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Förord 
 
Pellets hållfasthet samt inverkan av kolsort och injektionsmängd är en sammanställning av ett 
examensarbete som har utförts våren och sommaren 2005 vid LKAB´s experimentmasugn i 
Luleå. Examensarbetet är en del i civilingenjörsutbildningen kemiteknik vid Luleå tekniska 
universitet. Arbetet syftar till att ge en ökad förståelse om hur pelletens hållfasthet påverkas 
av en ökad andel injicerat reduktionsmedel i form av pulveriserat kol. 
 
Jag vill tacka personalen vid LKAB R&D i Luleå och speciellt min handledare Anna 
Dahlstedt för tips och goda råd, jag vill även tacka personalen vid experimentmasugnen för ett 
gott samarbete samt Ulrika Leimalm vid avdelningen för processmetallurgi vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
 
 
Luleå, hösten 2005 
 
 
 
Anna Larsson Brännmark  



 II

Sammanfattning 
 
Vid LKAB´s experimentmasugn har försök med att minska behovet av styckeformigt 
reduktionsmedel samt att minska variationerna i råjärnskvalitet från masugnen undersökts. 
Försöket genomfördes under kampanj 15 våren 2005 som en del i ett Jernkontorsprojekt 
(Closed loop styrning av masugn) med en ökad andel injicerat reduktionsmedel i form av 
pulveriserat kol. För att kunna upprätthålla en stabil drift av masugnen trots en ökad andel 
injicerat kolpulver måste finesgenereringen till följd av materialsönderfall minimeras. I 
examensarbetet har det undersökts hur den ökande andelen injicerat reduktionsmedel i form 
av två olika sorters kolpulver påverkat pelleten och dess hållfasthet. Materialet som studerats 
vid försöket är uttaget kontinuerligt under försökets gång via schaktsonder. 
Schaktsondsproverna har siktats, sorterats och fotograferats, för att sedan skickas till LKAB´s 
metallurgiska laboratorium i Malmberget för kemisk analys och hållfasthetstest. 
 
Pelletens hållfasthet under reduktionsförloppet i en masugn är beroende av en rad faktorer 
som exempelvis om pelleten innehåller sprickor eller porer, vilka kan uppstå om det finns 
restmagnetit kvar i kulorna från oxidationssteget vid tillverkningen. Misstanke finns om att en 
ökad andel vätgas kan ge upphov till mer sönderfall av pelleten. Sprickor och/eller porer kan i 
sin tur leda till sönderfall och därmed en ökad finesgenerering eller svällning av järnbäraren.  
 
Totalt utfördes 21 materialsondningar under försökets gång. 11 av dessa sondningar togs ur 
den övre sonden och 10 ur den nedre sonden. Materialet från sondningarna indelades i 2 till 4 
påsar per sond. Materialet som studerats var två typer av olivinpellet från Malmberget 
(MPBO) respektive Kiruna (KPBO). Materialsonderna fylldes aldrig helt under något 
sondningstillfälle vare sig vid den övre eller nedre sonden, vilket leder till osäkerhet med att 
bestämma exakt position för var ett prov funnits i ugnen. Två olika kolsorter testades också 
varav det ena (kol A) var ett lågflyktigt kol och det andra (kol B) var ett högflyktigt kol. 
Andra parametrar som varierades var kolinjektionstakten som skiftade mellan låg och hög, 75 
kg/trj och 145 kg/trj. Tillförseln av kolpulver med antingen luft eller syrgasberikad luft var 
även det en varierande parameter. Försöket indelades i 7 perioder där varje ny period innebar 
en ny kombination av de ingående försöksparametrarna. 
 
Siktanalysen för övre respektive nedre schaktsond av det totala påsinnehållet visade att 
andelen finfraktion, dvs. andelen < 6,3 mm blev högre med lågflyktigt kol än med högflyktigt 
kol. Vid siktningen av enbart pelletfraktion var förhållandet det omvända; den lägsta andelen 
mindre pelletfraktioner gav högflyktigt kol B. Misstanken om att en högre andel vätgas skulle 
ha en negativ inverkan på pelletens hållfasthet kunde inte observeras då kol B genererade en 
högre vätgashalt vid hög kolinjektion. Pellet som utsattes för högflyktigt kol B visade genom 
de utförda ITH - testerna att fraktionen < 6,3 mm var lägre än de som utsattes för lågflyktigt 
kol A oavsett variation av övriga försöksparametrar. Om hänsyn bara togs till 
finesgenereringen, fraktioner mellan 0 – 0,5 mm, visade det sig att den lägsta andelen gav 
lågflyktigt kol A tillsammans med hög kolinjektion och luftkol. Vid övre sond uppnåddes en 
högre reduktionsgrad av järnbäraren med kol B än med kol A. Prover uttagna vid den nedre 
sonden visade inte på samma tydliga resultat vad beträffar reduktionsgraden där kolsorten 
verkar spela en mindre roll. Status i ugnen, temperatur och gasprofiler samt om det funnits 
kanaler och hålrum i ugnen måste också beaktas vid utvärderingen av de erhållna resultaten. 
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Abstract 
 
The results from experiments aimed at decreasing the need for reducing agents in the blast 
furnace and  reducing the variations in pig iron quality have been studied during LKAB´s 
experimental blast furnace campaign No. 15 at Mefos in Luleå. The experiment entailed 
increasing tuyere injection of reducing agents by adding pulverized coal. In order to maintain 
a stable process during increased pulverized coal injection, the generation of fines due to 
material break down must been kept to a minimum. The main goal of this work was to 
indentify what impact the increased amount of coal injection had on the iron ore pellets 
burden, specifically the physical strength of pellets. The material that has been studied was 
taken continuously from the blast furnace during the experiment with material probes. The 
samples were then sent to LKAB´s metallurgical laboratory in Malmberget for chemical 
analyses and ITH - testing. 
 
The pellet strength during reduction in the blast furnace is dependent on several different 
factors. In some cases the pellet may include some residual magnetite from the oxidation 
process during pellet production which can lead to cracking and pore development in the 
pellet. These cracks or pores can lead to material break down or swelling of the iron ore pellet 
burden.  
 
Twenty one material samples were taken using the two shaft material probes in the 
experimental blast furnace, eleven from the upper probe and ten from the lower. The material 
was then sorted, sieved and photographed and a visual evaluation was also performed. The 
material that has been studied consists of two types of olivine pellets, pellet A (KPBO) and 
pellet B (MPBO). Two types of coal were also tested, coal A which has a low volatile content 
and coal B which was a high volatile content. Other parameters tested were the coal injection 
rate, high or low, 75 kg/THM or 145 kg/THM and the method by which to introduce the 
pulverized coal through the nozzles, air or oxygen enriched air. The experiment was split into 
seven periods and each period had its specific combination of process parameters. 
 
The analysis from the sieved fractions of the total sample which included pellets, coal and 
slag fluxes from the upper and lower probes showed that the fraction < 6,3 mm was larger 
with coal A than with coal B. The sieved fraction analyses and the ITH - test of the pellet 
fraction however showed a somewhat different result, fractions < 6,3 mm was less with coal 
B but fines fraction < 0,5 mm was less with coal A, and both these results occurred during 
high coal injection rates with air/coal injection. The high volatile coal together with a high 
coal injection rate resulted in an increased generation of hydrogen gas in the furnace. It is 
suspected that this phenomenon causes increased material break down of the pellet burden, 
but this was not confirmed by the results from current tests. The calculation of reduction 
degree for pellet samples from the upper probe showed that a higher value was reached with 
coal B than with coal A. However, in the lower probe all the pellet samples had a rather high 
reduction degree regardless of coal type. During probe sampling, the probes were difficult to 
completely fill. Due to this, it can be problematic to establish the true position of sample 
material within the furnace. Therefore, a number of factors that are based on reliable sample 
position information, such as temperature and gas profiles as well as if there has been 
channeling in the blast furnace during the experiment, can be incorrect.   
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1 INLEDNING 
 
Injektion vid formnivå av olja, naturgas och på senare tid även pulveriserat kol i masugnen 
har praktiserats under en längre tid. Den främsta anledningen till att injicera reduktionsmedel i 
ugnen är ekonomiska, då masugnen annars förbrukar större mängd dyrt styckeformigt koks. 
En annan anledning kan vara den kraftigt ökande stålproduktionen i världen som i sin tur 
leder till att tillgången på koksande kol begränsas. När andelen injicerat reduktionsmedel i 
masugnen ökar så kan kokstillsatsen minskas betydligt. Hur mycket koks som kan ersättas 
begränsas dock av koksens viktiga funktion som gasfördelare och det mekaniska stöd som den 
utgör för beskickningen. Dessa funktioner kan ej ersättas med annat reduktionsmedel.   
 
Då större andel reduktionsmedel (kolpulver) tillsätts vid formnivå ökar andelen stoft i 
masugnen, vilket medför försämrad permeabilitet och orsakar en alltför varierande 
råjärnskvalitet. Den ökade stoftmängden består delvis av oförbränt injektionsmedel och av 
ökat sönderfall från övriga chargerade material. Därför finns misstankar om att den förändring 
av masugnsgasens sammansättning som kolinjektion medför i form av ökad andel vätgas har 
negativ inverkan på pellets hållfasthet [8].  
 
1.1 SYFTE 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka pellets sönderfall och hållfasthet vid ökad/olika andel 
injicerat reduktionsmedel (pulveriserat kol) genom studier av schaktsondsprover från LKAB´s 
försöksmasugn vid Mefos. Provuttag skedde under kampanj 15 våren 2005 inom 
Jernkontorsprojektet ”Closed loop styrning av masugn”. Detta projekt har som övergripande 
målsättning att minska reduktionsmedelsförbrukningen samt att minska variationerna i 
råjärnskvalitet.  
 
Ur dessa prover studerades pelletens hållfasthet (sprickbildning, sönderfall) vid injektion av 
två olika sorter kolpulver samt vid varierande kolinjektionsmängd. Materialet från 
sondproverna fotograferades, siktades och sorterades vartefter de skickades till LKAB`s 
metallurgiska laboratorium i Malmberget för analys. De material som studerades var främst 
olivinpellet från Malmberget men även en liten del pellet från Kiruna.  
 
1.2 LKAB 
 
Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag (LKAB) bildades den 18 december 1890 och är numera 
ett internationellt högteknologiskt malmförädlingsföretag som ägs av svenska staten. Gruvor 
och förädlingsverk finns i Kiruna och Malmberget. I Luleå och Narvik finns 
utskeppningshamnar. Kirunagruvan är världens största och modernaste järnmalmsgruva under 
jord. Malmkroppen i Kiruna är 4 kilometer lång, 80 meter bred och har ett djup av 2 
kilometer. Dagens huvudnivå ligger på 1045 meters djup vilken försäkrar produktion fram till 
år 2015. Malmen i Kiruna utgörs av magnetit [1]. 
   
Malmbergsgruvan består av ett 20-tal malmkroppar, varav åtta för närvarande är i drift. 
Gruvbrytning förekommer vid olika nivåer i dessa malmkroppar. Mellan 10 och 20 procent av 
malmen i Malmberget består av hematit och resterande delar utgörs av magnetit. Malmen som 
lämnar gruvorna förädlas i någon form, främst som pellet men även sinterfines. 
LKAB är en världsledande leverantör av förädlade järnmalmsprodukter till stålverk belägna 
runt om i världen [1]. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
 
2.1 JÄRNMALM  
 
Järn, med den kemiska beteckningen Fe, är utan jämförelse världens viktigaste och billigaste 
metall. I naturen är järnet kemiskt bundet till syre, vatten, koldioxid eller svavel i olika 
mineral. Den genomsnittliga järnhalten i jordskorpan är 5-6 procent, och de enda mer rikligt 
förekommande grundämnena är kisel, syre och aluminium. 
 
Järnmalm är ett kommersiellt begrepp och används om järnrika mineral med sådan halt av 
järn att utvinning är ekonomiskt lönsamt. Järnmalm är råvara till stål, som är ett 
förhållandevis billigt och effektivt konstruktionsmaterial, som dessutom kan återvinnas gång 
på gång. 
 
Järnmalm förekommer i naturen som alltifrån hård fast klyft till starkt nedvittrade material, 
främst som oxider och mestadels som mineralen magnetit, Fe3O4 och hematit, Fe2O3. Mineral 
som bryts i naturligt tillstånd kallas råmalm och kräver så gott som alltid någon form av 
behandling.  
 
Från brytning av järnmalm fram till agglomereringsanläggningen genomgår malmen ett flertal 
enhetsoperationer. Vanligen sker detta vid gruvorna genom exempelvis krossning, siktning, 
malning, anrikning och pelletisering, innan malmen kan bli säljbar som förädlade produkter, 
se Figur 1 [2]. 
 
 
 

 
Figur 1. Processteg vid järnframställning [1] 
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Agglomering är ett nödvändigt steg för att råvaran, slig som agglomeras till pellet/sinter skall 
uppnå den form som krävs för att få så bra reduktionsegenskaper som möjligt i efterföljande 
processteg. 
 
För att uppnå optimal drift av en masugn krävs att beskickningen har en viss styckestorlek. Ett 
snävt storleksintervall är gynnsamt dels för att porvolymen blir hög vilket resulterar i ett lågt 
tryckfall och även för att det ger en jämn reduktion av hela beskickningen. Dessutom 
minimeras risken att material med olika fysiska egenskaper fördelar sig ojämnt över 
tvärsnittet i ugnen (s.k. segregering) [3]. 
 
Pellet är den mest förädlade malmprodukten. Masugnarna i Sverige beskickas med 100 % 
pellet, och dess kvalité är avgörande för masugnsdriften. Produktionen sker i pelletverken i 
Kiruna, Svappavaara och Malmberget.  
 
2.2 KULSINTRING   
 
I ett första steg formas fingods med lämplig fukthalt och eventuella bindemedelstillsatser till 
så kallade råkulor. Med kulsintring menas en process där råkulorna torkas och härdas genom 
bränning i hög temperatur. När en kula sintras så sammanbinds slig och tillsatser till en 
mycket hållfast produkt. En kula skall klara en belastning på ett par hundra kilo utan att 
kollapsa. En råkula klarar endast en belastning av 0,5- 1,5 kg. 
 
Efter uppvärmning till ca 500°C börjar i det fall då magnetitslig används magnetit att reagera 
med processluftens syre och oxideras till hematit. Denna reaktion frigör värme och vid högre 
temperatur startar även sintring och det bildas hematitbryggor mellan sligkornen. Dessa 
bindningar blir allt starkare under värmebehandlingen. Det är dessa hematitbindningar som 
bidrar till den mycket höga hållfastheten som uppnås vid oxidationen. Även efter det att all 
magnetit oxiderats till hematit fortsätter hållfastheten att öka genom att hematitkornen har en 
tendens att växa in i varandra genom diffusion i fast fas och kulornas porositet minskar. En 
del av ämnena inuti kulorna smälter och bildar s.k. slaggfas under värmebehandlingen. 
Kulornas hållfasthet ökar ju längre tid den värmebehandlas, men den minskade porositeten är 
en faktor som gör att det finns en begränsning i hur länge kulorna kan värmebehandlas 
eftersom en kula med låg porositet ger problem i den efterföljande reduktionen i masugnen. 
[4]. 
 

2.2.1 Råkulor 
 
Vid tillverkningen av råkulor rullas dessa i antingen en rulltrumma eller på rulltallrikar. En 
viktig parameter för såväl trumma som tallrik är dess rotationshastighet. En för låg hastighet 
medför att materialet glider, medan för hög hastighet gör att materialet i stället faller satsvis 
utan att rulla. Faktorer som är viktiga för en god råkulekvalitet är sligens finlek och ett mått 
på denna är sligens specifika yta som i allmänhet är i storleksordningen 8 000-12 000cm2/cm3 
(minst 80 procent av partiklarna har då en diameter mellan 0,04-0,08 mm). Dessa siffror är 
dock knutna till specifika koncentrat och mätmetoder vilket medför att variationer kan 
förekomma. Andra viktiga parametrar är partikelstorleksfördelning, fukthalt och tillsats av 
bindemedel.  
Bindemedlet modifierar vattenegenskaperna så att det tillsammans med fukthalt och 
partikelstorleksfördelningen måste optimeras för att få ett bra samspel mellan partiklarna och 
det vatten som fyller ut tomrummet mellan dem under rullningen till kulor.  
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2.2.2 Bränning av råkulor  
 
Bränning av råkulor inleds med en torkningsfas. I denna fas förångas större delen av kulornas 
vatteninnehåll vid ca 60 grader C. När vattnets kapillärkraft försvinner så reduceras kulans 
hållfasthet. För att ändå få kulorna att hålla samman till dess att sintringsmekanismen kommer 
igång vid högre temperaturer så tillsätts bindemedel. 
  
Vid denna högre temperatur så börjar magnetiten att oxidera till hematit, det som eftersträvas 
är en så fullständig oxidation som möjligt eftersom hematit är mer lättreducerbar än magnetit. 
Oxidationsförloppet påbörjas med märkbar hastighet först vid temperaturer över 600°C. 
Oxidationen av magnetit är en exoterm reaktion och sker enligt: 
 

2Fe3O4 + 1/2O2 → 3Fe2O3  (1)   

 
Vid bränningsprocessen måste sluttemperaturintervallet hållas snävt (omkring 1250-1300°C), 
för att undvika smältning av gångartsdelen, tillsatsmaterial samt kvarvarande magnetit som 
sker vid allt för höga temperaturer. Om detta sker glaseras kulan och får en för låg 
reducerbarhet, oxidationen av magnetit till hematit kan även försvåras. Om 
sintringstemperaturen istället är för låg leder detta till en försämrad hållfasthet för kulorna. 
Efter uppnådd sintringstemperatur kyls de brända kulorna ned med kylluft innan de lämnar 
ugnen [3]. 
 
Bränningssteget svarar för den dominerande kostnaden vid kulsintring på grund av de höga 
kapitalkostnaderna för ugnarna och på energikostnaderna. De två modernare ugnstyperna är 
bandugn, Straight Grate, och bandrullugn, Grate Kiln.
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Straight Grate-ugnen, se Figur 2, är uppbyggd kring ett ändlöst band av rostervagnar på vars 
översida råkulor matas på i den ena änden. Via bandets rörelse passerar pelletlagret zoner för 
torkning, upphettning, sintring och slutligen kylning. Som energisparande åtgärd återförs 
kylluften till uppvärmningszonerna.   
 

 
Figur 2. Straight Grate-ugnen 
 
 
Figur 3. Grate Kiln-ugnen, här sker torkning och inledande upphettning av pelletlagren på 
samma sätt som i Straight Grate-ugnen, skillnaden ligger i den efterföljande sektionen som 
utgörs av en roterande ugn, där sker uppvärmning till sintringstemperatur vid ca 1300°C och 
slutligen sintring. Alla kulor måste ha en hållfasthet så att de klarar fallet från rost till 
roterugn. De brända kulorna matas ned i en horisontellt roterande kylare. 
    
 

 
Figur 3. Grate Kiln-ugnen 
En fördel med Grate Kiln-ugnen är att roterugnen ger en mycket homogenare bränning av 
hela beskickningen. När det gäller pelletkvalitet finns det inga signifikanta skillnader, men 
den längre hålltiden i Grate Kiln ugnen vid sintringstemperatur kan resultera i en något lägre 
reducibilitet och en något högre hållfasthet än för masugnspellet som är tillverkade i Straight 
Grate ugnen [9]. 
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 2.3 MASUGNEN  
 
Masugnen kan ses som en motströms mass- och värmeväxlare där processgasen är den heta 
koksförbrukande gas som produceras vid formorna. Vid masugnens topp chargeras 
alternerade lager av järnbärare, koks och slaggbildare. Värme transporteras från den heta 
gasen till ingående materialet. Syre tas upp av gasen från järnoxiden som successivt reduceras 
till metalliskt järn som mjuknar och till sist smälter.  
 
Luft förvärmd till ca 1000°C och ofta syreberikad injiceras i masugnens nedre del genom en 
serie jämnt fördelade vattenkylda rör (formorna). Denna luft trycks in i masugnen med en 
hastighet av 150-300 m/s, ofta tillsammans med något reduktionsmedel som t.ex. kolpulver 
eller olja. Blästerluftens syre (O2) förbränns direkt med kol (C) från koks, kolpulver eller olja 
i förbränningszonen (kallad raceway) och bildar en het koldioxidinnehållande (CO2) gas med 
en temperatur mellan 1800°C och 2000°C. Eftersom koldioxid är instabil vid temperaturer 
över 1000ºC i närvaro av kol reagerar den genast med C (från koks, kolpulver eller olja) och 
bildar kolmonoxid (CO). Den CO som bildas används till reduktionen av järnoxiden. 
Järnoxiden reduceras stegvis på sin väg ned genom ugnen, från hematit (Fe2O3) till magnetit 
(Fe3O4) och wustit (FeO) och därefter till metalliskt järn (Fe) och avger då syre (O) som 
kolmonoxiden reagerar med och bildar koldioxid (CO2). Detta kallas indirekt reduktion och 
involverar inte ytterligare kol från beskickningen. 
 
I ugnens nedre del är det så varmt att den bildade koldioxiden kan reagera med koksen och 
bilda ny kolmonoxid enligt: 
 

CO2 + C → 2CO (2)  

 
Det är också tänkbart att en del wustit reduceras direkt med fast kol. Summan av dessa båda 
förlopp, som alltså innebär förbrukning av koks och generering av ytterligare gas (CO) än den 
som bildats från syret i blästerluften refereras till som direktreduktion. 
 
Det sker en betydande värmeväxling mellan den heta gasen och beskickningen. Den heta 
gasen värmer stegvis järnoxiden medan den stiger upp i ugnen och då den lämnar masugnen 
har den en temperatur under 200°C. Järnbärarna värms på sin väg nedåt i schaktet och det 
metalliska järnet mjuknar och smälter så småningom. Andra oxider smälter och bildar en 
slagg som tillsammans med det smälta råjärnet samlas upp i stället (botten på masugnen). 
Tappning av råjärn och slagg sker genom att ett hål borras upp så att råjärn och slagg kan 
rinna ut. De har då temperaturer nära 1500°C. Efter tappning fylls tapphålet igen med en 
keramisk massa [5].  
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Figur 4. Principskiss över masugnen 

2.3.1 Råvaror 
 
Kvalitetskraven som ställs på råvaran i masugnen är följande: 
 

 Den kemiska sammansättningen av råvaran. Efter reduktions och smältningsprocessen 
måste rätt råjärns- och slaggsammansättning ha uppnåtts och detta bestäms i sin tur av 
det ingående chargerade materialet.  

 
 Gasflödespermeabilitet. Råmaterialet i ugnen måste ha en bra formstabilitet, motstånd 

mot sönderfall dvs. det bör kunna stå emot nötning ha en god tryckhållfasthet. 
Materialet skall vara resistent mot volymförändringar vid höga temperaturer. Med det 
menas ett material som inte sväller under upphettningen. 

 
 Mjuknings- och smältningsegenskaper för järnbäraren. Det är viktigt med ett smalt 

temperaturintervall speciellt där materialet är mjukt vilket medför ett bättre gasflöde 
och en jämnare produktion. Det som eftersträvas är en snabb omvandling från fast till 
flytande fas [3].  
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2.3.1.1 Järnbärare 
 
Järnbärare i masugnen är antingen pellet, sinter eller styckemalm. I det allra flesta masugnar i 
världen används sinter som huvudsaklig järnbärare eller en blandning av pellet, sinter och 
styckemalm. Men i de tre masugnar som finns i Sverige idag utgörs 100 procent av 
järnbärarna av pellets. Genom användning av mer renmalt material ges en större möjlighet att 
få högre järnhalt i produkten. Därför beskickas bland andra SSAB´s masugnar med 100 
procent pellet [6].  För att järnbärare skall fungera bra i en masugn så måste följande 
parametrar optimeras: 
 
 Reducerbarhet 
 Storleksfördelning 
 Hållfasthet 
 Temperaturintervall för mjukning och smältning 
 Järn-, fukt- och gångartsinnehåll 

 
Reducerbarhet innebär materialets förmåga att lämna ifrån sig kemiskt bundet syre till 
reduktionsmedlet. Storleksfördelningen är viktig för att uppnå ett optimalt gasflöde genom 
beskickningen. Järnbärarens hållfasthet kan även påverka och försvåra gasens passage 
genom beskickningen om resultatet av en sämre hållfasthet blir sönderfall av järnbäraren 
genom stötar, nötning och volymförändringar. Med ett smalare temperaturintervall där 
ämnet är mjukt, desto bättre blir gasflödet och produktionen. Järn-, fukt- och 
gångartsinnehåll är i första hand viktiga parametrar när malmen vidareförädlas innan den 
används som råmaterial i masugnen. 
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2.3.1.2 Koks  
  
Koks konsumeras i ugnen varvid värme och reduktionsgas genereras, gasen tar bort syre från 
järnoxiden och värmen hjälper till att smälta järnet. Koks chargeras ugnen på ett sådant sätt att 
gasen fördelas jämt över beskickningen. Koks är ett fast permeabelt material upp till mycket 
höga temperaturer (över 2000°C) vilket är mycket viktigt i mjuknings och smältzonen. 
Nedanför smältningszonen är koks det enda återstående fasta materialet. Koks fungerar även 
som ett mekaniskt stöd i ugnen dvs. den håller upp tyngden av det i masugnen chargerade 
materialet. Koksskikten fungerar som ”fönster” i formnivå där järnbärarna smälter. Denna 
smälta utgör ett hinder för gasen som då kan passera genom dessa koksfönster. Koksbädden 
måste vara permeabel, så att järn och slagg kan ansamlas i botten för att sedan tappas. I den 
nedre delen an ugnen finns en kokspelare (döde mannen) som antingen står på botten av 
stället eller flyter ovanpå det smälta materialet. Denna pelare består av koks som inte deltar i 
förbränningen framför formorna.  Däremot förbrukas den genom direktreduktion se formel 2, 
och förser karboniseringen av råjärnet med kol som medför att 4-5 procent kol löses in i 
råjärnet och ger en smältpunktssänkning men ca 200-300°C [5].  
 

2.3.1.3 Slaggbildare  
 
Slaggbildare tillsätts för att ta upp föroreningar. Dessa slaggbildare kan tillföras masugnen på 
tre sätt. De kan vara inbakade i järnbärarna, chargeras löst från toppen eller injiceras via 
formorna. Slaggbildare inbakade i järnbärarna skall ge gynnsamma egenskaper med avseende 
på mjuknings- och smältningstemperatur, hållfasthet och reducerbarhet [3].  
 
Slaggbildare delas upp i sura, (SiO2-bärare) och basiska, (CaO- och MgO-bärare). Slaggens 
sammansättning påverkar råjärnets kvalitet, en sur slagg får t.ex. sämre förmåga att binda 
svavel och resulterat i högre svavelhalter i råjärnet. För att höja slaggens basiska egenskaper 
kan kalksten och LD-slagg tillsättas [5]. Exempel på slaggbildare är olivin, dolomit och 
kalksten. Slaggsammansättningen måste styras så att slaggen flyter bra vid tappning.   
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2.4 Reaktioner i masugnen  
 
Det ingående materialets reducerbarhet kontrolleras av kontakten mellan gas och hela 
järnpartiklar såväl som diffusion in i järnpartikeln. Om bra eller dålig reducerbarhet uppnås 
beror det till stor del på strukturen på de lager som chargerats, permeabiliteten genom lagren 
samt det interna gasflödet. Materialets reducerbarhet är av mindre betydelse om gasflödet i 
ugnen inte medger tillräcklig kontakt för att reaktion skall kunna ske [5].   
 

2.4.1 Reduktion av järnoxid  
 
I masugnen sker reduktionen med C, CO och H2. Kol fungerar ofta som reduktionsmedel. Kol 
tar upp syre från järnoxiderna och bildar CO, eftersom kolet i detta fall reagerar direkt med 
järnoxiderna benämns denna som direktreduktion. Om CO istället tar upp syret från 
järnoxiderna och bildar CO2 kallas det indirektreduktion. Reduktionen kan även ske med 
vätgas. Vätgasen tar upp syre från järnoxiderna och bildar då vattenånga [5]. 
 

 
Figur 5. Reduktion av järnoxid [6] 

Järnoxid förekommer i tre former, hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4) och wustit (FeO). Dessa 
oxider reduceras stegvis av den CO rika gasen i masugnen.    
 
Ett exempel på hur gasen reducerar järnoxiderna kan uttryckas som procentandel CO som 
omvandlas till CO2, se Tabell 1. Gasens reduktionsförmåga. Detta kan ses som ett mått på hur 
mycket den reducerande gasen utnyttjas i masugnen och ger samtidigt ett mått på ugnens 
effektivitet. Detta beräknas enligt:  
%ηCO = 100%CO2/(%CO + %CO2) (3) 
 

Tabell 1. Gasens reduktionsförmåga 

Reaktion CO/CO2 ηCO, % 
3Fe2O3 + CO ↔ 2Fe3O4 + CO2 ≈ 0 100 

Fe3O4 + CO ↔ 3FeO + CO2 0,25 80 
FeO + CO  ↔  Fe + CO2 2,3 30 
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Den CO rika gasen kommer i kontakt men wustit som kräver en mycket hög 
reduktionspotential för att omvandlas till järn. Gasen reducerar sedan magnetit och hematit 
båda kräver en lägre CO/CO2-kvot för att reduceras till sina respektive lägre oxider wustit och 
magnetit. 
 
Stegen i reduktionen kan innefatta följande serie [7]. 
 
 Transport av gasformigt reduktionsmedlet från bulk gasfas till partikelytan genom ett 

gasformigt gränsskikt. 
 Molekylär diffusion av gasformiga reduktionsmedel genom produktlagret till 

reaktionsgränsytan. 
 Adsorption av gasformigt reduktionsmedel vid gränsytan. 
 Reaktion vid gränsytan (reaktion mellan adsorberat reduktionsmedel och gitterbundet 

syre) 
 Desorption av gasformiga produkter från gränsytan. 
 Masstransport av järn och syrejoner samt omvandling av den fasta fasen, bildning och 

tillväxt av reaktionsprodukter i den fasta fasen (magnetit, wustit och järn). 
 Molekylär diffusion av gasformiga produkter genom produktlagret till partikelytan. 
 Transport av gasformiga produkter från partikelytan genom gasgränsskiktet till bulk 

gasfas. 
 
Dessa hastighetsbegränsande steg kan vara antingen kemiskt kontrollerade eller 
diffusionskontrollerade. Dock är transport av gasformiga reduktionsmedel och produkter till 
och från partikelytan ej hastighetsbegränsande i en masugn på grund av att materialet rör sig 
och gasen överskrider den kritiska hastigheten. 
 
Vid en specifik temperatur kommer jämviktspartialtrycket att bero på vilken av faserna 
Fe2O3→ Fe3O4 , Fe3O4 → FeO eller FeO → Fe som reduceras. 
 
I masugnen är reduktionen av wustit det viktigast steget eftersom reduktionshastigheten är 
långsam och det medför det lägsta trycket för sönderfallandet av syre för de tre reaktionerna.  
 

2.4.2 Syrepotentialen i masugnen  
 
Det är främst två reaktioner som förekommer i masugnen: 
 

 Reaktionen mellan kolmonoxid och järnoxid som blir till koldioxid. 
 Reaktionen mellan kokskol och koldioxid som producerar kolmonoxid den så kallade 

Boudouardreaktionen, se formel 2. 
 
Boudouardreaktionen sker vid temperaturer över 1000°C och den motsatta 
kolomlagringsreaktionen vid lägre temperatur. Undersökningar som gjorts angående 
temperatur och gassammansättningen i masugnsschaktet visar på systematiska variationer 
med djup såväl som tvärsnittsarea. När temperaturen avtar så avtar också CO/CO2 kvoten [7]. 
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2.4.3 Masugnens tre reaktionszoner  
 
Masugnen delas in i tre distinkta temperaturzoner, nedre-, mellan- och övre zonen. 
Principskiss men de olika reaktionszonerna återfinns i Figur 6. 

2.4.3.1 Nedre zon (smält- och reduktionszonen) 
 
I nedre zonen sker reduktion av resterande wustit och andra oxider. Koks förbrukas genom 
direktreduktion med kondenserad oxid eller genom reaktion med bildad CO2. Järn smälter och 
slaggbildning äger rum och blästerns syre oxiderar koks eller det injicerande 
reduktionsmedlet. 
 
Zonen sträcker sig från formnivå ca 3-5 m uppåt. Det smälta materialet når en temperatur på 
1400-1450°C och gasen kyls ner till 800-1000°C. Förbränningen av koks i raceway resulterar 
i ett tomrum i stället. Detta möjliggör ett materialflöde nedåt av det chargerade materialet. 
Storleken på förbränningszonen är viktig för att upprätthålla en bra gasfördelning samt att 
materialet sjunker undan. Den aktiva volymen i raceway sträcker sig runt ställperiferin och 
har en höjd av 1-2m. Nedanför raceway finns en tät packad central pelare av koks som kallas 
döde mannen. Denna pelare flyter antingen på smältan eller så står den på ställbotten. Två 
icke blandbara faser börjar bildas vid en temperatur runt 1200°C, en råjärnsfas och en 
slaggfas. Längre ner separeras dessa två faser från varandra då de passerat genom koksen och 
raceway och samlas upp i stället varvid tappning sker. 
 
Den primära slaggen blandas med slaggbildare och då erhålls en så kallad rastslagg. Denna 
rastslagg tar upp koksaska som frigjorts vid formorna och bildar den slutgiltiga slaggen. 
Slaggens sammansättning skall vara sådan att den flödar ut i jämn ström. Slaggens temperatur 
är vid tappning 1400-1450°C och har en bacicitet på 0,9-1,2 uttryckt som: 
 
(%CaO + %MgO)/(%SiO2 + %Al2O3) (4) 
 
Råjärnets slutliga temperatur ligger på 1350-1450°C. 
 

2.4.3.2 Mellanzon 
 
I mellanzonen som upptar mellan 50-60 procent av den totala ugnsvolymen, har gas och fast 
material nästan samma temperatur mellan 800 - 1000ºC. Denna del kallas även den termiska 
reservzonen. I denna zon skall så mycket som möjligt av reduktionen från wustit till metalliskt 
järn klaras av. Reservzonen slutar nedåt i ugnen då temperaturen ökar igen så att 
koksförbränningen startar boudouardreaktionen. Även en kemisk inaktiv zon finns i vissa 
delar av denna zon. I den är gaskvoten CO/CO2 ca 2,3 och därmed kan den inte reducera 
wustit till metalliskt järn. En annan viktig reaktion som också förekommer i denna zon är den 
så kallade vatten-gas reaktionen: 
 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 (5) 
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Reaktion genererar väte som är ett mer aktivt reduktionsmedel än CO. Fukten kommer främst 
från vätereduktion av järnoxiderna som i sin tur kommer från fukt från blästerluft och 
hydrokarbonater från injektionsmedel i blästern. 
 

2.4.3.3 Övre zon (förvärmningszon) 
 
Temperaturen på gasen som härrör från den mellersta zonen avtar snabbt från 800- 1000ºC till 
100-200ºC och det fasta materialet värms upp till ca 800ºC.  Huvudreaktionerna i denna zon 
är följande: 
 
 Sönderfall av karbonater som inte innehåller kalcium. 
 Förångning av fukt och hydratvatten från det chargerade materialet. 
 Kolomlagring: 2CO ↔ CO2 + C 
 Partiell eller fullständig reduktion av hematit och magnetit vidare till wustit. 

 
 
 

 
Figur 6. Principskiss med reaktioner i de olika zonerna [7] 
 
Det tar ungefär 6-8 timmar för det vid toppen chargerade fasta materialet att nå formnivå, 
beroende på produktionstakten. Uppehållstiden för materialet i varje zon av ugnen är inte 
fastställt men att gasens uppehållstid i ugnens olika delar varierar från 1-10 sekunder eller mer 
är känt. 
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2.5 Tillsatser i formnivå  
 
En nackdel med masugnsprocessen är att den förbrukar dyr styckeformig koks. Det är en av 
anledningarna till att intresse funnits att ersätta en del av koksen med annat och billigare 
reduktionsmedel. Genom att injicera kol, olja eller naturgas i masugnen så kan kostnaderna 
för att producera råjärn avsevärt minska. Detta på grund av att kol respektive olja är billigare 
än koks. 
 
Masugnen är mycket känslig för störningar vid de låga koksmängder som följer med hög 
injektionsmäng.  
 
Mängden koks som kan ersättas begränsas av den korta tid som injektionsmediet har på sig att 
förbrännas innanför forman i flamzonen, samt av att en låg koksmängd försämrar 
permeabiliteten i masugnen. Skälet till att detta ersättningsmedel måste tillföras vid formnivå 
är att om olja används som ersättning, kommer de relativt lättflyktiga kolvätena att destillera 
av redan vid låga temperaturer och aldrig komma ner i förbränningszonen. Om det använda 
reduktionsmedlet istället är annat kol så har det i sin tur för hög reaktivitet och kommer att 
sönderfalla till för små styckestorlekar, varvid permeabiliteten i ugnen avsevärt försämras. 
 
Andra faktorer som är begränsande för reduktionsmedelersättningen är att när ämnena tillförs 
formflamman så krackas kolväten och vatten. Detta leder till att flamtemperaturen sjunker och 
om temperaturen blir för låg resulterar det i problem med uppvärmningen av järn och slagg 
samt med uppkolning av råjärnet. Koksen som även fungerar som ett mekaniskt stöd bär upp 
beskickningen när järnbärarna mjuknar och smälter så om för mycket koks ersätts med 
injicerat reduktionsmedel så uppstår även då problem med permeabiliteten [3].   
 

2.5.1 Kolinjektion  
 
Det första alternativet till koks som provades var olja på 1950-talet. Ända tills 80-talet var olja 
det mest använda injektionsmedel, men det förändrade prisläget mellan kol och olja har 
resulterat i att kol blivit ett alltmer vanligt injektionsmedel. Eftersom det kol som används vid 
tillverkning av metallurgisk koks är förhållandevis dyrt, samt att kokstillverkningen är en 
komplicerad och kapitalkrävande process så är det ekonomiskt fördelaktigt att ersätta koks 
med injektion av kolpulver. Detta till trots att användandet av kolpulver i sig kräver en hel del 
utrustning och detta leder till höga investeringskostnader, dock ej i relation med 
kokstillverkningens kostnader. Om investeringen är lönsam eller ej beror till stor del av 
produktionstakten för råjärn. Det viktigaste argumenten för användandet av kol eller naturgas 
är [5]: 
 
 Kostnadsbesparingen genom lägre koksförbrukning. Kokspriserna är avsevärt högre än för 

kol samt att injektion av kol tillåter högre blästertemperatur vilket i sin tur även leder till 
en lägre koksförbrukning. 

 Ökad produktivitet genom användandet av syreberikad blästerluft. 
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2.5.1 Kolinjektion 
 
Innan kolet kan användas som alternativt reduktionsmedel i masugnen så måste det genomgå 
en rad förberedande steg. 
 
Kolet måste först malas till ett fint pulver. Omkring 60 % av kolet måste vara i 
storleksordningen < 75 μm. Vidare måste kolet torkas. Kol innehåller mellan 8-10 procent 
fukt och eftersom injektion av fukt ökar andelen vätgas så måste så mycket fukt som möjligt 
avlägsnas [4]. Vid injektion av kolpulvret måste detta injiceras i lika stor mängd via alla 
formor. Om fördelningen är ojämn mellan de olika formorna samt om det totala kolflödet är 
instabilt så kan injektionsmängden lokalt bli mycket hög, detta leder till ökad andel oförbränt 
char som kommer in i masugnen [3]. 
 

2.5.1.2 Kolets generella egenskaper  
 
Undersökningar av kolets generella egenskaper och dess kvalitet krävs för att säkerställa en 
ren och effektiv användning. Typiska kvalitetsparametrar som var och en har en teknisk 
relevans till kolpulverinjektionen är följande [8]: 
 
Kvalitetsparameter Teknisk relevans 
 
•Specifik energi −Värmevärde 
•Askhalt  −Processkontaminerig 

−Askavfall 
•Fukt  −Processkontaminerig   
•Svavel  −SOx emissioner 
                                            −Korrosion 
•Lättflyktiga ämnen −Bränsleförluster   
  −Flamstabilitet 
  −Förlust av oförbränt kol 
•Askans smältpunkt −Slaggbildning 
•Malningsindex −Malningskapacitet 
•Natrium/klorid −Föroreningar (Påkladdningar, korrosion, recirkulation) 
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2.5.1.3 Processer vid förbränning av kol  
 
Kol antänds och förgasas direkt efter att det via lansar injicerats till masugnen. Lansarnas 
uppgift är att introducera kol/olja till blästerflödet, sprida plymen av injektionsmedlet i 
forman/raceway samt att blanda kol/olja med syrgas. Kolets uppehållstid i raceway är mycket 
kort, ca 5 millisekunder så karaktären på förbränningsreaktionen är av stor vikt för 
effektiviteten av kolinjektionssystemet. Förbränningsreaktionen omfattar flera steg [5]. 
 
När kolpartiklar injiceras till masugnen sker först en förvärmning av partikeln och fukten 
avdunstar, efter det följer en uppvärmning via strålning och även en värmeledning från 
omgivande material. Efter detta förångas det flyktiga materialet och kolpartikeln antänds. En 
flamma av den brinnande flykten täcker kolpartikelns yta när temperaturen stiger ytterligare. 
När nästan ingen flykt återstår så antänds kolpartikeln ”char” och förbränns. Hastigheten för 
denna förbränning av ”char” är relativt långsam vid jämförelse med förbränningen av flykt. 
Till slut är det enda som återstår lite aska. Detta beskrivs i nedanstående Figur 7. Fenomen vid 
kolförbränning [8, 10]. 
  
 
 

 
Figur 7. Fenomen vid kolförbränning [8] 
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2.5.1.4 Fenomen som uppstår vid hög kolinjektionsmängd. 
 
Vid höga kolinjektionsmängder uppstår förändringar i de kända fenomenen som sker i 
masugnen, dessa förändringar kan sammanställas till följande. 
 
 Ökad kvot malm/koks  
 Sänkt flamtemperatur 
 Minskat luftöverskott 
 Sänkt förbränningstakt 
 Sänkt ”heat flux ratio” leder till ökad toppgastemperatur samt ökad gasvolym i schaktet. 
 Ökad PC (pulverized coal), kolpulver i förbränningsgasen. 

 
Dessa förändringar ger i sin tur upphov till en rad ogynnsamma faktorer. Bland dessa kan 
ökade värmeförluster, ökat tryckfall och ökad stoftbildning nämnas. 
 
Vid höga kolinjektionsmängder bildas ofta ett ”skal” i änden av raceway, s.k. ”birds nest” till 
följd av att askan som frigörs vid förbränningen kombineras med droppande slagg med hög 
smältpunkt. För att minska risken för skalbildning i änden av raceway så görs försök med att 
sprida kolpulvret och förändra gasflödet, detta kan åstadkommas med en excentrisk 
dubbellans. 
 
Tidigare studier visar att när injektionshastigheten för kolpulver ökar i masugnen, minskar 
förbränningen av kolpulvret eftersom tillgången till syre minskar, vilket i sin tur medför en 
ökning i ej förbränt kolpulver som ger upphov till att ej förbränt material flödar från raceway 
till ugnen. På grund av detta uppstår igensättningar som ger bekymmer med 
gaspermeabiliteten och permeabiliteten för det flytande materialet i ugnen. Sänkt 
förbränningstakt kan även resultera i en inaktivering av döde mannen. Kolpulver förbrukas 
före koksfines vid förbränning i raceway och vid reaktionen CO2 + C → 2CO, vilket leder till 
att en stor del oförbrända koksfines återfinns i döde mannens centrala delar.  
 
Dessa icke önskvärda fenomen och möjliga åtgärder är viktiga parametrar att ta hänsyn till när 
användandet av höga kolinjektionsmängder studeras [10].   
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2.5.1.5 Lansarnas betydelse 
 
Lansarna skall tillföra kol till blästerflödet. De skall sprida plymen i forman på grund av att  
plymen av kolpartiklar inte dispergeras i någon större utsträckning sedan de lämnat lansen 
utan flödar förbi i en snäv ström. 
 

2.5.1.6 Olika kolsorters påverkan  
 
Ett kols sammansättning med avseende på askhalt och flyktinnehåll påverkar dess 
förbränningsförlopp. 
 
Vid ett förbränningsexperiment där de strukturella förändringarna hos det injicerade 
pulveriserade kolet undersöktes jämfördes två olika kolsorter. Injektionshastigheten till 
blästern var 5 kg/timme. Kolsorterna som användes vid experimentet, 1 och 2, hade följande 
analys med avseende på lättflyktigt material (LM), fast kol (FK), askhalt och fuktinnehåll [8]. 
  
Kolsort LM (%) FK (%) Askhalt (%) Fukt (%) 
1 39,2 63,5 2,5 4,8 
2 18,8 70,2 10,4 0,6 
 
Resultat av studien visade att när kolsort 1 användes och med en ökning av 
blästertemperaturen resulterade detta i ökning av emissionshastigheten för lättflyktigt material 
som är kolväten med ett till tre kol i kedjan, men någon påverkan av omvandlingen av fast kol 
kunde inte ses. Det som också noterades var att den specifika yta, som påverkar flammans 
mönster runt partikeln, ökade när det lättflyktiga materialet emitterades. Med ökad 
blästertemperatur ökar den specifika ytan ytterligare med kol 2 som hade en lägre ande 
lättflyktigt material.  
 
I fallet då kol 2 användes gav resultatet även här en ökning av emissionen av lättflyktigt 
material men ej lika markant som i fallet med kol 1, försöket med kol 1 resulterade i en 
reduktion av omvandlingen fast kol. Även en minskning av den specifika ytan noterades.  
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Förbränningsprocesser med pulveriserat kol och dess variationer beror på vilken kolsort eller 
mer specifikt vilken bränsleförbrukning (fast kol/lättflyktigt material) som används. 
Temperaturen har en påverkan på emissionshastigheten av det lättflyktiga materialet, men 
temperaturens påverkan på reaktionseffektiviteten på fast kol varierar med kolpartiklarnas 
struktur och askhalt. Dessa skillnader i kolpulver påverkar flammans mönster och är viktiga 
parametrar vid analyserar olika kolsorter. 
 
Resultat vid undersökningar av gas- och temperaturprofil i raceway vid ett flertal masugnar 
visar att för kol med en hög flykthalt så flyttas förbränningsfokus närmare formans nos. Detta 
medför en högre väggtemperatur. Även kol med en högre askhalt ger påverkan på 
förbränningsfokus. 
 
Förbränningseffektiviteten är högre för kol med hög flykthalt jämfört med kol som har en 
lägre flykthalt. Skillnaderna i förbränningseffektivitet är störst nära forman och avtar sedan 
längre in i raceway. Ökad partikelstorlek minskar förbränningseffektiviteten men har inte 
påvisade negativa effekter på ugnsförhållandena. 
 
Skillnader vid användandet av hög- kontra lågflyktigt kol visar efter laboratorieförsök på 
ultrahögflyktigt kol att förgasningen av kol gynnas av kol med hög flykthalt, vid ökad 
kolinjektionsmängd så finns det en gräns på grund av den ökade ”soot” bildningen. 
 
Den högsta kolinjektionstakt som kunde upprätthållas vid experimentet var då en blandning 
av hög och lågflyktigt kol injicerades. Anledningen till detta antogs vara att det högflyktiga 
kolet sänker blandningens antändningstid medan det lågflyktiga kolet med hög halt av fast kol 
kan tillfredställa värmebehovet [8]. 
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2.5 Faktorer som kan påverka pellethållfasthet under reduktionsförloppet. 
 
Hållfastheten på pellet är bl.a. beroende av hur hög oxidationsgrad eller hur väl den sintrats 
vid tillverkningen, om det uppstått sprickor, porer eller svällning av pelleten under 
reduktionsförloppet. Om det vid oxidation från magnetit till hematit finns kvar rester av 
magnetit i kulorna så får dessa en lägre hållfasthet, beroende på strukturella faktorer och att 
det vid reduktionsförloppet kan bildas skal utanpå de kulor som innehåller restmagnetit dvs. 
dessa kulor reduceras på ytan och har en kärna där reduktionsgraden är betydligt lägre. Dessa 
skal kan lossna och bidra till sönderfall och finesgenerering. 
 
 Vid högre andel injicerat reduktionsmedel t.ex. kolpulver så ökar andelen vätgas i ugnen 

samtidigt som andelen kvävgas minskar, vilket ger en ökad reduktionskraft på järnbäraren. 
 
 Densiteten på materialet i ugnen ökar på grund av den minskade andelen koks och ökande 

delen pellet som chargeras. Uppehållstiden för det ingående materialet ökar och detta 
medför att reduktionen för järnbärarna i fast fas ökar. Temperaturen ökar snabbare för det 
fasta materialet i ugnen detta för att den stigande gasen har en mindre andel chargerat fast 
material att värma upp. 

 
 Det mekaniska trycket på järnbärarna ökar genom att totalvikten och densiteten på det 

ingående materialet ökar. 
 
Dessa tre punkter ger upphov till en tidigare reduktion av järnbäraren vid lägre temperaturer 
och de utsätts för ett betydligt högre kompressionstryck från de ovanliggande lagren [11]. 
 
 
Vid ett försök undersöktes tre pellettyper 
med varierande basicitet på dess hållfasthet 
efter att de blivit delvis reducerade, se 
Figur 8. Detta försök gav ett samband 
mellan minskad hållfasthet och 
reduktionssgrad beroende på den brytning i 
hematitbindningarna i pelleten som sker 
under reduktionsförloppet och 
sprickbildning mellan porerna. 

                                           Figur 8. Sambandet mellan hållfasthet och reduktionsgrad [11] 
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Nedbrytning i pelletens struktur, (kemisk nedbrytning) dvs. brytning av bindningar kan ge 
upphov till en viss volymökning beroende på de spänningar som uppstår i strukturen. Detta 
kan leda till att mindre sprickor uppstår för att motverka dessa spänningar [13]. 
 
Vid ett försök där pellet, sinter och styckemalm testades med avseende på dess kemiska 
nedbrytning visade det sig att pellet var minst påverkad vid temperaturökning. Vid tillsats av 
väte till den reducerande gasen så märktes en kraftig reduktionsökning och även 
nedbrytningen för vissa sorter av de testade pelletarna, medan andra sorter av pelleten inte 
kunde visa någon märkbar förändring. Små variationer av gassammansättningen visade sig 
inte ha någon större inverkan på någon av de testade pelletarna [13]. 

Storleken på pelleten tycks också ha en inverkan på dess hållbarhet. Tidigare studier visar på 
att större pellet +12,5 mm har en sämre hållfasthet vid lägre temperaturer än pellet med 
normal storlek, 10-12 mm. Även detta hänger ihop med en lägre reduktionsgrad för de större 
pelletarna, pga. dess heterogena struktur. Större pellet har även en tendens att svälla mer än 
pellet med normal storlek [12]. Det finns två typer av svällning normal svällning och 
katastrofal svällning. Normal svällning orsakas av övergång vid reduktion från hematit till 
magnetit. Katastrofal svällning är ovanligt och produktspecifikt sker endast speciell malm 
under speciella förhållanden. 
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2.6 Experimentmasugnen 
 
Hösten 1996 beslöt LKAB´s styrelse att investera i en experimentmasugn och därmed skapa 
nya möjligheter för masugnsforskare till utveckling och förbättring av nya typer av 
masugnspellet. En experimentmansugn är nödvändig för att överbygga gapet mellan 
metallurgiska tester och produktionsmasugnar. Avgörande för dess användbarhet är att den 
har en mycket omfattande utrustning för mät - och provtagning samt att detta kan ske under 
drift. Ugnen är byggd helt utan externa medel vilket innebär att LKAB är ensam ägare och 
beslutar således själva om vilka försök som den skall användas till [2]. 
 

2.6.1 Anläggningen 
 
Masugnen har en ställdiameter på 1,2 m och den arbetande volymen är 8,2 m3. Ugnens 
arbetshöjd är 5,9 m och den är utrustad med 3 formor som är placerade med 120 grader 
mellanrum. Ugnen kan köras med 1,5 bars övertryck, se Figur 9. 
 

 
 

Figur 9. Experimentmasugnen 
 
Ett inbyggt råmateriallagen för pellet, koks och slaggbildare finns i anslutning till 
försökshallen och efter invägning så transporteras materialet via en uppsamlingsficka med en 
hundbana till ugnstoppen och matas ner i ett mottagarstup. Materialet beskickas med ett 
uppsättningsmål som består av ett ledat roterande rör så att materialet hamnar i ringar på valt 
avstånd från centrum [2]. 
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Experimentmasugnen är utrustad med ett 
kolinjektionssystem enligt Figur 10. Detta 
system består av två cylindiska kammare 
placerade ovanpå varandra. Genom detta 
system fluidiseras kolpulvret och det tillförs 
ugnen genom rörledningar med en separat 
ledning för varje forma.  

         

                                                                        Figur 10. Kolinjektionssystemet 
 
Kolinjektionssystemet ger möjlighet till individuell reglering av flödet till varje forma. 
Blästerluften förvärms till cirka 1200 grader. Blästerluften värms i pebblesugnar där 
aluminiumoxidkulor lagrar den genererade värmen. Gasolbrännare används till att värma upp 
kolbädden, som sedan avger värme till luften innan den blåses in i masugnen. 
 
Masugnen tappas genom att ett tapphål borras upp som efter tappning igensätts med en 
keramisk massa med hjälp av en stoppkanon.  
 
Produktionstakten vid experimentmasugnen är normalt 30-40 ton tackjärn per dygn, vilket 
motsvarar en förbrukning av t.ex. pellet på 40-50 ton per dygn. Normal ”tap to tap” tid är 60-
80 minuter och själva tappningen tar 5-10 minuter. En normal kampanj varar i ungefär 8 
veckor.  
 
Materialprover tas från ugnen under drift med två horisontella sonder placerade i ugnen enligt 
Figur 11. Det finns även möjligheten att ta prover i ugnens kohesiva område med hjälp av en 
snedsond. Även gasanalys och temperaturmätningar kan göras genom samma sonder. 
Temperaturprofil ovanför beskickningsytan mäts kontinuerligt. Infordringens tegeltemperatur 
kan mätas vid ett flertal ställen i ugnen. Driftsdata lagras i en databas som möjliggör 
utvärdering av försöken under och efter en kampanj. 
 
System som möjliggör att ugnen kan kylas med kvävgas i samband med nedfrysning finns i 
anslutning till försöksugnen, för att den skall kunna grävas ut efter en kampanj och intressant 
material skall kunna studeras i detalj. De kemiska reaktionerna avbryts genom att kvävgas 
tillförs från ugnstoppen, tillförseln av blästerluft avtar successivt för att sedan helt avslutas. 
Det tar ungefär två veckor att från påbörjad nedkylning, innan ugnen har nått samma 
temperatur som omgivningen. Först därefter kan utgrävningen påbörjas. Utgrävningen börjar 
från toppen och lager för lager avlägsnas. Provuttag görs efter ett förbestämt mönster. För att 
kunna utföra en sådan utgrävning kan masugnstoppen avlägsnas. Masugnsstället kan lyftas 
bort mellan kampanjerna för att avlägsna eventuellt stelnat råjärn. 
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3 FÖRSÖKET 
 
Provtagningarna utfördes vid experimentmasugnen i Luleå under kampanj femton som en del 
av Closed loop projektet, som syftar till att minska förbrukningen av reduktionsmedel samt att 
minimera variationer i råjärnskvalitet. Kampanjen varade från den 3: e till den 15: e mars 
2005. Prover togs ur experimentmasugnen från två olika positioner via schaktsonder och 
pelletfraktionen undersöktes på dess hållfasthet samt reduktionsgrad. Tabell 2. 
Driftparametrar under försök visar de driftparametrarna som var aktuella under försökens 
gång. 
 

Tabell 2. Driftparametrar under försök 
 

 Oxykol, 145-155 
kg PC/trj 

Oxykol 75-80kg 
PC/trj 

Luftkol, 145-155 
kg PC/trj 

 

Produktionstakt 1,5-1,6 1,4-1,5 1,5 t/h 
Förväntad RR ≤ 555 ≤ 555 ≤ 555 kg/thm 
Topptryck 1,0 1,0 1,0 bar (gauge) 
Blästervolym  
(tot) 1700 1700 1700 Nm3/h 

PCI Ca 218 (145) Ca 112 (75) Ca 218 (145) kg/h (kg/thm) 

Total O2-halt (24,6) (22,7) (24,6) % av total 
bläster 

% O2 anrikning 4,5 2,0 4,5 % 
O2 till kallbläster 40 0 80 Nm3/h 
O2 till lansarna 40 40 Luft 40 –50 Nm3/h Nm3/h 
Total O2-tillsats 80 40 80 Nm3/h 
Fukthalt i 
kallbläster1 11 g/Nm3 11 g/Nm3 11 g/Nm3 g/Nm3 

Blästertemperatur2 1130 (1200) 1130 (1200) 1130 (1200) oC 
Flamtemperatur 2300 2300 2300 oC 

 
 
3.1 Försöksperiod 
 
Försöket delades in i perioder med avseende på pellettyp, kolsort, injektionsmängd och O2-
tillförsel. Varje ny period innebar en ny kombination av de varierande försöksparametrarna  
se tabell 3. 
 

Tabell 3. Försöksperioder under kampanj 15 

 
Period Pellettyp Kolsort Injektionsmängd Injektionssätt 

1 A A Hög Oxykol 
2 B A Hög Oxykol 
3 B A Hög Luftkol 
4 B A Låg Oxykol 
5 B B Låg Oxykol 
6 B B Hög Oxykol 
7 B B Hög Luftkol 
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3.2 Material 
 
Det material som studerades var två typer av olivinpellet som producerats i Malmberget 
respektive Kiruna. Under försöket benämndes pellettyperna som pellet A och pellet B. Under 
större delen av försöket användes pellet B. Undantag är de två första försöksdagarna då 
användes pellet A. Perioderna beskrivs i tabell 3. Pelletarna studerades med avseende på 
hållfasthet vid de olika injektionsförhållanden som erhölls genom att variera kolsort, mängd 
kolpulver samt att växla mellan syrgas och luft i kollansen. Syftet till denna växling var 
främst att undersöka vilken inverkan syrgasberikning respektive lufttillförsel till lansen hade 
på reduktionsmedlet, dess förbränning samt driften av masugnen och på vilket sätt det 
påverkade det ingående materialet. 
 
Den största skillnaden mellan de två kolsorterna som användes under försöket, kol A 
respektive kol B, var i andelen flykt. Kol A var ett lågflyktigtkol medan kol B var högflyktigt. 
Kemisk sammansättning hos det ingående materialet, pellet och kol finns angivet i tabell 4. 
 

Tabell 4. Kemisk sammansättning hos pellet och kol 
 

 Pellet A 
(KPBO) 

Pellet B 
(MPBO) 

Kol A Kol B 

Fe 66.6 66,8 0,4 0,3 
CaO 0,5 0,4 0,3 0,2 
MgO 1,5 1,5 0,1 0,1 
SiO2 2,0 1,8 2,8 3,9 
Al2O3 0,2 0,3 1,8 1,3 
TiO2 0,3 0,3 0,1 0,1 
V2O5 0,2 0,2   
Na2O 0,1 0,1 0,0 0,0 
K2O 0,5 0,0 0,1 0,1 

S  0,0 0,4 0,7 
MnO 0,1 0,1 0.0 0,0 

C   85,0 78,2 
Flykt   19,6 37,0 
Aska   6,0 6,2 
Fukt 0,7 0,6 1,0 0,9 
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3.3 Sondningar 
 
Schaktsondsproverna togs ut ur övre - och nedre schaktsond, se figur 11. Ur den övre sonden 
togs prover ut vid elva tillfällen och ur den nedre sonden vid tio. 
 
Materialsondningarna utförs så långt efter en 
tappning som möjligt för att materialet i ugnen 
skulle få stabilisera sig. Vanligen rörde det sig om 
ungefär 30-40 minuter efter en tappning. 
  
När ett sondprov skall tas så förs sonden först in i 
en sluss där tryckutjämning och renspolning sker 
vartefter en ventil öppnas och sonden kan passera 
in genom ugnsinfordringen. När sonden befinner 
sig i ungen måste matningshastigheten minskas 
och sonden fylls successivt på med material. En 
pneumatiskt driven vibrator slås på när sondning 
sker och den slås av när sonden når ugnens 
motsatta sida och sonden är fylld med material och 
skall tas ut ur ugnen. 
 

 

  

                                                      Figur 11. Experimentmasugnen och sondernas placering

3.3.1 Tömning av sonden 
 
När sonden är fylld så backas den ut ur ugnen. Sedan får den svalna och därefter töms den på 
så sätt att den främre änden sänks något och en vibrering slås på. Det utkommande materialet 
töms sedan i en kopp som rymmer ungefär 0,8 dm3. Materialet som först töms ur sonden 
betecknas som provpåse ett, sedan numreras de övriga allteftersom tills sonden är tömd. 
Förfarandet är detsamma vid den nedre sonden. Optimalt så ger sondningarna material till fem 
påsar vid den övre sonden och till sex påsar vid den nedre sonden. Varje sondningstillfälle 
tilldelas ett individuellt nummer bestående av kampanj nummer och ett löpnummer. Det blir 
ett slags identitetsnummer för de olika proverna som underlättar identifiering. 
 

 
Figur 12. Sondprovsindelning 

Under ideala förhållanden visar figur 12 var i ugnen ett specifikt delprov härrör från. Det är 
inte onormalt att sonden inte fylls helt vilket leder till ökad osäkerhet. 
 

Snedsond 

Ö.S 

N.S 

X

X



 27

3.4 Siktning och sortering 
 
Materialet från respektive påse med dess innehåll bestående av pellet, koks och slaggbildare 
vägdes, fotograferades, siktades och sorterades.  
 
Först vägdes och fotograferades det totala provet i påsen. Sedan siktades dess innehåll på 16 
mm, 6,3 mm 3,3 mm och 0,5 mm siktar. Fraktionerna 0-0,5 mm, 0,5-3,3 mm och 3,3-6-3 mm 
paketerades i separata påsar. 
 
De grövre fraktionerna (>6,3 mm) sorterades för hand så att pellet, koks och slaggbildare 
separerades. Slaggbildare och koks från denna grövre fraktion vägdes och dess vikt noterades 
i provprotokollet vartefter de paketerades i separata påsar. 
 
Sedan koks och slaggbildare sorterats bort från denna grövre fraktion gjordes en visuell 
bedömning av den erhållna pelletsfraktionen. Om det fanns påkladdningar, hopsintringar eller 
andra förändringar så noterades även detta i provprotokollet. 
 
Pelleten > 6,3 mm vägdes och fotograferades och efter den visuella bedömningen siktades 
provet igen, på siktarna 16 mm, 12,5 mm, 10 mm, 9 mm och 6,3 mm. Vikten på de olika 
fraktionerna antecknades och efter att provet homogeniserats så delades det ner till prover 
som skickades till LKAB´s metallurgisla laboratorium i Malmberget för analys. Till ITH - test 
togs 300 ± 1g pellet ut. Till kemanalys togs 50g och sju jämnstora kulor skickades för 
ingjutning till polerprov. 
 
     

 
Bild 1. Påsinnehåll före siktning och 
sortering. 

 

 
Bild 2. Pellet efter siktning och sortering. 
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3.5 Hållfasthetstest (ITH) 
  
Den reducerade pelletens hållfasthet testades genom trumlingsförsök i den s.k. ITH  
(I-trommel Tumlings Hållfasthet). Utrustningen består av en tub som roterar vertikalt,  
se figur 13. Pelletarna faller/rullar ned mot botten. Tuben roterar 600 varv med en 
rotationshastighet av 20 varv/min vilket utsätter materialet för både fall- och 
abrasionsrörelser. Efter avslutad tumling siktas materialet för att kvantifiera sönderfallet. 
 
I denna undersökning siktades materialet även före tumling, främst för att klarlägga om det 
blir skillnader i svällning under reduktionen i EBF. Misstanke finns att pellet sväller då H2-
halten är hög. En annan anledning till siktning före ITH var för att kontrollera eventuellt 
sönderfall innan testet pga. provhanteringen. 
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Figur 13. ITH hållfasthetstest 

 
3.6 Kemisk analys 
 
I stort sett alla prover som testats i ITH har analyserats kemiskt. Resultaten har framförallt 
använts till att beräkna provernas reduktionsgrad. 
 
Pelletarnas reduktionsgrad beräknas utifrån den kemiska analysen av järnet i provet, mängd 
av samt i vilken form järnet förekommer. Med hjälp av detta kan reduktionsgraden beräknas 
enligt nedanstående formel: 
 
Reduktionsgrad = Ored/Ostart = (Femet + 1/3 Fe2+)/Fetot (6)  
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4 RESULTAT 
 
Försöken har generellt avlöpt väl med få störningar på utrustningarna varför de variationer 
som uppstått i det närmaste helt kan hänföras till processen. En vertikal temperatursondning 
har utförts per delförsök och resultatet från dessa visas i 
 
 
 

 

Figur 14. Vertikalsond under kampanj 15 

 
Figur 14. Vertikalsond under kampanj 15 visar resultatet från vertikalsondningarna. Trots att 
termoelementet släpps på liknande sätt vid varje period, så visar figur 14 på stora skillnader 
mellan perioderna och tendens till gruppering utifrån lanstyp och PCI. Beskickningsytan 
räknas som nollpunkt.  Resultatet tyder på att temperaturökningen nedåt i schaktet ökar med 
ökande kolinjektmängd. Under perioden med pellet B, kol B, hög PCI och luftkol ser det ut 
som att termoelementet har gått mer i mitten av ugnen. Vid en och samma kolinjektmängd nås 
kohesiva zonen tidigare vid användning av oxykol jämfört med luftkol. Termoelementet ser i 
vissa fall ut att ha ”dragit” dåligt vid oxykol perioder (3 m till reservzon är osannolikt). Ur 
figuren kan utläsas en ganska konsekvent reservtemperatur vid 1050°C - 1100°C. 
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4.1 Övre schaktsond 
 
Från proverna uttagna med övre schaktsonden visas resultat från siktning av totala 
påsinnehållet, pelletfraktionen, reduktionsgrad samt ITH – test. 

4.1.1 Siktat innehåll 
Figur 15 visar fördelningen av koks, slaggbildare, pellet och fint material mellan de olika 
delproverna i en sondning, som medelvärde för hela försöket. Förutom skillnaderna mellan 
påsar förekommer det variationer mellan perioder och även viss spridning inom en och 
samma period. Det ger ingen information om hur fraktionerna på ingående material fördelas 
sig med avseende på försöksperioderna dvs. de under försöket varierande parametrarna utan 
endast en bild av hur materialet fördelat sig i ugnen. 
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Figur 15. Siktanalys övre sond, medelvärde per påse av totala påsinnehållet 
 
Ur figur 15 framgår det att påse 1 ger den största andelen koks och den minsta andelen pellet 
medan påse 3 innehåller mest pellet och minst koks, när de genomsnittliga värdena per påse 
studeras. Figuren ovan visar även att Påse 3 generellt gav den största andelen fint material och 
påse 1 och 2 den lägsta andelen.  
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Figur 16 visar fördelningen av uttagen pellets, koks, slaggbildare och finfraktion per sondning 
under hela försöket samt vilken kolsort som användes vid den aktuella sondningen. 
Figuren representerar ett medelvärde per sondning där spridningen mellan påsarna vid de 
olika sonderna var relativt stor.  
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Figur 16. Siktanalys övre sond, medelvärde per sondning av totala påsinnehållet 
 

Tabell 5. Period och sondnummer 
 

Period Sondnummer Försöksparameter 
  Pellet Kol Injektion/Lans 

1 15052 – 15054 A A Hög/O2 
2 15055 – 15062 B A Hög/O2 
3 15064 B A Hög/Luft 
4 15070 B A Låg/O2 
5 15072 B B Låg/O2 
6 15080 – 15082 B B Hög/O2 
7 15088 B B Hög/Luft 

 
Som nämnts tidigare så delades försöket in i perioder från 1 till 7, där varje ny period innebar 
en ny kombination av de varierande försöksparametrarna, vilket framgår av avsnitt 3.1. Tabell 
5 visar vilka sondningar som tillhör de olika perioderna. 
  
Figur 16 visar att det största sönderfallet (högsta andelen <6,3 mm), erhålls ur sondnummer 
15072. Detta sondtillfälle tillhör period 5 och förhållandena i denna period var förutom 
högflyktigt kol B även pellet B, syrgas i kollansarna, oxykol och kolinjektionen var 80 kg/trj. 
Det minsta sönderfallet (lägsta andelen av fraktionen <6,3 mm), gav sondnummer 15052 – 
15054 dvs. period 1, då pellet A chargerades och lågflyktigt kol A injicerades med högt flöde 
(135 kg/trj) tillsammans med syrgas, i lansen.  
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Figuren ovan kan indelas i tre delar med avseende på kolsort och pelletsort. Med denna 
indelning ger pellet A och kol A den minsta andelen < 6,3 mm och sond nummer 15072 – 
15088, medan perioden med pellet B och kol B uppvisar den högsta andelen. Sondningarna 
däremellan, 15055 – 15570 då försöksparametrarna var pellet B och kol A ligger mittemellan 
dessa. Sett till hela sondens innehåll ger alltså kol B den högsta andelen ”fint” material. 

4.1.2 Siktanalys pellet 
 
Figur 17 visar siktanalys på utsorterad pellet > 6,3 mm, per testad påse. De varierande 
försöksparametrarna illustreras med pilar ovanför diagrammet.  
 

Figur 17. Siktanalys övre sond, pelletfraktion 
 
Av figur 17 framgår att väldigt lite material är under 9 mm och det visar att så gott som hela 
provet består av hela kulor. Detta stämmer bra överens med den visuella bedömningen som 
gjordes av påsinnehållet innan siktningen. Fraktioner > 16 mm var även den mycket liten och 
i det flesta påsar helt obefintlig. Det som framgår av figur 17 är att spridningen i pelletstorlek 
mellan påsarna i en och samma sondning är stor. För att kunna jämföra sondningarna och 
perioderna har figur 18 ritats som visar ett medelvärde per sondning. Figuren ger en tydligare 
och mer överskådlig bild av fraktionsindelningen med avseende på parameterinställningen. 
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I period 2 (sondningarna 15055 – 15062) är spridningen ganska stor mellan de enskilda 
uttagen. Den perioden kan jämföras med uttagen från  period 1 (sondnummer 15052 – 15054) 
och vad som skiljer är då pelletyp. Fraktionen < 9 mm är något lägre med pellet A än med 
pellet B.  

 

 

Figur 18. Siktanalys övre sond, medelvärde per sondning av pelletfraktion 

Sondnummer 15054 uppvisade den högsta anden > 16 mm. Någon direkt skillnad på de olika 
kolsorterna eller mellan oxykol och luftkol går inte att utläsa. Gemensamt för alla påsar är att 
andelen > 16 mm är mycket liten och i en del fall helt obefintlig. Det enda uttag som visar på 
en något större andel är påse 2 från just sondning nummer 15054, då pellet A chargerades och 
lågflyktigt kol (A) injicerades i en takt av 135 kg/trj med oxykollansar. 

 
De lägsta andelarna siktad fraktion < 9mm och < 10 mm ger period 1 och 4. Period 2 och 6 
har också en låg andel, men den varierar mellan de olika sondningstillfällena inom perioden 
och det finns några uttag med högre andel av dessa fraktioner som drar upp medelvärdena. 
 
Högst andel < 6,3 och < 10mm visar en av sondningarna i period 2 (15056) och period 5. De 
gemensamma variablerna för perioderna var pellet B och oxykol, skillnaderna var att 
lågflyktigt kol (A) och hög kolinjektion, 145 kg/trj användes i period 2 medan högflyktigt kol 
B injicerades med lågt flöde 80 kg/trj i period 5. 
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4.1.3 Reduktionsgrad 
 
Tabell 6 visar sondnummer, period, påse samt vilken reduktionsgrad som uppnåtts för de 
olika prover som analyserats.   

Tabell 6. Reduktionsgrad övre sond 
 

Sondnr: Period Påse Red. Grad 
(%) 

Sondnr: Period Påse Red. Grad 
(%) 

15052 1 1 47 15064 3 2 21 
15052 1 2 21 15070 4 1 19 
15052 1 3 11 15070 4 2 30 
15054 1 1 21 15072 5 3 41 
15054 1 3 13 15080 6 1 22 
15055 2 1 21 15080 6 3 43 
15055 2 3 14 15082 6 1 39 
15056 2 1 8 15082 6 2 31 
15056 2 2 18 15082 6 3 50 
15056 2 3 14 15088 7 1 19 
15062 2 3 25 15088 7 2 10 
15064 3 1 23 15088 7 3 41 

 
Den högsta reduktionsgraden 50 procent återfanns i ett av delproverna från sondning 15082,  
period 6. Under denna period chargerades pellet B och högflyktigt kol B vilket injicerades 
genom oxykollansar med hög injektionstakt. I period 6 är reduktionsgraden genomsnittligt 
högre än för nästan alla andra perioder, bortsett från material från sondning 15052 som även 
den visar på en hög reduktionsgrad. Ingående material var då istället pellet A och lågflyktigt 
kol A. Nedanstående figur 19, visar hur reduktionsgraden varierar och att det är skillnad 
mellan perioderna, utifrån vilken kolsort som injicerats. De konstanta försöksvariablerna i 
dessa fall var pellet B, oxykol och hög injektionstakt. Det visar på ett tydligt samband mellan 
reduktionsgrad och kolsort. Med ett undantag sond nummer 15062 ser högflyktigt kol B ut att 
ge den högsta reduktionsgraden, på prover uttagna med den övre sonden. 

 

Figur 19. Reduktionsgrad i förhållande till kolsort vid övre sond 
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4.1.4 ITH 
 
ITH - testning är endast utförd på schaktsondsprover ur den övre schaktsonden. Resultatet av 
ITH försöket presenteras i Figur 20, där ett medelvärde för varje försöksperiod redovisas. I 
bilden redovisas fraktionsindelningen efter ITH – testen. Det mörkblå visar fraktioner < 6,3 
mm och de ljusblå fraktioner > 6,3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. ITH-test övre sond period 1-7 
 
Av fraktionen < 6,3 mm så visar figuren ovan att den lägsta andelen gav period 1 och period 
7, men som nämnts tidigare användes pellet A endast i period 1 vilket medför att dess resultat 
inte behandlas vidare. Vid jämförelse mellan period 2 och 6, 4 mot 5 och 3 mot 7 där 
skillnaden var de olika kolsorterna men övriga försöksparametrar för de jämförda perioderna 
var lika, kan konstateras att perioder med kol B ger en lägre andel av fraktioner  
< 6,3 mm. Sett till finesfraktion dvs. fraktionen 0 – 0,5 mm visar resultatet att den lägsta 
andelen av mullfraktion erhölls i period 3 och den högsta andelen i period 4.  
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Figur 21 visar även det resultatet på ITH-test men här visas alla sondningar som ingick i de 
olika perioderna, i denna figur syns även spridningen mellan sondningar som ingick i samma 
period. 
 
Figuren nedan visar fraktioner < 6,3 mm före och efter ITH. Det kan konstateras att andelen  
< 6,3 mm före ITH är väldigt liten, vilket visar att sönderfall till följd av provhanteringen 
sannolikt är ett ringa problem. Dessutom åskådliggör figur 21 de olika försöksperioderna 
genom de olika färgkombinationerna dessa kombinationer förekommer även i följande figur 
där reduktionsgrad och ITH fraktion < 6,3mm studeras. Röda staplar visar pellet A, period 1. 
Period 2, 3 och 4 är de blå staplarna som betyder pellet B, lågflyktigt kol A vidare är vit 
skuggning oxykol och grå luftkol. Mörkblå färg representerar låg kolinjektion. För de gröna 
staplarna som betyder Pellet B, högflyktigt kol B har skuggningen samma betydelse som 
förgående blå staplar.  
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Figur 21. Pelletfraktioner <6,3 mm övre sond medelvärde per sondning före och efter 
ITH, period 1-7 
 
De rödmarkerade staplarna visar pellet A och båda proverna har en lägre andel < 6,3 mm än 
övriga och uppvisar alltså den bästa hållfastheten, men som nämnts tidigare användes pellet A 
endast i denna period. Resterande staplar har pellet B som konstant variabel med varierande 
kolsort, kolinjektion samt luft eller syrgas tillförsel. Sond nummer 15055-15062 representerar 
period 2 dvs. pellet B, kol A, oxykol och hög kolinjektion. Sämst hållfasthet (mätt som andel 
< 6,3 mm efter ITH-tumling) har pellet B från perioden med hög PCI, lågflyktigt kol och 
oxykol lansar. 
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För att få en uppfattning av hur reduktionsgraden påverkar hållfastheten för järnbäraren visar 
figur 22 reduktionsgrad och andel fraktion < 6,3 mm efter ITH – test. 
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Figur 22. Reduktionsgrad och andel <6,3 mm efter ITH övre sond 

 
Figur 22 visar att påse 3, som i figuren ovan representeras av gröna bollar med olika 
skuggning ger den högsta reduktionsgraden och även en lägre andel fraktioner < 6,3 mm efter 
ITH-test. Grönt står för kol B och skuggningen olika varierande parametrar såsom luft och 
oxykol, samt hög och låg kolinjektion. Röda bollar, visar pellet A. De sondprover som 
uppvisar den lägsta reduktionsgraden och även den största andelen fraktioner < 6,3 mm efter 
ITH – test är påse 3 period 2 (ljusblå bollar med vit skuggning) kol A, oxykol och hög 
kolinjektion. 
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4.1.5 Gas och temperaturprofiler 
 
Minst en gassondning på övre och nedre schaktsondnivå utfördes under varje period. 
Mätningar kan göras vid olika punkter i tvärsnittet av ugnen. Gas och temperatur mätningar 
utfördes lika ofta som materialsondningarna. Figurerna nedan visar periodmedelvärden från 
dessa mätningar vid den övre schaktsonden.  
 
Figurerna 23, 24 och 25 nedan visar resultaten av de temperatur- och gassondningar som 
utfördes under period 2 – 7 vid den övre sonden. Sondningarna har valts för att se ett samband 
mellan andel fin- och finesfraktion ur sikt- och ITH- resultaten från övre sond med avseende 
på kolsort och kolinjektion samt förhållandet (status) i ugnen vid de aktuella sondningarna. 
 
 

Övre schaktsond, H2

0

2

4

6

8

10

-60 -40 -20 0 20 40 60

Position

%

Pellet B, kol A, oxykol 145 kg/trj Pellet B, kol B, oxykol 145 kg/trj

Övre schaktsond, Temperatur

400

600

800

1000

1200

-60 -40 -20 0 20 40 60

Position

Te
m

pe
ra

tu
r

Pellet B, kol A, oxykol 145 kg/trj Pellet B, kol B, oxykol 145 kg/trj  
 

Övre schaktsond, Eta CO

0

10

20

30

40

50

-60 -40 -20 0 20 40 60

Position

%

Pellet B, kol A, oxykol 145 kg/trj Pellet B, kol B, oxykol 145 kg/trj  
 

Figur 23. Gas och tempraturprofiler övre sond period 2 och 6 
 
Figur 23 visar gas och temperaturprofiler under period 2 i jämförelse med period 6, figuren 
visar att det högflyktiga kolet (kol B) genererar en högre H2-halt i jämförelse med kol A. 
Några tydliga temperaturskillnader mellan dessa kolsorter är svårt att se. Det kan konstateras 
att eta CO i mitten av ugnen är tillräckligt låg för att järn skall kunna bildas vid motsvarande 
temperatur, vilket också bekräftats av polerprover.  
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Figur 24. Gas och temperaturprofiler övre sond period 4 och 5 
 
Figur 24 visar temperatur och gassondningar utförda under period 4 och 5. Vid en lägre 
kolinjektion genereras en lägre andel H2 vid jämförelse med den högre injektionsmängden. 
Vidare visar figuren ovan att en högre temperatur erhålls med kol B. 
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Figur 25. Gas och temperaturprofiler övre sond period 3 och 7 
 
Figur 25 visar temperatur och gasförhållanderna under period 3 och 7. Figuren visar en något 
högre andel H2 med kol B och samtidigt en lägre temperatur för samma kolsort. Inga större 
skillnader för eta CO mellan de olika kolsorterna. 
 
 



 41

4.2 Nedre schaktsond 
 
Från prover uttagna med nedre schaktsonden visas resultat på siktat innehåll av totala 
påsinnehållet vid sondningarna dels som medelvärde per påse och medelvärde per sondning, 
siktanalys av pelletfraktion samt reduktionsgrad. 

4.2.1 Siktat innehåll 
 
Figur 26 ger en bild av hur fraktionerna fördelar sig i ett tvärsnitt i ugnen vid den nedre 
schaktsonden. 
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Figur 26. Siktanalys nedre sond medelvärde per påse av totala påsinnehållet 

Även i den nedre schacksonden så är det i påse 1 som den största andelen koks återfinns och 
påse 3 är den som innehåller störst andel av fraktionen < 6,3 mm. I nedre schaktsond är 
andelen < 6,3 mm betydligt större än i övre sond vid siktning av det totala påsinnehållet.  
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Ur figur 27 (medelvärd per sondning) syns en stor spridning mellan fraktionerna av det totala 
påsinnehållet. Någon skillnad i andelen fraktioner < 6,3 mm mellan de olika kolsorterna kan 
inte urskiljas. Tabell 7 visar vilka processparametrar som användes vid de olika 
sondningstillfällena. 
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Figur 28. siktanalys sondnummer 
15057 påse 1-3 

 

Tabell 7. Period och sondnummer 

  
Period Sondnummer Försöksparameter 

  Pellet Kol Injektion/Lans 
1 15053 A A Hög/oxy 
2 15057 – 15063 B A Hög/oxy 
3 15065 B A Hög/Luft 
4 15071 B A Låg/oxy 
5 15073 B B Låg/oxy 
6 15077 – 15083 B B Hög/oxy 
7 15089 B B Hög/Luft 

 
 
Den högsta andelen < 6,3mm gav period 2, där den ena av de båda sondningarna i denna 
period (15057) hade mer än dubbelt så hög andel av denna fraktion jämfört med alla andra 
uttagna proverna vid respektive sondningstillfälle. Sond 15057 finns representerad till höger i 
figur 28. Där syns alla påsar och dess fraktioner. Av de tre påsarna ur denna sondning var det 
påse 3 som innehöll en mycket stor del < 6,3 mm ca 80 %. Period 1 hade den lägsta andelen  
< 6,3 mm. Vid byte av pelletsort så uppstod en kallsväng i ugnen och mer koks och kolpulver 
tillsattes, detta kan vara en av förklaringarna till att denna sond avviker så kraftigt från de 
övriga. 
  
Vid jämförelse mellan period 1 och 2 där skillnaden är pellet A och pellet B så var andelen  
< 6,3 mm betydligt högre i period 2 dvs. med pellet B trots att spridningen mellan de bägge 
sondningarna inom perioden var betydande. 
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4.2.2 Siktanalys pellet 
 
Figur 29 och 30 visar hur siktanalys för pelletfraktioner > 6,3 mm för enskilda påsar resp. 
medelvärde per sondningar förhåller sig mellan de olika försöksperioderna. 
 
Fraktionen pellet >16 mm kan inte behandlas som att det skulle vara enskilda pelletar då stora 
delar av denna fraktion i vissa sonder var ihopsintrade klumpar. 
 
 

 

Figur 29. Siktanalys pelletsfraktion nedre sond 
 
I figur 29 är spridningen mellan påsarna i varje sond betydande vilket gör det svårtolkat och 
skillnader mellan perioderna är svårt att utläsa. För att få en mer tolkningsbar bild av 
fraktionsindelningen studeras figur 30 som visar medelvärdet per sondning och där fraktioner 
> 16 mm tagits bort.  
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Figur 30. Siktanalys nedre sond, pelletfraktion medelvärde per sondning 
 
Vid jämförelse mellan de olika perioderna i figur 30 kan vissa skillnader urskiljas. 
Period 2 i jämförelse med period 4, hög respektive låg kolinjektion visar en avsevärt större 
mängd < 9 och <10 fraktioner vid en hög kolinjektion. Period 5 i jämförelse med period 6 ger 
också en högre andel < 9 mm och < 10 mm vid hög kolinjektion men skillnaden är inte lika 
stor som i förgående fall. Varierande parameter mellan dessa perioder var att 2 och 4 hade 
lågflyktigt kol A, 5 och 6 högflyktigt kol B.  
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4.2.3 Reduktionsgrad 

Tabell 8. Reduktionsgrad nedre sond 
Sondnr: Period Påse Red. Grad 

(%) 
15053 1 3 41 
15057 2 1 87 
15063 2 1 77 
15063 2 3 73 
15065 3 1 94 
15065 3 3 87 
15071 4 3 92 
15073 5 1 91 
15073 5 3 90 
15077 6 3 34 
15081 6 3 82 
15083 6 1 92 
15083 6 3 40 
15089 7 1 58 
15089 7 3 94 

 
Den högsta reduktionsgraden för pelleten vid materialuttag i den nedre sond erhölls ur 
sondnummer 15089, se tabell 8 och en av påsarna ur sond nummer 15065 med en 
reduktionsgrad av 94 procent. Förhållandena vid dessa var pellet B, kol B resp. kol A, 145 
kg/trj och bägge med luftkol.  
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Figur 31. Reduktionsgrad i förhållande till kolsort vid nedre sond 

 
Figur 31 visar att vid den nedre sonden så har kolsorten inte någon avsevärd betydelse för 
reduktionsgraden. Vid den övre sonden så fanns ett klart samband mellan kolsort och 
reduktionsgrad se figur 19. Det som bör tilläggas är att dessa sondningar tillhörde en specifik 
period med oxykol och hög kolinjektion. 
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5 DISKUSSION 
 
Under försökets gång uppstod få störningar på utrustningarna varför de variationer som 
uppstått i det närmaste helt kan hänföras till processen. 
 
Vid två tillfällen uppstod så kallade kallsvängar vilket innebar att tillgången på 
reduktionsmedel blev för låg och det resulterade i att temperaturen i processen sjönk med låg 
råjärnstemperatur som följd. För att motverka och återigen stabilisera förhållandena i ugnen 
tillsattes mer kolpulver och koks. Den första kallsvängen uppstod vid byte av pelletsort och 
den andra vid byte av kolsort. Misstanke finns om att dessa kallsvängar kan ha gett upphov till 
avvikande och inte helt tillförlitliga resultat samt bidragit till att det vid vissa sondningar togs 
ur en större andel finfraktion än i andra. En faktor som styrker denna misstanke är att de 
avvikande sondningarna utförts efter dessa kallsvängar. Ett tydligt exempel på detta är sond 
nummer 15057 som utförts efter byte från pellet A till pellet B. Andelen finfraktion i provet 
var betydligt högre än för de övriga sondningarna inom denna period. 
 
5.1 Siktanalys övre och nedre sond 
 
Sonden fylldes aldrig helt, vare sig vid de elva sondningarna med den övre eller vid de tio 
utförda sondningarna med den nedre schaktsonden. Anledningar till detta kan vara att material 
knuffas åt sidan eller skjuts framför sonden. Det kan också finnas kanaler och hålrum där 
sonden passerar. Om sonden träffar en påkladdning kan materialet vara ihopsintrat och därav 
för stort för sondöppningen. Som nämnts tidigare kan sondningarna optimalt ge material till 
fem påsar vid övre sond och till sex påsar vid den nedre. En del av försöket var att jämföra 
material från samma sondningstillfälle men från olika positioner i ugnen t.ex. påse 1 mot påse 
3 men pga. att sonden som mest gav material till fyra påsar så medför det problem med att 
säkerställa från vilken del, position ur ugnen materialet kommer, men av resultaten från 
siktanalysen så går det att anta att sondproverna härstammar från sondöppningen sett och in 
mot mitten. 
 

Skillnaden mellan figur 15 och figur 26 (medelvärde per påse) övre och nedre sond är inte så 
stora i hur fraktionerna mellan påse 1 till 4 förhåller sig till varandra men i nedre sonden så är 
den procentuella andelen < 6,3 ungefär dubbelt så stor som i den övre schaktsonden. 

  
Påsen med det högsta nummer från respektive sondning ger en källa till osäkerhet vid 
analysen. Anledningen till detta är att hålet i ugnsinfodringen genom vilken sonden passerar 
är öppet. Vid den övre sonden är detta en sträcka på 60 cm och vid den nedre sonden 90 cm. I 
detta hål kan det finnas utspillt material från tidigare sondningarna, vilket också har bekräftats 
från utgrävningar av ugnen efter tidigare kampanjer. Påsen med högst nummer från varje 
sondning kan därför innehålla material som utsatts för andra processparametrar  
(och eventuellt blivit mer reducerat) än de som tillhörde den aktuella sondningsperioden. 
 
Under flera perioder utfördes endast en sondning med övre- respektive nedre sond. Det hade 
varit önskvärt med minst två inom varje period eftersom det ger ett säkrare resultat om samma 
mönster upprepar sig i bägge sondningarna. Nu utvärderas resultat från endast ett sondtillfälle 
och det är en källa till osäkerhet, och kan då påverkas av status i ugnen vid de aktuella 
sondningarna. Faktorer som gasmängd, gassammansättning och temperatur samt hur lagren 
träffas vid sondning.  
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5.2 ITH 
 
ITH-test är inte en simulering av de verkliga påfrestningarna som masugnspelleten utsätts för 
sedan det tillförts ugnen. Däremot är det en metod för att testa hållfastheten på reducerat 
material. Sprickor och porer i pelletarna blir mer avgörande i ITH-test än i själva masugnen, 
där materialet sakta rör sig nedåt och inte utsätts för slag och stötar utan endast mekaniskt 
utsätts för tyngden av de ovanliggande lagren. 
 
ITH-test är endast utfört på material från övre sond. Från nedre sond förekom materialet 
mestadels som ihopsintrade klumpar och i undantagsfall som enskilda pelletar vilket ledde till 
svårigheter med uttag av material till analys. Dessutom är materialet mer metalliserat och 
sintrat vilket ger en förbättrad hållfasthet. 
 
Från resultaten av gassondningarna kan det konstateras att det högflyktiga kol B som ger en 
högre andel vätgas när kolinjektionen är hög och då med en fetare reduktionsgas resulterar i 
att pelleten når en högre reduktionsgrad. Särskilt tydligt är detta fenomen i påse 3, vilket kan 
bero på att reduktionsgasen var mer tillgänglig för materialet vid denna position.  
ITH-resultaten visar att de pelletar som blivit utsatt för reduktionsgasen från kol B är mer 
reducerat och får en lägre andel sönderfall, mindre andel av fraktionen < 6,3 mm. ITH – 
resultaten visar emellertid att andelen fines dvs. fraktioner < 0,5 mm är högre med kol B än 
med kol A vid jämförelse mellan period 2 och 6 samt period 3 och 7. Här hade det varit 
önskvärt med en kemanalys för att ta reda på om denna finesgenerering kommer från damm 
som finns runt pelletkulorna vid chargering eller om det är material som följt med 
gasströmmen upp genom ugnen eller om det är sönderfall av järnbärarna. 
 
 
5.3 Kemanalys (reduktionsgrad) övre och nedre sond 
 
Kemanalysen på materialet från övre respektive nedre schaktsond har använts för att beräkna 
reduktionsgraden för materialet. Reduktionsgraden av pelleten vid de olika schaktsonderna 
visade sig vara svårt analysera då det visade sig att material från olika djup i ugnen kan ha 
ungefär samma reduktionsgrad. Material som befunnit sig på samma nivå uppvisar i en del 
fall stor spridning i reduktionsgrad. Att det förhåller sig på detta vis beror på hur materialet i 
ugnen legat i förhållande till den reducerande gasen och hur temperaturen varierat pga. 
kanalbildning, påkladdning mm. Tydligt är att vid den övre schaktsonden så har kolsorten stor 
inverkan på reduktionsgraden, kol B ger en betydligt högre reduktionsgrad än kol A. Detta är 
ett fenomen som inte ses i den nedre sond vilket betyder att i den nedre sonden så har de olika 
kolsorterna inte någon noterbar betydelse för pelletens reduktionsgrad. Tydligast var detta för 
perioder med hög kolinjektion och oxykol.  
 
5.4 Vertikalsondningar 
 
De utförda vertikalsondningarna visar på stora skillnader, eventuellt lite för stora för att vara 
trovärdiga vid jämförelse med vertikalsondningar utförda vid tidigare försök. Det kan vara 
problem med att få termoelementet att dras med beskickningen. Det kan också hamna i 
ugnens mitt eller i kanaler och därmed brännas av förtidigt. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
 

• Längre försöksperioder alternativt fler sondningar per period, vilket gör det lättare att 
se trender och analysera resultaten. 

 
• Analys av finfraktionerna av det siktade totala påsinnehållet. Kemanalys av 0 - 0,5 

mm, 0,5 - 3-3 mm. 
 

• Visuell bedömning av fraktionen 3,3 – 6-3 mm ur siktat totala påsinnehållet för att vid 
sönderfall avgöra om det är fint material eller skärvor. 

 
• Mer jämförelser mellan gas och temperaturprofiler kopplar till siktkurvor och ITH -

test samt reduktionsgrad av det uttagna materialet för att se hur statusen i ugnen och 
dess variationer påverkat resultaten. 

 
• Vidareutveckling av sonden för provtagning av material, så det möjliggörs att sonden 

fylls helt i större utsträckning.  
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7 SLUTSATSER  
 

• Medelvärde per påse totala påsinnehållet visar att det är ur påse 1 den största andelen 
koks påträffas och vidare att den högsta andelen av fint material hittas i påse 3. Detta 
mönster stämmer väl överens vid en jämförelse mellan övre och nedre sond med den 
skillnaden att andelen finfraktion är ungefär den dubbla i den nedre sonden. Eftersom 
koksen chargerades i mitten av ugnen så antas att påse 1 där den mesta andelen av 
koksen återfinns också vara den påse som befinner sig i ugnens mitt.  Det är dock svårt 
att säkerställa från vilken position materialet kom ifrån pga. problem med att fylla 
sonden helt, men medelvärdet per påse gav en relativt bra bild av hur de olika 
fraktionerna fördelade sig i ugnen. 

 
• Siktanalysen av det totala påsinnehållet från övre schaktsond visar att det erhålls en 

högre andel fin fraktion dvs. fraktioner < 6,3 mm med högflyktigt kol B än med 
lågflyktigt kol A. Vid den nedre sonden är detta fenomen inte lika tydligt. Förhållandet 
är det omvända dvs. andelen finfraktion är lägre med kol B än med kol A vid analys 
av pelletfraktionen. Detta syns väldigt tydligt i ITH-testet som genomgående och 
oberoende av övriga försöksparametrar visat att kol B ger den lägsta andelen fint 
material, fraktioner < 6,3 mm. ITH- testet visar ett tvetydigt resultat med avseende på 
kolsort för andelen fines, fraktioner < 0,5 mm är högre med kol B än med kol A. 

 
• Sammantaget så visar resultaten att pellet som utsatts för följande kombination av 

försöksparametrar: högflyktigt kol B, luftkol och hög kolinjektion ger det för försöket 
lägst generering av finfraktion < 6,3 mm och på så vis en bra hållfasthet. När andelen 
fines studeras dvs. fraktionen 0 – 0,5 mm så är istället lågflyktigt kol A, luftkol och 
hög injektionsmängd det allra bästa förutsättningarna för järnbärarens hållfasthet. 

 
• Kolinjektionstakten visar att trenden är att det genereras en mindre andel finfraktion 

vid siktanalysen med en lägre kolinjektion även om skillnaden inte är så stor. Luftkol 
ger en läge andel finfraktion och finesgenerering dvs. en bättre hållfasthet än oxykol 
oavsett koltyp. 
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9 BILAGOR 
Bilaga 1 
Kemanalys övre och nedre sond 
Sond, påse SiO2 Al2O3FeO Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O V2O5Fe P Fe2+K Femet C

% % % % % % % % % % % % % %
15088 1(3) 1,9 0,36 50,6 -68,2 1,64 0,4 0,05 0,03 0,2 70,2 0,01 39,3 0,39

15088 3(3) 2 0,41 49,2 -59,3 1,72 1,9 0,06 0,04 0,3 73,2 0,01 38,2 17

15089 1(3) 2,1 0,44 40,3 -21,3 1,84 0,5 0,07 0,16 0,3 79,2 0,01 31,4 35,3

15089 3(3) 3,2 0,91 10,9 78,87 2,24 0,9 0,61 4,19 0,2 80,5 0,01 8,43 73 3,81
15065 1 3 3,3 0,63 6,82 101,5 2,84 3,4 0,07 0,21 0,6 86,9 0,03 5,3 79,7

15065 3 3 2,6 0,66 23,3 39,18 2,02 0,7 0,33 2,37 0,3 81,8 0,01 18,1 66 4,9

15068 3 4 3,6 0,41 61,1 -102 1,72 0,5 0,06 0,07 0,2 71,3 0,01 47,5 6,07

15070 1 2 1,8 0,38 46,4 -55,5 1,61 0,9 0,05 0,03 0,2 69,5 0,01 36,1 1,48

15071 3 3 2,6 0,7 11 77,84 2,03 0,8 0,38 3,44 0,3 80,1 0,01 8,56 70,8 1,79
15072 3 4 2 0,43 50,7 -61,9 1,74 0,5 0,06 0,11 0,3 74,9 0,01 39,4 17,9

15073 1 3 3 0,67 10,1 87,23 2,35 1,8 0,11 0,66 0,4 84,5 0,02 7,82 74,2

15073 3 3 3,5 0,96 17,2 52,66 2,33 1,7 0,48 4,07 0,3 76,8 0,02 13,3 65 3,54

15077 3 3 2,7 0,74 45,7 -44,6 2,07 0,7 0,23 1,57 0,2 75,3 0,01 35,5 13,7 1,06
15080 1 3 1,9 0,38 58,2 -92,8 1,64 0,4 0,05 0,07 0,2 70,7 0,01 45,2 0,48

15080 3 3 2 0,4 38,9 -21,5 1,75 0,5 0,06 0,07 0,3 75,6 0,01 30,2 22,1

15081 3 3 3 0,87 28,5 15,56 2,1 0,8 0,45 3,18 0,3 77,4 0,01 22,2 56,6 4,45

15082 1 4 2 0,39 41,3 -30,9 1,7 0,5 0,06 0,07 0,2 74,7 0,01 32,1 18,6
15082 3 4 2,1 0,44 48,1 -50,7 1,78 0,5 0,06 0,13 0,3 76,7 0,01 37,4 25,6

15083 1 4 3,1 0,7 13,4 76,29 2,58 2,6 0,17 0,64 0,5 84,5 0,02 10,4 74,6

15083 3 4 2 0,4 56,8 -81,3 1,8 0,5 0,06 0,07 0,2 75,5 0,01 44,1 15,7

15052 2(4) 2,2 0,26 51 -71,2 1,54 0,7 0,55 0,05 0,2 69,1 0,02 39,6 1,24
15056 2(4) 1,8 0,36 47,2 -57,7 1,57 0,5 0,3 0,02 0,2 69,8 0,01 36,7 0,34

15064 2(4) 1,9 0,37 59,3 -91 1,66 0,5 0,17 0,03 0,3 74,6 0,01 46,1 0,41

15070 2(2) 1,9 0,39 49,6 -60,5 1,68 0,5 0,13 0,09 0,3 73,3 0,01 38,5 9,07

15082 2(4) 2,3 0,38 66,7 -122 2,27 2,4 0,08 0,05 0,4 70,1 0,02 51,9 4,53

15088 2(3) 1,8 0,36 15,7 45,73 1,56 0,5 0,06 0,05 0,3 68,6 0,01 12,2 2,63
15052 1(4) 2,3 0,3 24,2 29,07 1,62 0,5 0,06 0,1 0,2 76,7 0,02 18,8 29,8

15052 3(4) 2,1 0,27 28,4 2,69 1,45 0,5 0,05 0,06 0,2 68,2 0,02 22,1 0,32

15053 3(4) 2,3 0,31 64,2 -107 1,64 0,6 0,06 0,1 0,2 74,9 0,02 49,9 14,3

15054 1(4) 2,2 0,27 53 -76,6 1,51 0,5 0,05 0,06 0,2 70,1 0,02 41,2 0,65
15054 3(4) 2,1 0,28 29 0,23 1,47 0,5 0,05 0,06 0,2 67,8 0,02 22,6 1,45

15055 1(4) 1,9 0,36 51,1 -68,7 1,63 0,4 0,06 0,07 0,2 71 0,01 39,7 1,93

15055 3(4) 1,9 0,34 35,6 -19,2 1,56 0,4 0,05 0,03 0,2 69,5 0,01 27,7 0,4

15056 1(4) 1,8 0,34 21,1 27,48 1,54 0,4 0,05 0,03 0,2 68,4 0,01 16,4 0,23
15056 3(4) 2 0,37 32,1 -10,7 2,12 1,7 0,05 0,04 0,4 67,4 0,02 25 0,97

15057 1(3) 2,6 0,49 16,5 68,86 1,94 0,6 0,09 0,49 0,3 86,7 0,01 12,8 70,7

15062 3(3) 1,8 0,4 27,2 11,91 1,43 0,5 0,05 0,04 0,2 71,8 0,01 21,2 10,8

15063 1(4) 2,3 0,45 27,2 31,44 1,83 0,6 0,06 0,23 0,3 85,3 0,01 21,1 58,9

15063 3(4) 2,3 0,52 28,6 22,89 1,87 0,6 0,13 0,95 0,3 82,6 0,01 22,2 53,2
15064 1(4) 1,8 0,35 61,1 -101 1,61 0,4 0,05 0,03 0,2 71,9 0,01 47,5 0,62  
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Bilaga 2 
ITH – test övre schaktsond 
Betec Sond Påse +16 mm 14-16 mm 12,5-14 mm11-12,5 mm10-11 mm 9-10 mm 6.3-9mm 5 - 6,3 mm 0.5 - 5 mm 0-0.5mm

EFTER 15052 2 0 0 4,3 22,7 22,3 6,7 13,1 4,9 11,7 14,3
F™RE 15052 2 0 3,4 19,9 40,8 30 4,2 1,6 0 0 0
EFTER 15052 3 0 0 7,2 10,6 8,3 4,7 12,8 8,5 27,8 20,1
F™RE 15052 3 0 14,1 19,4 24,1 30,9 6,1 3,7 1,1 0,5 0,1
EFTER 15054 1 0 0 2,4 10,2 18 7,3 15,2 7 20,5 19,5
F™RE 15054 1 0 11,3 20,8 37,2 23,2 4,3 2,8 0,2 0,2 0
EFTER 15054 3 0 2,2 1,2 9,9 22,7 7,6 13 6,5 21,9 14,9
F™RE 15054 3 0 5,6 10,9 41,8 26,8 3,6 7,1 2,1 2 0,1
EFTER 15055 1 0 0 0 2,5 7,7 2,6 26,3 12,1 27,5 21,3
F™RE 15055 1 0 17,5 16 38,4 19,7 3,2 3,9 0,9 0,3 0,1
EFTER 15055 3 0 0 0 1 5,6 4,2 22,9 11,9 35,1 19,3
F™RE 15055 3 0 3,3 19,4 41,6 25,4 4,5 4,4 0,7 0,4 0,3
EFTER 15056 2 0 0 0 0 5,1 6,7 23,8 9,9 32,7 21,7
F™RE 15056 2 0 10,8 31,5 32,1 21,2 1,1 2,5 0,4 0,2 0,2
EFTER 15056 3 0 0 3,1 0,9 5,5 2,7 19,1 9,4 32,4 26,9
F™RE 15056 3 0 12,5 28,1 32,8 18,6 3,8 2,7 0,5 0,6 0,3
EFTER 15062 3 0 0 1,3 4,1 7,4 1,9 11,1 11,7 44,8 17,8
F™RE 15062 3 0 0 16 29,7 27,3 5,9 18 1,8 1 0,3
EFTER 15064 2 0 0 0 2,9 14,4 6,3 24,2 10,1 22,6 19,5
F™RE 15064 2 0 9,4 21,4 41,5 17,1 5,5 4,3 0,5 0,1 0,1
EFTER 15064 3 0 0 2,4 5,1 8,2 6 23,7 9,1 25,2 20,2
F™RE 15064 3 0 8,9 15,4 39,2 18,1 3,8 11,7 1,6 1,1 0,1
EFTER 15070 2 0 0 0 1,9 7,4 4,5 24,4 11,6 25,2 25
F™RE 15070 2 0 1,8 8,6 34,6 24,7 10,9 17 1,7 0,2 0,5
EFTER 15072 3 0 0 0,9 5,2 17,7 4,4 22,6 7,6 17,3 24,3
F™RE 15072 3 0 1,7 10,1 44 23,8 8,4 10,6 0,8 0,2 0,4
EFTER 15080 1 0 0 0 1,1 9,6 5 19,6 9,9 31,1 23,7
F™RE 15080 1 0 5,2 23,6 35,1 28,8 3,3 2,8 0,9 0,2 0,2
EFTER 15080 3 0 0 3,6 5 14,3 5,6 20 6,9 18,2 26,4
F™RE 15080 3 0 6,9 19 26,2 32,1 7 7,7 0,8 0,3 0,2
EFTER 15082 2 0 0 1,2 3,8 8,7 5,7 24,1 10,9 22,9 22,6
F™RE 15082 2 0 7,5 30,5 25,3 25,3 3,4 6,9 0,8 0,3 0,1
EFTER 15082 3 0 0 0 5 13,8 7,3 19,3 7,2 20,9 26,4
F™RE 15082 3 0 7,7 18,8 27,8 30,8 6,7 7,3 0,5 0,3 0,1
EFTER 15088 2 0 4,6 9,3 7,8 17,1 5,2 15,2 4,1 15 21,7
F™RE 15088 2 0 6,3 20,8 38,6 25,9 4,7 3,6 0 0 0,1
EFTER 15088 3 0 0 3,8 4,2 14,2 7,5 22,5 7,7 15,1 25,1
F™RE 15088 3 0 1,8 6,6 30,3 35,7 11,1 12,9 1 0,2 0,3  
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Bilaga 3 
Siktprotokoll övre schaktsond 
 
Sond nr Påse Totalt påsinnehåll Pelletsfraktion

0-0,5 mm 0,5-3,3 mm3,3-6,3 mmPellets >6,3Koks >6,3 mSlagg >6,3 mm 6.3-9 mm 9-10 mm 10-12.5 mm12.5-16mm >16 mm
15052 1 0,68 2,51 2,97 23,97 69,41 0,46
15052 2 0,18 0,91 1,28 82,85 8,76 6,02 3,31 11,14 55,46 28,22 1,87
15052 3 0,37 0,59 1,98 86,53 1,90 8,64 4,48 7,61 56,51 29,95 1,44
15052 4 0,38 0,57 2,95 82,95 6,86 6,29 9,50 11,82 53,53 24,10 1,04
15054 1 0,20 0,30 1,49 80,42 9,64 7,95 2,72 7,79 57,73 31,77 0,00
15054 2 0,32 0,32 1,10 61,36 34,38 2,52 3,85 10,51 58,21 18,72 8,72
15054 3 1,25 2,76 6,68 80,95 5,35 3,01 8,15 7,95 61,92 21,26 0,72
15054 4 1,14 2,16 4,43 80,45 5,68 6,14 11,32 7,64 51,63 26,45 2,97
15055 1 0,21 0,53 1,91 73,96 13,28 10,10 5,02 5,88 53,95 35,15 0,00
15055 2 0,49 0,49 1,81 47,78 44,48 4,94 4,20 5,94 50,35 36,71 2,80
15055 3 0,51 0,76 2,96 84,94 6,51 4,31 5,99 10,29 59,74 23,98 0,00
15055 4 2,28 3,71 9,70 65,75 9,82 8,74 16,27 17,18 47,35 17,73 1,46
15056 1 0,29 0,88 2,64 13,49 81,23 1,47
15056 2 0,33 0,33 0,44 74,29 17,58 7,03 2,67 6,37 49,19 41,78 0,00
15056 3 0,78 0,78 3,11 79,64 9,40 6,30 4,66 8,34 44,42 41,71 0,87
15056 4 2,27 1,89 9,66 67,05 12,88 6,25 31,64 9,89 45,76 12,71 0,00
15062 1 0,76 1,52 2,53 5,32 89,87 0,00 9,52 90,48 0,00 0,00
15062 2 0,23 0,69 1,96 68,43 26,04 2,65 5,21 11,93 49,41 33,45 0,00
15062 3 0,77 1,88 7,28 74,50 6,73 8,83 18,72 14,26 47,10 19,91 0,00
15062 4
15064 1 0,47 1,56 2,19 46,09 41,88 7,81 7,41 11,11 48,82 32,66 0,00
15064 2 0,16 0,40 1,21 93,30 0,48 4,44 4,77 5,46 53,55 36,22 0,00
15064 3 2,41 3,70 7,84 76,40 3,88 5,77 9,49 7,23 50,28 32,99 0,00
15064 4 0,71 0,71 2,31 80,78 9,61 5,87 11,31 10,64 50,78 27,27 0,00
15070 1 0,52 0,65 1,56 64,67 27,64 4,95 2,63 6,87 60,81 29,70 0,00
15070 2 1,60 3,33 7,36 77,52 4,30 5,90 10,62 10,17 49,96 29,26 0,00
15070 3
15070 4
15072 1 1,07 3,73 3,20 7,73 82,93 1,33 12,09 4,80 45,11 36,08 1,92
15072 2 1,66 7,40 8,18 57,35 14,25 11,16 12,09 4,80 45,11 36,08 1,92
15072 3 3,47 7,83 6,49 72,95 2,31 6,94 10,02 14,91 55,87 19,19 0,00
15072 4 2,56 2,74 5,12 74,59 3,84 11,15 10,05 12,31 54,52 21,36 1,76
15080 1 0,22 1,88 3,75 72,08 11,70 10,38 3,69 7,68 58,83 28,57 1,23
15080 2 0,35 2,43 2,89 64,05 23,35 6,94 7,14 9,82 45,89 37,14 0,00
15080 3 1,78 5,75 7,31 73,77 3,55 7,84 9,92 12,32 45,89 31,02 0,85
15080 4
15082 1 0,24 1,19 2,86 71,36 18,74 5,61 11,73 10,39 49,75 28,14 0,00
15082 2 0,26 0,70 2,97 86,30 3,14 6,63 6,17 5,77 49,60 37,96 0,51
15082 3 5,58 10,18 8,32 66,46 1,86 7,61 10,64 10,77 51,33 27,26 0,00
15082 4 0,70 0,23 2,35 84,51 2,35 9,86 10,36 6,16 50,42 30,53 2,52
15088 1 0,30 1,36 2,26 59,49 29,97 6,63 5,81 6,57 52,53 33,59 1,52
15088 2 0,08 0,91 2,39 83,83 4,54 8,25 3,29 7,68 55,83 33,20 0,00
15088 3 1,96 8,49 7,86 73,40 2,46 5,82 13,26 11,36 46,78 27,08 1,52
15088 4
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Bilaga 4 
Siktprotokoll nedre schaktsond 
 

Totalt påsinnehåll Pelletsfraktion
Sondnr Påse 0-0,5 mm 0,5-3,3 mm3,3-6,3 mmPellets >6,3 mKoks >6,3 mm Slagg >6,3 mm 6.3-9 mm 9-10 mm 10-12.5 mm12.5-16mm>16 mm
15053 1 0,78 1,56 1,56 81,85 11,74 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15053 2 1,03 1,67 3,08 67,44 21,03 5,77 5,71 19,24 47,05 19,62 8,38
15053 3 0,79 2,13 4,10 83,83 3,23 5,91 10,75 5,17 62,15 19,65 2,28
15053 4 2,79 4,43 6,08 70,85 7,64 8,21 9,62 13,56 51,33 22,71 2,78
15057 1 1,12 3,67 6,87 62,78 22,68 2,88 9,54 11,60 39,43 16,75 22,68
15057 2 3,87 6,52 8,96 76,27 2,85 1,53 14,27 15,60 47,87 16,93 5,33
15057 3 23,71 23,71 30,93 18,56 0,00 3,09 68,42 15,79 15,79 0,00 0,00
15057 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15063 1 1,64 2,92 3,65 48,54 39,78 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15063 2 2,41 9,37 14,81 60,76 9,24 3,42 17,65 15,76 42,02 24,58 0,00
15063 3 1,76 8,16 8,96 63,84 9,92 7,36 15,27 6,36 37,15 30,28 10,94
15063 4 3,27 5,54 7,39 66,05 8,24 9,52 9,25 10,75 39,35 35,70 4,95
15065 1 1,95 5,04 5,69 69,43 13,98 3,90 4,43 10,96 25,41 14,45 44,76
15065 2 0,60 1,33 2,53 90,48 3,61 1,45 4,39 4,93 11,58 3,60 75,50
15065 3 8,67 10,40 9,06 57,80 2,50 11,56 16,50 11,97 36,25 33,66 1,62
15065 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15071 1 2,47 3,57 4,95 11,54 73,35 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15071 2 1,22 2,75 3,67 59,79 23,85 8,72 8,42 7,65 50,51 33,42 0,00
15071 3 5,70 6,21 4,53 63,42 12,92 7,21 4,04 2,96 34,77 58,22 0,00
15071 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15073 1 0,76 2,29 2,44 84,30 7,16 3,05 1,99 1,08 5,24 7,59 84,09
15073 2 1,01 2,90 4,35 83,04 4,49 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15073 3 5,52 6,32 6,78 68,16 7,93 5,29 10,47 6,76 43,75 36,49 2,53
15073 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15077 1 1,52 2,27 2,53 18,43 36,62 38,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15077 2 1,12 3,55 5,48 75,63 3,76 10,46 15,12 7,93 47,34 25,28 4,34
15077 3 2,61 6,01 7,32 61,24 7,06 15,77 12,61 11,89 44,41 27,36 3,72
15077 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15081 1 2,47 5,56 7,41 0,00 84,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15081 2 0,82 3,07 3,69 28,07 46,31 18,03 8,76 8,76 43,80 25,55 13,14
15081 3 5,75 7,18 5,17 58,91 12,64 10,34 5,62 2,69 18,58 24,45 48,66
15081 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15083 1 0,56 1,30 2,04 64,44 26,67 5,00 3,47 2,02 3,47 10,98 80,06
15083 2 1,02 1,79 3,96 69,35 18,77 5,11 9,38 14,34 51,65 19,12 5,51
15083 3 1,79 5,11 7,53 72,76 2,24 10,57 14,53 9,83 50,14 24,36 1,14
15083 4 10,69 9,76 9,76 51,59 8,44 9,76 15,64 6,55 33,09 36,00 8,73
15089 1 1,38 4,15 4,55 33,40 50,99 5,53 17,96 17,96 25,15 38,92 0,00
15089 2 1,58 6,84 8,60 58,07 14,56 10,35 13,29 10,57 31,42 26,89 17,82
15089 3 5,03 6,98 6,17 63,47 4,38 13,96 7,75 4,91 28,68 38,24 20,41
15089 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
 
 
 
 
 
 
 




