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SAMMANFATTNING 
Järn är globalt sett en av de viktigaste metallerna för att bygga upp dagens välutvecklade 
samhällen. SSAB är ett av stålföretagen som framställer malmbaserat stål i världen. Detta sker via 
smältning och reducering med hjälp av koks i masugn, avsvavling, konvertering, legering och 
utgjutning. Från dessa processer i stålproduktionen bildas det förutom stålprodukter också 
restmaterial som slagger, slam och stoft. En del av dessa restmaterial återvinns via kallbundna 
briketter i masugn för att minimera järnförluster. LD1-konvertern är den process som 
konverterar järn till stål och ger en slagg som medför järnförluster. Delar av denna slagg återvinns 
men mängden begränsas av dess innehåll av oönskad ämnen som fosfor och vanadin som 
påverkar produktkvaliteten negativt. Finkornig LD-slagg återvinns inte men innehåller ca 20 
vikt-% järn (Fe) samt 40 vikt-% kalk (CaO). Den är därmed lämplig att återvinna via brikettering 
om järnhalten kan ökas samtligt som halterna av de oönskade ämnena kan minskas.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att genom torr magnetseparering 
producera en fraktion finkornig LD-slagg, 0-5 millimeter, som har hög järn (Fe)-halt samt låg 
fosfor (P) och vanadin (V)-halt. Det undersöks även kvalitativt hur lagringstiden av LD-slagg 
påverkar produktionen av denna fraktion samt om materialet kan ingå i briketter med tillräckligt 
hög hållfasthet för att klara chargering (lastning) till masugn.  

Finkornig LD-slagg, 0-5 millimeter, ska i detta projekt siktas och magnetdragning utförs för varje 
storleksfraktion.  Materialet analyseras kvalitativt och kvantitativt med hjälp av kemisk analys, 
XRD, SEM respektive EDS. Detta undersöks för att klargöra hur separationen av järn och 
föroreningar sker i de olika fraktionerna.  

Karaktäriseringen påvisar att SSAB:s LD-slagg liknar LD-slagg från andra stålverk i kemisk 
komposition. Resultat är i enlighet med tidigare studier och huvudfaser och element är 
dikalciumsilikat (Ca2SiO4), kalciumferrit (Ca2Fe2O5), dikalciumaluminatferrit (Ca2(Al,Fe)O5), 
samt wustit i fastlösning med magnesium, (Fe,Mg)O. Metalliskt järn (Fe), kalk (CaO), och kalcit 
(CaCO3), är också identifierade. Fosfor (P) finns främst som en förorening i dikalciumsilikatfasen. 
Vanadin (V) finns även fördelat i dikalciumsilikat (Ca2SiO4) samt i kalciumferrit (Ca2(Al,Fe)O5) 
och wustit (Fe,Mg)O enligt SEM-EDS analysen. 

  

                                            
1 Se not. i Teckenförklarningen sid. VIII 



  III 

 

Magnetsepareringsstudien påvisar att det är möjligt att uppnå järnhalter på ca 30 vikt-% vid 
magnetseparering av finkornig LD-slagg.  Järnutbyte i det magnetiska koncentratet är på ca 33 
vikt-% och 25 vikt-% för ettårig lagrad finkornig LD-slagg, respektive treårig lagrad finkornig 
LD-slagg. Det går dock inte att fastställa om skillnaderna mellan dessa två finkorniga LD-slagger 
är på grund av skillnaden i lagringstid eller om det beror av olika processbetingelser vid LD-
konvertrarna. Höga järnhalter kan erhållas om 45 respektive 35 vikt-% men med järnutbyten på 
enbart 16 vikt-% respektive 7,7 vikt-% för dessa finkorniga LD-slagger. Halterna av fosfor och 
vanadin minskar vid magnetseparering eftersom de är associerade med andra faser än enbart de 
järnbärande. Hållfastheten av briketter med inblandad LD-slagg uppfyller de krav som ställs för 
att bli chargerade in i masugnen. 
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SUMMARY 
Worldwide, iron is one of the most important metals to build up the well-developed societies of 
today. SSAB is one of the steel companies that produce ore based steel in the world. This is 
performed by melting and reduction using coke in a blast furnace, desulphurization, converting, 
alloying and casting. The processes of the steel production create beside of steel products also 
residue products as slags, sludge and dust. To recycle some of these residue products cold-
bounded briquettes are charged to the blast furnace. This minimizes the iron losses from the 
process.  LD-converting is the process, which converts iron into steel produce slag and gives iron 
losses. LD-slag is recycled but the amount is limited by the content of unwanted elements like 
phosphorus and vanadium, which affects the product quality adversely. Fine-grained LD-slag is 
not recycled but contains about 20 wt.-% iron (Fe) and 40 wt.-% lime (CaO) and is suitable to 
be recycled by briquetting if the iron content can be increased as the unwanted elements can be 
decreased.  

The purpose of this master thesis is to investigate the possibilities to by dry magnetic separation 
produce a fraction fin grained LD-slag, 0-5 millimeter, with high iron (Fe)-grade and low grades 
of phosphorous (P) and vanadium (V). There are also qualitative investigations about how the 
storing time of LD-slag affects the production of this fraction and if this fraction can be included 
in briquettes that have sufficient strength to be charged into the blast furnace. 

Fine-grained LD-slag, 0-5 millimeter, is in this project treated by screening and magnetic 
separation of each size fraction. The material is analyzed qualitatively and quantitatively by 
chemical analysis, XRD and SEM respectively EDS. These investigations are carried out to 
clarify how the separation between iron and impurities in the different size fractions occur.   

The characterizing shows that the SSAB LD-slag is similarl to LD-slag from other Steel plants in 
terms of chemical composition. The main phases and elements are dicalcium silicate (Ca2SiO4), 
calcium ferrite (Ca2Fe2O5), dicalcium aluminoferrite (Ca2(Al, Fe)2O5), and wustite in solid 
solution with magnesium, (Fe, Mg)O. Metallic iron (Fe), lime (CaO), and calcite (CaCO3), are 
also identified. Phosphorous (P) is an inclusion in dicalcuim silicate (Ca2SiO4). Vanadium (V) is 
also in dicalcium silicate (Ca2SiO4) as well as in calcium ferrite (Ca2Fe2O5) and wustite 
(Fe,Mg)O, according to the SEM-EDS-analysis. 

  



  V 

 

The magnet separation studies show possibilities to reach iron grades about 30 wt.-% for fine 
grained LD-slag. The iron recoveries in the magnetic concentrates are about 33 wt.-% and 25 
wt.-% for one-year-old fine grained LD-slag, and three-year-old fine grained LD-slag. It is, 
however, not possible to determine if the differences between these two LD-slags are caused by 
the storage time or by processing variations of the LD-converters. High iron (Fe)-grade can be 
achieved, about 45 and 35 wt.-%, respectively but at the expense of low iron recoveries, about 
16 wt.-% and 7,7 wt.-%. The grades of phosphorous and vanadium are decreased by the 
magnetic separation since they are also associated to other phases than only to the iron bearing 
ones. The strength of the briquettes mixed with LD-slag fulfills the requirements to be charged 
into the blast furnace.  
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TTH The tumbling handling strength, Hållfasthetsmått, 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Järn är globalt sett en av de viktigaste metallerna för att bygga upp dagens välutvecklade 
infrastrukturer och samhällen. Det finns därför många applikationer för järn och det förekommer 
i bland annat allehanda konstruktioner som broar, byggnader, fordon, rörledningar, maskiner och 
verktyg. Järn är därför en av de metaller utvecklingsländer som Kina och Indien är i stort behov 
av och det är även dessa länder som är de största nettoimportörerna av järn/stål i världen. Stål är 
en produkt som tillverkas från järn. Den kan delas in i två kategorier utifrån råmaterialens 
ursprung och är antingen malm- eller skrotbaserad. Generellt sker den malmbaserade 
ståltillverkningen genom masugn och syrgaskonverter men direktreduceringsprocesser 
förekommer också. Masugnsprocessen används för att smälta järnkoncentrat och reducera 
järnoxid(hematit) till järn med hjälp av koks. Det tillsätts även slaggbildare, flussmedel, bränsle i 
form av pulveriserat kol och luft som syrebärare. Skrotbaserad ståltillverkning sker vanligtvis i en 
ljusbågsugn där skrot smälts genom värmeutvecklingen som uppstår då ljusbågar 
(krafturladdningar) leds genom materialet via elektroder.  Därefter tappas råstålet ut för sekundär 
metallurgi, där den får sin specifika kemiska sammansättning. Det sista processteget är gjutning 
till s.k. ämnen eller slabs. 

Historiskt sett har den malmbaserade ståltillverkningen baserats på sinter producerade på 
sinterverk invid stålverken. Sinter består av en blandning av järnmalmskoncentrat, finkornig kalk, 
finkornig koks och finkorniga restprodukter. Dessa är efter sintringsprocessen partiellt ihopsmälta 
styckeformade irreguljära klumpar som chargeras (lastas) till masugn. Idag är alla sinterverk 
nedlagda i Sverige och Finland, och en avveckling av sinterverk sker även runtom i världen. 
Orsaken till nedstängningarna är de höga utsläpp av framför allt koldioxid som sinterverken ger 
upphov till i kombination med att allt hårdare miljöskyddslagar träder i kraft för minskade 
koldioxidutsläpp. Idag ökar därför användningen av agglomererade kulor (pellets) som råmaterial, 
vilka ger god gaspermabilitet och därmed hög produktionstakt och lägre utsläpp i jämförelse med 
de traditionella sinterverken. Pelletskulorna rullas och tillverkas vid anrikningsverken i 
gruvområden, vid s.k. kulsinterverk. Stängningen av de traditionella sinterverken medförde att 
återvinningen av vissa finkorniga restmaterial från ståltillverkningen upphörde.  Dessa restmaterial 
har därför lagrats i väntan på utveckling av nya metoder att återvinna dessa material inom 
stålverken. Utvecklingsarbetet sker genom att tillvara restprodukter som minimerar järnförluster, 
skapa alternativa användningsområden och minimera deponering.   
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Detta är ett steg på vägen i att utnyttja naturresurserna på ett mer effektivt och miljövänligt sätt 
och därmed skapa en mer hållbar värld. Detta går i riktlinje med Brundtland rapporten 
(Brundtland, et al., 1987) ”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och SSAB:s version; ”En starkare, 
lättare och mer hållbar värld”. 

1.2 Ståltillverkning vid SSAB i Luleå 
Ståltillverkningsprocessen på SSAB i Luleå är malmbaserade och innefattar masugn, konvertering, 
sekundär metallurgi samt stränggjutning, se Figur 1.  

 

Figur 1. Processöversiktsbild för SSAB Luleå (SSAB Luleå, 2014).  

Råmaterial bestående av koks, järnmalmspellets, slaggbildare samt återvunnet restmaterial i 
briketter chargeras till masugnen. Masugnsprocessen är en kontinuerlig process och fungerar likt 
en motströmsreaktor där det fasta materialet tillsätts från toppen och förvärmd syreberikad luft, så 
kallat blästerluft, och pulveriserat kol injiceras i den nedre delen av ugnen via dysor även kallade 
formor.  Utflödena är smält råjärn och slagg från botten samt gas och stoftpartiklar från toppen.  
Förbränningen av kol i formorna är exoterm och avger värme. Den varma gasen stiger uppåt 
genom ugnen och värmer upp de sjunkande råmaterialen genom direkt växelverkan. 
Boudouard-reaktionen, reaktion 1.1, är den viktigaste reaktionen vid indirekt reduktion i 
masugn där bildad koldioxid, CO2(g), från kolinjektionen reagerar med koks och bildar 
kolmonoxid, CO(g). Reaktionen är endoterm, behöver tillföras energi, och sker enlig 
reaktionsformeln 1.1 vid ca 1000°C: 

 CO2(g) + C(s) → 2CO(g). 1.1 

Järnmalmspellets(hematit) reduceras till wustit (FeO) i kontakt med koks (C) när temperaturen 
stigit till ca 900°C, se reaktionsformler 1.2 och 1.3 nedan: 

 3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2(g), 1.2 

 Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2(g). 1.3 
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Längre ner i ugnen där temperaturen är högre reduceras wustit (FeO) till ett flytande råjärn(Fe) 
enligt reaktionsformel 1.4: 

 FeO + C → Fe(l) + CO(g), 1.4 

som sedan rinner ner till botten av ugnen och tappas vid 1500-1550°C till rälsgående vagnar s.k. 
torpedos vilka transporterar råjärnet för vidare raffinering. Slaggen som bildas skiljs från råjärnet 
och tappas separat och gjuts ut på en slaggtipp. Slaggen stelnar och kyls därefter med vatten 
innan den bryts för vidare bearbetning. Slaggen krossas och siktas till en grusaktig produkt i olika 
storleksfraktioner. Produkten går även under namnet hyttsten (Geerdes, et al., 2015). 

 Toppgasen från masugnen renas från medryckt stoft för att minimera utsläppen till luften. Detta 
sker genom att grövre stoft avlägsnas med hjälp av cyklon, detta stoft kallas hyttsot. Finare stoft 
separeras genom vattensprayning av masugnsgasen och bildar ett slam kallat hyttslam (SSAB 
Luleå, 2014). 

Raffineringen, se Figur 2, av råjärnet vid SSAB i Luleå startar med avsvavling för att reducera 
svavelhalten vilket utförs innan syrgasblåsningen/konverteringen eftersom processen kräver låg 
syrepotential i råjärnet, se reaktionsformel 1.5 nedan.  

 (CaO)+[S]→(CaS)+[O]2. 1.5 

Processen sker genom att kalciumkarbid (CaC2) tillsätts till råjärnet där kalciumkarbid (CaC2) 
reagerar med svavel (S) i råjärnet och bildar CaS som lägger sig i slaggfasen som flyter ovanpå 
råjärnet. Det kvarvarande syret i råjärnet tas bort av kalciumkarbid, som fungerar som både 
reduktions och svavelbortagningsmedel enligt reaktionsformler 1.6 och 1.7. Alternativt kan CaO 
användas enligt reaktionsformel 1.5 för avsvavling. 

 (CaC2)+[S]→(CaS)+2[C], 1.6 

 [C] + [O] → CO(g). 1.7 

 

  

                                            
2 (X) betyder i slaggfas och [X] betyder i järnfas, X = olika element. 
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Den svavelrika slaggen som flyter på ytan av metallfasen i råjärnskänken skrapas mekaniskt av 
efter avslutad avsvavlingsbehandling (SSAB Luleå, 2014). 

  

Figur 2.  Illustrering av torpedotappning, avsvavling- och konverteringsprocesser (SSAB Luleå, 
2014). 

Konverteringsprocessen den s.k. färskningen av råjärn till råstål med LD-konverter inleds med att 
kylskrot chargeras till konvertern. Det avsvavlade råjärnet chargeras och konverteringen startar 
genom att syrgas blåses via en vattenkyld toppmatad lans genom råjärnet och oxiderar kol som 
avgår i avgaserna och andra föroreningar som kisel (Si), mangan (Mn), fosfor (P) och vanadin (V) 
som övergår till slaggfasen. Blåsningen sker ända tills kolhalten är nere på halter omkring 0.1% 
beroende på stålsort, vilket tar ca 20 minuter. Konverteringen gör att temperaturen ökar från 
1300-1400°C till 1600-1700°C vilket är anledningen till att stålskrot tillförs som kylmedel för att 
hålla temperaturen nere på dessa acceptabla nivåer. Slaggen i konvertern har som syfte att ta upp 
föroreningar (metalloxider som bildas vid syrgasblåsningen), samt skapa en barriär mellan 
metallfasen och omgivande luft eftersom den flyter ovanpå den smälta metallen. Detta gör att 
slaggen även fungerar som isolator för att minska värmeförluster samt minska slitage på 
infodringsmaterial i konvertern (SSAB Luleå, 2014). 

Gasen som bildas vid konverteringen består främst av CO(g), som bildas av reaktioner mellan 
inneslutet kol och syrgas, se reaktioner 1.8, 

 [C] + ½O2(g) → CO(g). 1.8 

Gasen renas från medföljande stoft innan den facklas eller lagras, se underavsnitt 1.2.1.  

Råstålet som genereras i konvertern tappas genom tapphålet i konvertern, genom att konvertern 
tiltas, i skänkar för transport för vidare processteg. LD-slaggen tappas separat i skänkar genom 
toppen av konvertern. LD-slaggen transporteras till slaggtippområdet där den tappas ut och 
stelnar. Den stelnade slaggen vattenbegjuts för att spricka sönder i mindre, hanterbara stycken 
(SSAB Luleå, 2014). 

Sekundärmetallurgi eller skänkmetallurgi, som det också kallas, se Figur 3, är den processdel där 
stålet desoxideras, homogeniseras, legeras till rätt kemisk sammansättning och justeras till rätt 
temperatur. Detta sker i en så kallad CAS-OB, Composition Adjustment by sealed Argon Bubbling – 
Oxygen Blowing, sv. Kompositionsreglering genom innesluten argonbubbling – syrgasblåsning. Processen 
sker i en skänk där argon blåses igenom stålsmältan via en bottenplatta i syfte att homogenisera 
stålet. Bottenblåsningen gör att slaggtäcket förskjuts till periferin och skapar därmed ett öppet öga 
i mitten på ytan av stålbadet. En klocka, även kallad snorkel, sänks ner i stålbadet för att skapa en 
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inert, syrefri, atmosfär. Snorkeln är fäst i en rörledning där legeringsämnen tillsätts och avgaser 
avlägsnas. Detta utförs för att legeringsämnen ska kunna tillföras direkt i stålbadet utan att passera 
slaggen och därmed minska förlusterna av legeringstillsatserna på grund av oxidation till 
slaggfasen. Legeringsämnen som tillförs är bland annat Fe-Si, NiO, MoO2, Fe-B etc. 
Temperaturen i stålbadet kan höjas genom att tillföra aluminium och blåsa syrgas via en 
syrgaslans som förs ner i stålbadet via röret och snorkeln. Eftersom syre används i konverteringen 
för att sänka kolhalten så finns det kvar inneslutet syrgas i stålbadet som behöver avlägsnas. Till 
borttagningen används aluminium(Al) och Kalcium-kisel (Ca-Si) tråd. Ca-Si tråd används också 
för att avlägsna svavel (SSAB Luleå, 2014). 

Stålet kan även avgasas i en vakuumbehandling kallad RH, Ruhrstahl Heraeus avgasningskärl.  
Denna behandling syftar till att avlägsna inneslutna gaspartiklar och ytterligare sänka halterna av 
syre, kol och väte för stålsorter som kräver extra låga halter av dessa ämnen som lågkolstål. 
Processen går ut på att det flytande stålet pumpas genom en vakuumklocka som är nedsänkt i 
stålbadet. Stålet sugs upp i klockan med vakuum skapad av ånga. Argon(Ar) injiceras i ett av de 
två snorkelbenen vilket gör att det smälta stålet cirkulera genom vakuumklockan och avgasning 
samt homogeniseringen av stålet sker. Legeringsämnen kan även tillföras med stor noggrannhet 
under denna process. Stoftet från sekundär metallurgin fångas upp i filter och dessa återvinns via 
brikettering i masugn (SSAB Luleå, 2014). 

 

Figur 3. Sekundär metallurgi, CAS-OB och RH, samt stränggjutning (SSAB Luleå, 2014). 
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Det färdigbehandlade stålet med uppfyllda kvalitets- och temperaturkrav gjuts ut i en 
kontinuerlig stränggjutningsmaskin.  Gjutningen inleds med att stålet tappas i en syrefri miljö ner 
i en gjutlåda som i sin tur leder stålet ner i en vattenkyld gjutkokill3 som bestämmer bredd och 
tjocklek på det färdiga stålgodset. Stålet kyls med vatten och styrs med hjälp av en gjutbåge från 
kokillen vertikalt tills stålämnet är horisontellt, se Figur 3. Det stelnade stålet kapas till längder på 
upp till elva meter. De färdiga stålstyckena går under namnet slabs och har en bredd på 800-1700 
millimeter samt en tjocklek på 220 millimeter. Slabsen kyls därefter av i en svalhall innan de 
transporteras för vidare bearbetning till produkter i Borlänge. Från gjutningen uppkommer så 
kallade glödskal som lossnar från slabsen när de kyls ner. Detta material återvinns i briketterna till 
masugn (SSAB Luleå, 2014). 

  

                                            
3 Gjutkokill är en form som används för att ge form åt stålet som gjuts ut. Den är vattenkyld och kan regleras för att 
justera bredd och höjd på stålämnet. 
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1.2.1 Återvinningsprocesser vid SSAB Luleå 
Förutom slagg från masugn, avsvavling, konvertering och från skänkmetallurgin så faller det 
finkornigt restmaterial från processerna vid järn- och ståltillverkning. Dessa material kommer 
bland annat från masugnens gasreningssystem i form av torrt hyttstoft och vått hyttslam. 
Avsvavlingen genererar avsvavlingslagg som magnetsepareras och det magnetiska 
avsvavlingsskrotet återvinns alternativt går till försäljning. Från processen kommer också stoft som 
delvis återvinns. Det är endast en mindre del av den omagnetiska avsvavlingsslaggen och det 
sekundära stoftet som deponeras. LD-konvertern genererar förutom stål både gas, stoft och tre 
andra restprodukter. Ett torrt filterstoft, samt vått grovslam och vått finslam från dess gasrening. 
Grovslammet och större delen av finslammet återvinns via brikettering till masugn. Det 
sekundära filterstoftet går till deponi (SSAB Luleå, 2014). 

En del av dessa material kan återvinnas i masugnsprocessen genom att med hjälp av cement 
tillverka kallbundna briketter som kan chargeras till masugnen, se Figur 4. Vid SSAB:s stålverk i 
Luleå behöver finkornigt material agglomereras för att kunna återföras till processen genom 
ordinarie materialhanteringssystem.  Tillförsel av briketter till masugnsprocessen har delvis ökat 
till följd av ökad resurseffektivisering samt delvis av ökad produktionskapacitet av briketter i 
brikettfabriken. Det har även funnits stora lager av finkornigt järnhaltigt skrot då detta material 
tidigare mellanlagrades. Material har på senare tid använts för att återföra järn genom briketterna 
till masugn.  Lagret av detta material förbrukas och håller på att ta slut. Andra material behöver 
därför ersätta det finkorniga skrotet som används för att upprätthålla brikettproduktionen för 
materialåtervinning i masugnsprocessen (SSAB Luleå, 2014). 

 

Figur 4. Restmaterialflöden vid SSAB Luleå (SSAB Luleå, 2014). 
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SSAB Luleå producerar varje år omkring 2100 kiloton råstål från de två LD-konvertrarna. Från 
processen genereras också LD-slagg om ca 230 kiloton per år (2014). LD-slagg innehåller bl.a. 
omkring 20 vikt-% järn (Fe), där järnet föreligger i oxidform, i förening med kalcium och som 
rent metalliskt järn. Slaggen innehåller också ca 40 vikt-% kalk (CaO), till största del som 
kalciumsilikat. Materialet lämpar sig att återcirkulera till masugn som slaggbildare samt för 
minskning av järnförluster. Ca 36 vikt-% av den årliga produktionen (2014) av LD-slaggen 
återvinns i masugnen (SSAB Luleå, 2014).  

Återvinningen av LD-slagg begränsas delvis av den kemiska sammansättningen och delvis av 
partikelstorleksfördelningen. En del LD-slag återcirkuleras till masugn genom att sorteras ut i en 
5-55 millimeters storleksfraktion, men process och produktkrav på råjärn från masugnen 
begränsar dess tillsatsmängd. Orsaken till begränsningen är de höga fosfor (P) och vanadinhalterna 
(V) i slaggen. Dessa ämnen kommer till största delen från järnmalmspellets och kommer tillbaka 
in till processen med den återcirkulerande slaggen. Hanteringen av LD-slagg sker idag genom att 
stålskrot skiljs från LD-slagg genom siktning och stålbitarna slås sönder och används som kylskrot 
i LD-konvertrarna. LD-slaggen som passerar igenom sikten klasseras i fraktionerna 0-5 
millimeter och 5-55 millimeter. Material som är över 55 millimeter krossas och återcirkuleras till 
siktningsverket tills det passerar igenom sikten.  

Den finkorniga delen av LD-slaggen, 0-5 millimeter, används delvis som byggnadsmaterial till 
deponier och mellanlagras delvis. Potential finns att använda materialet i briketterna om 
järnhalten kan ökas samtidigt som P och V-halterna minskas. Det finns både ekonomiska och 
miljömässiga skäl att undersöka detta. Fördelen med att använda LD-slagg är att mindre mängd 
primära material behöver köpas in i kombination med att mindre mängd material behöver 
deponeras. Det finns idag upplag om ca 150 kiloton finkornig LD-slagg och varje år faller det ca 
80 kiloton ny finkornig LD-slagg (SSAB Luleå, 2014). 

Metoden att återvinna LD-slagg via magnetseparation för att minska järnförluster är idag 
implementerad vid andra stålverk och används bland annat vid SSAB:s stålverk i Raahe, Finland. 
Liknande metoder används även globalt på andra stålverk (Ma & Houser, 2014).  
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1.3 Problemformulering 
Nedstängningarna av sinterverken har lett till nya utmaningar för stålverken att ta hand om 
restmaterial, speciellt de finkorniga materialen, som tidigare återfördes via sinterverket. Detta 
gäller de stålverk som implementerat järnmalmspellets som råmaterial för den malmbaserade 
ståltillverkningen.  

Finkorniga material briketteras numera för att kunna återvinnas inom stålverk via masugn.  Det 
finns dock en problematik med återvinningsmetoden eftersom att de kemiska 
sammansättningarna på råvarorna som pellets, sinter, koks, slaggbildare, etc. varierar mellan olika 
stålverk. Detta gör att halterna av de oönskade ämnena också varierar mellan stålverk. Det 
medför en problematik att dra generella slutsatser av försök gjorda vid andra stålverk, speciellt av 
de briketterade materialen. Det behöver därför undersökas vid varje enskilt stålverk hur halterna 
av de oönskade ämnena påverkar tillsatsmängden av de finkorniga restmaterialen i briketter. 

Fin LD slagg, 0-5 millimeter är en restprodukt som i nuläget delvis används som konstruktions- 
och täckningsmaterial till deponier, ca 92 kiloton per år (SSAB Luleå, 2014) och delvis 
mellanlagras. Det mesta av materialet som ligger på mellanlager kommer om inga åtgärder vidtas 
att klassificeras som deponeringsmaterial. Om deponering sker kommer det förutom ekonomiska 
kostnader även att leda till förluster av järn och slaggbildare, så som t.ex. kalk. Direktåtervinning 
av all LD-slagg till masugn är inte möjlig på grund av att halterna av fosfor och vanadin är för 
höga, vilket leder till att dessa ämnen ackumuleras och påverkar process och produktkvalitet 
negativt.  

Fin LD-slagg kräver agglomerering för att kunna återföras till masugnen på ett effektivt sätt. 
Detta för att inte försämra permeabiliteten i masugnen samt för att inte transporteras ut ur ugnen 
med toppgaserna som finkornigt stoft. Brikettering är en agglomereringsprocess som används för 
att återföra finkorniga material i stålverk till masugn. Briketteringen medför i sig  en kostnad men 
är nödvändig för att återcirkulera stoft och finansieras främst genom dess järninnehåll.  Det krävs 
även någon form av separering som t.ex. magnetseparering av fin LD-slagg i två fraktioner så att 
vanadin och fosforhalterna kan minskas samtidigt som järnhalten kan ökas i en av fraktionerna. 
Detta för att kunna återföra materialet till masugnen på ett ekonomisk försvarbart sätt. 
Alternativet är att köpa in primärt material som järnpellets och slaggbildare. Den ekonomiska 
problemställningen är att kostnaden för anrikningen av fin LD-slag och brikettering med 
återcirkulering till masugn inte får bli dyrare än alternativet att köpa in de primära materialen 
inklusive deponering av den finkorniga LD-slaggen.  

Fosfor är problematiskt att avlägsna och ett separat processteg krävs för detta om halten är hög. 
Fosforreningen kan ske före avsvavlingen där råjärnet först renas från SiO2 och därefter 
fosforrenas och på samma gång avsvavlas med tillsatser av reagensmaterial som kalk, järnoxid och 
flussmedel.  Syre blåses via en lans under processen och en fosforrik slagg skapas som tappas ur 
skänken eller torpedo efter avslutad blåsning. Fosforrening kan även ske vid konverteringen där 
blåsningen sker i två steg varav det första steget ger en fosforrik slagg. Denna slagg tappas av och 
ny slagg chargeras och den andra blåsningen utförs för att fortsätta minska kolhalten. Slaggen som 
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bildas vid den andra blåsningen kommer att ha en låg fosforhalt. Ett nytt processteg medför 
investeringskostnader och ökade produktions och slagghanteringskostnader.  

Det behöver även klargöras hur fördelningen av vanadin och fosfor är i slaggen och hur dessa är 
kopplade till järnet. Stålkvaliteten påverkas om dessa ämnen återförs till ståltillverkningen i för 
stora mängder. Vanadin tillsätts dock som legeringsämne till en del stålsorter för att göra stålet 
hårdare och mer höghållfast och är inte alltid ett problem (Moskalyk & Alfantazi, 2003). Problem 
uppstår dock när vanadinhalten i stålet blir för hög eftersom det finns risk att råstålet blir för hårt 
för att kunna bearbetas till olika slutprodukter i efterföljande processer. Både vanadin och fosfor 
kommer med malmkoncentratet.  

Hållfastheten hos briketter är beroende av sammansättningen på de olika ingående materialen, 
partikelstorleksfördelningen, bindemedel samt av fukthalten i materialen. Därför torde 
hållfastheten påverkas när ett material byts mot ett annat när dessa betingelser förändras. Detta 
gör att hållfastheten hos de färdiga briketterna bör undersökas. Cement används som bindemedel 
i briketterna där cementhalten är ungefär 11 vikt-% och det är i hög grad cementhalten som styr 
dess hållfasthet. Ökad cementhalt ger mindre andel järn i briketterna och ökad kostnad enligt 
tidigare studier. Cementhalten bör därför hållas låg för att minimera kostnaden för brikettering. 
Hållfastheten av briketterna mäts genom test av dess trumhanteringsstyrka (the tumbling handling 
strength, TTH), SS-ISO 3271:2007 (Su, et al., 2006; Swedish Standards Institute, 2007). 

Den icke-magnetiska delen av finkornig LD-slagg blir en restprodukt om den magnetiska delen 
kan återvinnas till masugn. Den icke-magnetiska produkten behöver därför i framtida arbeten 
undersökas vidare för relevanta användningsområden.   
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1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som är av intresse inom detta arbete gäller framför allt karaktärisering av olika 
LD-slaggfraktioner, test och utvärdering av upparbetningsmetoder, samt undersökning av 
förutsättning för materialåtervinning till masugnsprocessen. De viktigaste frågeställningarna 
redovisas i punktform nedan: 

• Hur karaktäriseras finkornig LD-slagg? 

• Vilka faser finns i finkornig LD-slagg? 

• Hur fördelar sig järn, fosfor och vanadin mellan de olika faserna? 

• Hur påverkar magnetseparering järn-, fosfor- och vanadinfördelningen? 

• Ger magnetseparering av finkornig LD-slagg en fraktion med högre järnhalt och lägre 

vanadin- och fosforhalter än i ursprungsmaterialet?  

• Påverkar lagringstiden av finkornig LD-slagg magnetsepareringsresultatet? 

• Kan järnhalten/järnutbytet ökas vid magnetseparering med hjälp av siktning/ 

krossning? 

• Kan finkornig LD-slagg ingå i briketter för återcirkulering till masugn? 

• Kan gravimetriska metoder användas för att separera järn från fosfor och vanadin? 
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1.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att genom torr magnetseparering 
återföra finkornig LD-slagg, 0-5 millimeter, till masugn. Detta genom att producera en fraktion 
som har hög järnhalt samt låg fosfor- och vanadinhalt. Det utförs även studier för att undersöka 
om materialet kan ingå i briketter med tillräckligt hög hållfasthet för att klara kvalitetskraven för 
chargering till masugn.  

 

1.6 Avgränsningar 
Detta examensarbete fokuserar på att ta fram en fraktion av finkornig LD-slagg som är rik på järn 
samtidigt som innehållet av fosfor och vanadin minimeras. Detta kommer att ske genom att 
karaktärisera materialet och utföra magnetsepareringsförsök för att undersöka om önskvärt 
resultat kan uppnås. Det experimentella arbetet fokuseras inte på att optimera inställningarna av 
magnetseparatorer, så som magnetstyrka, bandhastighet och splittläge.  

I denna rapport undersöks i huvudsak torra processer för att återföra LD-slagg till masugn. Detta 
utförs för att hålla nere antalet processteg som krävs, genom att undvika avvattning och torkning 
av material. Det omagnetiska materialet som blir kvar efter magnetseparering kommer inte att 
undersökas vidare i detta arbete avseende eventuella alternativa användningsområden.  

Det utförs inga ekonomiska beräkningar i denna rapport eller utvärderingar av om processerna är 
ekonomiskt lönsamma att bygga upp och applicera för användning vid SSAB i Luleå. Vissa 
kompletterande tester kan ske med hjälp av gravimetriska separationsmetoder för att undersöka 
potentialen för selektiv separering av järn från vanadin och fosfor.   
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 LD-slagg 
LD-slagg är en restprodukt från LD-konverteringen i ståltillverkningsprocessen. Syftet med 
slaggen är att ta upp föroreningar och oönskade, oxiderade material från syrgasblåsningen av 
råjärn till råstål. Slaggens huvudkomponenter är kalk (CaO), kiseldioxid (SiO2), samt 
magnesiumoxid (MgO). Slaggen har även andra uppgifter, eftersom den flyter ovanpå 
metallsmältan och skyddar den mot oxidering av luftens syre och samtidigt fungerar som en 
isolator och därmed minskar värmeförlusterna.  

Lösligheten av olika oxider varierar med basiciteten på slaggen som kontrolleras med kvoten 
mellan kalk (CaO) och kiseldioxid (SiO2), även kallad B2. Lösligheten av bland annat fosfor ökar 
med ökad basicitet. Basiciteten påverkar även slitaget av infodringsmaterialet i konvertern vilket 
medför att basiciteten regleras för att minimera detta slitage. Infodringsmaterialet är gjort av Mg-
baserat tegel. Genom att mätta slaggen med magnesium(Mg) minskas benägenheten hos 
infodringsmaterialet att lösa ut mer magnesium. Följaktligen minskar diffusionen av magnesium 
från teglet till slaggen.   

Det sker även järnförluster till slaggen. Dessa förluster kan delas in i oxidiska samt metalliska 
förluster. Den oxidiska förlusten sker genom att en del järn reagerar med syre som tillförs och 
övergår i slaggfasen. Det metalliska järnet går förlorat genom att metalldroppar diffunderar in i 
slaggdroppar och hamnar på så sätt i slaggfasen.  

Tidigare studier visar att de dominerande faserna i LD-slagg är dikalciumsilikat (Ca2SiO4), 
trikalciumsilikat (Ca3SiO5), kalciumferrit (Ca2Fe2O5), dikalciumaluminatferrit (Ca2(Al,Fe)O5), 
samt wustit i fastlösning med magnesium, (Fe,Mg)O. Dessutom innehåller slaggen mindre 
mängder metalliskt järn och kalk, CaO (Das, et al., 2007; Tossavainen, et al., 2007; Wang, et al., 
2012; Menad, et al., 2014).  

Studier gjorda av Waligora et al. (2010) presenterar att järn framförallt är distribuerat i järnoxid, 
XRD analys visar att det är mest likt wustit, FeO. Studien visar även på att det förekommer 
mikroinneslutningar av järnoxid och metalliskt järn i kalciumsilikatfasen. Det fria kalkinnehållet 
(CaO) i LD-slagg i samma studie är mellan 7,5 och 10,8 vikt-% medan väldigt små halter av 
portlandit (Ca(OH)2) och kalcit (CaCO3) detekterades. Kalk förekommer framför allt i två olika 
former som noduler eller som mikroinneslutningar. Kalknodulerna är i storlek av 20 till 100µm 
och har mikroinneslutningar av järnoxid. Den andra typen, kalkmikroinneslutningar är 
inneslutningar i kalciumsilikatfasen med en storlek av 1-3µm (Waligora, et al., 2010). 

Studier gjorda av Fregeau-Wu et al. visar på att P i ståltillverkningsslagg till störst del finns som 
fast lösning i dikalciumsilikatfasen och till lägre grad i dikalciumferritfasen. Samma studie visar 
även att den fasta lösligheten av P i ståltillverkningsslagg ökar med ökat Fe innehåll i slaggen 
(Fregeau-Wu, et al., 1993). 
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2.1.1 Finkornig LD-slagg 
Problematiken med finkornig LD-slagg, 0-5 millimeter är att den behöver agglomereras för att 
kunna återföras till masugn för återvinning. Detta kan utföras genom pelletering eller 
brikettering. Till detta kan kallbindande bindemedel som cellulosa eller sackaros i melass 
användas. Inom stålindustrin är det emellertid vanligast att Portland cement används som 
bindemedel för att ge tillräckligt hög hållfasthet (Singh & Björkman, 2007). 

Finkornig LD-slagg medför också problem vid magnetseparering eftersom 
separeringsselektiviteten avtar när partikelstorleken minskar. Den mest optimala separeringen 
erhålls av en smal partikelstorleksfördelning för att på sådant sätt förbättra 
magnetsepareringsutbytet (Wills & Napier-Munn, 2006).  

Lagring av LD-slagg  

Finkornig LD-slagg har en förmåga att binda vatten vid lagring på upplag utomhus. Detta 
medför att vattnet reagerar med fri kalk i slaggen och kalciumhydroxid bildas under dessa 
betingelser. Finkornig LD-slagg har större förmåga att reagera efter principen att mindre partiklar 
har större kontaktyta vilket innebär att kalken är mer frilagd i detta material (Motz & Geiseler, 
2001). 

LD-slagg som blir lagrad och utsatt för luft, vatten och CO2 reagerar och bildar efter kontakt 
med kalk och MgO, Ca(OH)2, CaCO3 respektive Mg(OH)2 (Mikhail & Turcotte, 1995; 
Mahieux, et al., 2009). Dessa reaktioner gör att LD-slaggen expanderar och därmed sönderfaller 
och blir mer finkornig. LD-slagg som innehåller bundet vatten kommer det bundna vattnet vid 
återcirkulering i masugn att frigöras och avgå som ånga i toppgasen (Geerdes, et al., 2015). 

2.1.2 Alternativa användningsområden för finkornig LD slagg 
LD-slagg återvinns i snitt till ungefär 30 % i masugnsprocesser i Europa, resterande 70 % behöver 
därför andra alternativa applikationer. Det finns enligt tidigare studier flera potentiella 
användningsområden för LD-slagg, exempelvis som jordförbättringsmedel, gödsel samt anrikning 
och återvinning av metallvärden som t.ex. vanadin i slagg vilket gör att återvinningsgraden kan 
ökas (Das, et al., 2007). 

Det har genomförts framgångsrika försök i laboratorieskala vid Swerea Mefos i Luleå att 
framställa en produkt av vanadin, genom att separera vanadin från LD-slagg med ett utbyte på 
över 95 vikt-%. Detta utförs genom en två stegs reduceringsprocess i ljusbågsugn, där även en 
slagg låg på vanadin och krom produceras (Lindvall, et al., 2010). 

LD-slaggens innehåll av fri kalk gör alternativa användningsområden för slaggen mer 
problematiska. Expanderingen av slaggen kan avhjälpas genom att den först stabiliseras genom 
exempelvis kalcinering. Den stabiliserade slaggen kan användas som tillsatsmedel vid exempelvis 
cementtillverkning eller som konstruktionsmaterial (Geiseler, 1996; Wang, et al., 2001; 
Lundkvist, et al., 2013).  
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Det har dock gjorts studier om lägre inblandningar (10,5 vikt-%) av LD-slagg vid tillverkning av 
Portland cementklinker utan påvisad försämring av kvaliteten av den slutligt producerade 
cementen (Kourounis, et al., 2007; Tsakiridis, et al., 2008). Vid högre inblandningar av LD-slagg 
påverkas cementstyrkan negativt men hållfastheten är ändå över standardvärdet för typ 1 Portland 
cement enligt tidigare studier (Kourounis, et al., 2007). 

LD-slagg kan användas som aggregat vid vägbyggen men begränsas på grund av 
volymexpansionen när kalk och MgO hydratiserar (Mikhail & Turcotte, 1995). En studie gjord i 
Tyskland om att använda konverterslagg istället för naturliga material så som grus eller ballast för 
olika applikationer pekar på att LD-slagg ger starkare bärighet än andra aggregat vid 
vägkonstruktioner. Bärigheten påverkas inte av kraftigt regn för stålslaggsmixer och om kraven 
för volymstabilitet uppfylls är aggregatmixen permanent stabil (Motz & Geiseler, 2001). 

LD-slagg har potential att användas som jordförbättringsmedel på grund av sitt innehåll av kalk 
och fosfor. Det som begränsar denna användning är innehållet av vanadin, som riskerar att lakas 
ur materialet. Det finns även potential för fin LD-slagg att användas som jordstabiliseringsmedel 
för speciellt finkorniga jordar (Poh, et al., 2006). 

2.1.3 Vanadin 
Grundämnet vanadin (V) är en mjuk vit metall i grupp 5B i det periodiska systemet. Vanadin har 
atomnummer 23 och har en atomvikt på 50.95 g/mol. Naturligt är vanadin svagt radioaktivt 
eftersom det består av två isotoper, 51V (99.76 %) och 50V (0.24 %), varav 50V har en halveringstid 
på 1,4x1014 år. Smältpunkten ligger på 1710°C. Vanadin har oxidationstalen +3, +4 och +5 men 
även +2 kan förekomma. (Rayner-Canham & Overton, 2006) Vanadin finns naturligt i 
berggrunden och kan om det utsätts för alkaliska förhållanden (pH över ca 9-10) lakas ur t.ex. 
byggmaterial som sten, ståltillverkningsslagg och cement. Utlakning av vanadin kan vara toxiskt 
för miljön men beror till stor del på halter och jordart (Larsson & Gustafsson, 2015).  

Årligen bryts ungefär 35 000 ton vanadin som framför allt används som legeringsämne vid 
ståltillverkning. Vanadin produceras oftast i form av ferrovanadin (FeV) (Gouzhu, 2006). 

2.1.4 Fosfor 
Fosfor är ett icke-metalliskt grundämne i kvävegruppen med atomnummer 15 och en atomvikt 
på 30.97 g/mol. Fosfor har oxidationstalen -3, +3, +4 och +5. Naturligt förekommer fosfor i 
olika kemiska föreningar, ofta oxidiska. Det finns två olika rena fosforformer, vit och röd fosfor. 
Vit fosfor kallas även gul fosfor och används framförallt till brand och rökgranater. Det är väldigt 
reaktivt och självantänder vid kontakt med syre. Det är även mycket giftigt. Röd fosfor är en 
annan form av fri fosfor som inte reagerar lika kraftigt som vit fosfor men reagerar ändå häftigt 
vid mekanisk påverkan. Det används bland annat i plånet på tändsticksaskar. De vanligaste 
användningsområdena är dock i konstgödsel, bekämpningsmedel och tvättmedel (Rayner-
Canham & Overton, 2006). 
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2.2 Magnetseparation 
Magnetseparation är en enhetsoperation som används för att skilja malmer/material med 
magnetiska egenskaper från gråberg/restmaterial eller avlägsna magnetiska föroreningar från andra 
värdematerial (Wills & Napier-Munn, 2006). 

Det finns två typer av material som antingen attraheras eller repelleras vid kontakt med 
magnetfält. Diamagnetiskt material repelleras det vill säga repelleras i en riktning så att 
fältintensiteten avtar. Material med diamagnetiska egenskaper kan inte koncentreras med magnet. 
Den andra gruppen, paramagnetiska material attraheras i magnetfält till områden med högre 
fältintensitet. Ofta finns järn med i paramagnetiska material och definierar en speciell form av 
paramagnetism som kallas ferromagnetism. Denna form av paramagnetism ger väldigt starka 
krafter i förhållande till andra former. Partikelstorleksfördelning, partikelform och storlek är 
andra faktorer som påverkar hur materialet påverkas vid kontakt med magnetfält (Wills & 
Napier-Munn, 2006). 

Det finns olika typer av magnetseparatorer. Det brukar göras skillnad mellan låg-och 
högintensitetsseparatorer. Det sker också en indelning mellan torr och våt separering.  
Lågintensitetsmagnetseparatorer används i torra processer främst till framtagning av grov 
magnetisk sand eller vid förseparering av malm från gråberg vid järnmalmsgruvor. Vid 
partikelstorlekar under 0,5 cm är våt svagmagnetseparering att föredra eftersom det bland annat 
minskar damning och minskar risken att finkornigt avfall blir medryckt till koncentratet. Till 
denna applikation används så kallade trumseparatorer. Dessa separatorer används ofta inom 
gruvindustrin för att bland annat anrika magnetit. De flesta järnmalmsgruvor bryter dock hematit 
som uppvisar svagare paramagnetiska egenskaper, vilket innebär att högintensitets- eller 
höggradientsmagnetseparatorer (HIMS eller HGMS) behöver användas för att anrika denna 
malm från gråberg (Wills & Napier-Munn, 2006). 

2.2.1 Magnetseparering av LD-slagg 
Det finns tidigare studier som visar på att järninnehållet i LD-slagg kan återvinnas i 
masugnsprocessen genom att anrikningen sker med hjälp av magnetseparation. Anrikningen sker 
generellt genom att LD-slagg processas via krossning, siktning och magnetseparering  (Fregeau-
Wu, et al., 1993; Shen & Forssberg, 2003; Ma & Houser, 2014).   

Krossningen kan antingen ske i flera steg eller autogent i ett steg. Vid flerstegskrossning sker ofta 
en primär krossning med käftkross och sekundär krossning med konkross. Torr autogenmalning 
innebär att materialet i sig själv är malningsmediet och denna process sker i en kvarn (Wills & 
Napier-Munn, 2006). 

Fosfor, P, innehållet är en av begränsningarna för att återföra LD-slagg till masugn. Det finns 
studier som visar på att ungefär 50 vikt-% av P följer den magnetiska fraktionen med hjälp av 
höggradientmagnetseparation (HGMS). Undersökning med att långsamstelna LD-slagg resulterar 
i P borttagning på omkring 70 vikt-% med HGMS. Långsamstelning av LD-slagg gör att 
kristallerna av de olika faserna kan växa sig större och därmed kan fosforbärande kalciumsilikat 
frigöras mer och separeras från järnbärande mineral (Shen & Forssberg, 2003; Das, et al., 2007). 
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Höghaltigt järnkoncentrat kan erhållas vid både torr och våt magnetseparation enligt en artikel av 
Menad, et al., 2014. Magnetstyrkan vid denna undersökning var 18 000 Gauss(G) för 
högintensitetsmagnetseparering och 900-16.200G för lågintensitetsmagnetseparering. Menad, et 
al., 2014 kommer slutligen fram till två processer som kan användas för att producera ett 
koncentrat med hög järnhalt. Dessa metoder består av både en våt process och en hybridprocess. 
Bägge metoderna går ut på att fin LD-slagg <5millimeter krossas ner för att frigöra de 
magnetiska järnkornen. I våtprocessen karboniseras den krossade LD-slaggen med CO2-gas och 
magnetseparering utförs i två steg med LIMS och HIMS. Karboniseringen utförs för att 
stabilisera kalken så den inte reagerar. Den magnetiska produkten tvättas och avvattnas för 
agglomerering och återcirkulation till ståltillverkningsprocessen. Kalciumsilikatprodukten blandas 
med kalk och blir ett råmaterial för cementindustrin. I hybridprocessen klasseras LD-slaggen efter 
krossningen, där det grövre materialet går igenom en torr LIMS process.  Det fina materialet 
under 63µm och det grova magnetiska materialet går till ett malningssteg där LD-slaggen mals till 
35µm. Detta material magnetsepareras med en våt svagmagnetisk separator, våt LIMS. Den 
magnetiska järnrika produkten agglomereras och återcirkuleras till ståltillverkningsprocessen 
(Menad, et al., 2014). 

En undersökning av Ma & Houser (2014) visar att svagmagnet separatorer (LIMS) med en 
magnetstyrka mellan 200 och 800 G bör användas för att få ett koncentrat med så hög järnhalt 
som möjligt. Högt utbyte erhålls med magnetstyrka över 1000 G.  

Låg magnetstyrka ger en järnrik produkt eftersom partiklar/korn med låg halt metalliskt järn 
(halvkorn) inte attraheras av den låga magnetstyrkan. Detta gör att en stor del av den totala 
järnmängden inte går till koncentratet och resulterar i lågt utbyte.  Hög magnetstyrka attraherar 
även de partiklarna/kornen med låg metalliskt järnhalt vilket leder till att en större del av den 
totala järnmängden i materialet hamnar i koncentratet. Detta ger ett högre utbyte men samtidigt 
en lägre järnhalt eftersom mer icke-järnmaterial hamnar i koncentratet (Wills & Napier-Munn, 
2006). 

 

2.3 Brikettering av restprodukter vid SSAB Luleå 
Återvinning av finkorniga restmaterial utförs vid de flesta stålverk i Europa för att minimera 
järnförluster. Ökade deponeringskostnader driver också på utvecklingen av alternativa metoder 
för återcirkulering av restprodukter. 

Briketter tillverkas av restmaterial vid SSAB i Luleå, dels av material som gått via en så kallad 
”Fe-anläggning” som är ett kross- och sorteringsverk med möjlighet till magnetseparering, dels 
av vissa stofter och slammer. Olika finkorniga restmaterial från ståltillverkningsprocessen blandas 
till en så kallad pre-mix. Detta utförs varje sommar och det produceras så mycket mix så det 
räcker till sommaren därpå. Mixerna brukar delas in i sommar och vinter mixar där mer blött 
material körs under sommarhalvåret och torrare material körs vintertid för att minimera 
frysningar vid hanteringen på brikettfabriken (Jansson, et al., 2005).  
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De olika restmaterialen som används är hyttsot, LD-slam, filterstoft, avsvavlingsskrot, brikettfines, 
stålskrot, fint 0-5millimeter stålskrot, glödskal och glödskalsslam samt mindre mängder andra 
material. Därutöver används cement, och vatten för att binda ihop briketterna (Jansson, et al., 
2005; Su, et al., 2006). 

 

Figur 5. Översiktsbild av brikettfabriken vid SSAB i Luleå (Jansson, et al., 2005). 

Briketterna tillverkas i en briketteringsmaskin, se översiktsbild av briketteringsanläggningen i 
Figur 5, av typ Hess Multimat RH 2000-2A där 7x6cm hexagonala briketter tillverkas i 
omgångar om 378 stycken och varje platta tar ca 12 sekunder att producera. Detta ger en 
produktion av ca 700-800 ton/dygn. Briketterna härdas i en härdningskammare i cirka 24 
timmar för att sedan överföras till ett lager för vidare härdning utomhus. Lagring sker i ungefär 
28 dagar för att briketterna ska härda. Därefter är briketterna klara att transporteras till masugnen 
via dess materialhanteringssystem. Brikettfines bildas vid hanteringen av briketter. Detta material 
siktas av och blandas in i ny brikettmix för framtida användning (Su, et al., 2006). 

  



2 Litteraturstudie   19 

 

2.3.1 Trumhanteringsstyrka TTH 
Trumhanteringsstyrkan är ett mått på hållfastheten på briketter enligt ISO 3271:2007. Detta mått 
är till för att briketterna ska klara hanteringen och transport till masugnen utan att gå sönder. 

Principen går ut på att 15 kg briketter tumlas i en 1 meter i diameter, Ø, och 50 cm bred 
cylindrisk trumma med standardiserad hastighet, 25 varv/min i 8 minuter.  Briketterna och det 
fina materialet som lossnat från briketterna siktas vid 6,3 millimeter och viktandelen i procent 
som inte passerar sikten utgör TTH-värdet (Su, et al., 2006; Swedish Standards Institute, 2007). 

TTH-värdet eller hållfastheten beror av följande faktorer: 

• Storleksklassificering och mixblandning där fukt, avvattning, partikelstorlek, 

storleksfördelning och blandningsmetod påverkar kvaliteten på briketterna 

• Fukthalt i blandning och mängd bindningsmaterial påverkas av blandningens 

storleksfördelning, partikelpackning, järnhalt, kvoten kol och järn, 

blandningsmetod samt blandningstid. 

• Packning av briketter påverkas av packtryck och vibreringstid samt av hur 

välblandad materialet är när det chargeras till paletterna, homogen chargering. 

• Härdning påverkas av temperatur och luftfuktighet (Su, et al., 2006). 
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3 MATERIAL OCH METOD 
I detta avsnitt presenteras de material och metoder som har används för att karaktärisera och 
undersöka LD-slagg samt utföra magnetseparering av LD-slagg.  

3.1 Materialbeskrivning och provberedning 
LD-slagg från SSAB i Luleå i storleksordningen 0-5millimeter finns på upplag på SSABs 
verksamhetsområde i Luleå, varifrån två prov togs ut. Provmängderna av varje prov var omkring 
100 liter. Ett prov togs ut från åldrad LD-slagg (ca 3 år), LD3år, och ett prov togs ut från färskare 
LD-slagg (ca 1 år), LD1år. Det togs även ut ett färskt prov som enbart är siktat på 10 millimeter, 
LD0år. Det finns generellt igen korrelation mellan processparametrar för LD-processen vid 
tillverkningen av LD-slagg och de olika finkorniga LD-slaggproven. Data för typiskt 
förekommande ämnen i LD-slagg kan ses i Tabell 1. Provuttagningen skedde med hjälp av 
hjullastare för att komma åt material djupare in i upplaget och för att få ut så representativa prov 
som möjligt. Delar av materialet skopades i hinkar (5 stycken 10 liters galvaniserade stålhinkar) 
och torkades i 48 timmar vid 130°C.  

Tabell 1. Data för typiskt förekommande ämnen i LD-slagg (Rayner-Canham & Overton, 
2006). 

Ämne Kemiskbeteckning Molekylvikt (g/mol) Densitet (g/cm3) 
Dikalciumsilikat Ca2SiO4 172,24 3,28 
Trikalciumsilikat  Ca3SiO5 228,32 3,02 
Bränd Kalk CaO 56,08  3,35 
Dikalciumaluminatferrit Ca2(Al,Fe3+)2O5 240,09  3,76 
Magnesiumoxid MgO 40,30  3,78 
Kalciumferrit Ca2Fe2O5 271,85  4,04 
Wustit FeO 71,85  5,70 
Fosfor, P P 30,97  1,82 
Fosforoxid P2O5 - 2,39 
Vanadin V 50,94  6,11 
Vanadinoxid V2O5 181,88 3,28 
Järn Fe 55,85  7,87 

 

Neddelningen av de olika LD-slaggerna  sker med hjälp av roterande provsplittrare som delar 
upp materialet i 20 fraktioner. Vidare neddelning sker med olika storlekar av statiska neddelare 
(Jones riff splitter) tills provmängderna blir nog små för att genomföra siktningsförsök (0,5-1 kg), 
magnetseparation eller för att kunna malas i skivsvängkvarn. 
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Skivsvängkvarn (Siebtechnik T100) används för att pulverisera material och det krävs ca 50 gram 
material till varje prov för att göra XRD och kemisk analys. Malningstiden (ca 30 sekunder) 
varierar med provmängden och hårdheten men partikelstorleken var under 50 µm till XRD-
analysen.  Provmängderna till SEM-analyserna var ca 1-5 gram. 

Det sker dubbla analyser av respektive finkornig LD-slagg och medelvärdet från dessa analyser 
används som ingående material till alla beräkningar. Det utförs enkel XRF-undersökning av 
storleksfraktionerna, de olika magnetsepareringarna samt för skakbordsförsöket.  

 De olika provtagnings- och karaktäriseringsmetoderna är sammanfattade i Tabell 2. 

Tabell 2. Utförda prov och karaktäriseringsmetoder för de olika åldrade LD-slaggerna, HM står 
för handmagnet. 

 Siktning Magnetseparering Malning Karaktärisering 

Prov PSD Handmagnet 
(HM) 

Lab Perm. 
rollmagnet 

Fraktion 
(HM) 

Sala 
trumsep. 

Stång-
kvarn 

XRF SEM-
EDS 

XRD 

LD1år x x x x x x x x x 
LD3år x x x x x - x x x 
LD0år x x - - - - x - - 
 

3.2 Siktning, magnetseparering och malning 
Siktning 

Torrsiktning utförs för att få en uppfattning om hur materialets partikelstorlek varierar. Detta 
sker ner till 75µm med en Ro-Tap siktutrustning. Detta utförs även för att utvärdera materialets 
storleksfördelning, alltså att kvantifiera i vilka storleksfraktioner materialet finns. Förutom att ge 
en karaktärisering av utgångsmaterialet är siktanalysen viktig för att avgöra hur den fortsatta 
bearbetningen av materialet bör ske t.ex. behov av ytterligare krossning, malning eller ge 
indikationer vilka anrikningsmetoder som kan komma ifråga.  

Siktprover utförs med hjälp av en slagsikt på torrt material. Provmängden för varje siktning är 
cirka 1-1,5 kg vilket ger fraktioner om ca 50-200 gram och varje prov siktas i 10 minuter. Detta 
utförs för att se partikelstorleksfördelningen av de olika proverna. Torrsiktning utförs med 
siktöppning på 75 µm, 150 µm, 300 µm, 600 µm, 1,18 millimeter, 2,36 millimeter, 4,75 
millimeter och 9,5 millimeter. Detta delar upp materialet i 9 fraktioner. Fraktionerna delas sedan 
ner för att ge rimliga mängder material för analyserna. D80 bestäms för proven, den 
partikelstorlek som 80 % av materialet är finare än. 

Magnetseparering 

Material för magnetseparering kombinerades till 4 fraktioner om <150 µm, 150-600 µm, 600 
µm-2,36 millimeter och >2,36 millimeter och magnetseparering utförs på varje fraktion för att se 
hur mycket magnetiskt material som föreligger i varje storleksfraktion. Dessa fraktioner delas 
sedan ner enligt tidigare nämnd provberedningsmetod i avsnitt 3.1 och förbereds för XRD och 
kemisk analys. 
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Magnetseparationen utförs med hjälp av elektromagnetisk handmagnet, framtagen vid KTH, 
som utförs på både osiktat och siktade prover. Tekniken är samma i båda fallen. Varje prov 
magnetsepareras manuellt tills allt magnetiskt material bedöms ha följt med till den magnetiska 
fraktionen. Det utförs även magnetseparering med en torr magnetisk bältseparator, se Figur 6, av 
typ Bateman Permroll, med bandhastighet på 30 cm/s, och splittläge på -20°.  En torr 
svagmagnetisk SALA trumseparator, se Figur 7, används för att undersöka om en förseparering 
kan skapa ett förkoncentrat med hög järnhalt.  Trumseparatorn har trumdiameter på 276 
millimeter och trumhastighet av ca 2 m/s. Dessa två magnetseparatorer undersöks var för sig och 
används båda på den ursprungliga finkorniga LD-slaggen. 

 
 

Figur 6.  Torr magnetisk bältseparator, av 
typ Bateman Permroll. 

 
 

Figur 7. Torr svagmagnetisk sala 
trumseparator(Mörtsellseparator). 

Malning 

Malning av material LD1år utförs med hjälp av en roterande trumkvarn/stångkvarn Ø350 x 525 
millimeter. Kvarnen körs med 25 % last av järnstänger (46 kg) och 3 kg LD1år >2,36 millimeter 
mals under 4 minuter. Siktningen av materialet utförs manuellt inför malningen med en 2,36 
millimeter siktstorlek. En siktkurva för det malda materialet skapas på samma sätt som för tidigare 
siktprover. 

Beräkning av utbyte 

Utbytet, R, av de olika elementen beräknas med hjälp av formel 3.1 och 3.2. 

 R =
Mc

Mf
∗

c
f
∗ 100 3.1 

 
R =

c ∗ (f − t)
f ∗ (c − t)

∗ 100 3.2 

Där Mc är massan av koncentratet, Mf är massan av det ingående materialet, (feed), c är vikt-% av 
analyserat ämne i koncentratet, f är vikt-% av ämnet i ingående materialet samt t är halten av 
ämnet i avfallet (tail).   
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Vid magnetsepareringarna beräknas utbytet ut via formel 3.1 utgående från det ingående 
materialet, finkornig LD-slagg. Utbytet för  fraktionerade magnetsepareringen beräknas med 
hjälp av kemiska analyserna för de olika storleksfraktionerna och av massan för det järnanrikade 
koncentratet. Samma metod gäller för Bateman Permroll och SALA trumseparator 
magnetseparationerna. 

Till den gravimetriska separationen används formel 3.2 för att beräkna utbytet till koncentratet 
för respektive ämne från den kemiska analysen. 
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3.3 Röntgendiffraktion, XRD 
Röntgendiffraktion är en viktig kvalitativ samt kvantitativ analysmetod för att karaktärisera 
kristallina material eller för att bestämma kristallstrukturer av material. Det är en väl använd 
teknik eftersom den kräver små provmängder samt att metoden är icke-förstörande så att 
proverna kan användas till andra analyser efteråt. Tekniken består i att röntgenstrålar, med 
våglängd av 1 Å (1x10-10m), beskjuts på ett kristallint material vilket ger ett unikt diffraktogram. 
Detta mönster kan sedan användas för att identifiera redan kända material (kristallina faser) 
genom att jämföra med  lagrade diffraktogram i databaser.  

En illustration om hur röntgendiffraktion fungerar kan ses i Figur 8. Huvudkomponenterna i 
röntgendiffraktionsapparaten är en röntgenstrålekälla, en provhållare och en 
röntgenstråledetektor. Strålningskällan består ofta av koppar men andra metaller kan också 
användas.  Provmaterialet är malt till ett fint pulver och applicerat i en provhållare. 
Röntgenstrålarna strålas på provytan där strålarna bryts och fångas upp av den rörliga detektorn 
som är en typ av Geiger räknare.   Vinkeln och intensiteten av de reflekterade röntgenstrålarna 

ger upphov till ett diffraktogram där intensiteten anges som funktion av infallsvinkeln 2θ, se 
Figur 8 nedan. (Warren, 1990) 

 

Figur 8. Röntgenstråle reflektion i två parallella atomplan (Warren, 1990). 

Teorin bakom XRD bygger på Braggs lag, formel 3.3, 

 nλ = 2dsinθ, 3.3 

där λ är våglängden på röntgenstrålarna, θ är infallsvinkeln för röntgenstrålarna, d är det 
interplanära avståndet mellan atomer i det undersökta materialet och n är olika heltal 1,2,3 etc. 
Braggs lag kan användas för beräkning av avståndet mellan atomplan i material, d, utifrån det 
erhållna diffraktogrammet.  (Warren, 1990)  

XRD-analys sker på pulveriserade prov vid Luleå Tekniska Universitet, LTU. 

Diffraktionsvinkeln 2θ är vald från 15° till 70° med en stegstorlek på 0,026°. Det används en 
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kopparanod, K.α1 är 1,54 Å och generatorinställningarna är 40mA och 45 kV. XRD används för 
kvalitativ analys av de olika faserna  i LD-slagg i detta arbete. 

3.4 Röntgenfluorescens, XRF  
Röntgenflourescens, eller XRF, X-ray flourescense, är en analysmetod för att bestämma 
koncentrationer av grundämnen. Detta sker genom att en högenergiröntgenstråle eller 
gammastråle strålas på provet. Sekundära röntgenstrålar, flourescens, från provet avges, detekteras 
och analyseras för att bestämma den kemiska sammansättningen. Detta fungerar eftersom atomer 
av olika slag kräver olika mycket energi för att absorbera strålningen och återge sekundär 
strålning. På detta sätt kan de olika elementen kvantifieras. (Warren, 1990) 

Denna kemiska analysering sker vid driftlaboratoriet på SSAB i Luleå. Proceduren som används 
är att ett prov tas ut och glödgas i en muffelugn vid 950°C i minst fyra timmar, vikten före och 
efter glödningen antecknas och differensen utgör glödningsförändringen, GLF.  Det är framför 
allt kol i form av karbonater och bundet vatten som bidrar till viktminskning, en negativ GLF. 
Oxidation av metalliska element, som Fe, ger en viktökning. En del glödgat prov blandas med 
fyra delar litiumtetraborat i en degel (95 % Pt/55Au) med tillsatt litiumjodid som släppmedel. 
Denna blandning smälts i en smältutrustning (Pearl’X3) vid 1200°C i sex minuter och gjuts i en 
degel till en glassmälta.  Kalla prov undersöks med röntgenfluorescensspektrometer (WD-XRF). 
XRF-utrustningen är av modell ARL 9800 XP, anodmaterialet är rodium och analyserna sker 
vid 40kV/70mA med en mättid på 30 sekunder. Elementanalyserna är omräknade till oxider och 
ingen analys är gjord för att bestämma oxidationstalen för de olika elementen. 

3.4.1 LECO förbränningsanalys 
LECO förbränningsanalys används för att analysera C och S innehållen i proven med 
instrumentet LECO CS444. Provet vägs i en keramisk degel och volfram tillsätts som accelerator 
för att underlätta förbränningen genom att höja temperaturen. Förbränningen sker i en HF-ugn 
(Hög frekvens) med syretillförsel så att kol och svavel oxiderar. En IR detektor används för 
kvantifiering av C och S i provet genom att analysera avgaserna vid förbränningen. 

  



26  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

3.5 Svepelektronmikroskop och Energi dispergerande Spektroskopi, SEM-

EDS 
Svepelektronmikroskop är ett så kallat elektronmikroskop som använder en elektronstråle med 
energier upp mot 40 keV för att skapa detaljerade bilder av olika föremål. Tekniken består i att 
en fin elektronstråle skjuts ner mot föremålet i ett svepande mönster av parallella linjer över 
analysytan. Sekundära elektroner med betydligt lägre energier (upp till 50eV) än elektronstrålen 
frigörs när provet blir bombarderat med elektroner som i sin tur kan detekteras med hjälp av en 
detektor som känner av energin av de sekunda elektronerna i varje punkt av analysytan, se Figur 
9. Detta framkallar en svartvit bild av provytan där ljusintensiteten i varje bildpunkt beror av 
mängden sekundära elektroner som frigörs. Ljusa områden har bättre ledningsförmåga än mörka 
och släpper ifrån sig mer sekundära elektroner. (Egerton, 2005) 

 

Figur 9. Principbild av SEM-utrustning (Egerton, 2005). 

Förstoringen för ett svepelektronmikroskop ligger vanligen mellan 10 till 200 000 gånger med en 
upplösning mellan 4 till 10 nanometer (40-100 Å). Det svepelektronmikroskop som har använts i 
detta arbete är en SEM kombinerad med energi dispergerande spektroskopi (EDS). EDS används 
för att göra punktanalys med svepelektronmikroskopet för att kunna bestämma den kemiska 
sammansättningen. Tekniken fungerar genom att en riktad elektronstråle träffar analyspunkten 
och energi och intensitetsdistribution av de skapade röntgenstrålarna uppmäts. (Egerton, 2005) 

De prover som undersöks med SEM-EDS är ett helhetsprov och storleksfraktionen 1,18–2,36 
millimeter för både LD1år och LD3år. Gjutna epoxypuckar med provmaterialen tillverkas av de 
olika fraktionerna. Dessa puckar slipas och poleras samt beläggs med en tunn kolhinna. Proven 
analyseras i SEM-EDS för att undersöka hur föroreningsämnen sitter i materialet samt 
elementfördelningen vid punktanalysering. De olika elementen antas föreligga i olika 
oxidationsformer och syrehalten beräknas utifrån detta antagande istället för att använda den 
uppmätta halten för syre.  
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3.6 Briketteringsförsök 
Brikettillverkning sker i BDX Industri ABs brikettfabrik vid SSAB i Luleå. Tester utförs för att 
göra briketter med inblandning av obehandlad 0-5 millimeter LD-slagg. Magnetseparering 
kunde inte utföras på finkornig LD-slagg för att skapa ett magnetiskt koncentrat för 
brikettförsök. Detta var inte möjligt på grund av att restmaterialhanteringsanläggningen var ur 
drift då detta examensarbete genomfördes. Den brikettblandningen som används vid 
briketteringsförsöket presenteras i Tabell 3. 10 procentenheter av den förblandade mixen byts ut 
mot finkornig LD-slagg, vilket motsvarar 180 kg/sats. 

Tabell 3. Brikettrecept för referens och slaggbriketter till briketteringsförsök. 

  Referens Slagg 
 Vikt-% Vikt-% 

Mix 79 69 
Sot 8,3 8,3 
Stoft 0 0 
Cement 12 12 
Vatten 0,4 0,4 
LD-slagg 0 10 

 

Kvaliteten på de tillverkade briketterna undersöks med hjälp av TTH-test och jämförs med 
referensbriketter för att se hur hållfastheten påverkas när finkornig, icke-magnetseparerad LD-
slagg inblandas. 

Brikettförsöket utförs i brikettfabriken genom att referensbriketter tas ut före med ordinarie 
blandning. Därefter tas det ut briketter med testblandningen. Av varje typ av briketter tas det ut 
material så att det räcker till att göra 4-5 TTH-test. Detta utförs för att se hur hållfastheten av 
briketterna förändras med härdningstiden. Testet utförs efter 43 h, samt i en veckas intervaller 
under de 6 påföljande veckorna. 

15 kg briketter används till varje TTH-test. Det går åt 60-80 kg av vardera typen av briketter, 
referens och testbriketter.  

TTH-tester utförs kontinuerligt på briketter uttagna vid brikettfabriken som härdat 24 timmar 
samt på briketter som härdat i ca 28 dygn innan de går in i masugn. Analyserna utförs på 
vardagar, ej helger, vilket gör att prover tagna på fredag och lördag inte kan användas eftersom 
de hinner härda för länge och hinner bli för hårda innan analysering utförs. Daglig provtagning 
sker även på råmaterialhanteringen för brikettflödet in i masugn.  Dessa prover sker för att 
kontrollera TTH för de färdighärdade briketterna som chargeras till masugnen. Kravet är att 
TTH ska vara 60 vikt-% eller mer. (Su, et al., 2006) (Jansson, et al., 2005)  
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3.7 Gravimetrisk separationsmetod 
Skakbordsförsök 

Skakbordsförsöket utförs med ett Wilfley skakbord, se Figur 10, och material LD1år. Ungefär 
3,4kg prov används där material >2,36 millimeter siktas av. Återstoden <2,36 millimeter delas 
ner för att ge en provvikt på ca 1,2 kg. 

 

Figur 10. Wilfley skakbordsuppsättning. 

LD1år <2,36 millimeter matas manuellt på skakbordet i små doser så det suspenderar i vattnet. 
Tre produkter erhålls; koncentrat, mellanprodukt och restprodukt. Produkterna dekanteras och 
torkas enligt tidigare nämnd torkningsprocess i avsnitt 3.1. De torkade proven undersöks med 
XRF. 
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4 RESULTAT 

4.1 Karaktärisering av finkornig LD-slagg 
Finkornig LD-slagg är analyserad enligt nedanstående Tabell 4 där de olika åldrade LD-slaggernas 
kemiska sammansättningar är representerade. Det framgår att LD-slagg till störst del består av, i 
avtagande ordning; CaO, Fe, MgO och SiO2. Fukthalten för proverna varier mellan 5 och 8 
vikt-%. Det finns variationer mellan de olika proverna där det äldsta provet, LD3år, har något 
lägre Fe-halt i kombination med högre CaO-halt gentemot de andra proven. Fe-halterna 
varierar från 17,7 till 19,8 vikt-%. LD3år har också högsta halterna av P2O5 och V2O5. Dessa 
halter varierar mellan 0,5-0,6 vikt-% respektive 4-4,6 vikt-% för de tre slaggproven.  

Glödningsförändringarna är alla negativa, vilket innebär att det sker viktminskning för alla tre 
prover. Mest vikt förlorar LD1år (-2,6 vikt-%). 

Tabell 4. Kemiskanalys av osiktade LD-slaggprov, XRF. 

Prov Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

 Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) Vikt(%) 

LD1år 19,03 41,20 8,08 3,60 0,52 1,29 9,65 4,03 1,43 -2,55 

LD3år 17,66 43,14 8,19 3,92 0,60 1,04 9,33 4,63 1,57 -1,85 

LD0år 19,83 41,17 8,63 3,75 0,54 2,09 8,37 4,00 1,41 -1,25 
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Partikelstorleksfördelning för de olika åldrade LD-slaggerna presenteras i Figur 11 nedan. 
Diagrammet visar att LD1år har minst andel grovt material. LD3år har lite mer grovt material 
och den färska slaggen, LD0år, som enbart är siktad har ännu grövre partikelstorleksfördelning på 
grund av att den är siktat på grövre siktduk med kvadratisk maskstorlek på 10 millimeter istället 
för 5 millimeter på grund av driftstörningar i materialhanteringsprocessen. Diagrammet visar att 
d80 är 3,2; 4,3 samt 5,9 millimeter för LD1år, LD3år respektive LD0år. 

 

Figur 11. Partikelstorleksfördelning av LD1år, LD3år och LD0år. 
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XRF-resultat för LD1år 

Den kemiska analysen, se Tabell 5, visar på att Fe, MnO, SiO2 halterna ökar med ökad 
partikelstorlek. Fe-halten är mellan 21,1 och 21,8 vikt-% för fraktionerna >600µm. För 
fraktionen <600µm minskar Fe-halten från 18,7 till 15,4 vikt-%. Halten av CaO är väldigt lika 
mellan de olika fraktionerna och varierar mellan 40,5 till 42,0 vikt-%. P2O5 minskar för de allra 
finaste fraktionerna, <75µm, från mellan 0,50 och 0,57 vikt-% till 0,37 vikt-%. Vanadinhalten, 
V2O5, ökar med ökad partikelstorlek från 3,3 till 4,5 vikt-%.  

Glödningsförändringen, GLF, visar på att provvikten minskar med minskad partikelstorlek och är 
lägst för minsta fraktionen <75µm med en viktminskning med 11,2 vikt-%. För de 3 grövsta 
fraktionera, material >1,18 millimeter, så ökar dock provvikten, från 1,1 till 2,2 vikt-%.  

Tabell 5. Fraktionerad kemisk analys av torrsiktad LD1år, XRF. 

Sikt  Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

µm  Vikt% Vikt%  Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% 

4750 21,80 41,24 8,93 3,98 0,56 1,41 8,30 4,45 1,69 2,20 

2360 20,34 41,79 8,96 3,90 0,57 1,86 8,86 4,53 1,65 1,70 

1180 21,52 40,99 8,14 3,80 0,55 1,42 9,12 4,36 1,50 1,10 

600 21,05 40,48 8,13 3,62 0,52 1,36 9,61 4,10 1,45 -0,10 

300 18,68 41,04 8,40 3,59 0,54 1,21 10,01 3,99 1,41 -2,60 

150 17,04 41,42 8,51 3,45 0,55 1,15 9,81 3,95 1,38 -4,90 

75 16,73 40,86 7,38 3,42 0,50 1,14 9,77 3,79 1,36 -7,40 

fines 15,36 41,98 5,92 3,22 0,37 1,06 9,43 3,29 1,16 -11,18 

  



32  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

XRD-resultat för LD1år 

XRD-analyser resulterar i att kemiska föreningar enligt Figur 12 och Tabell 6 kan identifieras i 
LD1år. Förutom dessa ämnen har två olika former av kalciumferrit detekterats som srebrodolskit, 
Ca2Fe2O5, och brownmillerit, Ca2(Al,Fe)2O5. Spinellen magnesioferrit, MgFe2O4 är också 
detekterad. Det framgår av den fraktionerade XRD-analysen att kalcit är mer dominerande i de 
fina fraktionerna se BILAGA 1. 

 

Figur 12. XRD-diffraktogram för LD1år. 

Tabell 6. Mönsterlista för XRD- diffraktogram till LD1år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Kalk CaO 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
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SEM-EDS-resultat för LD1år 

LD1år är analyserad med SEM-EDS som ett översiktsprov samt för fraktionen 1,18–2,36 
millimeter. Det framgår av analyserna att det metalliska järnet framförallt finns i små kluster av 
metalldroppar. De olika faserna i LD-slaggen är presenterade som elementsammansättningar, se 
Tabell 33 i BILAGA 2. 

Figur 13 och Tabell 7 beskriver LD1år, SEM-bild 1. Provet visar att metalliskt järn finns i 
spektrum 1-3, ca 130µm respektive ca 30µm stora. Spektrum 4 och 5 beskriver en (Fe,Mg)O fas, 
där kornen är ca 50µm stora. Spektrum 6-9 beskriver enmatris av kalciumsilikat med 
inneslutningar. Det kan ses att vanadinhalten varierar från 0,4 till 2,9 mol-% och fosfor varierar 
från 0,4 till 1,0 mol-% i denna fas.  

 

Figur 13. LD1år, SEM-bild 1. 

Tabell 7. EDS-Punktanalys av LD1år, SEM-bild 1, mol-%, balanserade med syre. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1                   50 50 

Spektrum 2                   50 50 

Spektrum 3         0,7         49,3 50 

Spektrum 4 29,61    0,69   0,19 2,9 16,56 50,05 

Spektrum 5 28,38       0,67     0,19 2,71 17,98 50,05 

Spektrum 6     10,65 0,45 31,21   0,41   0,47 0,83 55,97 

Spektrum 7   0,24 9,72 1,04 26,53 0,67 2,88     0,72 58,2 

Spektrum 8   11,32 0,42 29,91 0,27 0,51  0,36 0,72 56,49 

Spektrum 9 1,04 0,21 11,98 0,48 26,18 0,22 0,55   0,47 1,94 56,93 
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Figur 14 och Tabell 8 beskriver LD1år, SEM-bild 7. Spektrum 1-4 beskriver järnpartiklar som 
ingår i ett kluster av små, <10µm metalliska järndroppar. Spektrum 5-9 beskriver (Fe, Mg, 
Mn)O föreningar med låga halter Ca 0,7-2,2 mol-%. Punkterna 10-12 beskriver 
kalciumsilikatfaser som är lite större korn (50-100µm), dessa innehåller inneslutningar av både 
vanadin och fosfor (0,5-2,0 mol-% V, 0,6-1,2 mol-% P). 

 

Figur 14. LD1år, SEM-bild 7. 

Tabell 8. EDS-Punktanalys av LD1år, SEM-bild 7, mol-%, balanserade med syre. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1         0,65         49,35 50 

Spektrum 2         0,66   0,13     49,11 50,1 

Spektrum 3     0,72     49,28 50 

Spektrum 4         0,68         49,32 50 

Spektrum 5 20,87       1,37     0,22 4,25 23,24 50,1 

Spektrum 6 24,22       0,86   0,11 0,19 3,66 20,85 50,1 

Spektrum 7 15,76    2,23  0,11 0,2 5,45 26,12 50,1 

Spektrum 8 22,84       1,28   0,11 0,23 4,03 21,37 50,1 

Spektrum 9 28,62       0,67     0,2 2,96 17,5 50,1 

Spektrum 10  0,45 10,44 0,61 30,09 0,25 0,51  0,3 1,04 56,3 

Spektrum 11   0,45 10,05 0,63 30,65 0,25 0,49   0,31 1,06 56,1 

Spektrum 12   0,67 10,49 1,19 26,16 0,59 2,01     0,78 58,1 

 

Det har även analyserats fler punkter för LD1år där metalliskt järn är detekterat med låga halter 
vanadin och fosfor, se BILAGA 2. Dessa analyser visar även de på att metalliskt järn innehåller 
små mängder vanadin, 0-0,7 mol-%, och även i få fall fosfor, 0-0,34 mol-%. Det framgår även att 
i wustitfasen (Fe,Mg)O är oftast endast vanadin detekterad, 0-0,1 mol-%. 
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Fosfor och vanadin är uteslutande inkluderade i kalciumsilikatfasen och varierar mellan 0,42–
0,94 respektive 0,7-2,21 mol-%. Den högsta vanadinhalten uppmättes i kalciumferritfasen om 
3,14 mol-% där även Fe ingår om 15,8 mol-%, se Figur 38 i BILAGA 2. 

XRF-resultat för LD3år 

Den kemiska analysen, se Tabell 9, för LD3år visar även den på att Fe, MnO, SiO2 halterna ökar 
med ökad partikelstorlek. Fe-halten är mellan 19,4 och 21,4 vikt-% för fraktionerna >600µm. 
<600µm minskar Fe-halten från 17,6 till 12,9 vikt-%. Halten av CaO är väldigt lika mellan de 
olika fraktionerna och varierar mellan 42,0 till 44,5 vikt-%. P2O5 minskar för de allra finaste 
fraktionera, <150µm från 0,59–0,63 till 0,40–0,55 vikt-%. Vanadinhalten, V2O5, ökar med ökad 
partikelstorlek från 3,7 till 5,0 vikt-%.  

Glödningsförändringen, GLF, visar på att provvikten minskar med minskad partikelstorlek och är 
lägst för minsta fraktionen <75µm med en viktminskning med 11,9 vikt-%. För de 4 grövsta 
fraktionera, material >600µm, så ökar dock provvikten, från 0,5 till 1,7 vikt-%.  

Tabell 9. Fraktionerad kemisk analys av torrsiktad LD3år, XRF. 

Sikt  Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

µm  Vikt% Vikt%  Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% 

4750 19,44 43,12 8,67 4,33 0,63 1,39 8,64 4,98 1,64 1,70 

2360 20,96 42,39 8,35 4,07 0,61 1,34 8,40 4,88 1,68 2,20 

1180 21,36 42,01 8,16 3,99 0,59 1,10 8,68 4,69 1,56 1,80 

600 19,58 42,55 8,00 4,04 0,59 1,11 9,40 4,70 1,57 0,50 

300 17,63 42,68 8,45 3,95 0,60 1,05 9,91 4,52 1,52 -1,60 

150 16,17 42,63 8,66 3,70 0,61 1,00 9,80 4,34 1,47 -4,20 

75 15,72 42,07 7,46 3,62 0,55 0,95 9,83 4,16 1,43 -7,00 

fines 12,87 44,50 5,67 3,37 0,40 0,83 9,59 3,72 1,21 -11,90 
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XRD-resultat för LD3år 

XRD-analyserna resulterar i att kemiska föreningar presenterade i Figur 15 och Tabell 10 kan 
identifieras i LD3år. Förutom dessa ämnen har en annan form av kalciumferrit srebrodolskit 
detekterats. Det framgår även för LD3år av den fraktionerade XRD-analysen att kalcit är mer 
dominerande i de fina fraktionerna se BILAGA 1. 

 

Figur 15. XRD-diffraktogram för LD3år. 

Tabell 10. Mönsterlista för XRD-diffraktogram för LD3år. 

Mineralnamn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 

Larnit Ca2SiO4 
Kalk CaO 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalcit CaCO3 
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SEM-EDS-resultat för LD3år 

LD3år är analyserad i 2 SEM-prov där det första är ett översiktsprov och det andra är från 
fraktionen u1,18–2,36 millimeter. Analyserna visar metalliskt järn finns i finpartikulära kluster. 
Mineral är identifierade som kalciumsilikat (Ca2SiO5), wustit,(Fe/Mg)O, kalciumferrit 
(Ca2Fe2O5). Det kan även ses att vanadin är mest förekommande i kalciumsilikat. 

Figur 16 och Tabell 11 visar SEM-bild 2, LD3år där punkterna 1-4 beskriver järndroppar i ett 
komplex med en kalciumsilikat matrix. Partikelstorleken på järndropparna är 5-10µm. Spektrum 
5,6 och 9 beskriver punkter där kalciumsilikat är dominerande. Punkt 9 skiljer sig lite från de 
andra eftersom att halten vanadin är betydligt högre 1,9 mot 0,3 %. Spektrum 7 och 8 består av 
(Fe,Mg)O där punkt 8 har högre Mg-halt. 

 

Figur 16. LD3år, SEM-bild 2. 

Tabell 11. EDS-Punktanalys av LD3år, SEM-bild 2, mol-%, balanserade med syre. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1     1,25  0,15   48,49 50,1 

Spektrum 2     1,13  0,16   48,59 50,1 

Spektrum 3 0,45  0,84  4,44  0,21  0,61 42,88 50,6 

Spektrum 4 0,28  0,77  2,16  0,27  0,24 45,7 50,6 

Spektrum 5  0,32 10,53 0,42 31,09 0,16 0,3  0,29 0,94 56,0 

Spektrum 6  0,3 10,24 0,52 31,65  0,33  0,28 0,84 55,8 

Spektrum 7 19,98    1,25  0,13 0,17 5,57 22,75 50,1 

Spektrum 8 30,18    0,84   0,23 2,69 16 50,1 

Spektrum 9 0,29 0,55 10,22 0,83 27,26 0,51 1,89  0,13 0,77 57,5 
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Figur 17 och Tabell 12 visar SEM-bild 7, LD3år. I detta område finns ett kluster av små 
järndroppar, punkt 1-4. Spektrum 5 och 6 beskriver föreningar mellan Fe, Mg och O, vilket är 
det sintrade området men punkt 7 är kalciumferrit som har ungefär samma nyans som (Fe,Mg)O 
spektrum. Spektrum 8-10 beskriver typiska kalciumsilikat områden och även här är vanadin och 
fosfor associerat med denna fas. Punkt 7 har även hög halt vanadin på 3 mol-%. 

 

Figur 17. LD3år, SEM-bild 7. 

Tabell 12. EDS-Punktanalys av LD3år, SEM-bild 7, mol-%, balanserade med syre. 

Spektrum Mg Al Si P S Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1   0,58   0,47     48,67 50,3 

Spektrum 2   0,41   0,63     48,76 50,2 

Spektrum 3   0,31   0,48     49,05 50,2 

Spektrum 4   0,56   0,65  0,14   48,27 50,4 

Spektrum 5 22,22     0,79   0,17 3,61 23,16 50,0 

Spektrum 6 17,12     1,49    4,89 16,5 50 

Spektrum 7 0,58 3,54 0,85   22,77 2,25 3,12  0,31 11,81 54,8 

Spektrum 8  0,3 11,68 0,45 0,23 29 0,18 0,33  0,28 0,74 56,8 

Spektrum 9 0,31 0,32 11,54 0,44  28,87 0,18 0,34  0,34 1,15 56,5 

Spektrum 10  0,36 12 0,44  28,94  0,51  0,25 0,68 56,8 

 

Det har även analyserats fler punkter för LD3år där metalliskt järn är detekterat utan innehåll av 
V och P, se BILAGA 2. Det framgår även att i fasen (Fe,Mg)O är endast vanadin (0-0,22 mol-%) 
detekterat. Kalciumsilikatfasen är tydligt den som bär vanadin och fosfor, med halter om 0,3-3,2 
mol-% respektive 0-1,22 mol-%. Det finns även kalciumsilikat med extra hög vanadinhalt på 
9,1–9,3 mol-%. I kalciumferritfasen uppmättes högsta vanadinhalten till 2,17 mol-%. 
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4.2 Magnetseparering 
Handmagnetseparering 

LD1år 

Handmagnetseparering av LD1år, se Tabell 13, visade att 20,6 vikt-% av materialet är 
magnetiskt. Järnhalten ökar från 19,0 till 31,4 vikt-% och järnutbytet blir ca 34 vikt-% för den 
magnetiska fraktionen. CaO, SiO2 och MgO följer hellre den omagnetiska fraktionen då 
utbytena till magnetiska fraktionen är 16,4; 16,7 respektive 15,3 vikt-%.  P2O5 och V2O5-
halterna minskar från 0,52 respektive 4,0 vikt-% till 0,41 respektive 3,3 vikt-%. Utbytena för 
dessa ämnen är 16,3 respektive 16,7 vikt-%. Glödningsförändringen visar på en viktökning av 
0,8 vikt-% för den magnetiska fraktionen samt en vikt minskning på 3,2 vikt-% för den 
omagnetiska fraktionen. Viktökningen beror främst på oxidation av järn till järnoxid medan 
viktminskningen beror av att bundet vatten och karbonater avgår från provet. 

Tabell 13. Materialbalans och kemisk analys, XRF, för handmagnetseparering av LD1år, ca 1år 
gammal finkornig LD-slagg. 

LD1år Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Ingående 100 19,03 41,20 8,08 3,60 0,52 1,29 9,65 4,03 1,43 -2,55 

Mag 20,6 31,38 32,76 6,53 3,05 0,41 1,16 7,13 3,26 1,22 0,80 

Omag 79,4 16,49 43,19 8,21 3,75 0,55 1,32 10,00 4,26 1,48 -3,20 

Utbyte mag  34,0 16,4 16,7 17,5 16,3 18,6 15,3 16,7 17,7  

 

Magnetseparering med svagmagnetisk trumseparator ger en magnetisk fraktion på 6,6 vikt-% 
med en järnhalt på 44,8vikt-% vilket resulterar i ett utbyte på 15,5 vikt-%. P2O5 och V2O5-
halterna minskar från 0,52 respektive 4,0 vikt-% till 0,25 respektive 2,0 vikt-% och utbytena för 
dessa ämnen är 3,2 respektive 3,3 vikt-%. Den omagnetiska fraktionen är inte analyserad för 
kemisk sammansättning. Magnetseparation med bandmagnetseparator ger en magnetisk fraktion 
på 56,8 vikt-% med en järnhalt på 20,2 vikt-% vilket resulterar i ett utbyte på 60,3 vikt-%. P2O5 
och V2O5-halterna är i princip oförändrade vid 0,5 respektive 4,0 vikt-% och utbytena för dessa 
ämnen är 55,7 respektive 56,6 vikt-%, se BILAGA 3, Tabell 44 och Tabell 45. 
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LD3år  

Handmagnetseparering av LD3år, se Tabell 14, visade att 15,5 vikt-% av materialet är 
magnetiskt. Järnhalten ökar från 17,7 till 30,5 vikt-% och järnutbytet är ca 26,7 vikt-% för den 
magnetiska fraktionen.  CaO, SiO2 och MgO följer hellre den omagnetiska fraktionen då 
utbytena till magnetiska fraktionen är 12,3, 12,4 respektive 12,7 vikt-%.  P2O5 och V2O5-
halterna minskar från 0,60 respektive 4,6 vikt-% till 0,48 respektive 3,9 vikt-% och utbytena för 
dessa ämnen är 12,6 respektive 13,1 vikt-%. Glödningsförändringen visar på en viktminskning 
om 0,1 vikt-% för den magnetiska fraktionen samt en viktminskning på 2,0 vikt-% för den 
omagnetiska fraktionen. 

LD3år magnetiska delen är korrigerad eftersom metalliskt Fe (droppar) var avlägsnade innan den 
kemiska analysen. Denna del är adderad efteråt och kemiska analysen är uppdaterad efter detta. 

Tabell 14. Materialbalans och kemisk analys, XRF, för handmagnetseparering av LD3år, ca 3år 
gammal finkornig LD-slagg. 

LD3år Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Ingående 100 17,66 43,14 8,19 3,92 0,60 1,04 9,33 4,63 1,57 -1,85 
Mag 15,5 30,50 34,35 6,55 3,49 0,48 1,18 7,64 3,91 1,34 -0,07 
Omag 84,5 17,07 43,76 8,12 4,00 0,60 1,06 9,35 4,66 1,57 -2,00 
Utbyte mag  26,7 12,3 12,4 13,8 12,6 17,5 12,7 13,1 13,2  

 

Magnetseparering med svagmagnetisk trumseparator ger en magnetisk fraktion på 3,9 vikt-% 
med en järnhalt på 34,5 vikt-% vilket resulterar i ett järnutbyte på 7,7 vikt-%. P2O5 och V2O5-
halterna minskar från 0,60 respektive 4,6 vikt-% till 0,35 respektive 2,9 vikt-% och utbytena för 
dessa ämnen är 2,3 respektive 2,5 vikt-%. Den omagnetiska fraktionen är inte analyserad för 
kemisk sammansättning. Magnetseparation med bandmagnetseparator ger en magnetisk fraktion 
på 37,2 vikt-% med en järnhalt på 19,3 vikt-% vilket resulterar i ett utbyte på 40,6 vikt-%. P2O5 
och V2O5-halterna är i minskar från 0,60 respektive 4,6 vikt-% till 0,54 respektive 4,3 vikt-%. 
Utbytena för dessa ämnen är 33,8 respektive 34,2 vikt-%, se BILAGA 3, Tabell 46 och Tabell 
47. 
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LD0år 

Handmagnetsepareringsresultatet av LD0år, presenteras med materialbalans och kemiskanalys i  
Tabell 15. 27,1 vikt-% av materialet går till den magnetiska fraktionen. Järnhalten ökar från 19,8 
till 31,2 vikt-% och järnutbytet är ca 42,8 vikt-% för den magnetiska fraktionen.  CaO, SiO2 och 
MgO följer hellre den omagnetiska fraktionen då utbytena till magnetiska fraktionen är 21,7, 
23,9 respektive 20,0 vikt-%.  P2O5 och V2O5-halterna minskar från 0,54 respektive 4,0 vikt-% 
till 0,44 respektive 3,3 vikt-%. Utbytena för dessa ämnen är 22,3 respektive 22,4 vikt-%. 
Glödningsförändringen visar på en viktökning om 1,3 vikt-% för den magnetiska fraktionen samt 
en viktminskning på 1,2 vikt-% för den omagnetiska fraktionen. 

Tabell 15. Materialbalans och kemisk analys, XRF, för handmagnetseparering av LD0år, siktad 
med 10x10mm maskor. 

LD0år Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 GLF 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Ingående 100 19,83 41,17 8,63 3,75 0,54 2,09 8,37 4,00 1,41 -0,25 

Mag  27,1 31,23 32,91 7,61 3,08 0,44 1,38 6,18 3,3 1,26 1,3 

Omag 72,8 17,0 43,8 9,37 3,81 0,58 1,54 9,33 4,14 1,41 -1,2 

Utbyte mag  42,8 21,7 23,9 22,3 22,3 17,97 20,0 22,4 24,3  
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4.2.1 Fraktionerad magnetseparation 
Det framgår av Tabell 16 att de olika storleksfraktionerna för LD1år är jämstora och endast den 
finaste fraktionen avviker och är mindre på ca 19 vikt%.  LD3år har mest material i den grövsta 
fraktionen, >2,36 millimeter där ca 32 vikt-% av materialet är förelagt. Den finaste fraktionen 
utgör ca 20 vikt% av LD3år.  

Tabell 16. Partikelstorleksfördelning för LD1år och LD3år 

Storleksfraktioner LD1år LD3år 

(mm) Massdistribution (%) Massdistribution (%) 

>2,36 26,5 32,0 

0,6 25,5 23,5 

0,15 28,6 24,3 

<0,15 19,4 20,2 

 

Partikelstorleksfördelningarna efter magnetseparering med handmagnet för LD1år och LD3år 
presenteras i Figur 18 nedan. Grafen visar på att det anrikade magnetiska materialet är mer 
finkornigt än det omagnetiska materialet över hela storleksfördelningen. Detta gäller för bägge 
proven. Det framgår även att de magnetanrikade LD1år och LD3år har nästintill identiska 
partikelstorleksfördelningar med d80 om ca 2,3 millimeter. Det omagnetiska materialet är något 
finare för LD1år med d80 om ca 3,3 millimeter mot LD3år med d80 om ca 4 millimeter. 

 

Figur 18. Partikelstorleksfördelning för magnetiskt respektive omagnetiskt material för LD1år och 
LD3år. 
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LD1år 

Resultatet av sammanställningen för LD1år visar att 25,6 vikt-% av det fraktionerade materialet 
är magnetiskt med ett beräknat medelvärde för Fe-halten på 25,4 vikt-%. P2O5 och V2O5-
halterna är beräknade till medelvärdena 0,44 respektive 3,6 vikt-%. 

Fe-fördelning i LD1år 

LD1år har trender enligt Figur 19, där Fe-halten ökar med ökad partikelstorlek. För det 
magnetiska materialet är halten högst för storleksfraktionen 0,6-2,36 millimeter med 32,4 vikt-%. 
Utbytet för Fe till magnetiska materialet är bäst för den minsta fraktionen <150µm (42,9 vikt-%) 
och därefter storleksfraktionen 0,6-2,36 millimeter på 41,8 vikt-%.  Det är fraktionen >2,36 
millimeter som ger sämst utbyte, 25 vikt-% av järnet i den storleksfraktionen hamnar i det 
magnetiska koncentratet. 

 

Figur 19. Fe-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD1år. 

  

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

>2,360,60,15<0,15

Fe
-h

al
t (

%
) 

Storleksfraktion (mm) 

Omag Mag

75,0 

58,2 
68,0 

57,1 

25,0 

41,8 
32,0 

42,9 

>2,360,60,15<0,15

Fe
-u

tb
yt

e 
(%

) 

Storleksfraktion (mm) 

Omag Mag



44  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

Vanadin och fosfor-fördelning i LD1år 

V2O5-halten är både för magnetiskt och icke-magnetiska materialen kring 3,5 vikt-% för 
fraktionen <150µm. Ökad partikelstorlek ger en linjär ökning av V2O5-halten i den omagnetiska 
fraktionen till 4,8 vikt-% för storleksfraktionen >2,36 vikt-%.  V2O5-halten för det magnetiska 
materialet ökar i lägre takt till ca 4 % för den grövsta storleksfraktionen. Det högsta utbytet till 
det magnetiska materialet, 37,8 vikt-%, erhålls för storleksfraktionen <150µm. För de grövre 
fraktionerna minskar utbytet kraftigt till 20, 23 och 15,4 vikt-% för storleksfraktionerna 0,15–0,6, 
0,6-2,36 och >2,36 millimeter, se Figur 20. 

 

Figur 20. V2O5-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD1år. 

P2O5 följer vanadintrenderna till hög grad. P2O5-halten mellan magnetiskt och omagnetiskt 
material är lika för den finaste storleksfraktionen <150µm. För de 3 grövre fraktionerna är 
halterna omkring 0,6 vikt-%.  P2O5-utbytet är lik den för V2O5, se Figur 21. 

 

Figur 21. P2O5-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD1år. 
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LD3år 

Resultatet av sammanställningen för LD3år visar att 19,4 vikt-% av det fraktionerade materialet 
är magnetiskt med ett beräknat medelvärde för Fe-halten på 23,6 vikt-%. P2O5 och V2O5-
halterna är beräknade till medelvärdena 0,51 respektive 4,2 vikt-%. 

Fe-fördelning i LD3år 

LD3år skiljer sig en del från LD1år då Fe-halten generellt är lägre, se Figur 22. Den magnetiska 
fraktionen >2,36 skiljer sig och har högre Fe-halt än i LD1år, 31,6 mot 27,6 vikt-%.  Generellt 
är utbytet för Fe lägre för varje storleksfraktion i jämförelse med LD1år men trenden mellan dem 
är liknande.  Det högsta utbytet sker i fraktionen <150µm följt av fraktionen 0,6-2,36 
millimeter, med utbyte om 33,1 respektive 32,0 vikt-% till den magnetiska fraktionen. Utbytet 
för den grövsta storleksfraktionen är 18 vikt-%, 7 procentenheter lägre än för LD1år. 

 

Figur 22. Fe-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD3år. 
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Vanadin och fosfor-fördelning i LD3år 

V2O5-halt och utbyte ses i Figur 23 där halten mellan magnetiskt/omagnetiskt är lika för 
storleksfraktionerna under 600µm. För storleksfraktionerna över 600µm är halten något lägre för 
det magnetiska materialet, 4,2 vikt-% mot ca 5 vikt-% för det omagnetiska materialet.  V2O5-
utbytet är högst i den fina storleksfraktionen <150µm (29,5 vikt-%) medan den grövsta 
fraktionen >2,36 millimeter ger lägst (9,7 vikt-%).  

 

Figur 23. V2O5-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD3år. 

 

P2O5-fördelningen i LD3år presenteras i Figur 24. Det framgår att i den finaste storleksfraktionen 
delas P2O5 jämnt mellan det magnetiskt och omagnetiskt materialet. Separation sker däremot i 
storleksfraktionerna som är större än 150µm, där mer fosfor går till den omagnetiska delen. P2O5-

halten för det omagnetiska materialets grövsta storleksfraktioner är ca 0,6 vikt-% medan de 
magnetiska storleksfraktionerna varierar mellan 0,51 och 0,56 vikt-%.  Utbytena till det 
magnetiska materialet blir liknande det för V2O5.  

 

Figur 24. P2O5-halt och utbyte för fraktionerad magnetseparering av LD3år. 
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4.2.2 Malning och magnetseparering av grovt material i LD1år 
Resultatet från malning av LD1år >2,36 millimeter i stångkvarn. 29,3  vikt-% av materialet är 
grövre än 2,36 millimeter och innehåller ca 28,2  vikt-% av den totala järnmängden i LD1år. 
Järnhalten för fraktionen är 20,8 vikt-%, se Tabell 17 och Tabell 18.  

Tabell 17. Vikt och Fe-fördelning för siktning av LD1år vid 2,36mm. 

 Vikt(%) Fe- distribution (%) 

>2,36mm 29,31 28,15 

<2,36mm 70,69 71,85 

 

Figur 25 presenterar partikelstorleksfördelningen för det malda provet respektive originalprovet, 
LD1år. Det framgår av diagrammet att allt malt material är finare än 4,75millimeter och att 98,1 
vikt-% av materialet är finare än 2,36 millimeter. D80 för det malda materialet är ca 1,3 
millimeter  

 

Figur 25.  Partikelstorleksfördelning för malt material och originalbrevet, LD1år. 
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Det malda materialet magnetsepareras och resultatet presenteras i Tabell 18. Det framkommer att 
21,8 vikt-% av materialet är magnetisk och Fe-halten är 33,6  vikt-%, P2O5-halten är 0,43 vikt-% 
samt V2O5-halten är 3,46 vikt-%. Respektive utbyten är 35,2, 16,6 samt 16,8 vikt-% vilket är en 
ökning från 25,0 till 35,2 vikt-% (10,2 procentenheter) för Fe, en ökning för P2O5 från 14,9 till 
16,6  vikt-% (1,7 procentenheter) samt en ökning för V2O5 från 15,4 till 16,8 vikt-% (1,4 
procentenheter), se Figur 19 till Figur 21. 

Tabell 18. Magnetseparering med massbalans, kemisk analys, XRF, och utbytesberäkning för 
malt LD1år >2,36 mm. 

  Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Ingående 100,0 20,80 41,62 8,95 3,93 0,57 1,72 8,68 4,50 1,66 0,38 

Mag 21,83 33,56 32,18 7,41 3,12 0,43 1,26 6,96 3,46 1,31 0,32 

Omag 78,08 17,75 42,94 9,64 3,92 0,58 1,56 9,76 4,54 1,60 0,39 

Utbyte mag  35,23 16,88 18,08 17,36 16,56 16,01 17,50 16,77 17,20 18,21 

 

Beräkningar har utförts för att se hur separat magnetseparering av den malda avsiktade 
grovfraktionen >2,36 millimeter påverkar den totala magnetsepareringen av LD1år genom att 
använda data från den fraktionerade magnetsepareringen. Resultatet är sammanfattat i Tabell 19 
och BILAGA 4. 

Tabell 19. Beräknad massbalans, kemisk analys, XRF, och utbyten för kombinerad LD1år 
<2,36 mm och malt LD1år >2,36 mm. 

  Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Ingående 100,0 19,20 41,28 8,16 3,64 0,53 1,37 9,35 4,10 1,46 0,35 

Mag 26,58 26,89 35,34 7,01 3,18 0,43 1,24 7,71 3,48 1,30 0,31 

Omag 73,40 16,43 43,06 8,59 3,73 0,55 1,33 10,11 4,22 1,47 0,36 

Utbyte mag  37,2 22,8 22,8 23,2 21,7 24,1 21,9 22,5 23,6 23,5 

 

Detta ger resultatet att det totala Fe-utbytet ökar från 34,6 till 37,2 vikt-% (2,6 procentenheter), 
utbytet för P2O5 ökar marginellt från 21,4 till 21,7 vikt-% (0,3 procentenheter) samt för V2O5 
ökar utbytet också marginellt från 22,4 till 22,5 vikt-% (0,1 procentenheter). 
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4.3 Briketteringsförsök 
Briketteringsförsök med 10 vikt-% inblandning av finkornig LD-slagg redovisas i Figur 26. Det 
framgår tydligt att både referens och slaggbriketter uppfyller minimikravet om ett TTH-värde på 
60 vikt-% för att återföras till masugn för återvinning. De båda brikettsorterna följer varandra till 
2 veckor då referensbriketterna noteras sitt högsta TTH-värde på 75,1 vikt-%. Från vecka 2 till 
vecka 6 avtar referensbriketternas TTH-värde och vecka 6 är det 68,1 vikt-%. Slaggbriketterna 
erhåller sitt högsta TTH-värde på 75,5 vikt-% efter 4 veckor, därefter avtar TTH för att sedan 
öka igen och vecka 6 är TTH-värdet på 78 vikt-%. Efter 11 veckors lagringstid är TTH-värdet 
på 73 vikt-% för LD-slaggbriketterna. 

 

Figur 26. Briketteringsförsök i brikettfabriken, 6 veckors TTH-utveckling för referensbriketter och 
för briketter med 10 vikt-% inblandning av finkornig LD-slagg. 

  

60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0
80,0

43h 1v 2v 3v 4v 5v 6v

TT
H(

%
) 

Referens brikett Slagg brikett



50  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

4.4 Gravimetriska metoder 
Skakbordsförsök 

Ett skakbordsförsök är gjort med LD-slagg siktat under 2,36 millimeter, vilket motsvarar ungefär 
70 vikt-% för LD1år och 63 vikt-% för LD3år av 0-5 millimeter LD-slagg. Detta innebär, enligt 
partikelstorleksfördelningarna som är gjorda, att ca 72 vikt-% av järnet är tillgängligt för 
separationen för LD1år respektive 63 vikt-% för LD3år med enbart siktning, se Tabell 20, Tabell 
21och Tabell 22 nedan.  

Tabell 20. Siktningsfördelning LD1år. 

 Fe (vikt%) P2O5 (vikt%) V2O5 (vikt%) 

>2,36mm 28,15 27,97 28,53 

<2,36mm 71,85 72,03 71,47 

 

Tabell 21. Siktningsfördelning LD3år. 

 Fe (vikt%) P2O5 (vikt%) V2O5 (vikt%) 
>2,36mm 37,43 36,23 36,70 

<2,36mm 62,57 63,77 63,30 

 

Skakbordsförsöket på LD1år gav följande produkter, koncentrat, mellanprodukt och restprodukt, 
enligt Tabell 22 nedan.    

Tabell 22. Massbalans skakbordsförsök för LD1år. 

 Vikt (gram) Vikt% Tot. vikt % 

Ing. material 1 186,2 100 69,7 

Koncentrat 244,45 20,6 14,4 

Mellanprod. 781,2 65,9 45,9 

Restprod. 67,47 5,7 4,0 

Sum. 1 093,12 92,2 64,2 

Förlust 93,08 7,8 5,5 
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Det framgår att 20,6 vikt-% av det processade material blir koncentrat, vilket motsvarar 14,4 
vikt-% av den totala materialmängden. Mellanprodukten är den största fraktionen om 65,9 vikt-
% av det processade materialet och den finaste fraktionen, restprodukten, är 5,7 vikt-% av det 
processade materialet. Det uppkommer även en förlust av finkornigt material på 7,8 vikt-%, som 
går förlorad delvis vid dekantering(avskilja vätska från fast sedimenterat material) samt delvis via 
att ämnen som t.ex. fri kalk löser sig i vatten och blir en förlust på det sättet.  

Den kemiska analysen i Tabell 23 nedan visar att Fe-halten är marginellt högre i koncentratet, 
21,9 vikt-% mot 18,5 vikt-% i mellanprodukten.  I restprodukten är Fe-halten 15,6 vikt-%. 
Koncentratet har även högst halter av V2O5 och P2O5, på 4,1 respektive 0,58 vikt-%. 

Tabell 23. Kemisk analys för skakbordsmassbalans för LD1år. 

LD1år Fe CaO SiO2 MnO P2O5 MgO V2O5 GLF C-LECO 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Koncentrat 21,85 37,45 8,52 3,69 0,58 10,81 4,08 -0,60 0,42 

Mellanprod. 18,47 41,46 8,05 3,63 0,52 9,65 4,06 -3,00 0,77 

Restprod. 15,59 40,83 7,18 3,41 0,44 9,38 3,68 -9,70 2,18 

 

Massbalansering (Tabell 22) och kemiska analysen (Tabell 23) ger följande utbyten av de olika 
elementen, enligt Tabell 24 nedan. Beräknat enligt formel 3.2. Till koncentratet fås 25,7 vikt-% 
av Fe, 24,5 vikt-% av P2O5 och 22,6 vikt-% av V2O5. 

Tabell 24. Utbyte för skakbordsförsök för LD1år. 

LD1år Utbyte Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 

 Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% Vikt-% 

Koncentrat 25,65 20,67 23,52 22,73 24,54 20,02 24,44 22,58 

Mellanprod. 69,30 73,12 71,01 71,47 70,32 73,62 69,71 71,80 

Restprod. 5,05 6,22 5,47 5,80 5,14 6,36 5,85 5,62 
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5 DISKUSSION 

5.1 Material och provinsamling 
Grundmaterialet till detta arbete är taget från befintligt upplag på SSAB i Luleå. Det medför vissa 
begränsningar för undersökningen när grundmaterialet inte är uttaget via designade kampanjer 
och separat lagring. Provinsamlingen av de olika finkorniga LD-slaggerna är gjord genom 
enskilda stickprov från en plats för respektive prov. Det optimala skulle vara att ta ut flera 
stickprov från olika platser och på det sättet skapa mer statistiskt representativa prover för de olika 
åldrade slaggerna. Det finns emellertid problematiska omständigheter som försvårar ett sådant 
förfarande. De försvårande omständigheterna är att materialet ligger på ett område där ingen 
ordnad sortering av olika åldrade material finns. Det var vinter vid provuttagningstillfället vilket 
gjorde att det mesta av materialet var täckt av snö som ytterligare försvårar provuttaget.  

Ett av problemen med detta arbete är att det inte finns några korrelationer mellan betingelserna 
vid tillverkningen av den aktuella LD-slaggen och slaggen som har undersökts. Detta gör det 
svårt att undersöka om de variationer som finns mellan de olika åldrade slaggerna beror på 
produktionsvariationer under LD-processen eller om det är på grund av lagringstiden. Det finns 
risk för att det kan ha uppstått segregationer av materialet under lagringstiden dels på grund av 
transport och hantering av materialen och dels på grund av agglomerering och kemiska 
reaktioner under lagringstiden vid kontakt med vatten och luft. Det kan även ske sönderfall av 
slaggen under lagringstiden på grund av volymexpansion av de kemiska reaktionerna. Dessa 
effekter kan på grund av den ovan nämnda provinsamlingsmetoden inte undersökas eller 
fastställas i denna rapport. 

Denna provinsamlingsmetod är därför bristfällig i att bedöma variationerna mellan de olika 
lagrade slaggerna. Resultatet ger inte heller någon information om vilka volymer material som är 
representativa för varje undersökt slagg, LD1år, LD3år och LD0år. 

Materialen som är analyserade är homogeniserade i alla neddelningsstegen och inför varje 
undersökning, Detta för att inte ytterligare öka de ovan nämnda osäkerheterna i och med 
provinsamlingsmetoden.  
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5.2 Karaktärisering av finkornig LD-slagg 
Det framkommer av karaktäriseringen av finkornig LD-slagg att sammansättningen är likande 
mellan de tre undersökta proven. Detta resultat är i enlighet med tidigare forskning inom 
området (Shen & Forssberg, 2003) (Menad, et al., 2014). Dock finns det mindre varianser med 
bland annat lägre Fe-halt i kombination med högre CaO, P2O5 och V2O5-halt för LD3år 
gentemot LD0år och LD1år. Glödningsförändringarna är alla negativa vilket innebär att massa 
avgår under glödningen. Det innebär att karbonater och hydroxider bryts ner och CO2(g) och 
H2O(g) avgår från proven, oxidering av t.ex. Fe ger viktökning. Denna undersökning sker vid 
950°C, se avsnitt 3.4. Detta tyder på att det finns mer material som lämnar provet än material 
som tillförs provet. Bundet vatten och karbonater är de mest troliga förklaringningarna till denna 
viktminskning, vilket även får stöd från tidigare studier (Mikhail & Turcotte, 1995; Mahieux, et 
al., 2009 och Waligora, et al., 2010). 

Orsaken till den grövre partikelstorleksfördelningen i LD3år gentemot LD1år kan bero av 
agglomerering eller av att fint material lösts upp och avgått från materialet i lakvattnet (genom 
upplösning i vatten). En trolig förklaring är dock att det är en variation i produktionen, 
kylningstid, siktning och krossning, samt ingen eller minimal påverkan av lagringstiden. Det som 
styrker detta resonemang är att andelen fint material, material <150µm är lika stora för bägge 
proven, LD1år och LD3år. 

Resultatet att LD0år är grövre än de andra materialen fastän det är ett färskt material beror på att 
det enbart är siktat på grova maskor, 10x10 millimeter, och inte processade som LD1år och 
LD3år. 

XRF- analys 

Fe-halten varierar för LD1år mellan de olika storleksfraktionerna. XRF-analysen ger ingen 
information  om i vilken form järnet är t.ex. om det är metalliskt eller i  oxidisk form. För 
material >600µm är Fe-halten jämn och stabil medan den avtar för de finare storleksfraktionerna.  
Detta kan bero på att det metalliska järnet som inneslutits i slaggen har en grövre dominerande 
droppstorlek, vilket gör att mer av det metalliska järnet finns i de grövre storleksfraktionerna.  
CaO-halten är oberoende av partikelstorlek och samtidigt verkar andelen fritt CaO vara högre i 
de fina fraktionerna, detta eftersom SiO2-halten minskar med minskad partikelstorlek. Vilket 
borde medföra att även halten av dikalciumsilikat minskar. P2O5–halten minskar väldigt 
marginellt med minskad partikelstorlek, det är enbart för den finaste fraktionen <75µm som en 
minskning sker, vilket motsvarar ca 9 vikt-% av materialet.  V2O5–halten minskar även med 
minskad partikelstorlek och följer samma trend som Fe-halten. MgO-halten har ett maximum 
vid storleksfraktionen, 300-600µm, där halten är 10 vikt-%. Detta är avvikande gentemot 
trenderna för de andra ingående ämnena. 

Trenderna för LD3år är i stort sett likande de för LD1år för alla undersökta ämnen. Det som 
skiljer är halterna av de ingående ämnena. Fe-halten är generellt något lägre för detta prov 
gentemot LD1år. Skillnaden är att med minskad partikelstorlek minskar Fe-halten ännu mer och 
går ner till 12,9 vikt-% gentemot 15,4 vikt-% för LD1år. CaO-halten är generellt 1-2,5 
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procentenheter högre före LD3år gentemot LD1år. Samma trend gäller för P2O5 och V2O5-
halterna, vilka är signifikant högre för alla storleksfraktioner.  

Det finns en generell trend att med minskad partikelstorlek så ökar glödningsförlusterna på grund 
av att bundet vatten och kolföreningar lämnar provet i gasform, vilket XRD analyserna även 
visar på, se BILAGA 1. De grövsta fraktionerna har istället positiv glödningsförändring på grund 
av oxidering av främst metalliskt Fe. Denna trend kan även ses mellan magnetiskt och 
omagnetiskt material, där det magnetiska materialet har viktökning medan det omagnetiska 
materialet har viktminskning, se underavsnitt 2.2.1. 

XRD-analys 

XRD-analysen av LD1år och LD3år bekräftar det som tidigare undersökningar har visat om 
vilka faser som finns presenterade i LD-slagg som Ca2SiO4, Ca2(Al,Fe)2O5, FeO och CaO (Das, 
et al., 2007; Tossavainen, et al., 2007; Wang, et al., 2012 och  Menad, et al., 2014). Metalliskt 
järn kunde dock inte identifieras. Denna fas finns i materialet enligt tidigare studierna och enligt 
magnetsepareringsundersökning där fria järnmetalldroppar noterats. Metalliskt järn kan vara svårt 
att identifiera med XRD på grund av att ämnet inte är kristallint då slaggen snabbkyls. Dock kan 
den metalliska järnhalten vara under detektionsgränsen eftersom inga kvantitativa undersökningar 
av de olika faserna har kunnat genomföras. Detta på grund av begränsningar i XRD-utrustning 
som används till undersökningen. Som de tidigare studierna också antyder så återfinns det mesta 
av järnet i oxidform. Vilket också denna XRD analysen av LD1år och LD3år visar på.  

Materialet är torkat innan det undersöks och har en fukthalt mellan 5 och 8 vikt-% innan 
torkningen. Allt vatten försvinner inte vid torkningen. Kemiskt bundet vatten är detekterat i 
Portlandit, Ca(OH)2 vilket tyder på att lagringen av LD-slagg medför att CaO kan reagera med 
vatten som kommer i kontakt med materialet.  CO2 kan även det reagera med CaO och bilda 
kalcit CaCO3. Detta visar även tidigare studier på (Mikhail & Turcotte, 1995) och (Mahieux, et 
al., 2009).  Det faktum att Ca(OH)2 är dominerande i de fina storleksfraktionerna, se BILAGA 1, 
styrker att påståendet från diskussionen om XRF-analysen att fri kalk, CaO, finns i de finare 
storleksfraktionerna i och med minskande SiO2-halt samt ökande viktminskning vid glödning 
med minskande partikelstorlek.   
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SEM och EDS -analys 

Resultatet för SEM-EDS analysen används för att ge kvalitativ information om fördelningen av 
Fe, V och P i de olika faserna i finkornig LD-slagg samt verifiera de olika faserna som 
identifierats. Det framkommer av analysen att faserna kalciumsilikat, kalciumferrit, wustit (Mg, 
Fe)O, och metalliskt Fe kan identifieras. Detta överensstämmer med tidigare studier och delvis 
med XRD-analysen  (Das, et al., 2007);  (Tossavainen, et al., 2007); (Wang, et al., 2012) och  
(Menad, et al., 2014). XRD-analysen kunde inte identifiera metalliskt Fe.   

Orsaken till att inte alla faser är identifierade kan bero på att SEM-EDS analysen är begränsad till 
ett få antal analyserade LD-slaggkorn. Dessa korn är även uteslutande från de grövre 
storleksfraktionerna på grund av att det fina materialet slipades bort vid provberedningen. Dessa 
få undersökta korn är därför inte statistiskt representativa för de hela slaggproven utan utgör 
stickprov för hur det kan se ut. Att inte kalcit och kalk är identifierade kan bero på att dessa till 
störst del finns i de fina storleksfraktionerna, som inte är separat analyserade med SEM och EDS. 

Järnet är fördelat i slaggen som metalliskt järn, som järnoxid(wustit) och som kalciumferrit. Detta 
är i enlighet med tidigare studier  (Menad, et al., 2014) och XRD-analysen.  Fosfor är en 
inneslutning i främst kalciumsilikatfasen medan vanadin även ligger i wustitfasen (Fe,Mg)O och i 
kalciumferrit. Detta gör att det finns potential att kunna separera fosfor från de järnbärande 
faserna. Om partikelstorleken kan göras tillräckligt fin för att de olika faserna ska bli frimalda 
genom krossning/malning. 
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5.3 Magnetseparering 
Resultatet från handmagnetseparering visar att järnhalten är i bägge fallen ca 31 vikt-% i den 
magnetiska delen. Det är bara 21 och 16 vikt-% av provvikterna som går till de magnetiska 
delarna för LD1år respektive LD3år. Vilket gör att det mesta av järnet kommer vara kvar i de 
omagnetiska faserna. Det är enbart det metalliska järnet och magnetit samt associerade faser som 
anrikas vid torr svag magnetseparation. LD0år visar på att färsk LD-slagg även har potential att 
magnetsepareras trots att partikelstorleksfördelningen är något grövre. Den färska LD-slaggen får 
också en Fe-halt på ca 31 vikt-% med ett Fe-utbyte på ca 43 vikt-%, där 27 vikt-% av materialet 
går till den magnetiska delen. Vilket är bättre än separeringen av de äldre finkorniga LD-
slaggerna och LD0år har också den högsta Fe-halten innan magnetsepareringen. 

Trummagnetseparator kan användas för att ge ett koncentrat med hög Fe-halten, vilket ger Fe-
halter på 45 respektive 35 vikt-% för LD1år respektive LD3år. Detta visar på att det går att höja 
Fe-halten men på bekostnad av Fe-utbytet som i dessa fall endast är 16 vikt-% respektive 7,7 
vikt-%.  Detta visar på att endast partiklar med hög Fe-halt anrikas och mindre andel av halvkorn 
kommer till koncentratet. Att LD3år ger lägre anrikning av Fe beror mest troligt på att det 
innehåller mindre del metalliskt Fe, vilket tidigare resultat även visat på. Denna magnetseparator 
är bra anpassad till förseparering eftersom den enbart anrikar partiklar med hög metallisk järnhalt. 
Resultatet från bandmagnetseparationen visar det omvända om högt utbyte erhålls så blir inte 
järnhalten mycket högre än i det ingående materialet. Detta resultat gäller underförutsättning att 
materialet behandlas som det är och inga ytterligare processteg som storleksklassificering sker 
innan magnetsepareringen. Resultatet visar även tydligt att det anrikade magnetiska materialet 
har en mer finkornig partikelstorleksfördelning. Detta beror troligen på att järnkornen blir mer 
slumpmässigt orienterade inom de grövre partiklarna. Denna effekt i kombination med 
viktökningen kan göra att attraktionskraften för de grövre partiklarna bli för låg i förhållande till 
dragningskraften och dessa partiklar hamnar då i det omagnetiska materialet.  

I och med att allt järn inte är magnetiskt och därför inte kan attraheras av magnetism och därmed 
separeras till koncentratet, blir denna metod begränsad. Detta visar även de tidigare studierna på. 
Det metalliska järnet kan anrikas med svagmagnet, för att anrika järn i kalciumferrit krävs det 
HIMS, högintensitetsmagnetseparator (Menad, et al., 2014). Resultatet från SEM-EDS analysen 
visar att järnpartiklarna är små, <1 millimeter, (det finns även större järnpartiklar) och är därför 
inte helt frimalda utan förekommer som halvkorn med bland annat dikalciumsilikat. Detta gör att 
dessa faser och ämnen i fasen också anrikas trots att de inte är magnetiska. Samtidigt finns det en 
begränsning av hur fint ett material kan vara för torr magnetseparation (Wills & Napier-Munn, 
2006). En annan orsak kan vara att med minskad partikelstorlek börjar andra effekter ha 
betydelse som statisk elektricitet genom interaktion mellan partiklar. 

 

5.3.1 Fraktionerad magnetseparation 
Resultatet från den fraktionerade magnetsepareringen resulterar i att en större del av LD1år och 
LD3år hamnar i den magnetiska delen jämfört med tidigare magnetsepareringar på de icke-
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fraktionerade proven. Det resulterar i en höjning av Fe-halterna med ca 5 procentenheter för det 
icke-fraktionerade provet.  Detta sker trots att samma sorts magnetseparering, handmagnet, 
används i de olika fallen. Orsaken till detta kan vara den smalare partikelstorleksfördelningen, 
vilket enligt teorin är önskvärt vid magnetseparering för att minimera skärmningseffekter och att 
mindre partiklar rycks med till koncentratet, se litteraturstudien och avsnitt 2.2.  Denna skillnad 
medför att Fe-halterna påverkas och blir lägre. Det blir en minskning för både LD1år och LD3år 
med ca 6-7  procentenheter. 

Resonemanget att en grövre partikelstorlek ger en högre Fe-halt i det magnetiska materialet 
verkar gå att applicera på LD1år och LD3år. Det finns en avvikelse för LD1år, där 
storleksfraktionen grövre än 2,36 millimeter har en något lägre halt jämfört med fraktionen 0,6-
2,36 millimeter, 27,6 vikt-% mot 32,4 vikt-%. Trots detta är resonemanget rimligt eftersom det 
ändå visar på en stigande trend med ökad partikelstorlek.  En svagt stigande trend kan även ses 
för det icke-magnetiska materialet baserat på de tidigare XRF- analyserna av de olika 
fraktionerna. Dessa visar på att halterna av Fe, V2O5 och P2O5 ökar med ökande partikelstorlek, 
se diskussion och avsnitt 5.2. 

Både LD1år och LD3år visar på ett optimum när det gäller en slutvärdig produkt för 
storleksfraktion 0,6-2,36 millimeter där Fe-halten är högst och där utbytet är näst högst, denna 
storleksfraktion utgör 25,6 respektive 23,5 vikt-% av materialen. Storleksfraktionen mindre än 
150µm, ger det högsta utbytet men med den fina partikelstorleken kommer mycket icke-
magnetiskt material med och försämrar därmed Fe-halten.  

Skillnaden mellan LD1år och LD3år är att utbytet för LD3år är generellt lägre för alla 
storleksfraktioner. Detta trots att halterna och partikelstorleksfördelningarna inte skiljer sig 
nämnvärt, förutom den högre Fe-halten för fraktionen grövre än 2,36millimeter. Helhetsproven 
visar även de på en lägre Fe-halt för LD3år gentemot LD1år, se tidigare diskussion i avsnitt 5.2.   
Den lägre ingående Fe-halten i LD3år kan inte förklara varför utbytet och det magnetiska järnet 
är lägre i detta prov jämfört med LD1år. Orsaken till detta kan vara att det finns mindre mängd 
metalliskt järn i LD3år. Om detta sedan beror av lagringstiden och oxidation av metalliskt järn 
till järnoxid eller på grund av processvariationer under LD-processen behöver undersökas vidare. 
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Vanadin och fosfor 

Det är önskvärt utifrån syftet med rapporten att utbytet av vanadin och fosfor är lägre än 
järnutbytet vid magnetseparering, vilket också är fallet för den fraktionerade magnetsepareringen 
med handmanget av LD1år och LD3år. Det framgår även att en del av vanadin och fosfor följer 
järnet och har liknande trender. Om vanadin och fosfor skulle vara helt associerat med det 
anrikade järnet, hade utbytena vanadin och fosfor varit lika de för järn. Nu är de lägre, vilket 
visar på att magnetseparering av finkornig LD-slagg kan skapa en produkt med högre Fe-halt i 
kombination med minskade vanadin och fosforhalter. Det kan även ses här att storleksfraktioner 
mindre än 150µm inte ger någon framgångsrik separation mellan järn och föroreningarna 
vanadin och fosfor.  Ett alternativ skulle därmed vara att sikta av den finaste storleksfraktion, 
mindre än 150µm, och köra magnetseparering på materialet mellan 0,15-5 millimeter. Detta 
skulle medföra att ca 19 -20 vikt-% av materialet inte kan användas till brikettåtervinningen. 
Resultatet skulle bli en högre järnhalt i det magnetiska koncentratet men med lägre Fe-utbyte. 

Det kan inte urskiljas några skillnader hur vanadin och fosfor fördelas under magnetsepareringen. 
Detta fastän de finns i olika faser. Orsaken till detta torde vara att kornstorleken för de olika 
faserna är mindre än de krossade partiklarna. Det gör att varje partikel består av blandningar av de 
olika ingående faserna och en effektiv separation mellan dessa faser uteblir. Det har tidigare 
utförts försök att långsamt stelna LD-slagg för att öka storleken på de kristallina faserna och 
därmed förbättra denna separering med lyckat resultat (Shen & Forssberg, 2003). Detta skulle 
kunna minska utbytet för de olika oönskade ämnena i det magnetiska koncentratet även för LD-
slagg vid SSAB i Luleå. 

5.3.2 Malning och magnetseparering av grovt material i LD1år 
De grövre fraktionerna ger både ett lågt utbyte av järn samt av vanadin och fosfor. Den 
kvalitativa SEM-EDS analysen visar på att inte allt vanadin och fosfor är bundet till järnet. Detta 
gör att de grova storleksfraktioner kan malas för att frigöra det inneslutna järnet ännu mer och på 
så sätt kan separationen genom utbytet och järnhalten ökas ytterligare samtidigt som utbytet av 
vanadin och fosfor inte borde påverkas nämnvärt. 

Resultatet från malning av grovfraktionen i LD1år, >2,36 millimeter, visar på att Fe-utbytet kan 
ökas med 10,2 procentenheter vid magnetseparering med handmagnet. Detta ger en ökning av 
det totala utbytet samtidigt som Fe-halten även kan ökas.  

Detta visar på att tidigare diskussion är rimlig och att extra malning av de grövre 
storleksfraktionerna kan förespråkas om målet är att skapa en produkt med högre Fe-halt och 
utbyte och små marginella ökningar av vanadin och fosforutbytena (1,4 respektive 1,7 
procentenheter) kan accepteras.  Det är viktigt att malningen inte blir för kraftig så att det skapas 
mer fines än grovkornigt material eftersom det påverkar magnetsepareringen negativt, se avsnitt 
2.2 i litteraturstudien. 
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5.4 Briketteringsförsök 
Det framgår av briketteringsförsöket och av hållfasthetstesterna med obehandlad finkornig LD-
slagg att ersättning av den ordinarie mixen vid tillfället för undersökningen utan vidare kan bytas 
ut mot 10 vikt-% av denna slagg. Ur hållfasthetssynpunkt framkommer inga negativa effekter på 
dessa briketter utan de har bättre hållfasthet än referensbriketterna, även över tid.  

Däremot har LD-slaggen lägre Fe-halt än den ordinarie brikettmixen, vilket inte är önskvärt och 
denna icke-separerade LD-slagg har inte heller till syfte att återvinnas på detta sätt. Med tanke på 
att det endast är 10 vikt-% av mixmaterialet som utbyts mot LD-slagg bör inte hållfastheten 
kunna påverkas nämnvärt av det något högre innehållet av metalliskt Fe vid magnetanrikning.  
Det kan ändå vara bra att utföra nya test med magnetseparerad finkornig LD-slagg för att se hur 
det verkligen påverkar hållfastheten. Detta på grund av att mer metalliskt Fe kommer att finnas i 
det magnetseparerade materialet, samt att det tenderar att vara finare partikelstorleksfördelning. 
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5.5 Gravimetrisk metod 
Under förutsättning att LD3år representerar de mer åldrade proven i sammansättning och 
partikelstorleksfördelning så är det mer järn procentuellt i de grövre fraktionerna i det mer 
åldrade materialet. Vanadin och fosfor verkar följa samma mönster i både det mer åldrade och i 
det färskare materialen. Detta gör att skakbordsförsöket av LD1år siktat under 2,36 millimeter 
inte ger önskvärt resultat.  Järnutbytet är 25,7 vikt-% vilket är sämre än de järnutbyten som 
magnetsepareringen ger. Järnhalten är också låg, 21,9 vikt-%. 

Det är inte nog bra utbyte för att dessa gravimetriska metoder ska kunna bli lönsam att använda 
på detta sätt med enbart siktning vid 2,36 millimeter eftersom halten och utbytet för 
koncentratet är väldigt låga. Detta eftersom så stor del av materialet hamnar i mellanprodukten. 
Dessutom uppkommer problem med att torka materialet eftersom det är en våt process. Orsaken 
till att det mesta av materialet hamnar i mellanprodukten kan vara att densiteten för de ingående 
materialen är väldigt lika varandra, se Tabell 1. Detta gör att någon bra separation inte kan ske 
med hjälp av gravimetriska metoder. En annan orsak kan vara att det ingående materialet inte ger 
tillräckligt frigjorda partiklar av de olika faserna utan istället blandkorn. Dessa blandkorn kommer 
då att ha liknande densitet och blir då svårseparerade med gravimetriska metoder. 

Det skulle alternativt kunna undersökas om de mer frigjorda, finkorniga och lätta 
kalciumsilikatkornen går att separera bort. Det skulle innebära att en större mängd material skulle 
bli kvar som sedan kan magnetsepareras i en våt processerie för att anrika järninnehållet med 
exempelvis LIMS eller HIMS. Detta skulle även gå att kombinera med en förseparation av det 
rent metalliska järnkornen med en svagmagnetisktrumseparator.  
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6 SLUTSATSER 
Från detta examensarbete kan följande slutsatser dras: 

• Karaktäriseringen av finkornig LD-slagg visar på att resultatet från denna 

undersöknings är i enlighet med resultat från tidigare studier, se avsnitt 2.1. 

Huvudfaser och element är liknande, dikalciumsilikat (Ca2SiO4), kalciumferrit 

(Ca2Fe2O5), dikalciumaluminatferrit (Ca2(Al,Fe)O5), samt wustit i en fast lösning med 

magnesium, (Fe,Mg)O. Metalliskt järn, kalk, CaO, och kalcit CaCO3, är också 

identifierade. 

• Fosfor är främst inneslutet i dikalciumsilikatfasen. Vanadin finns även i dikalciumsilikat 

samt i kalciumferrit och wustit, enligt SEM-EDS analysen. 

• Magnetsepareringsstudien visar på att det är möjligt att erhålla Fe-halter på ca 30 vikt-

% vid magnetseparering om obehandlat fin LD-slagg används.  Detta med ett utbyte 

på ca 33 vikt-% och 25 vikt-% för LD1år respektive LD3år.  

• Färsk finkornig LD-slagg, LD0år, har potential att magnetsepareras och ger ett 

koncentrat med Fe-halt på ca 31 vikt-% och ett utbyte på ca 43 vikt-%.  

• Det går inte att fastställa om skillnaderna mellan LD1år och LD3år är på grund av 

skillnaden i lagringstid eller om det är processvariationer under LD-processen som är 

orsaken.  

• Höga Fe-halter kan erhållas med svagmagnetisk trumseparator om 45 respektive 35 

vikt-% men med minskad utbyten på 16 vikt-% respektive 7,7 vikt-% för LD1år 

respektive LD3år. Denna metod är lämpad för förseparering.  

• Halterna av fosfor och vanadin minskar vid magnetseparering eftersom de är 

associerade med andra faser än enbart de järnbärande faserna. Det är frimalningsgraden 

som avgör hur dessa föroreningar följer det magnetiska järnet.  

• Fosfor och vanadin följer varandra i magnetsepareringen och ingen separation mellan 

dem kan detekteras för LD1år och LD3år. Detta fastän de inte föreligger i samma 

faser. 

• Den fraktionerade magnetsepareringen visar på att material >2,36 millimeter (27-32 

vikt-% av materialet) har sämst utbyte av Fe, P och V. Krossning av denna 

storleksfraktion och magnetseparering förbättrar både utbyte (10 procentenheter) och 
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Fe-halt (10 procentenheter) för det magnetiska koncentratet samtidigt som inte 

vanadin och fosforhalterna ökar nämnvärt. 

• Icke-magnetseparerad finkornig LD-slagg kan användas med 10 % inblandning i 

återcirkuleringsbriketter till masugn med uppfyllda kvalitetskrav. 

• Gravimetriska metoder är inte lämpliga att använda på finkornig LD-slagg som enbart 

är siktat till under 2,36 millimeter.  
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7 REKOMMENDATION 
Resultatet och slutsatserna från detta arbete har medfört förslag på vad fortsatta studier bör 
fokuseras mot. De viktigaste rekommendationerna redovisas i punktform nedan: 

• Kvantifiering av de olika faserna i LD-slagg behöver utföras för att få en mer 

noggrann beskrivning av den metalliska järnhalten och i förlängningen kvantifiera 

halten tillgängligt järn som kan anrikas genom magnetseparering. Detta utförs 

genom att bestämma oxidationstalen för Fe. 

• Undersökning av lagringstiden bör genomföras genom designade försök. Där 

processparametrar vid bildningen av LD-slaggerna tas i beaktning och lagring samt 

hantering sker på likvärt sätt. Detta för att kunna dra slutsatser om hur lagringstiden 

påverkar LD-slaggen. 

• Magnetseparering i pilotskala med större mängder material och där malning och 

magnetseparering av olika storleksfraktioner sker i flera steg. Detta kan göras 

genom siktning och magnetseparering av det material som går igenom sikten.  

Krossning/malning sker av det material som inte passerar sikten samt av det icke-

magnetiska materialet i separata repeteringssteg. Det sker sedan ytterligare 

magnetseparering av det krossade/malda ickemagnetiska materialet. Produkterna 

blir sedan magnetiska och omagnetiska material uppdelade i olika storleksfraktioner.  

• Brikettering av magnetseparerad finkornig LD-slagg för att se om TTH-värdet 

påverkas på något annat sätt än för den icke-magnetseparerade LD-slaggen. 

• Gravimetriska metoder kan undersökas vidare för att i kombination med 

magnetseparering och siktning i framtiden ge en helhetslösning för att tillvara ta de 

olika delarna av LD-slaggen. Implementerad av dessa gravimetriska metoder kan 

ske i andra processlösningar, som krossning och siktning i optimerade 

storleksfraktioner för exempelvis skakbord eller anrikningsspiral. Detta för att både 

återvinna järnet till masugnsprocessen och samtidigt skapa produkter av 

kalciumsilikat som kan användas till andra applikationer. 
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• Färsk finkornig LD-slagg kan även undersökas närmare eftersom den går att koppla 

till processvariationer av LD-processen och ger på det sättet bättre kontroll av hur 

LD-slaggen är behandlad och hanterad. Detta behöver göras eftersom att 

restmaterialshanteringsanläggningen var ur drift och kunde därmed inte analyseras 

mer ingående i detta arbete. 
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9 BILAGA 1 
 
Fraktionerade XRD analyser för LD1år 
Det utförs även fraktionerade XRD-studier för att se om det kan detekteras några skillnader 
mellan de olika fraktionerna. Fraktionerna är de som framtagits vid siktningen för att få fram 
partikelstorleksfördelningarna, avsnitt 4.1 och Figur 11. 

Proven för LD1år är undersökta och det finns 3 tydliga kluster med fraktionerna. De finaste 
fraktionerna (1-3) <38, 38-75 och 75-150 µm beskrivs av kluster 1, se Figur 27 och Tabell 25. 
Fraktionerna (4-6) 0,15–0,3; 0,3-0,6 och 0,6-1,18 millimeter beskrivs av kluster 2, se Figur 28 
och Tabell 26, och fraktionerna (7-9) 1,18–2,36; 2,36–4,75 och >4,75 millimeter beskrivs av 
kluster 3, se Figur 29 och Tabell 27. Där varje kluster har likande XRD-diagram. För de fina 
fraktionerna 1-3 är Ca(OH)2 toppen totalt dominerande och ”släcker ut” de andra topparna. 
Tydlig kalktopp och wustittopp samt lägre Ca(OH)2 topp denna trend med ökande 
partikelstorlek.  Se XRD-översiktsproven i avsnitt 4.1 och Figur 12 samt Figur 15 för att 
identifiera topparna i de fraktionerade XRD-analyserna. 

Kluster 1 

 

Figur 27. Kluster 1 för de finaste fraktionerna 1-3 i LD1år. 

Tabell 25. Mönsterlista för finaste fraktionerna 1-3 i LD1år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 

Kluster 2 
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Figur 28. Kluster 2 för de mellersta fraktionerna 4-6 i LD1år. 

Tabell 26. Mönsterlista för de mellersta fraktionerna 4-6 i LD1år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
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Kluster 3 

 

Figur 29. Kluster 3 för de grövre fraktionerna 7-9 i LD1år. 

Tabell 27. Mönsterlista för de grövre fraktionerna 7-9 i LD1år. 

Namn Formel 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalk CaO 
Portlandit Ca(OH)2 
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Fraktionerade XRD analyser för LD3år 
 
Nedan följer några analyser där fraktioner har gjorts till kluster för att se om det är några 
skillnader mellan fraktioner och vilka faser som finns representerade för LD3år. 

Proven för LD3år är undersökta och det finns inga tydliga kluster med storleksfraktionerna. 
Varannan fraktion är därför undersökt; <38 µm (Figur 30 och Tabell 28), 75-150 µm (Figur 31 
och Tabell 29); 0,3-0,6 millimeter (Figur 32 och Tabell 30); 1,18–2,36 millimeter (Figur 33 och 
Tabell 31) och >4,75 millimeter (Figur 34 och Tabell 32).  

Där varje kluster har likande XRD-diagram. För de fina fraktionerna 1,3 och 5 är Ca(OH)2 toppen totalt 

dominerande och ”släcker ut” de andra topparna. Tydlig kalktopp och wustittopp samt lägre 
Ca(OH)2-topp med ökande partikelstorlek.  Se XRD-översiktsproven i avsnitt 4.1 och Figur 12 
samt Figur 15 för att identifiera topparna i de fraktionerade XRD-analyserna. 

 

Figur 30. Finaste fraktionen 1 för LD3år. 

Tabell 28. Mönsterlista för finaste fraktionen 1 för LD3år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Periklas MgO 
Kalk CaO 
Wustit FeO 
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Figur 31. Fraktion 3 för LD3år. 

Tabell 29. Mönsterlista för fraktion 3 för LD3år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalk CaO 

  



72  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

 

Figur 32. Fraktion 5 för LD3år. 

Tabell 30. Mönsterlista för fraktion 5 för LD3år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Larnit Ca2SiO4 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalk CaO 
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Figur 33. Fraktion 7 för LD3år. 

Tabell 31. Mönsterlista för fraktion 7 för LD3år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Brownmillerit Ca2(Al,Fe3+)2O5 
Larnit Ca2SiO4 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalk CaO 
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Figur 34. Fraktion 9 för LD3år. 

Tabell 32. Mönsterlista för fraktion 9 för LD3år. 

Namn Formel 
Portlandit Ca(OH)2 
Srebrodolskit Ca2Fe2O5 
Larnit Ca2SiO4 
Wustit FeO 
Periklas MgO 
Kalk CaO 
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10 BILAGA 2  
 

SEM-EDS-analyser 

Element till mineral konvertering av de olika mineralen som finns i LD-slagg är sammanfattade i 
Tabell 33.  

Tabell 33. Element till mineralkonvertering, mol-%. 

Formel Mg Al Si Ca Fe O 

Ca2SiO4   14,29 28,57  57,14 

Ca3SiO5   11,11 33,33  55,56 

CaO    50  50 

Ca2(Al,Fe3+)2O5  11,11  22,22 11,11 55,56 

MgO 50     50 

Ca2Fe2O5    22,22 22,22 55,56 

FeO     50 50 
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LD1år 

Figur 35 och Tabell 34 visar en analys av ett ca 300µm stort järnkorn med låga halter av kisel, 
vanadin och fosfor. Fosfor detekteras enbart i spektrum 2. 

 

Figur 35. LD1år, SEM-bild 2. 

Tabell 34. Punktanalys för LD1år, SEM-bild 2. 

Spektrum Si P V Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1 0,96  0,18 0,22 48,03 50,62 

Spektrum 2 0,45 0,34 0,17 0,46 47,98 50,61 

Spektrum 3 0,93  0,12 0,2 48,2 50,55 
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Figur 36 och Tabell 35 visar punktalanyser där ett ca 50µm stort kopparkorn detekteras i punkt 
1. Punkt 2-4 beskriver 20-50µm stora (Fe,Mg)O partiklar som är insprängda i matrix.  Vanadin 
finns i (Fe,Mg)O fasen med en halt på ungefär 0,1mol-%.  Fosfor kunde inte identifieras i dessa 
punkter. 

 

Figur 36. LD1år, SEM-bild 3. 

Tabell 35. Punktanalys för LD1år, SEM-bild 3. 

Spektrum Mg Ca V Cr Mn Fe O Cu 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1 0,24 0,37       0,46 50 48,93 

Spektrum 2 39,02 0,85 0,09 0,15 2,36 7,42 50,11   

Spektrum 3 36,91 0,99 0,11 0,16 2,7 9,01 50,13   

Spektrum 4 37,6 1,01 0,1 0,16 3,14 7,88 50,12   
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Figur 37 och Tabell 36 visar att spektrum 1 till 4 beskriver 2 områden som består av metalliskt 
järn, de 2 första spektrum beskriver en 2-300µm stor partikel medan spektrum 3 och 4 beskriver 
ett 1millimeter stort metallkorn. Punkt 5 verkar bestå av både metalliskt järn samt kalciumsilikat. 
Spektrum 6 och 8 beskriver kalciumsilikater och fosfor är enbart associerat med dessa i denna 
analys. Punkt 7 är tagen från samma korn som punkt 8, det verkar bestå av ett komplex med 
finkorniga kalciumsilikat och (Fe,Mg)O korn. Vanadin återfinns i de flesta av spektrum men 
halterna är signifikant högre för kalciumsilikatfaserna, 1,6 och 2,2 mol-% gentemot 0,1-0,5 mol-
% i järn-magnesiumoxiderna. Fosfor följer kalciumsilikatfasen med halter om 0,6-0,9mol-%. 

 

Figur 37. LD1år, SEM-bild 4. 

Tabell 36. Punktanalys för LD1år, SEM-bild 4. 

Spektrum Mg Al Si P S  Ca Ti V Mn Fe O 
 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 
Spektrum 1          50 50 
Spektrum 2          50 50 
Spektrum 3   0,76     0,22 0,19 48,28 50,54 
Spektrum 4   0,8     0,46 0,16 47,83 50,74 
Spektrum 5   2,59  0,7 6,6  0,32 0,46 37,1 52,24 
Spektrum 6  0,29 10,51 0,64  27,09 0,75 2,21  0,67 57,84 
Spektrum 7 17,37     1,68  0,14 4,43 26,28 50,1 
Spektrum 8   11,74 0,94  26,89 0,33 1,63  0,51 57,96 
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Figur 38 och Tabell 37 visar första analysen för fraktionen 1,18-2,36millimeter för LD1år. 
Spektrum 1-4 visar korn av (Fe,Mg)O om ca 25-50µm i ett matrix enligt spektrum 5-7 som 
består av kalciumsilikat. Fosfor och vanadin är förknippat med kalciumsilikat med halter om 0,4–
0,5 mol-% respektive 0,7-1,0 mol-%. Bly är detekterat i punkt 8 om 15 mol-% och 
partikelstorlek på ca 10µm. 

 

 

Figur 38. LD1år, SEM-bild 5. 

Tabell 37. Punktanalys för LD1år, SEM-bild 5. 

Spektrum Mg Al Si P S  Ca Ti V Mn Fe O Pb 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1 23,58         1,3     3,43 21,69 50   

Spektrum 2 23,4         1,32     3,47 21,8 50  

Spektrum 3 23,54         1,36     3,5 21,6 50   

Spektrum 4 23,53     1,32   3,5 21,66 50  

Spektrum 5   0,57 12,63 0,42 0,15 27,28 0,25 0,67   0,47 57,55   

Spektrum 6   0,59 12,78 0,45   27,43 0,24 0,71   0,28 57,53  

Spektrum 7   0,74 12,3 0,43   27,48 0,24 1,03   0,22 57,55   

Spektrum 8         16,81 1,14       0,34 66,81 14,91 

  



80  Anrikning av finkornig LD-slagg för återvinning via brikettering 

 

Figur 39 och Tabell 38 används för att detektera metalliskt järn i en större ca 1millimeter stor 
partikel. Det framgår att alla punkter 1-9 förutom punkt 5 beskriver inneslutna metalliska 
järnpartiklar <50µm. Punkt 5 har inslag av kalciumsilikat med hög vanadinhalt på 3,1 mol-% och 
fosfor på 0,4 mol-%. Vanadin detekteras även i punkt 2 och 4 med 0,7 respektive 0,5 mol-%. 

 

Figur 39. LD1år, SEM-bild 6. 

Tabell 38. Punktanalys för LD1år, SEM-bild 6. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Mn Fe O K 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1     0,45         0,18 49,14 50,23   

Spektrum 2     0,62   0,82   0,69 0,41 46,64 50,83  

Spektrum 3         0,28       49,72 50   

Spektrum 4   2,38  0,44 0,23 0,51 0,33 44,29 51,64 0,19 

Spektrum 5 3,99 0,58 6,93 0,39 6,58 0,93 3,14 4,95 15,79 56,72   

Spektrum 6         0,25       49,75 50  

Spektrum 7     0,36   0,36       49,11 50,18   

Spektrum 8   0,49  0,27    49 50,25  

Spektrum 9         0,34       49,66 50   
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LD3år 

Figur 40 och Tabell 39 visar första analysområdet för LD3år. Punkt 1 föreställer ett litet ca 20µm 
stort kopparkorn. Punkt 2 skiljer sig från de övriga spektrum 3-5 eftersom den är lite mörkare i 
färgen och består av Kalciumferrit. Vanadin är inneslutet med en halt på 2,2 mol-%. Punkt 3-5 
består av (Fe,Mg)O med Mn mellan 3,1 och 3,6 mol-% och Ca mellan 1,2 och 3,3 mol-%. 
Dessa korn har en partikelstorlek på ca 80 µm. 

 

Figur 40. LD3år, SEM-bild 1. 

Tabell 39. Punktanalys för LD3år, SEM-bild 1. 

Spektrum Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe O Cu 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1    0,55     0,76 50 48,69 

Spektrum 2 0,89 4,6 0,5 22,86 2,58 2,17 0,31 0,35 11,35 54,4  

Spektrum 3 20,34   1,23    3,64 24,79 50  

Spektrum 4 19,85   1,44  0,14  3,44 25,03 50,1  

Spektrum 5 19,42   3,26  0,13  3,1 23,99 50,1  
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Figur 41 och Tabell 40 visar analysyta 3 där ett stort metalliskt järnkorn beskrivs av spektrum 1 
och 2. Området närmast järnkornet beskrivs av spektrum 7-9 som även de är järn med små 
inneslutningar av Mg, Ca och Mn. Spektrum 3-5  beskriver likvärdiga partiklar som är 
kalciumsilikat med vanadinhalter på 1,1-2,0 mol-% och fosforhalter på 0,8-1,2 mol-%. Punkt 6 
beskriver MgO med järninslag. 

 

Figur 41. LD3år, SEM-bild 3. 

Tabell 40. Punktanalys för LD3år, SEM-bild 3. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Cr Mn Fe O 
 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 
Spektrum 1          50 50 
Spektrum 2          50 50 
Spektrum 3  0,41 11,38 1,06 26,78 0,3 1,42  0,1 0,74 57,8 
Spektrum 4  0,52 10,37 1,22 26,87 0,42 1,96   0,72 57,91 
Spektrum 5  0,29 12,03 0,84 27,78  1,09   0,42 57,54 
Spektrum 6 39,56    0,99  0,1 0,14 2,15 6,95 50,11 
Spektrum 7 1,41    0,9    0,83 46,87 50 
Spektrum 8 3,87    1,15    0,7 44,28 50 
Spektrum 9 1,21    1,07    0,39 47,33 50 
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Figur 42 och Tabell 41 visar analysområde 4. Det visas att spektrum 1-6 beskriver likvärdiga faser 
som är (Fe,Mg)O med vanadinhalter varierande mellan 0,1-0,2 mol-%. Spektrum 7-10 beskriver 
kalciumsilikat som är likt ett matrix i den analyserade partikeln. Det finns både fosfor och 
vanadin i dessa punkter och halterna är kring 0,3 mol-% respektive 0,3-0,4 mol-%. Punkt 11 
beskriver ett litet järnkorn. 

 

Figur 42. LD3år, SEM-bild 4. 

Tabell 41. Punktanalys för LD3år, SEM-bild 4. 

Spektrum Mg Si P S Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1 26,48    1,16  0,22 0,22 3,75 17,95 50,22 

Spektrum 2 29,62    1,14  0,17 0,26 4,09 14,53 50,19 

Spektrum 3 28,51    1,19  0,17 0,28 3,81 15,84 50,19 

Spektrum 4 36,38    0,55  0,13 0,17 2,64 9,98 50,14 

Spektrum 5 28,15    1,03  0,24 0,21 3,8 16,33 50,24 

Spektrum 6 27,99    0,84  0,14 0,17 3,74 16,97 50,15 

Spektrum 7  11,9 0,26  30,29  0,31  0,42 0,44 56,38 

Spektrum 8  10,48  0,17 32,05  0,3  0,75 0,61 55,64 

Spektrum 9 0,35 11,11 0,26  30,55 0,13 0,33  0,47 0,74 56,06 

Spektrum 10  10,53 0,28 0,45 30,21 0,19 0,37  0,69 1 56,29 

Spektrum 11     0,22     49,78 50 
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Figur 43 och Tabell 42 visar analysområde 5 där ihop sintrade partiklar representeras av spektrum 
1-4. Dessa består av (Fe,Mg)O. Kantområdena till dessa ihop sintrade partiklar, de lite ljusare 
kantområdena, spektrum 5-7 byter ut Mg mot Ca och kalciumferrit. Matrix beskrivs av 
spektrum 8 och 9, vilka beskrivs av kalciumsilikat. Det är även i matrix som vanadin och fosfor 
finns lokaliserad. 

 

Figur 43. LD3år, SEM-bild 5. 

Tabell 42. Punktanalys för LD3år, SEM-bild 5. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1 27,8    1,3   2,37 18,53 50 

Spektrum 2 28,43    1,13   2,26 18,18 50 

Spektrum 3 27,87    0,27   2,38 19,49 50 

Spektrum 4 28,21    0,52   2,36 18,92 50 

Spektrum 5 0,43    24,78   0,47 24,32 50 

Spektrum 6     28,17   0,47 21,35 50 

Spektrum 7     26,16   0,45 23,4 50 

Spektrum 8  1,14 9,55 0,9 25,44 1,23 2,63  0,8 58,32 

Spektrum 9   1,21 8,71 0,85 25,51 1,28 3,2   0,91 58,32 
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Figur 44 och Tabell 43 visar analysyta 6. Spektrum 1-4 visar alla på järnkorn som är inneslutna i 
ett matrix av dikalciumaluminatferrit, se punkt 8-10. Spektrum 5-7 beskriver dikalciumsilikat 
med väldigt hög vanadinhalt som gör att den skiljer sig från den övriga matrix, vanadinhalten är 
kring 9,2 mol-% och fosforhalten är kring 1 mol-%. I matrix är vanadinhalten kring 2 mol-%. 

 

Figur 44. LD3år, SEM-bild 6. 

Tabell 43. Punktanalys för LD3år, SEM-bild 6. 

Spektrum Mg Al Si P Ca Ti V Cr Mn Fe O 

 Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% Mol% 

Spektrum 1     0,62     49,38 50 

Spektrum 2     0,47     49,53 50 

Spektrum 3     0,53     49,47 50 

Spektrum 4     0,54     49,46 50 

Spektrum 5   4,35 0,99 24,54 0,61 9,14   0,3 60,07 

Spektrum 6  0,18 4,41 0,79 24,64 0,42 9,28   0,27 60,02 

Spektrum 7   4,11 1,1 24,69 0,59 9,23   0,21 60,09 

Spektrum 8 0,33 3,11 0,45  23,35 2,08 2,01  0,3 14,82 53,55 

Spektrum 9 0,48 2,56 0,67  23,37 2,63 1,6 0,16 0,3 14,69 53,53 

Spektrum 10 0,48 2,91 0,76  23,07 2,91 2,05  0,39 13,33 54,1 
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11 BILAGA 3 
Magnetseparering 

Tabell 44. Magnetseparering av LD1år med torr svagmagnetisk trumseparator (Mörtsellseparator). 

LD1år Vikt (g) Mass (%) Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C-
LECO 

S_LECO 

Ingående 2553 100 19,03 41,20 8,08 3,60 0,52 1,29 9,65 4,03 1,43 0,35 -2,55 0,67 0,06 

Mag  168 6,6 44,78 22,02 4,32 2,61 0,25 0,85 6,95 2,04 0,89 0,23 4,3 1,69 0,12 

Omag 2336 91,5              

Summa 2504 98,1              

Förlust 49 1,9              

Utbyte Mag   15,5 3,5 3,5 4,8 3,2 4,3 4,7 3,3 4,1 4,3 - 16,7 14,4 

Tabell 45. Magnetseparering av LD1år med torr starkmagnetisk bandseparator, Bateman 
Permroll. 

LD1år Vikt (g) Mass (%) Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C-
LECO 

S_LECO 

Ingående 786 100 19,03 41,20 8,08 3,60 0,52 1,29 9,65 4,03 1,43 0,35 -2,55 0,67 0,06 

Mag. konc. 446 56,8 20,2 40,3 7,75 3,55 0,51 1,23 9,06 4,01 1,42 0,35 -2,6 0,67 0,06 

Omag. 
 

334 42,5 18,91 41,3 8,52 3,64 0,54 1,32 9,5 4,14 1,48 0,36 -1,7 0,83 0,06 

Summa 780 99,3              

Förlust 6 0,706              

Utbyte Mag   60,3 55,5 54,5 56,0 55,7 54,1 53,3 56,6 56,6 56,8 - 57,2 61,9 

Tabell 46. Magnetseparering av LD3år med torr svagmagnetisk trumseparator (Mörtsellseparator). 

LD3år Vikt (g) Mass (%) Fe CaO SiO
2 

Mn
O 

P2O5 Al2O3 Mg
O 

V2O5 TiO
2 

Cr2O3 GLF C-LECO S_LEC
O 

Ingående 4280 100 17,66 43,1
4 

8,1
9 

3,92 0,60 1,04 9,3
3 

4,63 1,5
7 

0,40 -1,85 0,13 0,02 

Mag  168 3,9 34,5 25,7
7 

4,4
3 

3,76 0,35 0,81 9,7
8 

2,9 1,0
2 

0,33 -1,4 0,28 0,03 

Omag 4110 96,0              

Summa 4278 100              

Förlust 2 0,05              

Utbyte 
Mag 

  7,7 2,3 2,1 3,8 2,3 3,1 4,1 2,5 2,6 3,3 - 8,5 5,9 

Tabell 47. Magnetseparering av LD3år med torr starkmagnetisk bandseparator, Bateman 
Permroll. 

LD3år Vikt (g) Mass (%) Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C-LECO S_LECO 

Ingående 1137 100 17,66 43,14 8,19 3,92 0,60 1,04 9,33 4,63 1,57 0,40 -1,85 0,13 0,02 

Mag  423 37,2 19,28 41,62 7,5 3,8 0,54 0,99 9,04 4,25 1,42 0,38 -2,8 0,22 0,01 

Omag 704 61,9 17,69 43,27 8,35 3,98 0,61 1,05 9,58 4,69 1,6 0,4 -1,1 0,13 0,02 

Summa 1127 99,1              

Förlust 10 0,9              

Utbyte 
Mag 

  40,6 35,9 34,1 36,1 33,8 35,4 36,1 34,2 33,8 35,8 - 63,0 18,6 
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12 BILAGA 4  
Malning av grovfraktion i LD1år  

Tabell 48. Beräknad massbalans, XRF-analys och utbyte för LD1år och magnetseparering av 
material <2,36mm. 

 Mass-% Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Cr2O3 

Ingående 100,0 20,80 41,62 8,95 3,93 0,57 1,72 8,68 4,50 1,66 0,38 

Mag 21,83 33,56 32,18 7,41 3,12 0,43 1,26 6,96 3,46 1,31 0,32 

Omag 78,08 17,75 42,94 9,64 3,92 0,58 1,56 9,76 4,54 1,60 0,39 

Utbyte mag  35,23 16,88 18,08 17,36 16,56 16,01 17,50 16,77 17,20 18,21 

 


