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Sammanfattning 
 
Arbetsuppgiften var att ta fram rekommendationer på driftpraxis gällande argonspolning 
vid en efterbehandlingsstation på SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Rekommendationerna 
skulle gälla tiden för slutspolningen efter att behandlingen av stålet, såsom tillsatser av 
råmaterial för att uppnå rätt kemisk analys samt temperaturjusteringar för att optimera 
gjutningen, var färdig. 
 
Syftet var att minska mängden oxidinneslutningar i EHS-stål som orsakar igensättning 
vid gjutningen, samt uppnå kundens förväntningar på rent stål. 
 
Insamling av prover (Total Oxygen Sample) och mätningar (syresond) har gjorts vid 
efterbehandlingsstationen, CAS-OB, och i gjutlådan. Med hjälp av proverna har 
syrehalten beräknats vid noterade spoltider. 
 
För att nå syrehalter i oxidinneslutningarna som är runt 27 ppm behöver tiden på 
slutspolningen för SiCa-stål vara minst 6 minuter och för att nå halter under 25 ppm i 
Titan-stål minst 4 minuter. 
 

Abstract 
 
The task was to get recommendations concerning needed time of Argon flushing at the 
CAS-OB station at SSAB Tunnplåt AB in Luleå. It was in particular the time needed 
after the treatment of the steel, concerned to temperature and chemical composition 
adjustment that was of interest. 
 
The purpose was to decrease the amount of impurities, such as oxide inclusions that 
causes clogging at casting, and to achieve the customers expectations of clean steel. 
 
Samples of total oxygen were collected in CAS-OB and in cast box, and measurements 
of free oxygen was done in CAS-OB. The amount of oxygen in the oxide inclusions has 
been calculated from the collected data. 
 
To reach oxide levels around 27 ppm in SiCa steel, the recommended time for argon 
flushing after completed treatment of the steel is 6 minutes. To reach levels below 25 
ppm in Titanium steel the recommended time for flushing is more than 4 minutes. 
 



  
 

Förord 

Denna rapport är skriven i Luleå, mestadels på SSAB Tunnplåt AB. Det är ett 
examensarbete utfört på institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 
vid Luleå tekniska universitet. Syftet är att självständigt lösa en förelagd uppgift genom 
att tillämpa de kunskaper man förvärvats under studietiden som civilingenjör. 
 
Johanna Elfverson 
Finspång, juni 2007 
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Inledning 

SSAB Tunnplåt AB i Luleå tillverkar stålämnen, så kallade slabs, som sedan valsas i 
Borlänge. I Luleås stålverk sker slutlegering och temperaturjustering av stålet vid 
sekundärmetallurgistationen CAS-OB. Efter CAS-OB-stationen gjuts stålet till slabs. 
Vid SSAB har man höga kvalitetskrav på sina stål, och kraven ökar hela tiden. För att 
uppfylla de ökande kvalitetskraven krävs en optimering av efterbehandlingen av stål vid 
CAS-OB-stationen. En optimering av efterbehandlingen innebär ett renare stål, det vill 
säga lägre halt syre i stålet. Det leder till bättre gjutbarhet och bättre ytkvalitet efter 
valsning samt en bättre inre renhet.  
 
Denna rapport behandlar optimeringen av efterbehandlingen. Fokus ligger på hur stålets 
totala syrehalt påverkas av spoltiden efter tillsatserna. 
Hur länge behövs argon spolas in i stålet för att nå önskvärd syrehalt? Stålet analyseras 
efter olika tider, för att erhålla relationen mellan spoltid och totala syrehalt. Utifrån 
resultaten önskas ett förslag på driftpraxis i form av hur lång spoltiden behöver vara för 
att nå önskvärda syrehalter till de stålkvaliteter som testas. 
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Teori 

I det här teorikapitlet kommer först en introduktion om hur ståltillverkningen går till att 
ges för att ge läsaren bakgrundsinformation, med lite mer information om stationen som 
denna rapport behandlar, nämligen CAS-OB. Därefter kommer en förklaring om rent 
stål, samt vilka stålsorter som följts upp. I metodkapitlet följer en beskrivning av 
provtagning och analysmetoder. I resultatkapitlet redovisas resultatet av detta 
examensarbete.  

Stålframställning 

En kort introduktion av stålframställningen kommer att presenteras. Sedan läggs stort 
fokus på sekundärmetallurgistationen CAS-OB. En del lokala ord och uttryck finns 
utförligare förklarat i ordlistan i sista Bilagan 3. 

Stålframställning  
Läran om framställning och rening av metaller kallas metallurgi, från grekiskan. Stål 
tillverkas främst av järnmalm. Stål är järn med en låg halt kol, < 2 %. Kol i form av 
koks* produceras av stenkol som importeras från framförallt Australien, USA och 
Ryssland, i ett Koksverk på SSAB1. Järnmalm levereras till stålverken i Luleå i form av 
pellets från LKAB. Järnmalm och koks blir råjärn* i Masugnen. Sedan minskas 
svavelhalten i avsvavlingen genom att kalciumkarbid tillförs. Därefter minskas 
kolhalten i den så kallade LD**--processen. Från LD:n tappas det flytande stålet upp i en 
skänk* som sedan transporteras till CAS-OB-stationen där det behandlas genom 
tillförsel av råvaror och justering av temperaturen för att erhålla rätt sorts stålkvalitet*. 
Därefter stränggjuts stålet till slabs*/ämnen. Ett ämne/slab är max 11 m långt och 22 cm 
tjock, bredden varierar mellan 0,85 och 1,65 m.  
 

 
Figur 1. Järnmalm och koks blir råjärn i Masugnen. Efter avsvavling finns LD:n. De flesta skänkar 
behandlas i CAS-OB-stationen innan stålet stränggjuts, kapas och transporteras till valsning. 

 
De stora slabsen fraktas sedan med tåg 3-4 gånger om dagen ner till Borlänge för 
valsning till tunnplåt. Innan varmvalsningen i Borlänge värms ämnena upp till ungefär 
1200° C och därefter valsas de från 220 mm tjocklek ner till mellan 1,8 och 16 mm. 
Sedan ytbehandlas plåten med metall och eventuellt färg.  
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I Luleå förbrukas drygt 3 miljoner ton järnmalm och 1,3 Mton kol för att producera 
drygt 2,1 Mton slabs per år. Utöver järnmalm och kol förbrukas slaggbildare och 
tillsatsämnen mm. 

Allmänt om SSAB 
SSAB bildades 1978 genom en sammanslagning av Domnarvets Järnverk i Borlänge, 
Oxelösunds Järnverk och Norrbottens Järnverk i Luleå. Sedan slutet av 1990-talet har 
koncernen framgångsrikt arbetat med en nischorientering mot höghållfasta stål. 1988 
bildades SSAB Tunnplåt AB. SSAB Tunnplåt är det största dotterbolaget i SSAB-
koncernen och Nordens största tillverkare av tunnplåt. 4400 finns anställda i SSAB 
Tunnplåt AB, varav ca 1300 är anställda i Luleå. I hela koncernen är 8800 anställda. 
Övriga dotterbolag i SSAB-koncernen är SSAB Oxelösund, Plannja och Tibnor.  
 
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdiga stålprodukter (dvs plåt, band, tråd, 
stång, profiler och rör) uppgick 2005 till 4,9 miljoner ton. Cirka 85 % av dessa 
leveranser exporteras, enligt Jernkontoret2. SSAB Tunnplåt AB:s mål är att tillverka 
drygt 2000kton (2Mton) slabs år 20063. 

SSAB Tunnplåt AB 
SSAB Tunnplåt utvecklar, producerar och marknadsför tunnplåt med fokus på 
avancerade höghållfasta produkter som ger mervärde för kunderna. De fyra 
affärsområdena är: 

• tunga transporter, lyft- och lasthantering (Extra och Ultra höghållfasta stål) 
• lätta fordon (Extra och Ultra höghållfasta stål) 
• närmarknaden (Basprodukter) 
• byggnadsindustrin (Belagda produkter). 

Avancerade höghållfasta stål möjliggör viktminskning, energibesparing, förbättrad 
miljö, och ökad bärförmåga.  

CAS-OB-stationen 
Huvudmålen med sekundärstationen CAS-OB är att efter LD-konverten behandla stålen 
till rätt temperatur och kemisk analys samt att leverera stålen i rätt tid till 
stränggjutningen. 
 
CAS-OB*-stationen är en legeringsstation, med tråd*matning och bulk*matning. Det 
finns två CAS-OB-stationer i Luleås stålverk. De togs i bruk 1993. En station 
kontrolleras av en operatör. Operatören styr så att chargen* får rätt mängd med tillsatser 
och har rätt temperatur inför gjutning. CAS-OB är en förkortning av Composition 
Adjustment by Sealed argon bubbling - Oxygen Blowing. Fritt översatt blir det justering 
av sammansättningen med hjälp av skyddad argonspolning – syreblåsning för höjning 
av temperaturen i skänken. Under större del av behandlingen spolas argon in i skänkens 
botten för att åstadkomma omrörning av stålet så att blandningen blir homogen samt att 
förekomsten av oönskade inneslutningar transporteras upp till slaggytan.  
 
Temperaturjustering sker i form av kylning eller värmning. Värmning sker på kemisk 
väg då aluminium i bulkformat tillsätts samtidigt med syrgas. Kylning sker genom 
tillförsel av stålskrot.  
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Hur CAS-OB-stationen är uppbyggd kan ses i Figur 2. 
 

 
Figur 2 CAS-OB i genomskärning. Skyddshuv hissas upp och ner. Argon tillförs underifrån, resulterar i 

omrörning. Tillsatser tillförs uppifrån.  

 
Vid normalprocess sker behandlingen i CAS-OB-stationen enligt följande schema: 

1. Skänken placeras i position 
2. Argonspolning startas för att lösa upp den hårda slaggen, samt homogenisera 

stålet efter tappningen från LD:n 
3. Nedsänkning av skyddsklockan 
4. Temperaturmätning sker, samt första provet tas för kemisk analys 
5. Eventuell justering av temperatur  
6. Tillsats av ämnen och legeringar. Argonspolning efteråt enligt 

tillverkningsföreskrifter 
7. Ny temperaturmätning och prov för kemisk analys 
8. Skänken skickas vidare till stränggjutningen, förutsatt att rätt temperatur och 

analys är uppfyllt 
 
CAS-processens kännetecken är 

• Förhindra att ytan på stålsmältan oxideras med luft genom att täcka den 
med en icke-oxiderande atmosfär 

• Förbättra träffsäkerheten av kemisk sammansättning av flytande stål 
• Minska förbrukningen av järnlegeringar, framförallt aluminium. 

Genom att minimera luftkontakten med stålet så går det åt en mindre mängd aluminium 
eftersom det annars skulle försvinna en del Al för att binda syret i luften. 

Värmning 

Värmning av smältan sker ibland för att uppnå rätt gjuttemperatur. För kallt stål till 
gjutningen gör att allt stål inte hinner bli gjutet, så en viss mängd stål blir kvar i 
skänken. Det kvarvarande stålet i skänken går till retur och smälts om, till följd att vissa 
legeringar följer med till nästa laddning och kan påverka nästa charge, samt att beräknad 
mängd stål till kund inte kunde levereras enligt tidplan. Genom att öka eller sänka 
gjuthastigheten är små temperaturskillnader (mindre än 10° fel) inga problem. Men för 
hög gjuthastighet påverkar ytan negativt. 
 
För varm smälta orsakar genombrott i stränggjutningen då ytan inte lyckas hålla ihop 
och smältan flyter ut. I och med ett så kallat genombrott stannas processen och 
utrustningen förstörs. Det tar tid att reparera efter genombrott och det är mycket 
kostsamt.  
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Vissa stålsorter får inte värmas mer än 100 ° vid CAS-OB eftersom toppslaggen inte 
kan binda så mycket aluminium och kvaliteten blir då följaktligen sämre.   
 
Värmning av stål vid CAS-OB går till så att aluminium och syrgas tillsätts samtidigt för 
att reaktionen  

  4Al2 + 3O2 → 2(Al2O3)   Formel 1  

ger värme. Kylning av stål vid efterbehandlingsstationen går till så att stålskrot tillsätts. 

Rent stål 

För ståltillverkare är två punkter viktiga: att kontrollera inneslutningarna i stålet samt 
storleksfördelningen och den kemiska sammansättningen av inneslutningarna. Totala 
syrehalten är en parameter som visar hur rent stålet är.  
 
Inneslutningar kommer från många källor, exempelvis desoxidation*, reoxidation, 
slagginnestlutningar, fodernötning, kemiska reaktioner mm. Dessa inneslutningar 
genererar många defekter som sprickor och flagor i stålprodukten. Kravet på renare stål 
ökar ständigt. För att minska antalet icke-metalliska oxidinneslutningar, och kontrollera 
deras storleksfördelning, morfologi och sammansättning, krävs kontroll av svavel, 
fosfor, väte, kväve och även kol och minimera metalliska element som As, Sn, Sb, Se, 
Cu, Zn, Pb, Cd, Te, Bi som anses orena4. Dessa orena metalliska element finns 
vanligtvis endast i spårmängd, men de är ett växande problem på grund av 
ackumulationen i skrotlagret. 
 
Oxider är keramer som är sköra och svåra att deformera. Oxiders egenskaper är inte 
desamma som metallers, vilket leder till tryck- eller dragspänningar som i sin tur leder 
till möjligheter för bildandet av ihåligheter. Fasta partiklar klumpar gärna ihop sig till 
kluster. Stora inneslutningar kan orsaka problem vad gäller undermåliga ytor, dålig 
polerbarhet, minskat motstånd mot korrosion mm. Enligt teorier av Zhang och Thomas5 
sänker inneslutningar resistansen mot HIC, väteinducerade sprickor (hydrogen induced 
cracks). Inneslutningar med större storlek än kritisk bör inte förekomma i gjutningen. 
Stora inneslutningar påverkar de mekaniska egenskaperna värst. 
 
Klusterbildandet av stelnade inneslutningar sker på ytor på grund av 
ytspänningseffekter. Dessa ytor kan vara både bubblor och hårt fodermaterial. 
Aluminium har stor kontaktyta i flytande stål, vilket leder till hög risk att 
aluminiuminneslutningarna fäster vid foder för att minska kontakten med stål. Detta 
orsakar igensättningar i skydds- och gjutrör vid stränggjutning. 
 
Enligt teorier av Zhang4, påverkas formbarheten och utmattningen negativt av svavel- 
och syreinneslutningar i lågkolhaltiga stål som är tätade med aluminium, LCAK stål. 
Flagor som uppstår efter valsning av inneslutningar är både ett kosmetiskt ytproblem 
samt ett formbarhetsproblem. Enligt sammanställning av Zhang5 innehåller flagorna 
ofta aluminium som kommer från tätning eller från komplexa icke-metalliska 
inneslutningar som lossnat från slaggen.  
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Renheten påverkas av en rad olika processer i ståltillverkningen. Renheten påverkas av: 
• tid och plats för tätning och legering, 
• utökningen och sekvensen av metallurgisk efterbehandling, det vill säga det som 

sker vid CAS-OB-stationen,  
• gasspolning och förflyttningsoperationer,  
• täcksystem, exempelvis skyddshuv, täckmedel eller lock vid skänktransport, 
• gjutlådans geometri,  
• absorptionskapaciteten för varierande metallurgiska flöden,  
• och sättet att gjuta. 

 
Inneslutningarna blir mer stabila med lägre temperatur. 
 
Enligt teorier av L Nilsson6 är den mängd argongas som spolas samt den totala tiden för 
spolningen influerar väldigt lite på totala syrehalten om spoltiden efter sista tillsatsen är 
mer än tre minuter. Enligt L Nilsson6 ger en spoltid på minst sex minuter efter värmning 
samma renhet i stålet som ett stål utan att värmning har genomförts. 

Endogena och exogena inneslutningar 
Inneslutningar är uppdelade i endogena och exogena beroende på hur de uppstod. 
Endogena inneslutningar kallas de som är produkter av desoxidation* eller utfällningar, 
som uppkommer vid kylning eller stelning av stål. Exogena inneslutningar är alltid 
behandlingsrelaterade. Deras ursprung är mestadels reoxidation, slagginneslutningar, 
fodererosion och kemiska reaktioner. Luft är den vanligaste källan till exogena 
inneslutningar orsakade av reoxidation.  

Endogena inneslutningar 
Enligt teorier av Zhang5, kan endogena inneslutningar uppdelas i produkter av 
desoxidation, eller utfällningsinneslutningar. Endogen betyder ungefär alstrad inifrån 
det system som studeras. 

Desoxidationsprodukter 

Desoxidation kallas även tätning och förklaras närmre i nästa avsnitt. Desoxidering 
innebär avlägsning av syre. Aluminiuminneslutningar (Al2O3) i LCAK stål, och 
kiseldioxidsinneslutningar (SiO2) i Si-tätade stål, är typiska produkter av desoxidation. 
Inneslutningarna genereras av reaktionen mellan fritt syre och det tillsatta aluminiets 
eller kislets desoxidationsmedel. Aluminiuminneslutningarna tar en dendritisk form om 
de bildas i en miljö med hög syrehalt. I Al-tätade stål är aluminiuminneslutningarna ofta 
i kluster enligt Zhang5. På grund av Al-inneslutningarnas höga ytenergi formar de gärna 
tredimensionella kluster från kollisioner och hopslagningar. Individuella korn i 
klustrena kan vara 1-5 µm i diameter. Kiselinneslutningar är oftast sfäriska. De är ofta i 
flytande eller i glasigt tillstånd i stålsmältan. Kisel kan också agglomerera och bilda 
kluster. 

Desoxidation  

Desoxidation* och tätning av stål är samma sak. Syftet med tätning är primärt att sänka 
halten inlöst syre i stålet, men även att öka legeringsutbytet. Ett metallurgiskt krav på 
SSAB är att det ska göras på sådant sätt att avskiljningen av de bildade 
desoxidationsprodukterna underlättas7. Desoxidation sker då halten fritt syre i stål sänks 
genom reaktion med stålets starkaste syrebindare, t ex  
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2 Al + 3 O → (Al2O3).  Reaktion 1 

Reduktion sker då slaggens instabila oxider reagerar med stålets starkaste syrebindare,   
t ex    Si + 2 (FeO) → (SiO2) + 2 (Fe) Reaktion 2 

eller  5 Si + 2 (V2O5) → 5 (SiO2) +4 V. Reaktion 3 

Reoxidation sker då mängden oxider i stål, efter avslutad efterbehandling, ökar genom 
reaktion mellan stålets starkaste syrebindare och syre i stålets omgivning (luft, slagg, 
keramik mm) t ex 4 Al + 3 O2 → 2 (Al2O3).  Reaktion 4 

 

Desoxidation omfattar både bindandet av löst syre och avskiljningen av 
desoxidationsprodukterna. 

Utfällningsinneslutningar 

Utfällningsinneslutningar formas genom kylning och stelning av stålet. Under kylning 
ökar koncentrationen av de fria ämnena syre (O2), kväve (N2) och svavel (S8) i smältan, 
medan lösligheten av dessa ämnen minskar. Följaktligen utfälls inneslutningar som 
aluminium, kisel, AlN och sulfid. 

Exogena inneslutningar 
Exogen är grekiska och betyder ungefär alstrad utifrån. Exogena inneslutningar är ett 
resultat av samverkan mellan flytande vätska, som stålsmältan, och externa kroppar, 
som ämnen för legering, slagg och täckmedel mm. Exogena inneslutningar är oftast 
stora, har oregelbunden form, består av sammansatta föreningar. De är mer skadliga för 
stålets egenskaper än endogena, på grund av dess storlek. De flyter lättare upp till 
slaggen, och förekomsten av de stora inneslutningarna är därför liten.  
 
Enligt Zhang5 är den sammansatta föreningen i exogena inneslutningar orsakad av 
följande fenomen: 

• på grund av reaktionen mellan smält stål och SiO2, FeO och MnO i slaggen och 
det hårda fodermaterialet, kan den genererade Al2O3-inneslutningen fastna på 
dess yta 

• när exogena inneslutningar rör sig, på grund av deras stora storlek, kan de fånga 
tätade inneslutningar som t.ex. Al2O3 på sin yta 

• exogena inneslutningar agerar som heterogena platser för utfällning av nya 
inneslutningar genom sin rörelse i stålsmältan. 

Slagg eller reoxidationsinneslutningar kan reagera med det hårda fodermaterialet eller 
transportera annat material in i stålet. 
 
Exempel på exogena inneslutningar är slagg som råkat komma ner i smältan, eller fasta 
partiklar från täckmedel, isolering och eroderat fodermaterial som fastnat i smältan. För 
att en slaggdroppe ska lämna slaggen och åka ner i smältan, måste kraften utdelad på 
droppen vara större än droppens flytförmågekraft. Dessutom måste energin vara stor 
nog för att ge droppen en ny yta, så den skiljer droppen från slaggmassan. Detta kan ske 
då exempelvis föremål sticks ner i stålet genom slaggen, då kan några partiklar få den 
extra skjuts som behövs för att de ska släppa taget om resten av slaggen. Det kan också 
ske då gasflödet är för högt. Inneslutningarna rör sig i skänken på grund av naturlig 
konvektion, pådrivet av argonflödet.  
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Kvalitet  

Kvalitet är ett mått på hur väl kundens förväntningar uppfylls.  
 
Detta arbete utförs som ett led i att höja kvaliteten, genom att ge förslag till instruktion 
av körsätt vid slutet av behandlingen i CAS-OB-stationen för att höja den inre renheten 
så kvaliteten blir högre med avseende på oxidinneslutningar som påverkar yta och 
mekaniska egenskaper. 
 
Stålämnen, d.v.s. slabs, som SSAB Tunnplåt i Luleå levererar skall alltid uppfylla 
bestämda kvalitetskrav gällande: 

• Kemisk analys 
• Mekaniska egenskaper (hållfasthet, seghet mm) 
• Dimension, form 
• Inre homogenitet 
• Yt-standard 
• Identitet (märkning). 

  
Idag är den kemiska analysen högst prioriterad, vilket är förståeligt då det är något som 
är mätbart. De flesta punkterna går inte att mäta direkt, och när det väl är möjligt att 
avgöra om stålet uppfyller kvalitetskraven har det gått flera timmar, ev. veckor, så det är 
svårt för operatörerna vid CAS-OB-stationen att se följderna av ett visst körsätt. 
 
Bara för att den kemiska analysen är rätt innebär det inte alltid att rätt kvalitet har 
uppnåtts. Yta mm påverkas av behandling, tex snabb gjutning eller mycket 
inneslutningar nära ytan som visar sig först vid valsning. 

Slagg 

Slagg uppstår vid oxidation av metall vid smält- och uppvärmningsprocesser8. Slaggen 
på smältans yta har som funktion att skydda stålet mot oxidation, samt ta upp 
föroreningar i stålet. Vid LD-processen tillsätts slaggbildare som kalk (CaO) och 
syntslagg. Argonspolning påskyndar processen att få upp föroreningar och 
inneslutningar till ytan. 

Slaggens yta 
I en lugn skänk stelnar slaggen på stålytan ganska fort. Vid behandling vid CAS-OB-
stationen behöver stålytan blottas för att skyddshuven ska sänkas ner i stålet och ge en 
skyddad atmosfär med trög argongas i. För att blotta ytan, spolas gas in i skänkens 
botten, så slaggen smälter och öppnar sig i centrum. Ytan som genom argonspolning 
blivit öppen, kallas plym* eller öga. Man vill att storleken på den blottade ytan är större 
än klockans diameter, för att inte ha slagg inne i behandlingsutrymmet. Enligt teorier av 
Lage Jonsson et. al9 finns det alltid stål ovanpå slaggen utanför plymen. Det som med 
ögat tros vara en slaggfri yta är det alltså inte helt. Ytterkanten på plymen har slagg 
under stålytan och lurar ögat. Detta kan orsaka att klockan sänks ner för tidigt, så att 
slagg fortfarande finns kvar under klockan. Vidare anses att ju tjockare slaggskiktet är, 
desto mindre storlek har ”det öppna ögat” under klockan.  
 
Ju högre spolflöde desto större blir stänkytan, dvs den ytan där stål skvätts upp och 
ligger ovanpå slaggen. Orsaken är att stålet har mer kraft att hoppa längre upp på 
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slaggen. Detta gör att det är ännu svårare att se vad som egentligen är helt slaggfri yta, 
enligt CE Grip10. 
 
Ju högre halten FeO och MnO är i slaggen desto större risk är det för reoxidation och 
motsvarande generering av aluminiuminneslutningar. FeO- och MnO-halten i slaggen 
på fulltätade stål önskas vara under 2 %, för det är enligt A Herbert11 gränsen för att 
slippa reoxidation från slaggen.  

Skänkspolning 

Spolning av gas i skänken och förfiningsprocesser gynnar tillväxten och avlägsningen 
av inneslutningar. Avsvavling och reducering av fosfor kräver kraftig spolning så att 
metall och slagg blandas och kemiska reaktioner kan ske. Tätning och avlägsningen av 
inneslutningar kräver mildare spolning för att inte bryta slaggytan. Kalciumbaserade 
tillsatser verkar ge en bra spoleffekt, tillsammans med dess goda egenskaper gällande 
tätning och förmågan att göra inneslutningarna till vätskefas. Högt flöde på gasen är 
effektivt för att undanröja inneslutningar, ända tills spolflödet blir för högt. Tillräcklig 
spoltid efter tillsats är viktigt för att låta aluminiuminneslutningarna cirkulera upp till 
slaggytan.  
 
Extremt kraftig spolning eller överflödig behandlig är dåligt av flera orsaker. Främsta 
nackdelen är att ett spolöga kan uppkomma, det vill säga ett hål i slaggen så stålet kan 
reagera med luft, samt bryta loss slagg som spolas ner i stålet. Sedan kan söndervittring 
av skänkfodret bli ett problem. För det tredje kan kraftig spolning orsaka 
partikelkollision så makroinneslutningar bildas. Det är bra att spola kraftigt i början, för 
att små inneslutningar ska kollidera och bli större samt att blandningen ska bli 
homogen. Högt gasflöde ger fler cirkulationsloopar i smältan. Om flödet är för lågt kan 
smältan under slaggytan stagnera, och renheten försämras. Tillräckligt med fart behövs 
för att få upp inneslutningarna till slaggen. Men mot slutet av behandlingen bör man 
spola lugnare.  

Öka renheten 

För att öka renheten kan spoltiden ökas så inneslutningarna hinner upp till slaggen, eller 
så kan man kalciumbehandla stålet. Kalciumbehandling av LCAK stål är enligt Zhang4 
ibland använt på grund av att oxiderna och sulfiderna i stålet smälts och ändrar form och 
deformerbarhet i det stelnade stålet. Kalciumaluminater i vätskefas sammansmälter och 
stiger till ytan mycket lättare än kluster av fasta aluminiuminneslutningar. Detta gynnar 
avlägsnandet av inneslutningarna till slaggen och sänker totala syrehalten, vilket leder 
till undvikandet av igensättningar vid skyddsrör och gjutrör. Enligt artikel av Zhang4 
måste kalciumet finnas i rätt proportioner för att åstadkomma flytande inneslutningar. 
Nivån för rätt proportioner är väldigt smalt och är beroende av aluminiumhalten. 
Dessutom måste svavelhalten vara låg för att bibehålla vätskefas på inneslutningarna, i 
alla fall för aluminiumtätade stål. Eftersom kalcium är väldigt reaktivt, så är det enligt 
Zhang4 endast effektivt efter tätning och om inneslutningar från slaggen kan undvikas, 
speciellt slagg med FeO och MnO.  
 
Gjutlådan kan ibland agera som ytterligare en renhetsprocess för stålet, och ibland 
fungerar den som en förorenare genom att öka riskerna för att slagg bryts loss och tar 
sig in i stålet och erodering av gjutlådan kan ske.  
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Enligt tidigare studier12 på SSAB Tunnplåt AB försämras renheten av sena tillsatser av 
aluminium. Efter SiCa-tillsats är renheten bättre vid längre spoltider. Allt kalcium 
verkar finnas bundet i oxider och sulfider. Medföljande slagg ger högre syrehalter i 
stålet.  
 
SiCa-tråd tillsätts på 38xxx stål i avsikt att ge slutprodukten förbättrade egenskaper vid 
exempelvis kallformning. Vid rätt utförd SiCa-behandling omformas stålets slagg-
inneslutningar så att dessa egenskaper kan uppnås. En misslyckad SiCa-tillsats upptäcks 
normalt inte på chargeanalysen. 
 
Denna rapport bygger på undersökningar av spoltidens längd efter sista behandlingen 
(såsom tillsats av ämnen eller temperaturjustering) och dess inverkan på renheten. 

Stålsorter i experimenten 

SSAB Tunnplåt AB tillverkar drygt 250 olika stålsorter. Av dessa har ett fåtal följts upp 
i denna rapport. Varje stålsort har en stålkod och tillhör en viss höghållfasthetsklass. 

Höghållfasta stål 
Höghållfast stål används för viktminskning, de har bättre formbarhet, ger ökad livslängd 
mm. EHS står för extra high strength steel, dvs extra höghållfast stål. EHS har en 
kolhalt mellan 0,06 och 0,08 %, en Mn-halt mellan 0,7 och 1,5 % och innehåller Nb, Ti, 
Cu och CaSi. Ultra höghållfasta stål, UHS, har högre kol- och Mn-halt och innehåller 
dessutom krom.  
 
Varmvalsad EHS-plåt på SSAB har sträckgräns Re mellan 450 och 750MPa, UHS har 
Re över 750MPa. Kallvalsad EHS-stål har Re mellan 450 och 550Mpa. Kallvalsad 
(Docol) UHS-stål har Re över 550MPa. 

Tre stålgrupper 
Tre stålgrupper har följts. De har gemensamt att de är C-Mn stål, som är 
finkornbehandlat med Al, Nb, V och /eller Ti. I första gruppen har endast en stålsort 
följts, det stålet har stålkod 35451. Det är ett höghållfast Nb-stål med kolhalt under 
0,065 %. 2005 producerades 160 000 ton av denna sort. Detta stål är aluminiumtätat, 
Si<= 0,04 %, Al> 0,025 %.  Det blir sedan varmvalsad plåt som har ett mycket brett 
användningsområde. Varmvalsad plåt saluförs under namnet Domex. I den andra 
gruppen, SiCa-gruppen, har två stålkoder följts; 38441 och 38442. De är extra 
höghållfasta stål. Dessa stål är tätade med SiCa-tråd. 38442 har högre hårdhet än 38441. 
I den tredje gruppen har flera stålkoder följts, de kallas titanstål. Två av titanstålen, 
36461 och 36462, är SiAl-tätade och har hög halt Ti och Nb. Titanstålen är också extra 
höghållfasta. 36462 har högre hårdhet än 36461. SiCa- och titanstålsorterna har 
producerats i mängderna 18 000 till 37 000 ton år 2005. 
 
SiCa-stålen och Titanstålen tätas i LD-processen, medan den tredje sortens stål (35451) 
tätas vid CASen.  
 
I Tabell 1 nedan visas värden för sträck- och brottgräns samt kemisk sammansättning 
för några av de stål som följts. För Domex MC är provstaven uttagen längs 
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valsningsriktningen. Domex är varmvalsad plåt och MC är Termo Mechanical rolled, 
special Cold forming enligt europastandarden EN 10149-2. 
 

Tabell 1. Sträck- och brottgräns samt kemisk sammansättning för HS och EHS kallformningsstål. 

Sträckgräns Brottgräns C Si Mn P S 
ReH N/mm2 Rm N/mm2 % % % % % Stålkod Stålsort 

minst min-max max max max max max 

Finkorn-
bildare 

35451 Domex 355MC 355 430-550 0,08 0,03 0,7 0,025 0,01 Nb,Al 
38441 Domex 650MC 650 700-880 0,09 0,1 1,75 0,025 0,004 Nb,Al,Ti 
38442 Domex 700MC 700 750-950 0,074 0,1 2,0 0,025 0,004 Nb,Al,Ti 

 
Utmattningsbrott står för ca 80-90 % av stålkonstruktioners haverier. 
Utmattningshållfastheten ökar med högre brottgräns eller hårdhet, mindre kornstorlek, 
samt finare ytor. Utmattningshållfastheten minskar av inre orenheter i form av 
inneslutningar och håligheter, samt tvära vinklar och repor. Andra egenskaper som 
påverkas av inre orenheter är formbarhet, svetsbarhet, bockbarhet. 
 
I Tabell 2 är ståltyperna som är uppföljda i denna rapport sammanställda, med dess 
varumarknadsnamn. 

Tabell 2. Stålkoderna med dess kännetecken och varumarknadsnamn. 

Stålkod Grupp Kännetecken Stålsort 

35451 Vanlig, HS Nb-stål, C < 0,065 % 
DOMEX 355MC, DOMEX 
390XP 

38441 SiCa, EHS Nb+Ti- leg + CaSi-beh 
DOMEX 650MC, DOMEX 
690XP (Si-låg variant) 

38442 SiCa, EHS Nb+Ti- leg + CaSi-beh DOMEX 700MC (Si-låg variant) 

36461 Titan, EHS Nb+Ti- leg 
DOMEX 550MC, DOMEX 
590XP (Si-låg variant) 

36462 Titan, EHS Nb+Ti- leg 
DOMEX 600MC, DOMEX 
640XP (Si-låg variant) 

 
 
I tillverkningsföreskrifterna anges rikt- och gränsvärden för kemisk analys för varje 
stålkod. Rikt- och analysgränsvärdena är satta så att det erhållna stålets kemiska 
sammansättning med största säkerhet uppfyller kundkraven. Uttagsgränserna är satta 
enligt krav för stålets användning till avsett ändamål och ska således inte överskridas. 
Dessa övergripande begränsningar är slutligt avgörande om chargeanalysen kan 
godkännas. Till varje stålkod finns knutet ett antal tabeller, som styr gjutregler, tider och 
temperaturer mm. 
 
Efter varje delprocess tas analysprover, och vidare behandling styrs av det. Efter 
färdigbehandling tas ett analysprov som sedan sparas i femton år. Allt stål testas för 
radioaktivitet. 
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Mätmetoder  

För att studera och kontrollera renhet är det viktigt att ha bra mätmetoder. Mätningar 
bör ske utmed hela tillverkningsprocessen. Det finns olika metoder att mäta mängden, 
storleken, formen och sammansättningen av inneslutningar. Det finns direkta metoder 
som ofta är dyra, och det finns indirekta som är snabba och billiga men är endast 
pålitliga som relativa indikatorer. De indirekta metoderna används på grund av 
kostnaden, tidsbegränsningar, och svårigheter att ta direkta prover. De främsta indirekta 
mätmetoderna som används inom industrin idag är Totala Syret (TO) och 
Kväveupptagningen. 
 
I LCAK har totala syrehalten sänkts med åren på grund av förbättrad teknologi. Enligt 
undersökningar av Zhang4 uppnås lägre totala syrehalter med RH-process (10-30ppm) 
än med gasspolning i skänk (35-45ppm). Totala syrehalten sjunker generellt sett efter 
varje processteg; 40ppm i skänken, 25ppm i gjutlådan, 20ppm i kokillen*, och 15ppm i 
slabset. I Luleå färdigbehandlas 90 % av stålen i CAS-OB-stationen och 10 % med RH-
process. Det finns inte en ideal metod för att bestämma stålets renhet, utan man måste 
kombinera flera mätmetoder och välja de mest passande för att få reda på det man vill 
om inneslutningarna. En del metoder är bättre för kvalitetskontroll medan andra passar 
bättre för orsakssökning.  
 
För att veta vilken syrehalt stålet har idag, kan man göra olika mätningar. Enligt Zhang4 
är det troligt att det fria syret i stålet, dvs O2 som ännu inte reagerat med något annat, är 
ganska konstant efter sista legeringen. Så för att ta reda på hur orent stålet är kan man ta 
ett stålprov, dels vid CAS-stationen och dels i gjutlådan just före stränggjutningen, och 
mäta totala andelen syre.  
 
Fritt syre är kontrollerat av jämvikt i termodynamiken med deoxidationselement, som 
aluminium. Jämvikten mellan aluminium och syre under deoxidation är (vid låga Al-
halter) enligt Formel 2: 
 
log K =log ([%Al]2[%O]3)= -62780/T (K) +20.54  Formel 2 
 
K i Formel 2 är en konstant, och T är temperaturen (i Kelvin). 
 
Jämvikten är temperaturberoende. Vid 1600 ° är det fria syret 3-5 ppm om Al-halten är 
0,03-0,06 %. Eftersom det fria syret inte varierar så mycket, är totala syrehalten en bra 
indirekt mätmetod för att mäta totala halten oxidinneslutningar i stålet. Totala 
syrehalten representerar endast nivån av små oxidinneslutningar. Men en låg halt av det 
totala syret minskar möjligheterna till stora inneslutningar. 
 
Orenheten i den här rapporten representeras av syre i syreinneslutningarna i stålet, vilket 
är differensen mellan totala syrehalten och halten av det fria syret.  
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Provmetoder 

Totala syret samt det fria syret mättes för att få fram halten syreinneslutningar i stålen. 
Slaggen och gjuttrender undersöktes. Här följer beskrivning av metoder som användes 
för insamlandet av data. Data samlades in vid CAS-OB-stationen, som i de flesta fall är 
sista behandlingsstationen för stålet innan gjutning, och i gjutlådan vid 
stränggjutningen. Figur 3 visar en schematisk bild över processen. 
 

                    
        

CAS-OB 
    

Masugn 
  

Avsvavling 
  

LDprocess 
          

Stränggjutning 

                    
              

RH 
      

Figur 3 Schematisk bild över stålframställning. 

Instrument syresond 
Syresonden sitter på en lans som efter ett knapptryck av operatören sänks ner i smältan 
på förinställt djup automatiskt. Detta gör att provtagningarna sker på samma ställe. Vid 
provtagning bör smältan vara relativt still för att inte slagg eller eventuella rusor från 
kanten ska virvla in mot sonden. Sonden mäter en spänning på ett par milliVolt, så en 
liten temperaturändring kan ge ett ganska stort utslag. Producenterna av syresonderna 
rekommenderar att man låter smältan få en minut på sig att lugna ner sig efter spolning 
innan mätning sker. Lansen används mest till enbart temperaturmätning. Då används en 
billigare provsond, som enbart mäter temperatur.  
 
Instrumentet Multi-Lab beräknar utifrån spänningen i sondspetsen vilken temperatur det 
är. Från temperaturen och spänningen beräknas ett värde på löst syre i stålsmältan enligt 
Formel 3.  
 
O (ppm)=1,36+0,0059*(emk+0,54*(T-1550)+0,0002*emk*(T-1550))        Formel 3 

 
I Formel 3 är O halten löst syre i ppm, emk är den elektromotoriska kraften, dvs 
spänningen som uppstår vid omvandlingen av värmeenergi till elektrisk energi, här 
används milliVolt, T står för temperatur (°C). 
 
Mätvärdet för det fria syret noterades. 

Provtagning TOS  
TOS står för Total Oxygen Sample. Totala syret är summan av fritt syre och syret 
kombinerat med ickemetalliska inneslutningar. Ett TOS-prov tas genom att sticka ner 
ett argonfyllt provrör i smältan och när gasen stängs av fylls provröret med stål. Provet 
stelnar snabbt och analysering sker senare i lab. TOS-prov togs efter stålbehandling i 
skänken vid CAS-OB-stationen samt i gjutlådan vid stränggjutningen. 
 
Provbitarna var upp till 80 mm långa och ca 4 mm i diameter. Dessa delades till mindre 
kutsar som slipats så alla synliga porer och ytoxider var borta och rengjorts i hexan. Det 
blev 2-4 kutsar per provbit. Kutsen vägdes och placerades i en grafitdegel. Kutsen 
smältes i en förbränningsugn varvid kväve extraheras till N2 och syre reagerar med kol 
till CO. CO oxideras till CO2 som med helium leds till en IR-detektor. Halten syre i 
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kutsen som detekterats noterades, och ett medelvärde beräknades av kutsarna från 
samma provbit. 

Provtagning Slagg 
En sticka (parallell med ytan) doppas ner i slaggytan varvid ett skal av slagg fryser fast 
på stickan. Slaggen knackas av från stickan och får svalna innan förvaring i pappåse tills 
analysering sker senare i laboratorium. 
 
Vid analysering krossas och finmals slaggen. Aceton tillsätts, och provet glödgas i fyra 
timmar för att få bort kol och svavel. Därefter tillsätts litiumtetraborat för att få provet 
homogent, och en glasplatta gjuts. Provbiten anses homogen och analyseras i en XRF, 
röntgenfluorescent spektrometer. Totalhalten av respektive ämne noterades. 
 
Slaggproven togs just efter TOS-proven i CAS-OB-stationen togs, samt innan 
desoxidering av 35451-stål. 

Provtagning för kemisk analys i OES 
De prov som togs i ordinarie produktion i CAS-OB, prov 20 och 30, analyserades i 
Optiskt EmissionsSpektrometer, OES, direkt. Ur några av provbitarna stansades kutsar 
ut och analyserades i labbet genom smältextraktion för att bestämma kvävehalten. 

Gjutdata 
Gjutdata i form av trenddata över gjturörsstopparen, kokillnivå, gjuthastighet mm lagras 
som tidsgrafer. 
 

Experiment 

Resultatet av experimentet är en följd av dagens körsätt.  

Procedur vid CAS-OB 

CAS-OB är en utrustning där stålet slutbehandlas. Tillsatser av ämnen sker i en skyddad 
atmosfär för att uppnå rätt kemisk analys på stålet. Proceduren vid CAS-OB-stationen 
sker normalt i åtta steg enligt avsnitt CAS-OB-stationen på sidan 8.  

SiCa- och Titanstål 
När skänken med fulltätat stål kommit på plats i CAS-OB-stationen startas 
argonspolning för att få en slaggfri yta för att kunna ta ett prov för kemisk analys. När 
den slaggfria ytan är något större än skyddsklockans storlek, sänks klockan ner för att få 
en skyddande atmosfär. När det spolats i 3-4 minuter stängs gasen av och temperaturen 
mäts samt ett prov tas och analyseras i OES. Detta första prov kallas för prov 20. 
Utifrån analysen av prov 20 legeras stålet till rätt kvalitet. Då det behövs, görs åtgärder 
för att få rätt temperatur på smältan. Under tiden som tillsatser tillförs, spolas det samt 
att huven är nere. Spolningen fortsätter en stund till efter sista tillsatsen (det är detta 
som undersökts i denna rapport), sedan stängs flödet av och ett slutgiltigt prov tas för 
analys, samt att temperaturen kontrolleras. Det sista provet kallas för prov 30. När 
temperatur- och analyskrav är uppnådda skickas skänken vidare till stränggjutningen. 
Om analysen i prov 30 inte uppfyller ställda krav, tillsätts det som behövs och ett extra 
prov kallat 31 tas innan skänken är färdigbehandlad. 
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35451-stål 
Skänkar med 35451-stål tätas inte vid LD-processen utan tätas först i CAS-OB-
stationen. Efter aluminiumtätning tas prov 20 och processen därefter liknar den för 
SiCa- och Titanstål. 

Procedur vid provtagning 

Olika procedurer för insamlandet av underlag för detta examensarbete har skett. TOS-
prov samt syresondsmätningar har främst utförts i samband med prov 30. Beroende på 
operatör och tid så har proverna tagits efter olika långa spoltider.  
 
I vissa försök har två TOSprov tagits. Första provet har tagits i samband med prov 30 då 
stålet egentligen var färdigbehandlat i CAS-stationen. Sedan har det spolats ytterligare 
några minuter, och därefter har ett andra TOSprov tagits. De försöken gjordes som ett 
led i att försöka få mer information om hur syrehalten ändras i en och samma charge.  
 
Vidare studier gjordes också då ett TOS-prov togs vid CASen och sedan följdes de 
chargerna till gjutningen, där ytterligare TOS-prover togs i gjutlådan med olika 
tidsmellanrum. I gjutlådan togs ett eller två TOSprov. I gjutlådan har inte det fria syret 
mätts. 
 
Eftersom orenheter ofta leder till igensättningar i gjutningen, exempelvis sätter sig gärna 
titaninneslutningar på ytor som skyddsrör och gjutrör, har vissa analyser gjorts av 
gjutloggar för att se om det uppstått problem med gjutningen eller inte.  
 
Syresondsmätningar i CAS-stationen har i princip gjorts samtidigt som TOS-
provtagningarna har skett. 
 
Slaggprover är tagna innan Al-tätning av 35451-stål samt vid prov 30. 
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Resultat 

Här följer resultaten av det insamlade materialet.  

Fritt syre 

Det fria syret är uppmätt när stålet är färdigbehandlat i CAS-OB-stationen, just innan 
transport till stränggjutningen. Medelvärdet hamnar på 3,2 ppm. Figur 4 visar halten 
fritt syre efter olika långa spoltider efter sista tillsatsen. Tidsaxelns 0-värde i Figur 4 

representerar tiden då sista tillsatsen hamnat i skänken. 
 

Fritt syre

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5
Spoltid (min)

Syre  (ppm)

35451

Titan

SiCa

 
Figur 4 Fritt syre efter olika långa slutspoltider. 

Stålkvalitén 35451 har ett genomsnittligt värde på 2,4 ppm av fritt syre. Spridningen på 
mätvärdena är mindre. SiCa-stålen har ett något högre genomsnittligt värde av fritt syre, 
3,1 ppm. Titanstålen har trots lång spoltid efter sista tillsatsen hög halt fritt syre, i 
genomsnitt 4,1 ppm. 

Totalt syre 

Totalt syre vid sista analysprovet i CAS-OB 
Det totala syret är analyserat ur TOS-prover tagna när stålen är färdigbehandlade vid 
CAS-OB-stationen, dvs i samband med prov 30 i de flesta fall men ibland i samband 
med prov 31. Totala syret är alltså syreinneslutningar och obundet, så kallat fritt, syre. I 
Figur 5 är resultaten av TOS-proverna av de tre fokuserade stålkvaliteérna samt några 
till charger åskådliggjorda i en graf. De ”övriga” chargerna följdes upp i ett annat syfte 
samtidigt som insamlandet av data till denna rapport. I grafen är tidsaxelns 0-värde 
tiden då sista tillsatsen kommit i smältan. Medelvärdet av totala syret är 29,6 ppm. 
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Totalt syre
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Figur 5 Totalt syre efter olika lång slutspoltid. 

Syrehalten verkar vara högre i 35451-stål än Titan- och SiCa-stål. Detta syns tydligare 
om figuren delas upp på de tre olika stål-kvalitéerna. 
 
Totalt syre, 35451 

Totalhalten av syre i 35451-stål sjunker med ökad spoltid. Figur 6 visar värdena för 
totalt syre med avseende på spoltiden. Även i denna graf representerar x-axelns 0-värde 
tiden för då sista tillsatsen är tillförd stålet. Medelvärdet av halten totalt syre är 36,9 
ppm. 

Totalt syre, 35451
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Figur 6 Totalt syre efter olika lång spoltid i 35451-stål. 
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Totalt syre, SiCa 
Totalhalten av syre verkar nå en låg halt på ca 25 ppm efter ganska kort spoltid efter 
sista tillsatsen i SiCa-stål. Medelvärdet av det insamlade materialet hamnar på 29,9 
ppm. 

Totalt syre, SiCa
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Figur 7 Totalt syre efter olika lång slutspoltid i SiCa-stål. 

 

Totalt syre, Titan 

Titan får de lägsta halterna av totalsyre, förutom ett värde så hamnar resten klart under 
35 ppm. Medelvärdet hamnar på 26,2 ppm. För titanstålen är spoltiden längre än övriga 
stålkvalitéer, oftast drygt fyra minuters spoltid efter att sista tillsatsen hamnat i 
stålsmältan. 

Totalt syre, Titan
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Figur 8 Totalt syre efter olika lång slutspoltid i Titan-stål. 

Totalt syre 

Titanstålen stärker sambandet att syrehalten blir lägre ju längre sista spoltiden är. SiCa-
stålen hamnar väldigt fort på 25 ppm, och verkar hålla sig stabilt där. En djupare 
undersökning i hur SiCa-stålen behandlas visar att alla legeringstillsatser tillförs inte 
samtidigt, till skillnad mot 35451-behandlingar. Behandlingen av SiCa-stålen är 
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uppdelad på flera tillsatsomgångar, där de flesta tillsatserna utom titan och SiCa-tråd 
tillsätts först, för att därefter blanda i Titan och sist SiCa-tillsatsen.  

Totalt syre, två prov i CAS-OB 
Vid uppföljning av fyra titanlegeringar bads operatörerna att spola ytterligare en stund 
efter att de egentligen skulle ha skickat skänken vidare. TOS-prov togs i samband med 
prov 30, och när extraspolningen var klar. I praktiken spolades argon alltså i väntan på 
analyssvar från prov 30, och i de fall där det hanns med, spolades det lite längre. Så den 
extra spoltiden blev mellan en och sex minuter i dessa fall.  
 
I Figur 9 visas syrehalten i de fyra chargerna. Tiden 0 är räknat från det att sista 
legeringen är tillsatt. I ett av fallen blev prov 30 underkänt och spoltiden från prov 30 
till prov 31 blev ca 6 minuter. I det fallet sjönk syrehalten med 42 %. Utgångsläget var 
väldigt högt. 
 
I två av fallen höjs totala syrehalten med drygt 3 ppm. I det fjärde fallet sjunker halten 
knappt 1 ppm. 
 

Två prover i Casen
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Figur 9 Totalt syre i 4 st titanlegeringar. 2 prover per charge. 

 

Totalt syre, CAS-OB och i gjutlådan 
Tre 35451-legeringar och två titanlegeringar följdes upp även i gjutlådan. Först togs ett 
TOSprov i CAS-stationen i samband med prov 30. Sedan togs ett eller två TOSprov i 
gjutlådan. I Figur 10 visas de erhållna värdena av totala syrehalten i de chargerna, rosa 
stjärnor representerar titan-stål och blå romber 35451-stål. Här är tidsaxeln räknad från 
sista tillsatsen i CASen. Efter ca 15 minuter är skänken flyttad till gjutstationen och i en 
smälta togs ett prov efter två minuters inflöde i gjutlådan. De flesta proven är tagna efter 
drygt en kvarts tid i gjutlådan. Två prov togs precis innan skänkbyte i gjutstationen. 
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Från CAS till Gjutning
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Figur 10 Totalt syre i 3st 35451stål och 2st titanstål. Prover tagna i slutet av CAS-OB-behandlingen samt 

i gjutlådan. 

 
Syrehalten sjunker i de båda legeringssorterna mellan CAS-stationen och gjutlådan. 
Titanlegeringarna har ett lägre utgångsläge än 35451-legeringarna. Syrehalten i 
smältorna hamnar i gjutlådan under 22 ppm, och under 17,5 ppm för titanlegeringarna. 

Slagg 

Slaggen innehåller mest CaO och Al2O3. Analysdata finns i Bilaga 1. Aluminiumoxiden 
i slagg tagen innan desoxidation (ur 35451-stål) är lägre än efter CAS-behandling 
(inklusive tätning). CaO-halten ligger mellan 38 och 47 wt%. Al2O3 ligger mellan 14 
och 33 wt%.  
 
Tyvärr erhålls inte mängdökningarna i slaggen från de stål där två slaggprover togs, 
utan endast förändringar i förhållandena. 

Gjutning 

Trenddata i form av diagram över bland annat nivåer i kokillen har analyserats visuellt 
för några av de uppföljda chargerna. Tabell av analys från trenddatan finns i Bilaga 2. 
Tolkning från trenddatan av 35451-stål är att gjutrör inte sätts igen innan gjutlådan byts, 
vilket sker efter var tredje charge. Gjutrören sätts igen ganska fort på titanlegeringarna 
med lite högre slutsiffra. Titanoxid fäster lätt på ytor och växer till sig. I gjutrörets 
mynning ner i gjutlådan får titanoxiden chansen till tillväxt. SiCa-stål tycks vara en 
rensare av igensättningar av oxider vid gjutröret. 

Oxidinneslutningar 

Halten oxidinneslutningar är halten totalt syre erhållet från TOS-prov minus halten av 
fritt syre erhållet från sondmätningarna. I Figur 11 visas halten syre i 
oxidinneslutningarna i de charger där både TOS- och syresondsmätningarna blev 
lyckade. 35451-stål representeras av blå romber, och titan-stål representeras av rosa 
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fling-symboler och slutligen representeras SiCa-stål av gröna trianglar. Även här är 
tidsaxelns noll-värde satt då sista tillsatsen är i chargen. 
 

Inneslutningar
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Figur 11 Bundet syre i 3 sorters stålgrupper efter olika långa slutspoltid i CAS-OB:n. 

Medelvärdet av syreinnehållet i inneslutningarna hamnar för dessa charger på 29,7 ppm 
efter färdigbehandling i CAS-OB-stationen. Legeringsvis hamnar medelvärdet för SiCa-
stålen på 30,8 ppm, och för Titanstålen på 23,5 ppm. Medelvärdet för 35451-stål, som 
inte var lika höghållfast som de två övriga stålsorterna, hamnade på 33,7 ppm.  
 
Eftersom lyckade TOS-prov och syresondsmätningar endast gjordes på 18 charger, har 
en sammanställning av beräknat medelvärde av syrehalten i inneslutningarna gjorts i 
Tabell 3. Medelvärdena av totalsyre och det fria syret kommer från tidigare avsnitt. Det 
beräknade medelvärdet för syret i inneslutningarna för SiCa-stål blir något lägre än för 
de totaluppföljda chargerna. Orsaken är att de charger med höga totalsyrevärden följdes 
upp med fritt syre-mätningar. 

Tabell 3 Sammanfattning av medelvärdena för totalsyre och fritt syre i respektive stålgrupp. 

Stålsort 
Medelvärde 
Totalsyre 

Medelvärde 
Fritt syre  

Beräknat medelvärde 
Inneslutningar (ppm) 

35451 36,9 2,4 34,5 
Titan 26,2 4,1 22,1 
SiCa 29,9 3,1 26,8 
Totalt 29,6 3,2 26,3 

 
Syrehalten hamnar för titan- och SiCa-stålen under 30 ppm, och för 35451-stål över 30 
ppm. 
 
Titan- och SiCa-stålen är mindre orena än 35451-stålen. 
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Diskussion  

Totalt syre i SiCa-stål 
Eftersom spridningen på totala syrehalten varierade mycket för samma korta slutspoltid, 
har chargerna undersökts mer i efterhand. Då det från start fokuserades på slutspoltiden, 
har inte all data för tiden innan sista tillsatsen satts i samlats in på alla charger. Men 
undersökningar pekar på att i några av fallen har det varit lång spoltid under hela CAS-
OB-behandlingen. Gemensamt har de charger med låga TOS-värden att tillsatserna inte 
har satts i samtidigt, utan först har de flesta ämnena satts i och därefter titan och sist har 
SiCa-tråd matats i chargen.  
 
Ytterligare en gemensam nämnare har de SiCa-stål som erhållit låga syrevärden, 
nämligen att spoltiden före Sica-tillsatsen plus spoltiden efter att trådmatningen 
avslutats är mellan 6 och 7 minuter.  
 
Den SiCa-charge med sämst värden, dvs första värdet i Figur 7, har en spoltid före 
SiCa-tillsats på knappt en minut. Dessutom har den inte temperaturjusterats någonting. 
Det är temperaturjusteringen som skiljer den sämsta chargen från de två näst sämsta 
chargerna, trots likvärdiga behandlingar eftersom samma operatör behandlade dem. Så 
chargerna med syrehalt runt 33-35 ppm har också en summerad spoltid före och efter 
trådtillsats runt 2 minuter, men de har i tidigare skeden i CAS-OB-stationen värme- och 
eller kylbehandlats.  
 
Eftersom spoltider mellan tillsatser och temperaturjusteringar inte är så noggrant följda, 
utan har i efterhands tagits fram ur loggar, så är det svårt att avgöra om det är totaltiden 
på hela behandlingen i CAS-stationen som är avgörande faktorn eller om det är 
spoltiden från titantillsatsen. Mest troligt är det spoltiden efter titantillsats, men djupare 
studier bör göras för att säkerställa slutsatsen. 

Totalt syre i Titan-stål 
Få undersökningar gjordes då spoltiden var kort, men från Figur 8 ses att det är större 
chans att få syrehalter under 25 ppm om spoltiden är närmare 4 minuter eller mer. De 
flesta chargerna värmebehandlades, vilket kan vara en trolig orsak till den stora 
spridningen i och med att totala spoltiden varierar från 13 till 22 minuter.  

Två TOS-prov i CAS-OB 
Orsak till att syrehalten ökar i slutbehandlingen kan bero på att skyddshuven höjdes för 
provtagningarna, men var nere under spolningen. 

Spolflöde 
Inledningsvis ingick undersökning av spolflödet under behandlingen i CAS-OB-
stationen i detta arbete, i ett försök att ta fram rekommenderad driftpraxis på spolflödet. 
För att kolla spolflödet följdes inledningsvis operatörernas körsätt. Eftersom de kör 
väldigt individuellt, samt att spolningen beter sig olika i olika skänkar, nya och gamla 
skyddshuvar, stålkvaliteter, hur chargerna kommer från LD:n (temperatur och 
slaggtjocklek) osv så är det väldigt komplext. Ju längre spoltid desto högre 
temperaturfall får man i skänken, lite grovt 1°/minut jämfört med 0,5°/minut om ingen 
spolning sker. Samma uppmätta spolflöde ger olika beteenden på stålet i skänken. Efter 
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ett tag insåg jag att det inte är möjligt att ge direktiv på spolflöden vid CAS-
behandlingen, då ett visst flöde ger olika beteenden i skänken. 
 

Slutsats 
 
Rekommendationer för spolflödet i form av hastighet per tidsenhet kan inte ges. Men 
rådet är att spola i slutet av behandlingen så att det rörs om i skänken så stålet 
homogeniseras, men inte för kraftigt så slaggytan bryts, för då får stålet kontakt med 
syret i luften vilket inte är bra för halten av syreinneslutningar ökar då. 

Spoltiden  
I snitt bör det spolas i drygt 3,5 minuter i efterbehandlingen för att få en syrehalt under 
30 ppm i oxidinneslutningarna.  
 
För SiCa-stål bör summerade slutspoltiden vara ca 6 minuter från sista bulktillsatsen för 
att nå syrehalter av oxidinneslutningarna runt 27 ppm. Summerade slutspoltiden innebär 
tiden mellan sista bulkmatningen och SiCa-tråd-tillsatsen adderat med spoltiden efter 
trådmatningen. Spoltiden efter SiCa-tillsatsen kan vara så kort som 1 minut. 
 
Titanstålen som är svåra att gjuta behöver en lägre halt syreinneslutningar. Därför bör 
spoltiden vara drygt 4 minuter för att nå syrehalter under 25 ppm i 
oxidinneslutningarna. 
 
Längre slutspoltid ger lägre syrehalter i 35451-stål. En slutspoltid på minst 4 minuter 
ger en syrehalt runt 30 ppm i oxidinneslutningarna. 
 
Syrehalten sjunker vid gjutningen. 
 
Halten fritt syre efter behandling i CAS-OB-stationen är stabil för SiCa- och 35451stål. 
35451stål har en halt av fritt syre på ca 2,4 ppm och SiCa-stålen har en halt på 3,1 ppm. 

Fortsatta studier  
Fler stålkvaliteter bör följas och få en mer individuell rikt-tid för spolningen vid 
efterbehandlingen.  
 
Fler studier på ännu längre spoltider kan i framtiden behöva göras för att uppnå kundens 
ökande krav på renhet. 
 
För förenkling av fortsatta undersökningar av syreinneslutningar, kan uteslutning av 
mätning av det fria syret göras, eftersom det är ganska konstant på 3 ppm. Då kan 3 
ppm dras från det uppmätta TOS-värdet för att få syrehalten i oxidinneslutningarna. 

Felkällor 

En varm lans (för syresond) ger felvärden. Kontroll av lansen kan göras med ett 
mätverktyg Checkmate III, men gjordes endast vid något enstaka tillfälle. En kalibrering 
av instrumentet Multi-Lab (till lansen) görs en gång i månaden.  
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Har smältan hunnit lugna ner sig på 1 minut innan mätningar utfördes? Väntade alla 1 
minut innan mätning med syresonden? 
 
Mänskliga faktorn vid insamlandet av prover samt provberedning i laboratoriet. 
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Bilaga 1 Slagganalys  

 

Analyser från 35451- och SiCa-stål. Slagg från charger betecknade med A, är tagna innan desoxidation. 
 

Fe CaO SaO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 Stålsort Charge 
wt% 

Glödgnings
förlust 

SUM 

35451 X1170 A 10,91 47,07 6,04 11,56 0,56 14,04 4,90 0,00 0,04 2,24 0,82 0,23 3,2 99,97 
35451 X1170 B 8,14 39,86 4,77 11,84 0,29 27,34 4,93 0,00 0,04 1,45 0,61 0,24 3,1 99,88 
35451 X1171 A 9,15 47,29 8,08 9,17 0,29 19,17 3,45 0,00 0,07 1,03 0,71 0,24 2,7 99,98 
35451 X1171 B 4,79 47,08 6,70 8,84 0,18 27,49 3,30 0,00 0,06 0,71 0,57 0,13 2,0 99,54 
35451 X1172 A 5,58 39,56 5,93 10,40 0,13 33,16 3,86 0,00 0,07 0,59 0,53 0,18 2,5 100,74 
35451 X1172 B 5,61 39,17 5,80 11,31 0,11 33,02 4,06 0,00 0,07 0,62 0,54 0,17 3,0 100,09 
35451 X1173 12,95 46,60 3,96 10,63 0,38 15,64 4,12 0,00 0,07 1,84 1,07 0,26 3,2 99,10 
35451 X1174 A 12,92 44,24 4,34 13,47 0,34 16,11 4,02 0,00 0,05 1,57 0,83 0,25 3,8 99,74 
35451 X1174 B 9,34 44,66 3,16 13,56 0,23 21,88 4,60 0,00 0,06 1,20 0,80 0,20 3,8 99,09 
35451 X1175 A 12,66 44,80 3,16 14,83 0,23 18,15 2,95 0,00 0,06 1,03 0,63 0,25 4,3 99,17 
35451 X1175 B 7,23 38,05 3,30 14,09 0,20 28,82 7,04 0,00 0,10 0,80 0,57 0,17 3,6 99,97 
35451 M9273 5,20 44,40 6,17 7,98 0,15 31,36 3,58 0,00 0,06 0,49 0,52 0,13 2,4 100,02 
35451 M9274 6,57 45,59 3,01 10,39 0,17 30,07 3,16 0,00 0,05 0,53 0,28 0,15 2,9 99,85 
35451 M9275 6,04 39,80 5,16 11,44 0,13 32,46 4,30 0,00 0,05 0,58 0,35 0,19 3,2 99,76 
38441 H0221 3,38 44,84 4,81 8,73 0,08 32,20 4,36 0,00 0,07 0,73 1,56 0,08 2,4 100,13 
38441 H0222 8,60 39,48 3,85 11,43 0,06 32,11 3,60 0,00 0,08 0,58 1,64 0,07 5,3 99,93 
38441 H0223 14,14 38,62 4,54 9,32 0,07 28,54 3,43 0,00 0,09 0,67 1,62 0,07 7,3 100,40 
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Bilaga 2 Analys gjutdata 

 

Igen- Bra/dålig  orsak släpp sotning klappning Charge Stålkod 
sättning att gjuta 

störningar? 
kommentar st st st 

H0253 35432 nej Bra           
H0254 35432 nej Perfekt           
M9273 35451 nej Perfekt           
M9274 35451 nej Bra lite oroligt i kokillen       
M9275 35451 nej Bra     1     
X1170 35451 nej, nja Bra lite tendens till igensättning i slutet. Hastighetssänkning.       
X1171 35451 nej Perfekt           
X1172 35451 nej ganska bra   inför lådväxling       
X1173 35451 nej Bra, nästan perfekt   Ny låda       
X1174 35451 nej,nja Bra   tendens till igensättning i slutet       
X1175 35451 ja     Lådbyte efter denna charge pga sotningarna   2   
X1226 36452 ja       några små     
X1227 36452 lite Bättre än X1226     4 små     
M9113 36461 nej   lite problem m lådvikten       
M9114 36461 nej   ja problem m lådvikten       
M9168 36462 ja             
M9169 36462 ja     nästsista chargen på lådan 5   1 
M9170 36462 jo, från förra     föregående charge 3-4   1 
M9171 36462 ja     Ny låda 1   1 
M9172 36462 ja   ja släpp orsakat av igensättningar 10     
H0221 38441 nej Bra           
H0222 38441 nej Bra lite         
H0223 38441 nej Bra ja         
H0279 38442 jo, från förra     rensar bort igensättningar från tidigare charger       
H0280 38442 nej Perfekt           
H0257 38711 nej Bra lite         
H0258 38711 nej ganska Bra lite har fått vänta in denna sena charge       
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Bilaga 3 Ordlista 

 

Ord  Beskrivning/Kommentar  Finns på sidan 

Koks  
 
Råjärn  
LD-process  
Skänk  
Stålkvalitet  
Slab  
Ämne  
Cas-OB 
 
 
 
 
Trådmatning  
Bulkmatning  
Charge  
 
Desoxidation  
Plym  
 
Kokill 

Produkt som består av 95 % kol och 5 % 
obrännbar mineral  
Reducerad järnmalm 
Process där kolhalten i råjärn sänks 
Behållaren för smältan 
Stålsort 
Ett större stycke stål, som ska valsas till plåt 
Samma som slab 
Composition Adjustment by Sealed argon 
bubbling - Oxygen Blowing. En 
sekundärmetallurgistation på SSAB där 
legering och temperaturjustering sker för att 
uppnå rätt krav 
Tillsatser på tråd matas från spole 
Tillsatser i bitar, matas i med skopa 
[scharj] Laddning, eller recept, med 
tillsatsämnen för att bli rätt stålkvalitet 
Reaktion för att minska syrehalten 
Slaggfri yta som uppstår vid spolning av gas 
underifrån, även kallat öga 
Form som bestämmer storleken på slabset 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6, 7 
 
 
 
 
7 
7 
7 
 
10 
12 
 
16 
 
 
 
 
 


