2 

krsl qTq  *600/)857,170256,164(5582,178

Förbränning 
 CO1/2OC(koks) 2 

krc qTq  *800/))599,221535,231(*5,0(695,107

Väte reaktioner
 22 H+COC(koks)+OH    

krer qTq  *600/)72,1356,134(0267,137

 “Water gas shift” COOHCOH 222 

rTq *600/)137,35655,29(53,41 

 Kol inlösning FeCC(koks)

kC qCq  %*558,1682,22 Alla inlösnings entalpier är tagna från [6].
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CCC yqQ *

CFe

Fe
C My

C
y

*

10000*%


CM : Molmassa för kol

Direktreduktion av Si, Mn, P, V och Ti
 Reduktion av kisel COSikoksCSiO 2)(22 

krSi qSiCTq *2%*9955,3%*4015,9*300/)461,714186,707(9,748 

SiSiSi yqQ *

SiFe

Fe
Si My

Si
y

*

10000*%


SiM : Molmassa för kisel

Q och y räknas likadant för Mn, P, V, och Ti.

 Mangan reduktion COMnkoksCMnO  )(

08,4*400/)645,288019,288(6795,290  krMn qTq

 Fosfor reduktion COPkoksCOP 52)(552 
4,244*5*600/)937,1037416,983(5448,1101  krP qTq

 Vanadin reduction COVkoksCOV 52)(552 
71,20*5*600/)112,911375,870(64,958  krV qTq

 Titan reduktion COTikoksCTiO 2)(22 
13,31*2*600/)614,71532,707(51,725  krTi qTq

Slaggbildning
Slaggbildningsreaktionen som är medtagen är från D.M. Kundrat [3]. För att kunna räkna ut 
denna från slaggsammansättningen räknas att all CaO reagerar.: 32 CaSiOSiOCaO 

164,84CaOq kJ/mol

Det antas att all CaO i slaggen reagerar med SiO2. 

FeCaOCaOCaO yqyQ /*

CaOy : Mol CaO i slaggen för 1 ton råjärn.

Råjärn och Slagg
Energin som går åt för att smälta och värma upp råjärnet är den enskilt största. Även 
smältning och uppvärmning av slagg behöver mycket energi. På grund av detta är det viktigt 
med bra värden. 

Eftersom att det inte går att få en enkel ekvation för slaggens smältvärme och energi för 
uppvärmning kan dessa värden tas från till exempel FactSage. fsH och  PsC är för 

slaggsammansättningen i Tabell 8.1. För råjärnets smältvärme och energi för uppvärmning  
Värden för smältning och uppvärmning av slagg fås från FactSage. Ekvationen för råjärnets 
smältvärme är framtagen från tester på olika råjärnssammansättningar i FactSage. Den ger 
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inte något exakt värde men på den totala energin som går åt att värma och smälta råjärnet ger 
den ett fel på +-2%. I modellen finns värden på fH och PC för några olika slagg och 

råjärnsammansättningar.

SiCH frj %*27%*1,8270 

fsH = 209,34 kJ/kg  

79,0Pr jC kJ/kg

PsC =1,13 kJ/kg

FerrjrjjrjrjrjFerj yTTmCmHqyQ /))(**(/ Pr 

FerssPssssFes yTTmCmHqyQ /))(**(/ 

sm och rjm är antal kg slagg och råjärn per ton råjärn.

Koks och kolinjektion
Det värme som räknas att komma från koksen är via det inlösta syret och vätet. Eftersom att 
alla reaktioner beräknas ske vid TRZ behövs inte uppvärmnings energin tas med. Kracknings 
energierna för kolvätena i koksen och kolinjektionen tas inte hänsyn till eftersom att de är 
små. För kolinjektionen räknas uppvärmningen och reaktionerna med väte syre och vatten. 
Detta räknas också per mol Fe i råjärn. Krackningsenergin av kolvätena är ej medtagna utan 
räknat som fritt O2 och H2. Bärgasen för kolpulvret är inertgas som är i liten mängd vilket gör
att entalpin kan försummas.

Syret:

FekkckO ymOqQ /*%*

FePCIPCIcPCIO ymOqQ /*%*

Väte:

FekkwkH ymHXqQ /*%** 222 

FePCIPCIwPCIH ymHXqQ /*%** 222 

2wX : Vätets oxidationsgrad vid jämvikt i TRZ.

Vatten:

FePCIPCIcerwOPCIH ymHqqXqQ /*%*)*( 222
 

Cp värdena som behövs för kolinjektionen är tagna från HSC[9].

Värmeförluster
Värmeförlusterna för den nedre delen av masugnen är till störst del beroende av storleken av 
masugnen. Värmeförlusten som räknas hit är den som går till att värma ugnens vägg. Väggen 
är vattenkyld för att teglet inte ska komma upp i extrema temperaturer, vilket gör att denna 
energiförlust har betydelse för energibalansen. Värmeförlusterna i den undre delen sätts in i 
modellen som kJ/trj( lossQ ).

Kalcinering
Med det partiella CO2 trycket som är vid den övre delen av masugnen så borde kalcineringen 
ske där men då kalkstenen chargeras i bitar så hinner inte allt kalcineras. Mängden kalcinering 
(CaCO3 = CaO + CO2) som sker i den undre delen är beroende av storleken på kalkstens-
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bitarna och även temperaturen i TRZ. Eftersom detta är en mycket endoterm reaktion så är 
den betydande för modellen. [5] Då mängden som kalcineras i den undre delen av masugnen 
är mycket svår att beräkna sätts andelen kalcinerin som sker( kalcx ) in i modellen.

Kalcinering av CaCO3 sätts in i modellen som % som sker i undre delen. Räknas från 
slaggens CaO halt. 

CaCO3 = CaO + CO2 3764,181
3
CaCOq

C(koks) + CO2 = 2CO      
CaCO3 + C(koks)= CaO + 2CO   

3CaCOslkalc qqq 

FekalcCaOkalckalc yqyxQ /**

kalcx : Fraktionen av kalcineringen som sker i den undre delen av masugnen.

Eftersom att denna reaktion genererar 2 mol CO måste detta läggas till i U. Det kolet som 
kommer från kalkstenen tas bort från kol beräkningen.

För att räkna ut sträckan 
slq

Q
V  där Q är värmen som behövs i den undre delen exklusive 

”solution loss” reaktionen så räknas antalet mol av reaktionen som sker per mol Fe i råjärn. 
För att få sträckan V så adderas alla värmekällor och divideras med qsl. 

sl

losskalcOPCIHPCIHPCIOkHkOsrjTiVPMnSic

q

QQQQQQQQQQQQQQQ
V


 222

U
För att få sträckan U adderas alla reduktionsgas källor som inte är från bläster eller järn.

OPCIHOPCIOkPCIHkHTiVPMnSi yyyyyyyyyyU
222

225,25,22 

Övrig framräknad data

Det som räknas utifrån diagrammet är kol användning, DRR, eta(H2,CO)(1-oxidationsgrad för 
toppgas) och blästerluftens volym.

Kol användning
Det värde för kolanvändning som kommer ut som modellvärde i blad1 står för masugnens 
totala kolanvänding utan det som löses in i råjärnet. Den totala kolkonsumptionen i masugnen 
per ton råjärn räknas med:

)*(*)1000/*(
222 OPCIHPCIHkHvCCFeC yyyyeyMym  

Eftersom att kolmängden i kokset och kolpulvret är kännt räknas förbrukningen koks och 
kolpulver från den totala kolförbrukningen. I modellen går det att bestämma mängden kol 
som kommer från kokset eller kolpulvret eller att en viss % -andel av kolet kommer från 
koksen.
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DRR
Den DRR som är som modellvärde är räknad med:

A

TiVPMnSiB

Y

yyyyyY
DRR

25,25,22 


Eta(H2,CO)
Är tagen från AX -1. AX ger oxidationsgraden av toppgasen med H2 räknad som CO. 







OHCOHCO

OHCOHCO
A nnnn

nnnn
X

222

222
22

OHCOHCO

OHCO
A nnnn

nn
X

222

221





Undersökning av Cp och ΔHf med FactSage för slagg och råjärn

Med FactSage kan man ta ut både Cp och H för slagg och råjärn. Ett test gjordes om det går 
att få ett samband mellan slaggens basicitet (B2, B3, B4 och BR) och smältvärmet för 
slaggen. Slaggsammansättningarna som testades var från olika masugnar i Europa. Här under 
är ett diagram som visar H (y-axeln) för slaggerna vid olika basicitet (x-axeln).

Diagram 4.1  deltaH vs basicitet

Från diagrammet kan ses att det inte går att få ett beroende för deltaH av basicitet med 
tillräcklig säkerhet. 

Ett likadant test gjordes för råjärnets smältvärme. En ekvation med någorlunda säkerhet 
utvecklades från testet.

SiCH f %*27%*1,8270  [kJ/kg]
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Tabellen under visar vad smältvärmen blir för de olika råjärnsammansättningarna enligt 
ekvationen och hur stort felet är mot den från FactSage framtagna.

Tabell 4.1
Fel 0,23% 0,47% 0,04% 0,46% 0,08% 0,78% -1,98% 0,10%

Smältvärme enligt ekv 298,566 286,929 291,141 290,304 302,886 245,133 289,413 293,841

1 2 3 4 5 6 7 8

RÅJÄRN vikt % vikt % vikt % vikt % vikt % Vikt % vikt % vikt %

Fe 94,01% 94,25% 94,54% 93,98% 94,16% 93,25% 95,21% 94,53%

C 4,760% 4,490% 4,510% 4,740% 5,160% 4,230% 4,030% 4,510%

Si 0,370% 0,720% 0,570% 0,670% 0,330% 2,190% 0,490% 0,470%

Mn 0,340% 0,420% 0,180% 0,450% 0,220% 0,190% 0,050% 0,380%

P 0,039% 0,087% 0,090% 0,090% 0,078% 0,052% 0,029% 0,085%

S 0,038% 0,031% 0,057% 0,025% 0,025% 0,090% 0,055% 0,023%

V 0,320% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Ti 0,121% 0,000% 0,057% 0,042% 0,032% 0,000% 0,134% 0,000%

5. Rist-diagram för direktreduktion MIDREX

Verkar inte finnas någon noggrannare genomgång av hur en beräkning på en direktreduktions 
process med hjälp av Rist-diagrammet ska göras. Modellen är uppbyggd med grund av den 
förklaring av Rist-diagram för MIDREX processen som är förklarad av A. Rist i [4].
Grunduppbyggnaden av detta diagram är den samma som för masugnsdiagrammet men den 
negativa delen av y-axeln används inte. Två linjer, schaktlinjen och processlinjen, beräknas 
för att få en beskrivning av hur processen körs.

Diagram 5.1 - Rist-diagram för Midrex processen [4]
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Schaktlinjen

Diagram 5.1 är lite missvisande eftersom att schaktlinjen startar vid X > 1 och Y > 0. Var 
linjen startar är beroende av oxidationsgraden av reduktionsgasen in i schaktet och 
oxidationsgraden av järnet i den utgående DRI:n. Punkten W beräknas på samma sätt som för 
masugnsdiagrammet. Eftersom att det inte blir en kemisk reservzon i direktreduktions-
processen på samma sätt som i masugnen kommer inte reduktionsgasen lika nära jämvikt med 
wustit. På grund av detta är det viktigare att ha ett värde för schakteffektiviteten som justerar 
hur långt från W som linjen hamnar. Linjen beräknas från I (startpunkten) och W. Från linjen 
fås oxidationsgrad för toppgasen och reduktionsgasvolymen kan beräknas utifrån mängden 
järn som reduceras.

Processlinjen

Processlinjen startar från punkten M och slutar vid E. Punkten M fås från oxidationsgraden på 
krackat bränsle (endast C och H2). Punkten E fås från oxidationsgraden av gasen går ut från 
systemet (vatten från skrubbern, gas till uppvärmning av reformen och kol som lösts i DRI).
Från skillnaden i oxidationsgrad mellan E och M och mängden syre som reduceras från 
järnmalmen fås mängden bränsle.

6. Utveckling av direktreduktionsmodellen

Modellen bygger i grunden på Rist-diagrammet för direktreduktions processer och 
massbalanser. I Excel modellen beräknas följande utifrån indatat:

 Bränslemängden 
 Volymen för de olika flödena (in schakt, toppgas, efter skrubber, in reformer och till 

uppvärmning).  
 gasanalyserna för flödena (in schakt, toppgas, efter skrubber, in reformer och till 

uppvärmning).

Indata

De indata som behövs för att modellen ska fungera är:

 Fe% , Andelen järn i DRI.
 MFe% : Andel av järnet i DRI som är metallisk.
 %CDRI: andelen kol i DRI.
 FeinO : Järnets oxidationsgrad i den ingående DR – pelletsen. 

 inO : Oxidationsgraden på reduktionsgasen in i schaktet.

 Bränsle: I modellen finns tre olika kvalitéer på naturgas och metan som bränsle. 
 jT : Temperatur var gasen närmast uppnår jämvikt med wustit.

 SE : Schakteffektivitet
 Andel av toppgasen efter skrubbern som går till reformen.
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Beräkningar av Linjerna i Rist-diagrammet

I modellen räknas först schaktlinjen i Rist-diagrammet som representerar järnoxid 
reduktionen av reduktionsgasen i schaktet. För att få linjen räknas två punkter på linjen(I och 
W). För att kunna räkna med Rist-diagrammet räknas att all metan och längre kolkedjor 
reformeras till kolbärande och vätebärande reduktionsgas(i huvudsak CO och H2 i den 
ingående gasen). Med detta antagande fås att varje mol C och mol H2 utgör en mol 
reduktionsgas. Beräkningarna av oxidationsgrad grundar sig även här i att H2 räknas som CO, 
oxidationsgrad 1.

Punkten I:
Denna fås från den ingående reduktionsgasens oxidationsgrad, kolet i DRI:n borträknad, och 
graden av metalliskt utgående järn. 

SinCDRISI VOVVX /*)( 

IX : Oxidationsgrad av reduktionsgasen in i schaktet, kolet i som löser sig i DRI borträknad. 

SV : Gasvolymen i schaktet utan kolet i DRI.

CDRIV : Minskningen av gasvolym för att kolet löser sig i DRI.

inO : Oxidationsgrad av reduktionsgasen in i schaktet.

FeredWFeFeinFeFeinI nYnMFeOnOY /)**)100/%1(*( 

IY : Järnets oxidationsgrad i den utgående DRI.

FeinO : Järnets oxidationsgrad i den ingående DR – pelletsen. 

Fen : Mol Fe i ett ton DRI.

MFe% : % av järnet som är metalliskt i den utgående DRI.

WY : Wustitens oxidationsgrad vid temperaturen när wustiten börjar reduceras till Fe.

Punkten W:
Denna fås från att reduktionsgasen kommer i närheten av jämvikt med wustit. Beräkningarna 
för punkten W är samma för direktreduktions process som för masugnen. De finns förklarade 
i ett tidigare avsnitt. Eftersom att det inte bildas någon termisk reservzon på samma sätt som i 
masugnen kommer inte gasen lika nära jämvikt. Temperaturen för jämvikt är satt på 800 C 
vilket även A. Rist[4] räknade med. Ett antagande som gör att verkligheten hamnar längre 
från jämviktspunkten är att all CH4 inte reformeras i reformen eller i schaktet vilket sänker 
oxidationsgraden och ger lägre volym. 

054,1WY

1))1(*%)1(*(%* 122  wwW XCXHSEX

SE : Schakteffektivitet

2%H : % vätebärande reduktionsgas i schaktet.
C% : % kolbärande reduktionsgas i schaktet.

2wX : Oxidationsgrad av den vätebärande reduktionsgasen i jämvikt med wustit.

1wX : Oxidationsgrad av den kolbärande reduktionsgasen i jämvikt med wustit.
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Schaktlinjen går genom I ( II XY , ) och W ( WW XY , ).  Från denna information fås 
reduktionsgas volymen i schaktet.

)*)/(( 3NminutredS nOOOV 

redO : Mol O som reduceras från DR – pelletsen per ton DRI.

utO : Toppgasens oxidationsgrad.

3Nm
n : Mol gas per normal kubikmeter.

Processlinjen

Processlinjen i Rist-diagrammet räknas från bränslets oxidationsgrad (M) och 
oxidationsgraden av den gas som går ut från systemet (E). Den gas som går ut från systemet 
är vatten från skrubbern, en del av den resterande gasen till uppvärmning och kol som löses in 
i DRI. 

Punkten M:
Den här punkten är definierad som oxidationsgraden för det ingående bränslet.

0MY

3/2MX (med metan som bränsle)
Oxidationsgraden och volymen av bränslet räknas utifrån att all kol och vätgas är frigjorda(1 
mol metan = 1 mol C + 2 mol H2). 

Punkten E:
Definierad som den utgående reduktionsgasens oxidationsgrad. Hit räknas även det kol som 
löst sig i DRI och som kommer från bränslet. 

FeinE OY 
)/()**(

222 CDRIUOHUUOHOHE VVVOVOVX 

I modellen räknas E ut från hur stor del av toppgasen efter skrubbern går till uppvärmningen, 
mängden vatten som tas ut vid skrubbern och mängden kol som går till uppkolning av DRI.  
Eftersom att skillnaden i oxidationsgrad på bränslet och den utgående gasen är direkt 
proportionell mot mängden bränsle kan man räkna ut hur den utgående gasen ska se ut genom 
att ange mängden bränsle. (Vilket är fallet i den linjariserade modellen i reMIND)

3*)(
NmME

red
B nXX

O
V




BV : Volym som reformerat bränsle utgör.

Övriga beräkningar

Eftersom att bränslemängden, toppgasmängden och mängden kol i DRI är känd och även 
bränslets sammansättning går det utifrån detta beräkna de övriga flödena och deras samman-
sättningar. 
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Flödesberäkningar:

CDRISSin VVV 

BSinR VVV 

UROHS VVVV 
2

R

R
RU x

V
xV *)1( 

CDRIUBOH VVVV 
2

Rx : Kvoten av toppgasen efter skrubbern som går till reformen. Denna variabel ställs in så att 
vattenhalten i gasflödet efter skrubbern är mättad vid gastemperaturen efter skrubbern. 

Oxidationsgradsberäkningar:

inO , utO , OHO
2

och CDRIO är kända.

MB XO 

OHS

OHOHutS
UR VV

OVOV
OO

2

22
**






R

BBSin
UR V

VOVO
OO

** 


Massbalans
För beräkning av gas sammansättningarna antags att oxidationsgraden för vätebärande och 
kolbärande gas i toppgasen är lika. Eftersom att mängden kol, väte och kväve måste vara lika 
i det ingående bränslet som i det utgående vattnet, uppvärmningsgasen och kol i DRI fås gas 
sammansättningarna i alla flöden. Då det kommer med en del kväve i bränslat räknas även 
detta med. 

Gasvolymen av den kolbärande toppgasen räknas på följande sätt:

S
RUCRUHOH

RUHOH
SC V

xVxVV

xVV
V *)

)1/()1/(

)1/(
1(

2

2






Gasvolymen av den vätebärande toppgasen räknas på följande sätt:

S
RUCRUHOH

RUHOH
SH V

xVxVV

xVV
V *

)1/()1/(

)1/(

2

2






Gasvolymen av kvävgasen i toppgasen räknas på följande sätt:
)%/(%%* 22 bbbBSN HCNVV 

Totala toppgasvolymen:

2SNSCSHST VVVV 

Utifrån dessa beräkningar räknas sammansättningen och de specifika volymerna för 
toppgasen:

STSCS VVC /*100% 
)1(*%% 2  utSS OCCO



23

SSS COCCO 2%%% 

STSSCO VCOV *% 22


STSSCO VCOV *%

STSHS VVH /*100% 
)1(*%% 2  utsS OHOH

SsS OHHH 22 %%% 

STSOSH VOHV *% 22


STSSH VHV *% 22


STSNS VVN /*100%
22 

Utifrån toppgasens sammansättning och specifika volymer och bränslets sammansättning och 
specifika volymer, som är givna, beräknas de resterande flödenas sammansättningar. Ett till 
antagande som görs är att oxidationsgraden för vätebärande och kolbärande gas i gasflödet in 
i schaktet är lika. Beräkningarna för resterande flöden finns i Bilaga 4.

Linjarisering för reMIND

För att kunna programmera in modellen i reMIND måste ekvationerna vara linjära med 
avseende på de variabler som används. Eftersom att punkten W nästan är konstant vid 800 °C 
så sätts SEXW *35,01 . Detta antagande ger ett mycket litet fel då man justerar den med 

schakteffektiviteten. Genom denna förenkling sjunker antalet olinjära ekvationer betydligt. Då 
mängden bränsle är det som är intressant att minimera så sätts den som variabel. 

Från bränslemängden fås flödena om man sätter in fördelningen mellan gasmängden till 
uppvärmning och reformer. Då RV är beroende av BV måste följande ekvation linjariseras

R

BBSin
UR V

VOVO
OO

** 


För att beräkna begränsningar för modellen behövs gassammansättningarna.En  begränsning 
är att UOH 2% inte får bli negativ. OHV

2
får inte heller vara negativ. 

S
ESCESHOH

ESHOH
S

RUCRUHOH

RUHOH
SH V

VVV

VV
V

xVxVV

xVV
V **

)1/()1/(

)1/(

2

2

2

2











Denna ekvation måste linjariseras för att kunna börja räkna sammansättningar.
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8. Resultat och diskussion

Masugnsmodellen

Excel modellen är uppdelad i 3 blad
Blad 1 
Det indata som vanligast ändras på och resultaten från beräkningarna. 

Blad 2
Beräkningar som är oberoende av Rist-diagrammet.

Blad 3
Beräkningar på ristmodellen och W.

Tabellen nedan visar sidan i modellen var indata ändras och var resultaten fås. Modellen ger 
lite lägre kolförbrukning än SSAB:s framtagna data vilket är väntat då modellen räknar på 
”steady state” och mer idealt än verkligheten. 
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Tabell 8.1 - Modellens sida med indata och resultat

RESULTAT
Bör Modellvärde

Kolanvändning 353,6 340,5
DRR 0,35 0,329

eta(H2,CO)
        
~,5 0,547 Kalcinering 0%

Redgas / Fe 1,879 Shakt effektivitet 0,96

Blästerluft vol 927 969,6 Värmeförlust 200000

Ingående kol 388,08

Met. Fe 0,4%

INDATA
RÅJÄRN vikt % Tr 900
Fe 93,97% Tb 1046
C 4,760% Trj 1471
P 0,035% Ts 1500
Si 0,500% Ti 50

Mn 0,320%
V 0,300% BLÄSTER
Ti 0,120% O2 anrikning 1,00%

g H2O/Nm3 13,5

SLAG

kg/trj 162 INJEKTION AV PC
Bör eller 
modellvärde Börvärde

vikt % kg/trj 113 1 113

CaO 31,60% % av kol koks 70% 1

MgO 18,20% KOKS

SiO2 32,70% kg/trj 332,01 0 325

Al2O3 12,50%

TiO2 0,00% Koks vikt %
Na2O 0,00% C 87,96%
K2O 0,61% O 0,13%
MnO 0,00% H2 0,20%
S 1,27%
Fe 0,18%

Sum 97,06% Kolpulver vikt %
Basicitet C 85,00%
B2    0,97    O 2,10%
B3    1,52    H2 3,89%
B4    1,10    H2O 1,00%

Qsl 879 N2 2,10%
värde som 
används 0

Värdena som finns i denna beräkning är från SSAB:s körning av masugn 3 under 2005, 
börvärdena är från SSAB:s CDRR rapport. Modellvärdena i resultat rutan är framräknade 
utifrån indatat, rutan högst upp i höger tillhör också indatat. Den här beräkningen har bra 
överensstämmelse med SSAB:s data för kolanvändning och blästerluftvolym. Vid verifiering 
av modellen har modellen även testats mot några andra körningar av SSAB:s masugn 3, dessa 
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tester gav också någorlunda lika värden som SSAB. Den är tyvärr inte testad mot värden från 
andra masugnar. Eftersom att värdet för eta (H2, CO) är framräknad från hur mycket syre som 
reduktionsgasen reducerar är det ett gemensamt värde för både vätgasen och kolgasen. För att 
få skillda oxidationsgrader för kol och väte måste skillnaden i reduktions hastighet ovanför 
den kemiska reservzonen räknas, då sammansättningen är känd vid denna zon. Eftersom att 
kinetiken ändras med temperaturen blir det en komplicerad beräkning att sätta in i modellen.
Eta(H2, CO) är inte helt korrekt eftersom att CO2 från kalcinering i den övre delen och vatten 
från torkning av chargen inte tas hänsyn till. Då energibalans endast räknas på den undre 
delen av masugnen sätts Tr som ett fast värde. Denna kan bli en stor felkälla om ingen hänsyn 
tas till energibehovet för uppvärmning av chargen och reaktioner av den övre delen av 
masugnen. Denna temperatur används som referenstemperatur för alla reaktioner. Vanligtvis 
ligger den ungefär vid 900°C men extremfall finns var masugnen körs så att den ligger på 
700°C, vilket är den lägsta temperatur den termiska reservzonen kan ha. Slaggens smältvärme 
och energi för uppvärmning bör hämtas från FactSage för att få ett bra värde på den. Om 
dessa är kända är det endast halten CaO och S som används till beräkningar i modellen. 
Järnets smältvärme räknas med en ekvation framtagen från värden beräknade av FactSage på 
några råjärnsammansättningar. Den ger någorlunda bra värde vid normala sammansättningar 
men vid extremfall kan den avvika och då är det bra om man tar denna från FactSage. Vid 
kolinjektion tas inte hänsyn till uppvärmning av den inerta bärgasen eftersom att den är i så 
liten kvantitet. Krackningsenergin för kolvätena är inte heller medtagen för att den är liten.
Slaggreaktionen CaO + SiO2 = CaSiO3 som är tagen från [3] är medtagen då energin stämmer 
bra överrens med SSAB:s värde för slaggbildning. Värdet för kalcinering är andelen av 
kalcineringen som sker i den undre delen av masugnen. Mängden kalcinering som sker i 
undre delen är beroende av i hur stora stycken som kalkstenen chargeras för att 
kalcineringsreaktionen är långsam. 

Diagram 8.1 – Rist-diagram från modellen

I resultatsidan finns även Rist-diagrammet över masugnskörningen som räknas på. 
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Diagram 8.2 - Arbetslinjens förändring med Tr = 700 – 1100 °C

Linjen med störst lutning har temperaturen för Tr = 1100°C och sjunker med minskad lutning. 
Alla linjer skär vid en punkt vilket de ska göra enligt A. Rist och D.M. Kundrat [1,6], vilket 
verifierar att beräkningarna på rist-diagrammet är korrekta. Arbetslinjen ändrar sig enligt 
teorin även vid förändring av SE och energibehov.

Toppgasrecirkulering
För att få masugnsmodellen att kunna räkna på toppgasrecirkulering så måste en energibalans 
göras även på den övre delen av masugnen. Det krävs också en utförligare massbalans då en 
del av gasen recirkuleras. Detta är ett för utförligt arbete för att tas med här.
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Direktreduktion

Tabell 8.2 - Modellens sida med indata och resultat.

UTDATA
Toppgas Ox. Grad Vol Efter skr Vol In Ref Vol

C 45,76%       1,42         619,36    57,28%      619,36    57,28%      433,55    

CO 26,59%          -           359,83    33,28%      359,83    33,28%      251,88    

CO2 19,18%          -           259,53    24,00%      259,53    24,00%      181,67    

H2 53,81%       1,42         728,27    42,19%      456,20    42,19%      319,34    

H2 31,26%          -           423,11    39,13%      423,11    39,13%      296,17    

H2O 22,55%          -           305,17    3,06%        33,09    3,06%        23,16    

N2 0,42%          -              5,75    0,53%         5,75    0,53%         4,02    

Totalt flöde 100,00%          -        1 353,38    100,00%   1 081,30    100,00%      756,91    

Uppvärmning Vol In Schakt Vol Ox. Grad Schakt Vol

C 57,28%   185,81    46,63%      639,78            1,00    45,89%     621,12    

CO 33,28%   107,95    46,63%      639,78                -      0,00%             -      

CO2 24,00%     77,86    0,00%             -                  -      0,00%             -      

H2 42,19%   136,86    52,95%      726,52            1,00    53,68%      726,52    

H2 39,13%   126,93    52,95%      726,52                -      0,00%             -      

H2O 3,06%       9,93    0,00%             -                  -      0,00%             -      

N2 0,53%       1,72    0,42%         5,75                -      0,42%         5,75    

Totalt flöde 100,00%   324,39    100,00%   1 372,04                -      100,00%   1 353,38    

Bränsle 202,3500169

krackat bränsle 613,4051122

Vatten fr Skrubber 272,0778493

INDATA
DRI Bränsle

%Fe 94% Northsea natural gas network 0

%MFe 95% Russian natural gas 1

%C 1% "synthetic" gas (50/50) 0

Oxidationsgrad Metan 0

Fe(in)          1,50    

Gas(in schakt)          1,00    

Tj 800

SE 0,85

xr 0,7

Värdena för flödena och volymen bränsle är per ton DRI. För att ändra vilket bränsle som 
anväds sätts värdet ett för det bränslet och noll på resten. För att inte få orealistiska värden så 
bör man se till att vatten från skrubber inte blir negativ. Även %H2O efter skrubbern bör ha 
ett värde som är nära halten vatten som gasen kan bära vid dess temperatur. 

En stor nackdel med den nuvarande modellen är att energiberäkningar inte är medtagna som 
skulle ge betydligt bättre begränsningar. Eftersom att det inte bildas en termisk reservzon i 
schaktet på samma sätt som i masugnen kommer inte reduktionsgasen lika nära jämvikt. För 
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att få bra sammansättningar på gasflödena måste fördelningen av gasflödet mellan 
reformergas och uppvärmningsgas justeras. Ett möjligtvis bättre angreppssätt skulle ha varit 
att gasen efter skrubbern tappat den mängd vatten som krävs för att gasen är mättad vid dess 
temperatur. Detta angreppssätt ger en betydligt mer komplicerad modell, vilket är anledningen 
att modellen är uppbyggd som den är.   

För att verifiera modellen användes värden för några olika MIDREX direktreduktions 
processer. De värden som jämfördes var analyserna och flödena för ingående och utgående 
gas för schaktet. För att få rätt förhållande mellan H2 och CO gas i schaktet ändrades 
fördelningen mellan gas till uppvärmning och reformer. För att få rätt flöde ändrades 
schakteffektiviteten. Denna hamnade mellan 0,81 – 0,87 vilket var väntat då den bör vara 
sämre än för masugnen(0,9-1). Tabellen nedan visar hur modellen ställdes (undre rutan) in för 
att få gasflödet oxidationsgraderna och toppgasens sammansättning (övre rutan) att stämma 
någorlunda överrens. För att få kvävgashalten att stämma bäst användes northsea natural gas 
network som bränsle. 

Tabell 8.3  - Tester på tre MIDREX processer
A/B + C+ Imexa

Gas analys in ut in ut in ut

H2 55,5% 38,7% 56,4% 39,1% 52,1% 39,1%

CO 32,5% 17,8% 32,0% 18,0% 32,6% 18,0%

CO2 2,2% 15,2% 2,3% 15,1% 3,5% 15,1%

H2O 5,6% 25,5% 6,1% 25,2% 7,8% 25,2%

CH4 2,5% 1,5% 1,9% 1,5% 2,9% 1,5%

N2 1,4% 1,3% 1,0% 1,1% 0,9% 1,1%

C2 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0%

%H 62,77% 65,24% 63,69% 65,34% 61,98% 65,34%

%C 35,90% 33,50% 35,35% 33,59% 37,17% 33,59%

Gas(In) 1,0452358 1,38544739 1,057226 1,380765 1,076118 1,380765

Gas vol 1567,917 1614,01 1514,655 1540,88 1590 2022,92

%H2Oefter S 19,39% 17,20% 18,63%

SE 0,83 0,84 0,85

Vb 237,1 241,7 254,3

xr 0,61 0,67 0,68

%Fe 92% 92,0% 94,0%

%MFe 92% 93,0% 95,0%

%C 1,5% 2,5% 2,5%

För att få flödet att stämma så ändras värdena på xr , %Fe%, MFe och %C efter att SE ändras 
för att få oxidationsgraderna rätt.  För att få sammansättningen rätt justeras %C och xr.
Gasfödet i schaktet är justerad mot gasvolym ut.
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Diagram 8.3 – Rist-diagram över MIDREX processen

Detta diagram finns också med på samma sida i excel modellen som resultaten för att enkelt 
se hur processen körs. Arbetslinjerna för detta diagram förändras som förväntat med ändringar 
i indatat.
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Slutsats

Den slutsats som kan göras är att modellerna fungerar enligt Rists teori och även 
massbalansen för MIDREX modellen. Då det inte finns några begränsnigar på vad för indata 
som kan sättas in i modellerna så går det att räkna på orealistiska fall. Därför bör man känna 
till processerna så man vet vad som är realistiskt.
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Bilaga 1

Lista över masugnsmodellens beteckningar

X: Position på x-axeln i Rist-diagrammet
Y: Position på y-axeln i Rist-diagrammet
T : Temperatur i Celsius.
q : Reaktionsentalpi (kJ/mol)
y : Mol per mol järn i råjärn

Fey : Mol järn i ett ton råjärn

y*qQ  : Reaktionsvärmet för den specifika reaktionen per mol järn i råjärn

PC : Specifika värmet för det indexerade ämnet (kJ/(mol), kJ/(kg))
M: Molmassa (g/mol)
m: Vikt per ton råjärn(kg)
n: Antal mol
V: Gasvolym
SE: schakteffektivitet

Rist – diagram över masugn:
A: 

AX : Toppgasens oxidationsgrad

AY : Chargerade järnets oxidationsgrad
W:

WX : Reduktionsgasens oxidationsgrad vid jämvikt med wustit

WY : Wustitens oxidationsgrad vid temperaturen för den termiska reservzonen
B:

BY : Anger mängden ”solution loss” som sker, direkt reduktion.
P:

PX : Anger blästerluftens energiinnehåll i jämförelse mot ”solution loss” reaktionen

PY :
U:

UY :Mängden syre och vätgas från andra källor än blästerluften och järnmalmen

V:

VY :Energibehovet i masugnens undre del bortsett från ”solution loss” reaktionen

E:

EY : Mängden syre och vätgas från andra källor än järnmalmen

 : Lutningen på arbetslinjen
e = %H2O per mol at. O i blästerluften
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Temperaturer:

rT : Temperaturen för den termiska reservzonen i masugnen.

rjT : Temperaturen för det utgående råjärnet.

sT : Temperaturen för den utgående slaggen.

bT : Temperaturen för den ingående blästerluften.

iT : Temperaturen för ingående injektionen.

Reaktionsentalpier, vid rT :
Q istället för q betyder värmet som reaktionen använder per mol järn i råjärn.

slq : Reaktionsentalpin för “solution loss” reaktionen, 2COCOC(koks) 2  (kJ/mol C)

vcB qqq  : Värmeinnehållet i blästerluften.

cq : Reaktionsentalpin för förbränningsreaktionen CO1/2OC(koks) 2  (kJ/mol C)

vq : Blästerluftens entalpi jämförelse mot reservzonens temperatur utan vattnet.

eq : Den totala värmen från blästerns vatten. q*wqqq 2erese 

esq : vattnets värmeinnehåll jämfört mot rT

erq : Reaktionsenergin för 22 H+COC(koks)+OH  (kJ/mol H2O)

q : Reaktionsenergin för ”water-gas shift” reaktionen, COOHCOH 222  (kJ/mol H2)

iq : Reaktionsenergin för indirekt reduktion, 1,05COFeCOFeO 21,05  (kJ/mol Fe)

kq : Reaktionsenergin för )()( grafitCkoksC  . (kJ/mol C)

Cq : Energin från inlösning av kol i råjärn. (kJ/mol C)

Siq : Reaktionsentalpin för kiselreduktion COSikoksCSiO 2)(22  (kJ/mol Si)

Mnq : Reaktionsentalpin för manganreduktion COMnkoksCMnO  )( (kJ/mol Mn)

Pq : Reaktionsentalpin för fosforreduktion COPkoksCOP 52)(552  (kJ/mol P)

Vq : Reaktionsentalpin för kiselreduktion COVkoksCOV 52)(552  (kJ/mol V)

Tiq : Reaktionsentalpin för kiselreduktion COTikoksCTiO 2)(22  (kJ/mol Ti)

bHy
2

: Mol H2 från bästerluften /mol Fe i råjärnet

kHy
2

: Mol H2 från koks /mol Fe i råjärnet

PCIHy
2

: Mol H2 från kolpulver /mol Fe i råjärnet

Fey : Mol Fe i 1 ton råjärn

vy : Mol reduktionsgas i blästerluften
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Bilaga2

Beräkningar i masugns modellen

Indata
Råjärnsanalys

Ti

V

Mn

Si

P

C

Fe

%

%

%

%

%

%

%

Slagg

Fe

S

MnO

OK

ONa

TiO

OAl

SiO

MgO

CaO

msl

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2

2

2

32

2

sltotQ

Temperaturer

i

sl

rj

b

r

T

T

T

T

T

Blästerluft

)/( 3

2

2
Nmgm

O

OH

anr
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Koks

k

k

k

H

O

C

2%

%

%

Kolinjektion

i

i

i

i

OH

H

O

C

2

2

%

%

%

%

MFe

stVärmeförlu

SE

kalc

%

%

Kända data
44,614973 Nm

n

845,55FeM

011,12CM

0855,28SiM

974,30PM

938,54MnM

9415,50VM

867,47TiM

0435,0
2
OPHC

0305,0
2
PHC

0339,0
2
PNC

0336,0
2
POC

018,0PCC

Beräkningar för arbetslinjen

W
100/054,1*.% FeMetYW 

g
w

g

g
wW CH

H
X

CH

C
XX

%%

%
*

%%

%
* 21 






100/03,0*)1050(27,011 rw TX 
100/028,0*)850(361,012  rw TX
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/)(*100%
222 PCIHkHbH yyyH 

1)1(*  WW XSEX

P

ebsl

sl
P eqqeq

eq
X





)21(

)21(

VXUVY pp  *)(

V
1VX

sl

losskalcOPCIHPCIHPCIOkHkOsrjTiVPMnSic
V q

QQQQQQQQQQQQQQQ
Y


 222

y

FeFe MFey /%*10000
)*/(%*10000 FeCC yMCy 
)*/(%*10000 FeSiSi yMSiy 

)*/(%*10000 FePP yMPy 
)*/(%*10000 FeMnMn yMMny 

)*/(%*10000 FeTiTi yMTiy 
)*/(%*10000 FeVV yMVy 

)*/(*%*10000 FeSslS yMmSy 
)*/(*%*10000 FeCaOslCaO yMmCaOy 

kalcyy CaOkalc %*2*

Termodynamiska beräkningar
Reaktioner

9,0**1,0 )(5,1 FeOWFeOi qqq 

9,0*)*00614,0793,21(43,5 ri Tq 
)(%*02,5 koksqk 

krsl qTq  *600/)857,170256,164(5582,178

krc qTq  *800/))599,221535,231(*5,0(695,107

krer qTq  *600/)72,1356,134(0267,137

rTq *600/)137,35655,29(53,41 

)%*%*(*)( 2anpOBpluftRBv OCluftCTTq 

BOpHRBes OHCTTq 2%**)(
3



qXqqq werese *2

vcB qqq 

kC qCq  %*558,1682,22

CCC yqQ *
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CFe

Fe
C My

C
y

*

10000*%


krSi qSiCTq *2%*9955,3%*4015,9*300/)461,714186,707(9,748 

SiSiSi yqQ *

SiFe

Fe
Si My

Si
y

*

10000*%


Q och y för Mn, P, V och Ti räknas likadant som för Si.

08,4*400/)645,288019,288(6795,290  krMn qTq

4,244*5*600/)937,1037416,983(5448,1101  krP qTq

71,20*5*600/)112,911375,870(64,958  krV qTq

13,31*2*600/)614,71532,707(51,725  krTi qTq

Slaggbildning
164,84CaOq

FeCaOCaOCaO yqyQ /*

Smältning och uppvärmning av råjärn och slagg
SiCH frj %*27%*1,8270 

79,0Pr jC

fsH : Hämtas från FactSage

PsC : Hämtas från FactSage

FerrjrjjrjrjrjFerj yTTmCmHqyQ /))(**(/ Pr 

FerssPssssFes yTTmCmHqyQ /))(**(/ 

Koks och kolinjektion

FekkckO ymOqQ /*%*

FePCIPCIcPCIO ymOqQ /*%*

FekkwkH ymHXqQ /*%** 222 

FePCIPCIwPCIH ymHXqQ /*%** 222 

FePCIPCIcerwOPCIH ymHqqXqQ /*%*)*( 222
 

Kalcinering
3764,181

3
CaCOq

3CaCOslkalc qqq 

FekalcCaOkalckalc yqyxQ /**
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U

OPCIHOPCIOkPCIHkHTiVPMnSi yyyyyyyyyyU
222

225,25,22 

Blästerluft
)%*2/(% 22 bb OOHe 

3
22

/)/(% 2 NmOHObHb nMmOH 

OPHbrOsH CTTq
22

*)( 

banrb OHOluft 22 %%100% 
)*21/()( eVUxy Pv  

3/*))%*2/(1(* 2 NmFetorrbvtorr nyOyV 
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Bilaga 3
Beteckningar för MIDREX modellen.

Rist – diagram:

W:

WX : Reduktionsgasens oxidationsgrad vid jämvikt med wustit

WY : Wustitens oxidationsgrad vid temperaturen för den termiska reservzonen

I:

inI OX  : Oxidationsgraden för reduktionsgasen in i schaktet exklusive kolet som går till DRI

IY : Det utgående järnets oxidationsgrad.

Temperatur

jT : Temperaturen för jämvikt mellan wustit och reduktionsgas i direktreduktions processen.

Gasvolymer
Alla gasvolymer har enheten Nm3/ton DRI

SinV : Gasvolymen in till schaktet

SV : Gasvolymen i schaktet exklusive kolet som går till DRI, även toppgasvolym

CDRIV : Gasvolymen för kolet som löser sig i DRI:n 

BV : Gasvolymen för reformerat bränsle 

OHV
2

: Gasvolymen för vattnet som lämnar toppgasen efter skrubbern.

RV : Gasvolymen för den recirkulerade gasen som går in i reformen.

UV : Gasvolymen gasen som går till att värma reformen.

BCV : Gasvolym av krackat bränsle som utgörs av kolbärande reduktionsgas 

BHV : Gasvolym av krackat bränsle som utgörs av vätebärande reduktionsgas

SCV : Gasvolym i schaktet som utgörs av kolbärande reduktionsgas exklusive kol till DRI

SHV : Gasvolym i schaktet som utgörs av vätebärande reduktionsgas

2SNV : Gasvolym i schaktet som utgörs av kvävgas

STV : Totala gasvolymen i toppgasen ävan kvävgas medräknad

SCOV : Gasvolym i toppgasen som utgörs av CO

2SCOV : Gasvolym i toppgasen som utgörs av CO2

2SHV : Gasvolym i toppgasen som utgörs av H2

OSHV
2

: Gasvolym i toppgasen som utgörs av H2O

ESCV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av kolbärande reduktionsgas 



41

ESHV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av vätebärande reduktionsgas

2ESNV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av kvävgas

ESTV : Totala gasvolymen efter skrubbern ävan kvävgas medräknad

ESCOV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av CO

2ESCOV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av CO2

2ESHV : Gasvolym efter skrubbern som utgörs av H2

OESHV
2

: Gasvolym efter skrubbern som utgörs av H2O

RCV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av kolbärande reduktionsgas 

RHV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av vätebärande reduktionsgas

2RNV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av kvävgas

RTV : Totala gasvolymen av recirkulerad gas till reformer ävan kvävgas medräknad

RCOV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av CO

2RCOV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av CO2

2RHV : Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av H2

ORHV
2

: Gasvolym av recirkulerad gas till reformer som utgörs av H2O

UCV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av kolbärande reduktionsgas 

UHV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av vätebärande reduktionsgas

2UNV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av kvävgas

UTV : Totala gasvolymen till uppvärmning ävan kvävgas medräknad

UCOV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av CO

2UCOV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av CO2

2UHV : Gasvolym till uppvärmning som utgörs av H2

OUHV
2

: Gasvolym till uppvärmning som utgörs av H2O

SinCV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av kolbärande reduktionsgas 

SinHV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av vätebärande reduktionsgas

2SinNV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av kvävgas

SinTV : Totala gasvolymen in i schaktet ävan kvävgas medräknad

SinCOV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av CO

2SinCOV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av CO2

2SinHV : Gasvolym in i schaktet som utgörs av H2

OSinHV
2

: Gasvolym in i schaktet som utgörs av H2O
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Oxidationsgrader

BO : Oxidationsgraden för krackat bränsle.

SinO : Oxidationsgraden för reduktionsgasen in i schaktet

inO : Oxidationsgraden för reduktionsgasen in i schaktet exklusive kolet som går till DRI

utO : Oxidationsgraden för den utgående reduktionsgasen från schaktet

2
2
OHO : Oxidationsgraden för vatten

RO : Oxidationsgraden för den recirkulerade gasen in i reformen.

UO : Oxidationsgraden för gasen som går till uppvärmning av reformen

FeinO : Oxidationsgraden för det ingående järnet i DR-pelletsen.

FeutO : Oxidationsgraden för järnet i den utgående DRI

redO : Mol O som reduceras för att tilverka ett ton DRI

Sammansättningar
Fe% : Vikts % av DRI som består av järn
MFe% : % av järnet i DRI:n som är metallisk
C% : Vikts % av DRI som består av kol

Gassammansättningar

iC% : % av gasflödet som består av kolbärande gas 

iCO% : % av gasflödet som består av CO

iCO2% : % av gasflödet som består av CO2

iH% : % av gasflödet som består av vätebärande gas

iH 2% : % av gasflödet som består av H2

iOH 2% : % av gasflödet som består av H2O

iN2% : % av gasflödet som består av N2

i = S, ES, U, R, B, eller Sin
S: Toppgasen
ES: Gas efter skrubbern 
U: Uppvärmningsgasen
R: Den recirkulerade gasen in i reformen
B: Krackat bränsle
Sin: Gasen in i schaktet

Övriga beteckningar

Fen : Mol Fe i ett ton DRI

3Nm
n : Mol gas per normalkubikmeter 

FeM : Molvikt för Fe

CM : Molvikt för kol

Rx : Fraktion av gasen efter skrubbern som går till reformen
SE: schakteffektivitet
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Bilaga 4
Beräkningar i MIDREX modellen

Indata
Fe% : 90-94
MFe% : 92-95

SE :  0,8-0,95

SinO : Är oftast just över 1

FeinO : - 1,5

Rx : 0,65 - 0,8

Kända data
44,614973 Nm

n

845,55FeM

011,12CM

Beräkningar för schaktlinjen
I

SinCDRISI VOVVX /*)( 

FeredWFeFeinFeFeinFeutI nYnMFeOnOOY /)**)100/%1(*( 

W
100/03,0*)1050(27,011 rw TX 

100/028,0*)850(361,012  rw TX

1))1(*%)1(*(%* 122  wwW XCXHSEX

IW

IW

XX

YY






Mol Fe i ett ton DRI

FeFe MFen /10000*%

Processlinjen
M

0MY

BM OX 

E

FeinE OY 
)/()**(

222 CDRIUOHUUOHOHE VVVOVOVX 
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Flöden
)*)/(( 3NminutredS nOOOV 

3*)(
NmME

red
B nXX

O
V




)*/(10000*% 3 CNmCDRI MnCV 

CDRISSin VVV 

BSinR VVV 

UROHS VVVV 
2

R

R
RU x

V
xV *)1( 

CDRIUBOH VVVV 
2

Oxidationsgradsberäkningar

SSinCDRISin VOVVO /*)( 
/)( IFeininut YOOO 

MB XO 

R

BBSin

OHS

OHOHutS
UR V

VOVO

VV

OVOV
OO

****

2

22








)(* IFeinFered YOnO 

Gassammansättningsberäkningar

Toppgas

S
RUCRUHOH

RUHOH
SC V

xVxVV

xVV
V *)

)1/()1/(

)1/(
1(

2

2






S
RUCRUHOH

RUHOH
SH V

xVxVV

xVV
V *

)1/()1/(

)1/(

2

2






)%/(%%* 22 bbbBSN HCNVV 

2SNSCSHST VVVV 

STSCS VVC /*100% 
)1(*%% 2  utSS OCCO

SSS COCCO 2%%% 

STSSCO VCOV *% 22


STSSCO VCOV *%

STSHS VVH /*100% 
)1(*%% 2  utsS OHOH

SsS OHHH 22 %%% 
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STSOSH VOHV *% 22


STSSH VHV *% 22


STSNS VVN /*100%
22 

Efter skrubber

SCESC VV 

OHSHESH VVV
2



22 SNESN VV 

2ESNESCESHEST VVVV 

22 SCOESCO VV 

SCOESCO VV 

ESTESCES VVC /*100% 

ESTESCOES VVCO /*100%
22 

ESTESCOES VVCO /*100% 

22 SHESH VV 

OHOSHOESH VVV
222



ESTESHES VVH /*100% 

ESTOESHES VVOH /*100%
22 

ESTESHES VVH /*100%
22 

ESTESNES VVN /*100%
22 

Uppvärmning och Reformer
Gasflödet från skrubbern delas upp i dessa flöden så sammansättningarna är de samma som 
efter skrubbern.

ESCRUC VxV *)1( 

ESCORUCO VxV *)1( 

22
*)1( ESCORUCO VxV 

ESHRUH VxV *)1( 

22
*)1( ESHRUH VxV 

OESHROUH VxV
22

*)1( 

22
*)1( ESNRUN VxV 
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ESCRRC VxV *

ESCORRCO VxV *

22
* ESCORRCO VxV 

ESHRRH VxV *

22
* ESHRRH VxV 

OESHRORH VxV
22

*

22
* ESNRRN VxV 

Bränsle
Sammansättningen är given beroende på vilket bränsle som används.

In schakt
)%/(%%* 2BBBBRCSinC HCCVVV 

)%/(%%* 22 BBBBRHSinH HCHVVV 
)%/(%%* 2222 BBBBRNSinN HCNVVV 

2SinNSinCSinHSinT VVVV 

SinTSinCSin VVC /*100% 
)1(*%% 2  SinSinSin OCCO

SinSinSin COCCO 2%%% 

SinTSinSinCO VCOV *% 22


SinTSinSinCO VCOV *%

SinTSinHSin VVH /*100% 
)1(*%% 2  SinSinSin OHOH

SinSinSin OHHH 22 %%% 

SinTSinOSinH VOHV *% 22


SinTSinSinH VHV *% 22


SinTSinNSin VVN /*100%
22 


