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Sammanfattning 
 

LKAB har tre kulsinterverk av s k grate-kiln typ, två stycken i Kiruna samt ett i 
Svappavaara. I grate-kiln systemet sker torkning och förvärmning av råkulor på en 
bandugn (grate), vidare bränning/sintring i en roterugn (kiln) och slutligen 
värmeåtervinning vid kylning av pelletsen i en roterande kylare.  
 
Rosterplattorna (grateplattorna) är tillverkade av ett gjutet värmebeständigt rostfritt 
material. Tidigare har livslängden på dessa plattor varit ca 2,5-3 år. Under de senaste 
åren har dock plattorna uppvisat betydligt större slitage än tidigare, och åtgärder måste 
vidtas för att uppnå en godtagbar livslängd på grateplattorna. Ett antal grateplattor från 
tre olika tillverkare har testats under drift i kulsinterverket i Svappavaara. 
Av sekretesskäl benämns tillverkarna A, B och C. 
 
Detta examensarbete går ut på att utvärdera plattorna som har ingått i testet med hjälp 
av metallografisk undersökning. Olika svetsmetoder för reparation av plattorna ska 
även jämföras för att avgöra om det finns några skillnader mellan dem. 
 
Av de plattor som har undersökts är det plattorna från tillverkare C som har klarat sig 
bäst. Dessa plattor är för närvarande standard i Svappavaara. De plattor från tillverkare 
C som har undersökts har suttit i ett annat kulsinterverk och kan inte i full 
utsträckning jämföras med de andra, p.g.a. olika drifttid och processparametrar, men 
det kan noteras att dessa plattor är de enda som inte uppvisar sprickbildning. I de andra 
plattorna som undersökts har kraftig sprickbildning, mekanisk deformation samt spår av 
uppkolning noterats. 
 
I alla svetsade plattor som har undersökts har spår av intermetalliska faser hittats. Dessa 
tros vara sigma-fas och olika former av karbider. Orsaken till förekomsten av dessa 
faser är oklar men beror troligtvis på en kombination av svetsning och för hög 
temperatur. 
 
Undersökningen av svetsmetoderna har resulterat i slutsatsen att det inte föreligger 
några större skillnader mellan metoderna. Således kan man använda den metod som 
anses lämplig i respektive situation. 
 
Vad gäller plattestet är rekommendationen att tills vidare använda de plattor som för 
närvarande sitter i Svappavaara pelletsverk, och att fortsätta arbetet med att hitta nya 
plattor som kan öka livslängden på gratebandet. Det rekommenderas att även fortsätta 
arbetet med designförändringar av plattorna för att om möjligt hitta en konstruktion 
som håller längre. 
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Abstract 
 

LKAB has three pelletizing plants of the grate-kiln type, two in Kiruna and one in 
Svappavaara. The grate-kiln system dries and preheats the raw pellets on a traveling roster 
(grate) before sintering them in a rotating oven (kiln). Finally the pellets are cooled in a 
rotating cooler and the heat is recovered and re-used in the grate. 
 
The roster plates are manufactured by casting from a heat-resistant stainless steel. The 
service-life of the plates used to be 2,5-3 years, but lately the plates has shown an increased 
wear rate, and actions has to be made to make sure that the service-life of the plates is held 
at an acceptable level. A number of roster plates from three manufacturers have been 
tested in the pelletizing plant in Svappavaara. For confidential reasons the manufacturers 
will be referred to as A, B, and C. 
 
The purpose of this master thesis is to evaluate the results of the test by metallographic 
examination. Different welding methods for reparation of the plates will also be evaluated 
and compared.  
 
The result shows that the plate from manufacturer C, who is currently used in the plant is 
superior to the others. However, since the specific plate that has been examined has been 
taken from another plant, it cannot be compared to the others due to different time in 
operation and other parameters. Notable though, is that this plate is the only one which 
does not show signs of cracking. In the other plates severe cracking, mechanical 
deformation and signs of heavy carburization has been noted. 
 
The welded plates that have been examined contain traces of intermetallic phases which is 
thought to be sigma-phase and different types of carbides. The reason of this is unknown 
but may be a result of welding in combination with usage in a temperature which is too 
high. 
 
The examination of the welding methods renders in the conclusion that no bigger 
difference between them can be found. Hence it is possible to use the preferred method in 
any given situation. 
 
According to the plate test it is recommended to stick with the current manufacturer of 
the plates in Svappavaara and to continue with the work of finding new materials and 
designs that can increase the service-life of the plates. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
LKAB har tre kulsinterverk av s k grate-kiln typ, två stycken i Kiruna samt ett i 
Svappavaara. I grate-kiln systemet sker torkning och oxidering av råkulor av pellets 
på en bandugn (grate)1, vidare bränning/sintring i en roterugn (kiln) och slutligen 
värmeåtervinning vid kylning av pelletsen i en roterande kylare (cooler).[1] 

 
Rosterplattorna (grateplattorna) är tillverkade av ett gjutet värmebeständigt rostfritt 
stål. Tidigare har livslängden på dessa plattor varit ca 2,5-3 år, därefter byter man ut 
hela gratebandet. Mellan bytena påläggsvetsas plattorna på de ställen där alltför stort 
slitage uppkommit. Under de senaste åren har dock plattorna uppvisat betydligt 
större slitage än tidigare. Det diskuteras om detta beror på processförändringar eller 
helt enkelt en ökad produktionstakt. Exempel på aktuella processer som kan orsaka 
det ökade slitaget är korrosion och erosion. 
 
Åtgärder måste vidtas för att uppnå en godtagbar livslängd på grateplattorna. Ett 
antal plattor från olika tillverkare med olika sammansättningar har testats under drift 
i kulsinterverket i Svappavaara.  
 
1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att studera strukturen i materialet hos de olika 
plattorna och på så sätt försöka ta reda på vilka processer som orsakar det ökade 
slitaget.  
 
Studier skall även göras av olika svetsmetoder för reparation av plattorna, och 
eventuella skillnader som uppkommer i struktur mellan olika metoder skall 
förklaras. 
 
Vidare skall litteraturstudier om användningen av gjutet värmebeständigt material 
och olika legeringsämnens effekt på materialets uppförande utföras. 
 
1.3 Avgränsningar 
Fokuseringen ligger främst på den strukturanalys av plattorna som skall göras och 
lösningar på de problem som har uppstått med materialet. Ekonomiska och 
strukturella frågor kommer inte att prioriteras i samma omfattning. 
 

                                                 
1 Gratebandet transporterar pelletsen från kulrullningen till ugnen där de bränns. Under denna process 
torkas och oxideras kulorna i 4 zoner med stegvis ökande temperatur för att undvika sprickbildning.  

 
1 
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2. Problembeskrivning 
LKAB har haft problem med att få grateplattorna2 att hålla tillräckligt länge. 
Problem uppstår när plattorna nöts så att slitsarna blir för breda eller sätts igen vilket 
leder till ojämnt gasflöde. Andra problem med för breda slitsar är spill samt att 
pellets kan fastna i hålen. Alla problem leder i förlängningen till sämre 
pelletskvalitet. 
 
Reparation av plattorna sker genom att påläggssvetsa de slitsar som har blivit för 
breda.  
Ett visst slitage är förväntat och acceptabelt, men man vill undvika att tvingas gå in 
och reparera bandet mellan underhållsstoppen, som vanligtvis brukar hållas 1-2 
gånger per år.  
 
De största problemen man har uppstår i kanterna på gratebandet. Den yttersta 
sektionen på respektive sida slits kraftigt, och det finns  även skillnader i slitage 
mellan sidorna, det största slitaget har inträffat på den s.k. A-sidan. I mitten av 
gratebandet är plattorna i princip opåverkade mellan stoppen. Man har vidtagit 
vissa åtgärder för att försöka lösa detta problem, men ingenting har hittills löst 
problemet på ett tillfredsställande sätt.  
 
Orsaker till att slitaget uppstår just i kanterna har också diskuterats, och det finns 
flera funderingar kring varför, bland annat p.g.a. att bäddhöjden ibland blir lägre i 
kanterna och eventuella s.k. kanteffekter som kan ge ett förändrat gasflöde på 
sidorna. En lägre bäddhöjd kan orsaka ökad temperatur på gratebandet, eftersom 
pelletsen i sig fungerar som kylning. 
 
Exempel som har erhållits från andra pelletsverk runt om i världen visar att dessa 
problem inte alltid finns hos andra verk som har samma typ av konstruktion. Därför 
är det troligt att orsakerna till problemen kan finnas i den för LKAB unika 
processen, som t.ex. temperatur, gasflöde, matningshastighet, bäddhöjd, et.c.  

 
Huruvida plattornas utformning och materialsammansättning kan lösa problemet är 
det man idag är koncentrerad på.  
 
2.1 Jämförelse mellan olika plattor 
I Svappavaara har ett plattest av grateplattor med olika sammansättning från tre 
olika tillverkare genomförts under cirka ett år. Meningen med testet är att man vill 
jämföra dessa nya plattor med de som för närvarande används för att se om någon 
förbättring kan uppnås. Plattornas sammansättning finns i bilaga 1 och 2. 
Tillverkarna av de olika plattorna benämns av sekretesskäl A, B och C.  
 
2.2 Jämförelse mellan svetsmetoder 
På gratebandet har man testat att påläggssvetsa med två olika metoder, dels med 
manuell metallbågssvetsning (MMA) och med gasbågssvetsning (MIG/MAG). Den 
senare metoden är att föredra eftersom det sparar värdefull tid. I uppgiften ingår att 
jämföra grateplattor som har svetsats med tre olika svetstrådar och förklara 
eventuella skillnader i strukturen. De testade plattorna har varit i drift i ca 2 år. Mer 
information om respektive svetstråd finns i bilaga 1. 

                                                 
2 Se teori om gratebandet, avsnitt 3.3 och 3.4. 

 
2 



A. Johansson Materialtestning av grateplattor Feb 2005 
 

3. Teori 
LKAB tillverkar fines (sinterfines) och pellets (kulsinter) av den råmalm som bryts 
ur gruvorna i Kiruna och Malmberget. Råmalmen i LKAB:s gruvor är magnetit, 
med relativt hög järnhalt. Fines är ett fint sandliknande pulver som måste sintras 
innan det kan användas i masugn och pellets är runda kulor av malm som bland 
annat används i masugnar. Ca 75% av den malm som bryts idag används till 
pelletstillverkning, resterande malm används för tillverkning av fines3.[1]

 
3.1 Sovring och anrikning 
När malmen kommer upp ur gruvan är den blandad med gråberg och föroreningar. 
Först kommer malmen till sovringsverket där man sorterar bort gråberget. 
 
Råmalmen innehåller föroreningar som t.ex. fosfor och svavel som måste tas bort, 
detta görs i anrikningsverket. Man kan även använda tillsatsmedel, t.ex. Olivin, 
Mg2SiO4 och Dolomit, CaMg(CO3)2 som används beroende på vilka egenskaper 
kunden efterfrågar. Den förädlade malmen blandas med vatten och skickas sedan till 
kulsinterverket. [1][2]

 
3.2 Pelletstillverkning 
LKAB har kulsinterverk i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Man tillverkar två 
huvudtyper av pellets, masugnspellets och direktreduktionspellets (DR-pellets). Vid 
järntillverkning med denna typ av pellets är masugnsprocessen onödig eftersom 
man istället för koks använder naturgas för reduceringen. 

 

 
Figur 3.1 Översiktsbild över tillverkningsprocessen i Svappavaara. [3] 

 
Figur 3.1 visar processkedjan från anrikningen till färdiga kulor. Första steget i 
pelletstillverkningen är att filtera bort överskottsvatten ut malmen. Detta görs vid 
punkt 1 i bilden. I punkt 2 tillsätts bindemedel till malmen, och sedan rullas 
malmen till kulor i s.k. rullkretsar (punkt 3). Nästa steg är att torka och oxidera 
kulorna. Detta sker på ett s.k. rosterband eller grateband (punkt 4). Efter 
torkningen bränns kulorna i en roterugn. (punkt 5) Till sist kyls kulorna ner i en 

                                                 
3 Denna siffra ökas succesivt. Målet är att i framtiden endast tillverka pellets 
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kontrollerad process innan de lastas på tåg och transporteras vidare till 
malmhamnarna i Narvik och Luleå.[2] Cirka en tredjedel av de pellets som kommer 
till Luleå säljs till SSAB, resten av malmen skickas vidare med fartyg till andra 
kunder. [1] 

 
3.3 Gratebandet 
Gratebandet transporterar de blöta kulorna genom olika temperaturzoner framåt 
mot roterugnen. Under denna transport oxideras kulorna från magnetit (Fe3O4) till 
hematit (Fe2O3) vilket skapar ett överskott av energi som sedan kan återanvändas. 
Bandet består av plattor som är sammanlänkade till en enhet. Se figur 3.2. 
 

 
Figur 3.2 Detaljbild av nytt grateband som visar grateplattans utseende. 
 
Figur 3.3 visar den principella uppbyggnaden av gratebandet där de smala svarta 
ribborna representerar länkplattor. I varje rad på bandet sitter 15 grateplattor som är 
sammanlänkade med totalt 6 länkplattor.  

 

Genomgående 
axel Färdriktning 

 
Figur 3.3 Principskiss över gratebandets uppbyggnad. 

 

Bandugnens vägg 

Plattrader A-sida
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Bandets sidor betecknas A och B. Framdrivningen av bandet sker med hjälp av 
stålhjul som är placerade under länkplattorna. Drivningen sker med en hastighet av 
3,5 meter/min. Plattorna är sammanbundna med genomgående stålstänger som är 
upphängda i kullager på bandets sidor. Den totala längden på gratebandet är ett 
hundratal meter och bredden är ca 4 meter. 
 
På gratebandet finns fyra olika temperaturzoner, temperaturen ökar ju närmare 
roterugnen man kommer. Detta för att uppvärmningen av pelletsen skall ske i små 
steg för att förhindra sprickbildning och därmed försvagad hållfasthet. Hållbarheten 
på kulorna är viktig för att de ska klara transporten till kunderna utan att gå 
sönder.[1][2] 

 
De fyra temperaturzonerna och deras respektive temperatur kan studeras i figur 3.4. 
 

 
Figur 3.4 Principskiss över gratebandets fyra olika temperaturzoner.[3]

 
I den första temperaturzonen, UDD (Up Draft Drying), blåses luften nerifrån och 
uppåt. Syftet med denna zon är i första hand att torka kulorna. I den andra zonen, 
DDD (Down draft drying), blåses luften i motsatt riktning. I denna zon påbörjas 
kulornas oxidationsprocess. I de två sista zonerna, TPH (Tempered Pre Heat) och 
PH (Pre Heat), har luftflödet samma riktning som i zon två. Syftet med motriktad 
flödesriktning i första zonen är att skapa en jämn torkprocess. I kanterna på bandet 
kan luftflödet vara annorlunda, detta fenomen brukar benämnas kanteffekt.  
 
Pelletsen transporteras på bandet i ett lager med ca 22 cm höjd. Målet är att på sikt 
försöka öka denna s.k. bäddhöjd för att kunna producera mer pellets. Problemen 
som uppstår med en ökad bäddhöjd är att det blir svårare att få ett jämnt luftflöde 
genom bädden och därigenom försämras kvaliteten på kulorna. 
 
3.4 Grateplattorna 
Plattorna som utgör gratebandet består av austenitiskt rostfritt stål och har hög 
krom och nickelhalt. Tillverkningen av plattorna sker genom gjutning. 
Plattorna ska klara hög temperatur, värmeväxlingar, samt en viss mekanisk 
påverkan. God svetsbarhet är en fördel eftersom plattorna repareras genom 
påläggssvetsning. Eftersom grateplattorna gjutes till färdig form, kan de innehålla 
segringar. 
 
De slitsar som finns i plattorna har till funktion att säkerställa ett jämnt luftflöde. 
Antalet slitsar varierar mellan 10 och 12 beroende på var plattan är placerad. Man 
har valt ett annorlunda antal slitsar på de plattor som sitter i kanterna för att 
kompensera för eventuella kanteffekter. Detta är ett resultat av samarbete mellan 
LKAB och de olika plattillverkarna. 

 
Grateplattans dimensioner är ca 40x20x5 cm (lxbxh)och vikten är ca 25 kg. 
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3.5 Rostfritt stål 
Rostfritt stål är en beteckning som används för ett stort antal olika material med vitt 
skilda användningsområden. Det mest grundläggande kriteriet som kännetecknar 
ett rostfritt stål är att det innehåller över 10,5% krom. 
I övrigt kan rostfria stål innehålla en stor mängd olika legeringsämnen som t.ex. 
nickel och molybden. 
Rostfria stål indelas i tre huvudgrupper baserat på vilken fas som är dominant - 
austenitiska, ferritiska eller martensitiska. Utöver huvudgrupperna finns blandningar 
av de tre samt vissa andra typer som har genomgått olika härdprocesser o. dyl.[4]

Grupptillhörigheten hos rostfria stål kan bestämmas genom att beräkna dess krom- 
och nickelekvivalenter, som noteras i ett s.k. Shaeffler-DeLong diagram. De olika 
testade grateplattornas krom och nickelekvivalenter återfinns i bilaga 3. 
 
3.5.1 Austenitiska rostfria stål 
Den vanligaste typen av rostfria stål. Kännetecknas främst av att de innehåller nickel 
vilket medför en ännu högre korrosionsmotstånd jämfört med andra rostfria stål. 
Den mest förekommande sammansättningen är s.k. 18-8 stål som innehåller 18% 
krom och 8% nickel. Ytterligare legeringsämnen kan tillsättas för att erhålla 
önskade egenskaper. I tabell 2.1 (se sektion 3.6) finns en sammanställning över 
olika legeringsämnens effekt. 
 
Austenitiska rostfria stål har god svetsbarhet och används med fördel i höga 
temperaturer. De austenitiska rostfria stålen har högst värmeutvidgningskoefficient 
och sämst värmeledningsförmåga av alla rostfria stål. Andra kännetecken är att 
austenitiska rostfria stål är omagnetiska, samt att de inte är härdbara.[4]  
 
3.5.2 Ferritiska rostfria stål 
Ferritiska rostfria stål har en kromhalt på mellan 10,5-18% samt en låg kolhalt. Är 
magnetiska men ej härdbara. Ferritiska rostfria stål har god formbarhet och hög 
duktilitet, men sämre värmebeständighet än de austenitiska rostfria stålen. 
Svetsbarheten är relativt god, men strukturen kan lätt bli grovkornig vilket kan leda 
till sprickbildning och uppvisar oftast sprött beteende vid kontakt med väte. Med 
detta i åtanke rekommenderas förvärmning på mellan 50-250°C vid svetsning av 
ferritiska rostfria stål.[4]

 
3.5.3 Martensitiska rostfria stål 
Kännetecknas främst av sin höga kolhalt på 0,1-1,2%. Martensitiska rostfria stål har 
hög hållfasthet och goda kryogeniska egenskaper (lågtemperaturbeständighet). 
Magnetiska och härdbara. Svetsbarheten är generellt sett dålig, men materialet kan 
svetsas genom att vidta vissa åtgärder som t.ex. förvärmning och efterföljande 
värmebehandling. Det är på samma sätt som i de ferritiska rostfria stålen 
väteförsprödningen som ställer till de största problemen vid svetsningen.[4]

 
3.5.4 Duplexa rostfria stål  
Duplexa rostfria stål är en blandning av austenitiska och ferritiska rostfria stål, och 
innehåller oftast ca 50% av varje fas, det finns emellertid vissa duplexa stål som 
innehåller mellan 20-75% austenitisk fas. Svetsning kan utföras med gott resultat så 
länge som man håller sig till de strikta krav som ställs. Förvärmning är för det mesta 
inte nödvändigt, men valet av elektrod har stor betydelse för att man ska kunna 
erhålla en svetsfog med liknande sammansättning som grundmaterialet.[4]
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3.6 Användningsområden 
I examensarbetet ingår studium av användningsområden för gjutet värmebeständigt 
rostfritt stål och olika typer av legeringsämnen som kan användas. Denna typ av 
material används främst där värmebeständigheten är den viktigaste faktorn. 
Austenitiskt rostfritt stål har god svetsbarhet och är att föredra i temperaturkrävande 
situationer. [5][6] 

  
Man kan legera stålet med ett flertal olika ämnen för att skapa de egenskaper som 
efterfrågas. Olika legeringsämnen och dess egenskaper har sammanställts i 
nedanstående tabell.  

 
Namn Egenskaper Anmärkning 
Krom, Cr Förbättrar korrosionsmotståndet 

Karbidbildare 
 

Nickel, Ni Förbättrar korrosionsmotståndet 
Förbättrar uppkolningsmotståndet 
Austenitbildare 

Högt pris 

Mangan, Mn Hållfasthetshöjande 
Förbättrar nötningsbeständigheten 
Austenitbildare 

 

Molybden, Mo Förbättrar korrosionsmotståndet 
Karbidbildare 

 

Titan, Ti Motverkar utskiljning av krom 
genom att bilda titankarbid. 
Förbättrar därigenom 
korrosionsmotståndet 
Förbättrar värmebeständigheten 

Högt pris 

Niob, Nb 
Tanthal, Ta 
Wolfram, W 
Vanadin, V 

Karbidbildare 
Förbättrar värmebeständigheten 

 

Cerium, Ce 
Lantan, La 
o.dyl. metaller 

Förbättrar korrosionsmotståndet och 
oxidationsmotståndet 

Dyra och sällsynta 

Kisel, Si Förbättrar uppkolningsmotståndet 
 

Kiselhalten bör ej 
överstiga 2% p.g.a. risk 
för utskiljning av σ-fas 

Kväve, N Förbättrar hållfastheten 
Austenitbildare 

 

Aluminium, Al Förbättrar korrosionsmotståndet  

Tabell 3.1 Sammanställning av legeringsämnen och dess effekt. [7] 
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3.7 Materialpåverkan i rostfria stål 
När ett material används i påfrestande omgivning som t.ex. höga temperaturer och 
korrosiv miljö finns risker för att det påverkas så att dess egenskaper förändras. 
Några av de saker som kan drabba de rostfria plattorna på gratebandet är t.ex. 
utskiljningar av intermetalliska faser och olika former av högtemperaturkorrosion. 

 
3.7.1 Högtemperaturkorrosion och erosion 
Kombinationen av gasflöde och hög temperatur gör att grateplattorna kan utsättas 
för högtemperaturkorrosion eftersom det skyddande oxidskiktet nöts bort. 
Högtemperaturkorrosion kan uppstå vid temperaturer på ca 500°C och uppåt. 
Förekomsten av O2 och H2O i kombination underlättar högtemperaturkorrosion 
genom bildandet av vattenånga, som skapar en fuktig miljö. Det finns flera olika 
typer av högtemperaturkorrosion som drabbar material beroende på vilken miljö 
det utsätts för. Exempel på olika typer är uppkolning, sulfidering och nitridering. 
Uppkolningsprocessen behandlas närmare nedan.  
Eftersom pellets kan fastna i plattornas slitsar och bilda avlagringar, skapas andra 
orsaker till korrosion, t.ex. spaltkorrosion och avlagringskorrosion[8]. Erosion kan 
uppkomma genom förekomst av partiklar i den genomströmmande gasen. [9] Dessa 
partiklar härrör från pelletsen, men det kan även finnas andra partiklar som t.ex. 
kan komma från fläktarna.  
 
3.7.2 Uppkolning 
Uppkolning är i sig ingen egentlig korrosionsprocess. Det som händer är att kol i 
omgivningen diffunderar in i materialet vid höga temperaturer, vilket oftast medför 
att krom och andra karbidbildare i grundmaterialet ansamlas i form av karbider i 
korngränserna. Detta leder till minskad korrosionsbeständighet, och därför brukar 
uppkolningsprocessen benämnas som en typ av högtemperaturkorrosion.  
Eftersom karbidbildningen gör materialet hårdare och sprödare påverkas även 
hållfasthetsegenskaperna negativt.  
Uppkolning kan drabba material som används i miljöer där koldioxid (CO2), 
metangas (CH4) eller andra kolväten förekommer. Vid gratebandet i kulsinterverket 
i Svappavaara finns koldioxid i atmosfären, eftersom uppvärmningen sker genom 
bränning av kol och olja.  
En annan process som kan orsakas av uppkolning är att ytskiktet fasomvandas till 
martensit vilket leder till ökning av hårdheten och ökad risk för sprickbildning. [10] 

I vissa materialsammansättningar kan uppkolningen bilda sigma-fas i ytskiktet 
genom en ökning av kromhalten, se avsnitt 3.7.3. Även denna process orsakar 
hårdhetsökning. 
 
Stålet kan legeras med olika ämnen för att förbättra motståndet mot uppkolning. 
Nickel och kisel är de legeringsämnen som främst används för att uppnå högre 
uppkolningsmotstånd. Även krom har en positiv effekt, se figur 3.5. [11] 
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Figur 3.5 Diagrammet visar att nickel och kisel skapar motståndskraft mot uppkolning [12] 

 
3.7.3 Sekundära faser 
Sekundära faser är t.ex. karbider, nitrider och intermetalliska faser som kan bildas 
genom diffusion vid höga temperaturer. Olika legeringsämnen i stålet kan utskiljas 
och ansamlas i t.ex. korngränser. Detta kan t.ex. medföra att stålet får sämre 
korrosions- och värmebeständighet. I grateplattorna har man tidigare hittat sigma-
fas. Detta är en intermetallisk fas som ofta karaktäriseras av anrikningar av t.ex. 
krom. Sigma-fas upptäcktes för första gången 1923 och har sedan dess noterats i 
över 100 olika former i de flesta typer av stål [13]. Dess kemiska beteckning är 
komplicerad och varierar mellan olika typer, men bygger på systemet 
(Fe,Ni)x(Cr,Mo)x . Sigma-fasen är extremt spröd och mer tätpackad än BCC-
struktur vilket oftast orsakar kraftig sprickbildning. Fasen kan uppstå vid 
temperaturer mellan 400-900°C och trivs bäst i cirka 700°C. Fasen kan även bildas 
vid svetsning av rostfria stål. Av de rostfria stålen är det de duplexa som är mest 
känsliga för denna typ av utskiljning.[14] 

 

 
 
Figur 3.6 Fasdiagram över Fe-Cr systemet som visar vid vilken sammansättning ren sigma-
fas och blandningar av denna uppträder. 
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Figur 3.6 visar ett fasdiagram över Fe-Cr systemet. Här kan man notera att sigma-
fas och blandningar av densamma uppträder vid en kromhalt på mellan 25-65%. 
Ren sigmafas förekommer i föreningar med låg nickelhalt och övergår till 
blandningar vid en nickelhalt på cirka 5%4. Man skall dock komma ihåg att ren 
sigma-fas kan uppträda i material med högre halt av nickel, då vissa process
t.ex. uppkolning kan förändra sammansättningen i delar av materialet.  
 
3.8 Svetsmetoder 

er som 

rateplattorna svetsas med två olika metoder, manuell metallbågsvetsning (MMA) 
sning (MIG/MAG), se figur 3.7. 

anuell metallbågsvetsning är den vanligast förekommande svetsmetoden. 
betsstycket varpå en elektrisk båge 

ned på 

id gasskyddad metallbågsvetsning upprätthålls en ljusbåge mellan en automatiskt 
 och svetssmältan skyddas av gas. 

slipper göra uppehåll för elektrodbyten.[15] 

G
och gasmetallbågsvet
 
3.8.1 Manuell metallbågsvetsning (MMA) 
M
En belagd metallelektrod sätts i kontakt med ar
uppstår. Elektroden smälter och materialet transporteras med ljusbågen 
arbetsstycket. För att skydda smältan från luften används skyddsgas, som bildas av 
kemiska ämnen i höljet på den belagda elektroden. Under processen bildas slagg 
som flyter upp till toppen av smältbadet, där den skyddar svetsgodset från luften 
under stelningen. Slaggen måste avlägsnas efter varje svetssträng. Hundratals olika 
elektroder finns för svetsning av olika material. På grund av elektrodbyten och 
slaggrensning är denna svetsmetod relativt långsam, dock förblir den en av de mest 
användbara metoderna och har fördelar i områden med begränsad åtkomlighet.[15] 

 
3.8.2 Gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) 
V
matad elektrod och ett arbetsstycke. Ljusbågen
Metoden är användbar för de flesta material och tillsatsmaterial i form av tråd finns 
för ett stort område av metaller. 
Fördelen med MIG/MAG jämfört med manuell metallbågsvetsning är att 
effektiviteten blir högre, då man 
 

 
Figur 3.7 Principbilder över de metoder som används vid svetsning av grateplattorna.[15] 

 

                                                 
4 Se ternärt fasdiagram, figur 6.1 
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3.9 Röntgendiffraktion 
Röntgendiffraktion är en metod som bl.a. kan användas för att påvisa förekomst av 
olika faser i ett material. Genom att skanna provets yta med röntgenstrålning får 
man fram ett diffraktionsmönster där faser i materialet skapar toppar vid ett känt 
gradtal. Genom att studera vid vilka gradtal som man har registrerat topparna i sitt 
provmaterial och sedan kontrollera vid vilka gradtal olika faser skall framträda i en 
databas får man fram vilka faser provet innehåller, se figur 3.8.  
 

 
Figur 3.8 Diffraktionsmönster från röntgenapparat som visar vilka toppar som representerar 
de olika faserna. [16] 

 
Figur 3.8 visar att toppar för sigma-fas skall uppträda vid cirka 42, 43, 45, 46, 48 
och 85 grader i ett ferritiskt rostfritt stål. Beroende på vissa faktorer, som t.ex. att 
kristallerna i provet inte är helt slumpvis orienterade kan vissa toppar försvinna. De 
tre största topparna i figur 3.8 representerar den ferritiska fasen. Sigma-fas uppträder 
vanligtvis vid ungefär samma gradtal i alla typer av rostfria stål, men gradtalet kan 
variera beroende på hur länge och vid vilken temperatur materialet har använts, 
eftersom sigma-fasen kan vara ren eller blandad med andra faser. 

 
En röntgenapparat kan även användas till en mängd andra saker, som t.ex. att ta 
fram restspänningar i materialet m.m. Vad maskinen kan göra beror på vilken 
kringutrustning som finns att tillgå. Avdelningen för materialteknik på Luleå 
tekniska universitet har två röntgenapparater som kan utföra en mängd olika 
uppdrag. 
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4. Metod och genomförande 
 
4.1 Litteraturstudier 
Arbetet inleddes med studier av litteratur inom ämnet gjutet värmebeständigt 
rostfritt stål. Uppgiften var att ta reda på olika legeringsämnens inverkan på stålets 
egenskaper och användningsområden för den aktuella ståltypen. 
 
4.2 Sågning 
På LKAB:s materiallaboratorium MetLab i Luleå har sågning av grateplattorna 
utförts. På de svetsade plattorna har bitar av svetsen sågats ut och ur de övriga 
plattorna har bitar tagits ut från mittersta slitsen. 

 
4.3 Provberedning 
Sedvanlig provberedning med ingjutning i plast och slipning samt polering i ett 
flertal olika steg för att få en i det närmaste repfri yta inför den metallografiska 
undersökningen. 
 
4.4 Etsning 
Efter slipning och polering har etsning av provens yta genomförts för att kunna se 
faser och dylikt vid mikroskopering. Detta har gjorts med Beraha och Groesbeck 
samt ett medel för frametsning av uppkolad struktur. 
Beraha är ett generellt etsmedel för rostfritt stål, och Groesbeck används först och 
främst för att etsa fram karbider och intermetalliska faser. Recept på de olika 
etsmedlen finns i bilaga 4. 
 
4.5 Metallografisk undersökning 
Proven har undersökts i optiskt mikroskop och med SEM5. Ett videomikroskop 
har använts för mätningar av oxidskikt. Röntgendiffraktion har används för att 
försöka påvisa sigma-fas. Samtliga dessa instrument finns att tillgå på avdelningen 
för materialteknik vid Luleå tekniska universitet.  
 
4.6 Hårdhetsmätning 
För att kunna påvisa eventuell uppkolning har hårdhetsmätning utförts på de prov 
som ingått i plattestet. Mätningarna togs från provets yta och inåt i materialet. 
Resultatet av hårdhetsmätningarna har sammanställts i diagram 5.1 i avsnitt 5.2.5. 
 

                                                 
5 Svepelektronmikroskop, ett avancerat mikroskop för analys av materialsammansättning m.m. 
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5. Resultat 

 
5.1 Svetsmetoder 
Någon markant skillnad mellan de olika svetsmetoderna kan inte konstateras. 
Generellt gäller dock att alla svetsstrukturer uppvisar klart sämre struktur än 
grundmaterialet. Den svetsade strukturen innehåller ökat antal defekter jämfört 
med grundmaterialet och borde uppvisa sämre egenskaper i hållfasthet och 
värmebeständighet. Samtliga svetsade plattor levereras av tillverkare C som är 
nuvarande leverantör av grateplattor i Svappavaara kulsinterverk. 
 
5.1.1 Provuppställning 
Två plattor, svetsade med samma elektrod, som har suttit på olika ställen på 
gratebandet har testats. Totalt har 3 olika elektroder använts vilket medför att totala 
antalet testade plattor är 6. De plattor som benämns A har suttit på A-sidan och de 
plattor som benämns B har suttit på gratebandets B-sida. 
 

Benämning Beskrivning Anm. 
1A Svetsad med elektrod 16. Mycket kraftig förslitning Mest sliten  
1B Svetsad med elektrod 1. Kraftig förslitning  
2A Svetsad med elektrod 2. Mycket kraftig förslitning  
2B Svetsad med elektrod 2. Kraftig förslitning  
3A Svetsad med elektrod 3. Mycket kraftig förslitning  
3B Svetsad med elektrod 3. Kraftig förslitning  

Tabell 5.1 Uppställning över de svetsade grateplattorna och dess beteckningar. 
 
5.1.2 Provanalys  
 
Platta 1A 
Metallografisk undersökning visar att grundmaterialet innehåller en intermetallisk 
fas som kan ses som vita områden i figur 5.1 nedan. Undersökning i 
svepelektronmikroskop visar att denna fas är rik på krom, och därför är det troligt 
att det rör sig om sigma-fas.  
 

 
Figur 5.1 Grundmaterial i platta 1A. De vita områdena utgör en kromrik intermetallisk fas.  

                                                 
6 Datablad på respektive svetselektrods sammansättning finns i bilaga 1 
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Figur 5.1 visar grundmaterialet i platta 1A, etsad med Beraha. De ljusa områdena är  
austenit och den mörka fasen är troligtvis ferrit eftersom denna färgas först med 
Beraha. Man kan notera att den intermetalliska fasen uteslutande återfinns i de 
mörka områdena. Detta fenomen kan man även se efter etsning med Groesbeck. Här 
framträder den intermetalliska fasen mycket tydligt, se figur 5.2.  
 

 
Figur 5.2 Med Groesbeck färgas den intermetalliska fasen svart. 
 
I den svetsade strukturen finns spår av den intermetalliska fasen men mängden är 
mindre än i grundmaterialet. Figur 5.3 visar svetsfogen där den övre delen är den 
svetsade strukturen och den undre delen är grundmaterialet.  
 

 
Figur 5.3 Svetsfog i prov från platta 1A. 
 
Platta 1B 
Detta prov har mindre intermetallisk fas än 1A. Detta tros bero på att platta 1B är 
mindre sliten än platta 1A eftersom den har suttit på ett annat ställe på graten.  
Platta 2A 
Mindre intermetallisk fas än 1A, men mer än 1B. 
Platta 2B 
Fasen förekommer på färre ställen än i 2A men har en större storlek.  
Platta 3A 
Minst intermetallisk fas av alla plattor.  
Platta 3B 
Något mer intermetallisk fas än 3A. 
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5.1.3 Svepelektronmikroskopering 
Undersökning av den svetsade strukturen i svepelektronmikroskop avslöjar att den 
intermetalliska fasen utgörs av kromanrikningar och även i vissa fall mangan. 
Kromhalten i de svarta områdena är ca 45%.  
Det är troligt att detta krom har utarmats från grundmaterialet. Det kan även 
komma från svetselektroderna. Resultatblad från sammansättningsanalysen återfinns 
i bilaga 5. 
 

 
Figur 5.4 Bild från svepelektronmikroskop. De svarta områdena är kromanrikningar. 
 
5.1.4 Röntgendiffraktion 
Ett kortare test i röntgenapparat har gjorts med ett prov från platta 2A för att 
försöka påvisa sigma-fas. Först gjordes ett test i den svetsade strukturen vilket visar 
att mängden intermetallisk fas är för låg för att ge utslag i det test som gjordes. I 
detta test hittades endast de tre toppar som representerar austenit. Efter att ha vänt 
provbiten och gjort samma test i grundmaterialet har andra toppar noterats på de 
gradtal som visas i tabell 5.2. 
 

Nr Gradtal ( θ2 ) Anmärkning 
1 35,3  
2 37,6  
3 41,3  
4 42,3 Sigma-fas  
5 43,9 Största toppen 
6 45,1 Sigma-fas  
7 48,2  

Tabell 5.2 Förteckning över de gradtal vid vilka toppar för intermetalliska faser har hittats. 
 
Genom att lösa ut atomplansavståndet d ur Braggs lag ( θλ sin2d= ) och sedan läsa 
av i uppslagsböcker kan det konstateras att topparna nr 2,3,5 och 7 representeras av 
mangankarbid (Mn23C6) eller kromkarbid (Cr23C6 ). Det är oklart vilken typ av 
karbid det rör sig om eftersom topparna passar in bra för båda karbidtyperna, men 
det troliga är att det är en blandning mellan de båda, eftersom både krom och 
mangananrikningar har hittats. Att kromanrikningarna är överrepresenterade beror 
troligtvis på att krom är en starkare karbidbildare än mangan. Topparna nr 4 och 6 
representerar sigma-fas (se figur 3.8) och är mycket små, men med ett mer 
noggrannt test kan man nog få fram dessa tydligare. Vad topp nr 1 representerar har 
inte kunnat verifieras, men även denna topp är troligtvis någon typ av karbid eller 
annan intermetallisk fas. 
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5.2 Plattestet 
 
5.2.1 Försöksuppställning 
Följande plattor har ingått i plattestet 
 

Tillverkare Beteckning Drifttid Anmärkning 
A A1 1 år Mycket kraftigt slitage och sprickbildning 
A A2 1 år Kraftigt slitage och sprickbildning 
B B1 1 år Lågt slitage och liten sprickbildning 
C C1 2,5 år Uttagen från KK3 i Kiruna, standardplatta7

Kraftigt slitage, ingen sprickbildning. 
Tabell 5.3 Sammanställning av de plattor som ingått i plattestet. 
 
5.2.2 Tillverkare A 
Tillverkare A har som man kan notera i tabellen ovan testat två olika plattor med 
olika sammansättning i Svappavaara kulsinterverk. Den ena benämns A1 och den 
andra A2. Mer information om dessa återfinns i bilaga 2. 
 
A1 
Kromstål, ferrit-karbidisk struktur. 
Denna platta har deformerats kraftigt efter cirka 12 månader i drift. Förutom 
mekanisk påverkan på slitsarna har plattan flera genomgående sprickor i bakkant, se 
figur 5.5.  
 

 
Figur 5.5 Platta A1 
 
Ytan har påverkats kraftigt vilket kan studeras i figur 5.6. Ett tjockt oxidskikt har 
bildats i ytan, och undersökning av hårdheten i ytskiktet8 visar på kraftig 
hårdhetsökning. Detta tyder på att materialet har drabbats av uppkolning, vilket har 
lett till att kromet i plattans ytskikt har ansamlats i korngränserna där det bildar 
kromkarbider. Detta tillsammans med den ökade kolhalten är orsaker till att 
hårdheten har ökat. 

                                                 
7 Se avsnitt 5.2.4 
8 Se avsnitt 5.2.6 
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Figur 5.6 Slitytan på A1. Hårdheten är mycket hög i ytan och avtar längre ner i materialet. 
Ett tjockt oxidskikt omger ytan. Provet är etsat med Beraha. 
 
Genom att ytterligare studera ytskiktet med ett etsmedel för kontroll av uppkolning 
kan man notera att skiktet under oxiden har angripits. Detta påvisar uppkolning, se 
figur 5.7. 
 

 
Figur 5.7 Slitytans utseende efter etsning med uppkolningsetsmedel. 
 
I grundmaterialet ser strukturen bra ut med få defekter. Dessa tros vara segringar 
som har uppstått vid gjutningen. De mörka områdena i bilden är ferrit och de ljusa 
är austenit, se figur 5.8. 
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Figur 5.8 Grundmaterial A1. Några få defekter kan spåras, i övrigt ser strukturen bra ut. 
 
Tjockleken på oxidskiktet varierar kraftigt. Figur 5.9 visar oxidskiktets tjockaste 
del, som återfinns på provbitens högerkant. Här närmar sig tjockleken en 
millimeter. På den andra kanten är oxidskiktet ungefär hälften så tjockt. 
 

 
Figur 5.9 Oxidskiktets tjockaste del på provbitens högra sida. 25x förstoring 
 
I slitytan är oxidskiktet tunnare, men jämnare, se figur 5.10. Här är tjockleken 
mellan 100 och 200 µm, och på vissa ställen saknas helt oxid. Detta kan bero på att 
den nötts bort eller lossnat vid drift. 
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Figur 5.10 Provbitens slityta. 25x förstoring 
 
A2 
Kromnickelstål, austenitiskt med karbider. (se bilaga 2) 
 
Okulärbesiktning visar att A2 har klarat sig avsevärt mycket bättre än A1. Även 
denna platta har dock genomgående sprickor i bakkant, samt två till stor del 
igensatta slitsar, se figur 5.11. 
  

 
Figur 5.11 Platta A2 
 
Undersökning i mikroskop avslöjar stora svarta områden, se figur 5.12. Detta är 
troligtvis anrikningar av kol i någon form. I strukturen finns även en omfattande 
mängd karbider, vilka kan ses som små prickar i figur 5.12. Detta prov är etsat med 
Beraha. 
 

 
Figur 5.12 Stora svarta områden i platta A2. De små prickarna som kan ses är karbider.  
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Efter etsning med uppkolningsetsmedel kan ingen större uppkolning noteras. Detta 
tros bero på att A2 innehåller mycket mer nickel än A1 (se bilaga 2), vilket kraftigt 
förbättrar uppkolningsmotståndet. Denna platta har även en större halt krom.  
 
5.2.3 Tillverkare B 
 
Tilllverkare B:s platta har till det yttre klarat sig bättre än båda plattorna från 
tillverkare A. En genomgående spricka i bakkant kan konstateras, i övrigt inga 
större defekter. Slitsarna ser relativt bra ut, se figur 5.13. 
 

 
Figur 5.13 Platta B1. 
 
Mikrostrukturen i ett av proverna från platta B1 domineras av kraftiga defekter i 
mitten av provbiten, se figur 5.14. Detta ansågs till en början vara skador från 
provberedningen, men efter ny slipning och polering fanns defekterna kvar. I andra 
prover av platta B1 har liknande defekter hittats, dock är de betydligt mindre. 
Dessa defekter tros vara segringar från gjutningen. I övrigt ser strukturen bra ut. 
 

 
Figur 5.14 Stora defekter i mitten av provet kan konstateras.  
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Med större förstoring avslöjas att området i mitten domineras av stora porer, se 
figur 5.15. 
 

 
Figur 5.15 Detaljbild av defekterna  visar förekomst av stora porer. 
 
Defekterna är stora och synliga med blotta ögat. Mätning visar att den största 
defekten är ca 2mm bred, se figur 5.16. 

 

 
Figur 5.16 Defekterna i mitten av provet är mycket stora. 25x förstoring. 
 
I platta B1 finns spår av uppkolning, dock mindre än A1. På vissa ställen har ett 
oxidskikt bildats, men det är tunnare, och inte lika utbrett som i plattorna från 
tillverkare A.  
 
Svepelektronmikroskoperingen av platta B1 visar på små förekomster av 
jordartsmetallen selen, se bilaga 5. Innebörden av detta diskuteras i avsnitt 6.1.2.  
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5.2.4 Tillverkare C 
Tillverkare C levererar de plattor som är ordinarie i Svappavaara. Den platta som 
har undersökts har suttit i KK3 i Kiruna. och kan därför inte rent slitagemässigt 
jämföras med de övriga, eftersom drifttid och processparametrar, m.m. är olika. 
Drifttiden på denna platta är cirka 2,5 år, d.v.s. avsevärt mycket längre än för de 
andra plattorna. Den har kasserats p.g.a. att slitsarna blivit för breda i mitten. 
Det kan noteras att denna platta har total avsaknad av sprickor, trots kraftigt slitage, 
och detta beror förmodligen på att plattan tål den miljö som den utsätts för på ett 
bättre sätt än de andra, se figur 5.17. 
 

 
Figur 5.17 Grateplatta C1. En kraftig vidgning av slitsarna i mitten har uppstått, dock kan 
inga sprickor noteras. 
 
Analysen i ljusmikroskop visar förekomst av ett oxidskikt med liknande tjocklek 
som på de övriga plattorna. 
 

 
Figur 5.18 Yta och mikrostruktur hos platta C1. 
 
I mitten av provet har liksom i de andra plattorna defekter hittats. Figur 5.18 visar 
ett stort mörkt område med dendritisk struktur i mitten av provet. Dessa områden 
antas vara segringar från gjutningen. 
 
Svepelektronmikroskopering av denna platta avslöjar områden som liknar 
intermetallisk fas, se bilaga 5.  
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5.2.5 Svepelektronmikroskopering 
 
De olika plattornas ytskikt och sammansättning har studeras med SEM. 
Det kan konstateras att ytskiktet i platta A1 består av järn och krom, se figur 5.19. 
Sammansättningsanalysen har gjorts i en punkt som är belägen vid det övre vänstra 
hörnet i den textruta som är infogad i bilderna. 
 

 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 1.78 7.02  
O K 3.44 10.16  
Si K 0.78 1.31  
Cr K 29.94 27.24  
Fe K 64.06 54.26  
    
Totals 100.00   

Figur 5.19 Oxidskiktet på platta A1 består till största delen av krom och järn. Man kan 
notera att kolhalten i oxiden är kraftigt förhöjd jämfört med grundmaterialet. 
 
I platta A2 består ytskiktet i stället av kromoxid. Som figur 5.20 visar är mängden 
krom kraftigt dominerande i oxiden. Även kiselhalten är högre än i platta A1.  
 

 

Element Weight% Atomic%  
         
O K 3.42 10.25  
Si K 1.03 1.75  
Cr K 95.55 88.00  
    
Totals 100.00   

Figur 5.20 SEM-bild med tillhörande sammansättningsdata för oxidskiktet i platta A2. Ur 
tabellen kan utläsas att oxidskiktet till största delen består av krom. 
 
Resterande datablad från SEM-undersökningen återfinns i bilaga 5. 
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5.2.6 Hårdhetsmätning 
För att påvisa uppkolning har hårdhetsmätning av ytan genomförts. På 
nedanstående diagram kan avläsas att hårdheten avtar ju längre in i materialet man 
kommer. Detta kan ses som ett tecken till att uppkolning har inträffat.  
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Diagram 5.1 Jämförelse i hårdhet mellan de olika plattorna. 
 
Det tjocka oxidskiktet på A1 orsakar problem vid hårdhetsmätningen. Det går inte 
att få fram några tillförlitliga värden på hårdheten i oxidskiktet, p.g.a. stora 
variationer i strukturen och det stora antalet sprickor och defekter. Med detta i 
åtanke har första punkten i hårdhetsmätningen istället tagits på ett avstånd av 
100µm från kanten, där det på vissa ställen har gått att få fram ett tillförlitligt värde. 
Trots detta är A1 mycket hårdare än de andra materialen, och det är först vid ca 
400µm från kanten som man kan notera att hårdheten har stabiliserats omkring 300 
Vickers. Den andra plattan från tillverkare A, A2, uppvisar minst skillnad i hårdhet, 
dock är den generellt sett hårdare än plattorna från tillverkare B och C. Värdena på 
platta C1 kan dock ej jämföras med de andra, p.g.a. olika förutsättningar, utan är 
endast med som referens. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Diskussion 
6.1.1 Svetsmetoder 
Förekomsten av intermetallisk fas i samtliga svetsade prover tyder på att plattorna 
har utsatts för en temperatur mellan 400-900°C. Enligt uppgifter[17][18] kan man göra 
ett tid-temp diagram över temperaturväxlingarna i plattorna.  
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Diagram 6.1 Tid-temperaturdiagram som visar hur temperaturen i grateplattorna varierar 
under en cykel. 
 
Diagram 6.1 visar hur temperaturen i grateplattorna varierar under en cykel, som är 
lika med ett varv på gratebandet. Det tar cirka 30 minuter för bandet att färdas ett 
varv, sedan påbörjas en ny cykel. Den högsta temperaturnoteringen i diagrammet 
är 500°C vilket gör att bildandet av intermetalliska faser är möjligt. 
 
Eftersom en temperaturcykel är så pass lång som 30 minuter och uppvärmningen 
sker relativt långsamt, och att temperaturen aldrig understiger 200°C kan man anta 
att temperaturen blir ganska jämnt fördelad i hela plattan. Detta antagande påvisas 
av det faktum att den intermetalliska fasen är jämnt fördelad i hela provet. 
 
Man skulle också kunna anta att dessa faser kan ha uppstått vid svetsningen av 
plattorna eftersom alla svetsade plattor som har undersökts innehåller mer eller 
mindre intermetallisk fas, och platta C1 med samma sammansättning som inte är 
svetsad uppvisar betydligt mindre mängd intermetallisk fas. Emellertid borde man 
om detta är riktigt kunna se att den intermetalliska fasen är koncentrerad runt 
svetsfogen vilket inte är fallet. Det troliga är att intermetallisk fas först bildas vid 
svetsningen och sedan växer till sig i hela plattan vid fortsatt bruk.  
Den mindre mängden intermetallisk fas i platta C1 kan även bero på att den har 
utsatts för annorlunda driftsförhållanden men detta är inte troligt om den 
intermetalliska fasen beror på temperaturen, eftersom plattan har varit i drift under 
mer än dubbelt så lång tid som de svetsade plattorna, och skillnaderna i processen 
mellan de olika pelletsverken är relativt små. 
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Röntgendiffraktion 
Genom att jämföra det erhållna resultatet med figur 3.8 kan man konstatera att alla 
toppar som representeras av sigma-fas inte har hittats. Detta kan bero på många 
olika orsaker, men är troligtvis ett resultat av för liten halt intermetallisk fas samt för 
låg noggrannhet. Det kan även bero på att sigma-fasen förekommer som 
blandningar, samt att andra intermetalliska faser som skapar toppar i 
diffraktionsmönstret kan finnas i proverna. Det faktum att den undersökta plattan 
inte består av rent austenitiskt rostfritt stål, utan kan innehålla upp till 20% ferrit9 
gör analysen komplicerad. Några toppar som kan tänkas representera ferrit har dock 
inte hittats.  
 
Det faktum att inga toppar har hittats i den svetsade strukturen säger inte att det 
inte finns någon intermetallisk fas här, utan endast att mängden är för liten för att 
ge utslag. Det är möjligt att utföra tester med större noggrannhet för att få ökad 
känslighet, och då kommer sannolikt toppar att kunna noteras även i den svetsade 
strukturen. Ett problem är att testtiden ökar med ökad noggrannhet. 

 
6.1.2 Plattestet 
 
Generell diskussion 
Analysen av plattorna som ingått i testet avslöjar att samtliga plattor har påverkats. 
Detta är naturligt p.g.a. den krävande miljö de utsätts för. Dock har denna 
påverkan skett i en takt som inte anses vara acceptabel.  
 
Platta A1 uppvisar ett mycket tjockt oxidskikt, vilket är olämpligt (se avsnittet om 
oxidbildning). I denna plattas fall är det dock främst den kraftiga deformationen 
som fäller avgörandet att den inte anses lämplig under givna förhållanden. 
Deformationen beror antagligen på sprickbildning p.g.a. den kraftiga 
uppkolningen, som har orsakats av en otillräcklig nickelhalt.  
 
Data från SEM visar att platta B1 innehåller selen som är en jordartsmetall med 
liknande egenskaper som cerium och lantan. Selen kan ha en positiv effekt på 
värmebeständighet och korrosionsmotstånd, samtidigt som det sannolikt bidrar till 
ett högre pris. 
 
Eftersom någon sammansättningsdata från tillverkare B ej finns att tillgå har data på 
sammansättningen av platta B1 tagits ut med hjälp av SEM. Detta kan ge felaktiga 
data eftersom sammansättningen i det område som undersöks kan ha påverkats av 
olika processer under användningstiden. Det hade varit fördelaktigt att få 
sammansättningsdata på platta B1 direkt från tillverkaren. 
 
Om man antar att det viktigaste är att formen bibehålls så är plattan från tillverkare 
B att föredra trots att den förmodligen är dyrare. Aspekter angående vad 
prisskillnader innebär tas inte upp i denna rapport utan lämnas för vidare utredning. 
Eftersom platta B1 har klarat sig så pass bra efter ca ett år i drift kan det vara en god 
ide att låta denna platta genomgå ett längre test för att se om den uppfyller 
hållfasthetskravet på 2,5-3 år.  
 

                                                 
9 Se krom- och nickelekvivalenter i bilaga 3 
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Uppkolning 
Vid hårdhetsprovningen är det platta A2 som uppvisar de jämnaste egenskaperna, 
vilket tyder på att denna platta inte har påverkats av kol i sin omgivning i samma 
omfattning som de andra testade plattorna, vilket tros bero på den höga halten 
nickel i denna platta. Det bör ju vara en fördel om plattorna bibehåller de 
egenskaper som de hade när de var nya. Trots att hårdhetsmätningarna visar på 
relativt oförändrade egenskaper kommer gasflödet genom plattan att vara förändrat, 
eftersom vissa av slitsarna i A2 är igensatta, se figur 5.11. Detta leder i 
förlängningen till sämre kvalitet på pelletsen. 
 
I diagram 5.1 kan man notera att en höjning av hårdheten har drabbat alla plattor. 
Detta beror som tidigare nämnts på uppkolningen, men eftersom uppkolning är ett 
fenomen som kan uppkomma genom flera olika processer så är det inte entydigt 
vad hårdhetsökningen beror på. I figur 5.6 visas ytskiktet i platta A1. Här är det 
troligt att uppkolningsprocessen har bildat sigma-fas som är det vita område man 
kan se i bilden. Orsaken till att denna process har inträffat är att platta A1 har låg 
nickelhalt. Figur 6.1 visar ett ternärt fasdiagram där man kan notera inom vilka 
områden sigma-fas uppträder.  
I diagram 5.1 kan man även notera att platta C1 har liknande hårdhetskurva som 
platta A1. Detta kan betyda att hårdhetsökningen i denna platta också beror på 
sigma-fas.  
 

 
Figur 6.1 Ternärt fasdiagram av ett Cr-Fe-Ni-system som visar de olika områden där 
sigma-fas uppträder.[19]
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Diffusion 
Hårdhetsvärdena stabiliseras för alla prov vid ett djup på cirka 400 µm, se diagram 
5.1. Detta leder till slutsatsen att alla uppkolningsprocesser har avstannat vid detta 
djup. Genom att använda sig av matematiska formler för diffusion[5] skulle man 
kunna räkna ut om det är rimligt att uppkolningen kan nå upp till 400µm in i 
materialet. 
 
Den metod som man vanligvis använder sig av för att beräkna diffusion bygger på 
ett antal antaganden , som t.ex. att kolhalten i omgivningen skall vara relativt 
konstant, och det svar man får ut anger då hur långt in i materialet kol kan 
diffundera under en given tid, förutsatt att det inte finns några andra faktorer som 
kan påverka detta. Det enda realistiska sätt som man kan använda formeln på för 
mina prover vore att ta fram ett värde på tiden t som det tar för kolet att diffundera 
in 400µm i plattorna. Detta är dock inte möjligt eftersom det är mycket svårt att 
mäta kolhalten i gratebandets omgivning, då den varierar kraftigt. Enligt uppgift[17] 
har mätningar av O2-trycket gjorts runt gratebandet, och det ligger på 16-25% av 
det totala trycket beroende på vart på gratebandet man befinner sig. Ur detta kan 
man få fram att CO2-trycket ligger på mellan 0-5% av det totala trycket. Eftersom 
totaltrycket runt bandet är cirka 89 kPa innebär det att CO2-trycket varierar mellan 
0-4,5 kPa. Detta säger dock ingenting om vilken kolhalt som finns i omgivningen. 
Denna halt tros dessutom variera mycket kraftigt, vilket också innebär en stor 
osäkerhetsfaktor. 
 
Med detta som grund har jag valt att inte göra någon beräkning av diffusionsdjupet 
med denna formel eftersom den inte anses ge något relevant svar. 
 
Genom vidare studier av diagram 5.1 kan man anta att den process som har varit 
aktuell i platta A2 är karbidbildning. Karbider blir vanligtvis mycket hårda, och 
rimligtvis borde även hårdhetsökningen vara stor om karbider har bildats.  
Platta A2 innehåller en ansenlig mängd karbider från början, som man kan se i figur 
5.12. Detta borde innebära att hårdhetsökningen blir mindre i denna platta, vilket 
styrks av diagram 5.1 och ger viss substans till denna teori. Hårdhetsökningen i 
platta C1 kan förutom förekomst av sigma-fas bero på karbidbildning, eftersom 
karbider har hittats med röntgendiffraktion. 
 
Slutsatserna av denna diskussion blir att ett uppkolningsdjup på 400µm är rimligt 
om man antar att hårdhetsökningen beror på diffusion av kol, samt på många andra 
faktorer, som t.ex. karbidbildning m.m. 
 
Oxidskikt 
Eftersom grateplattorna är tillverkade av rostfritt stål kommer det alltid att bildas ett 
oxidskikt i ytan av plattorna. Detta är bra eftersom det skyddar metallen mot 
korrosion. Emellertid kan man fastställa att om oxidbildningen blir så pass 
omfattande som är fallet i platta A1 så är det inte längre att föredra, eftersom oxiden 
är spröd och oregelbunden, vilket leder till att den faller sönder och på så vis 
orsakar formförändringar. 
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Sprickbildning 
De plattor som redan sitter i kulsinterverket anses vara bra eftersom de inte 
uppvisar någon sprickbildning. Man kan dock inte dra några slutsatser av detta 
eftersom driftförhållandena är olika. Dessutom är det oklart om sprickbildningen 
skapar något större problem, så länge som plattorna håller formen. 
 
Misstankar om att det finns ett samband mellan ferritisk struktur och sprickbildning 
i plattorna har uppkommit. Den enda platta som inte uppvisar sprickbildning är C1 
och denna platta har också minst mängd ferrit av de tre plattor som krom- och 
nickelekvivalenterna har kunnat kontrolleras på. (se bilaga 3) 
Detta kan givetvis vara ett sammanträffande men det tål att utredas om detta kan 
vara ett faktum. Eftersom ferrit dessutom är mer känsligt för uppkolning finns det 
dessutom ytterligare en orsak till att försöka begränsa ferritmängden i plattorna. 

 
Smidda plattor 
En annan aspekt att beakta är huruvida man kan smida grateplattorna istället för att 
gjuta dem för att undvika segringar i strukturen. Vad som talar emot denna metod 
är att det blir dyrare samt att gratebandet måste konstrueras om i fall smidda plattor 
ska användas.  
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6.2 Slutsatser 
6.2.1 Svetsmetoder 
Eftersom några större skillnader mellan de olika svetsmetoderna inte har hittats kan 
man välja den svetsmetod som anses lämpligast vid respektive tillfälle. För det mesta 
är MIG/MAG den bästa metoden, men ibland är svetsning med MMA enklare. 
Rekommendationen är att låta den som svetsar själv välja vilken metod man vill 
använda, så länge som man håller sig till givna tidsramar. Det skall tilläggas att 
analysen av svetsmetoderna kräver en mer omfattande utredning innan man kan 
säkerställa att detta verkligen stämmer. 
 
6.2.2 Plattestet 
Rekommendationen är att tills vidare använda den grateplatta som för närvarande 
sitter i kulsinterverket, eftersom den anses uppfylla kraven bäst av de testade 
plattorna. Trots att platta B1 klarar sig bättre än plattorna från tillverkare A bör man 
fortsätta arbetet och intensifiera samarbetet med samtliga plattillverkare. 
 
6.3 Förslag till fortsatt arbete 
Om man väljer att fortsätta med svetsning rekommenderas att göra ett omfattande 
test med flera olika svetstrådar för att om möjligt hitta en bättre tråd som inte 
orsakar defekter i samma utsträckning.  
I det kortare perspektivet rekommenderas att fortsätta med tester av olika plattor 
för utprovning av ny design och nya material. En desigförändring som har 
diskuterats är att placera en längsgående ribba i mitten av plattan för att undvika att 
slitsen skall utvidgas för mycket. Detta kommer dock att förändra luftflödet genom 
plattan vilket gör att man måste prova sig fram med nya lösningar. Man bör 
etablera en närmare kontakt med de olika tillverkarna, detta gäller i synnerhet 
tillverkare B då det i dagsläget verkar som om samarbetet med tillverkare A 
fungerar bättre. 
Man bör även göra mer omfattande tester med röntgendiffraktion för att närmare 
specificera de intermetalliska faserna. 
 
6.3.1 Keramiska material 
Idag tillverkas grateplattorna i rostfritt stål. Detta val av material kan diskuteras 
eftersom de förhållanden som råder på gratebandet idag pressar materialet till sitt 
yttersta. I framtiden tros produktionstakten öka succesivt, vilket leder till att 
materialet i grateplattorna kommer att pressas ytterligare. 
En lösning på detta problem kan vara att välja ett keramiskt material i 
grateplattorna. Nya typer av keramiska material har uppträtt på marknaden och 
utvecklingstakten inom detta område är mycket hög. Bland egenskaperna hos 
keramiska material finns mycket hög temperaturtålighet, tålighet mot 
temperaturväxlingar, hög beständighet mot högtemperaturkorrosion, hög 
slittålighet m.m. Alla dessa egenskaper talar för att det borde gå att använda detta 
material i framtidens grateplattor. 
Det som talar mot keramer är dess relativt höga pris och att egenskaperna kan 
variera samt att de är svåra att bearbeta. Gjutning av keramer är dock möjligt vilket 
gör att det borde vara möjligt att med vissa metoder skapa grateplattor med rätt 
dimension. 
En annan metod som kan utredas är möjligheten att ytbelägga plattorna med 
keramiskt pulver för att öka slitstyrkan, och samtidigt behålla duktiliteten i 
materialet.  
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Bilaga 1 Sammansättningsdata svetsade plattor samt elektroder 1(1) 

Plattdata 
 
Sammansättning svetsade plattor samt de plattor från tillverkare C som ingått i plattestet 
(wt.%). 
 
C 0.2-0.5 
Mn 1,5 max 
Si 1,0-2,0 max 
Cr 24-26  
Ni 12-14  
Mo 0,5 max 
P 0,04 max 
S 0,04 max 
 
Elektroddata 
 
Elektrod 1 
Tetra V310 G 
 
MIG/MAG-elektrod, Ø1,2 mm, använd för svetsning av platta 1A och 1B. 
 
Sammansättning (wt.%) [20] 

Mn C Si Cr Ni 
2.5 .1 .5 24.0 20.0 
 
Elektrod 2 
Avesta 310 AC/DC 
 
MMA-elektrod, Ø3,2 mm, använd för svetsning av platta 2A och 2B. 
 
Sammansättning (%) [21] 

Mn  C Si Cr Ni 
2.1  .1 .5 26.0 21.0 
 
Elektrod 3  
Elga Cromamig E310 
 
MIG/MAG-elektrod, Ø1,2 mm, använd för svetsning av platta 3A och 3B. 
 
Sammansättning (%) [22] 

Mn  C Si Cr Ni P S Mo Cu 
1.5  .11 .4 25.5 20.5 .02 .01 .10 .10 
 

 
 

 



Bilaga 2 Sammansättningsdata tillverkare A  1(3) 

2003-04-28 
 
Mtrl.val och design Rosterplatta LKAB. 
Tillverkare A har kommit fram till 2 olika mtrl.sammansättningar som är lämpliga för test i 
LKAB’s pelletsverk. 
Modifierade mtrl. och en designändring av Rosterplattans slitsar hoppas vi ska öka 
livstiden på detaljerna. 
Utförande och mtrl. enligt följande: 
 
A1: 
Kromstål, ferrit-karbidisk struktur 
Främmande norm: 1.4823 
 
Detta stål ingår i ett legeringsutvecklingsprojekt som tillverkare A är deltagare i, övriga 
deltagare är panntillverkare, rosteranvändare och IM som driver projektet. 
A1 har ”testats” i laboratoriesimuleringar vid olika temperaturer och förbränningsmiljöer. 
A1 har jämfört med andra stålsorter klarat sig riktigt bra vid dessa simuleringar. Vid 800° 
och efter1000h har materialet ringa korrosionsangrepp. 
 
Detta är en budgetvariant av stål som vi tror ska klara sig bra i pelletsverket. 
 
Se bif. mtrl.datablad för sammansättning. 
 
A2: 
Kromnickelstål, austenitisk struktur med karbider 
Främmande norm: ASTM A297 ”Grade HH” med förhöjd Cr-halt. 
Vi vill här med höjning av Cr-halten samt hålla C-halt mot min. öka motståndskraften 
mot Cr-utarmning runt korngränserna. 
(Minskad karbidtäthet → färre angreppspunkter för korrosionsangrepp.) 
 
Se bif. mtrl.datablad för sammansättning. 
 
Designändring Rosterplatta LKAB. 
Slitsarna hade tidigare släppning 5°. 
Detta är nu ändrat till 1° de första 6 mm. Rosterplattan kan nu slitas upp till 6 mm på ytan 
med bibehållen slitsöppning på 6 mm. 
 
 

 



Bilaga 2 Sammansättningsdata tillverkare A  2(3) 

A1 
Utgåva 2 
1996-01-30 
 
Analys (%): 

C Si Mn P S Cr Ni 
Min. .35 1.3 1.2   26.5 3.5 
Max. .45 1.8 1.6 .045 .030 27.5 4.5 
 
Värmebehandling: 
1. Ingen 
 
Hållfasthetsegenskaper: 
HB ca.260 
 
Svetsbarhet: Svetsbar 
 
Elektroder: ESAB OK 68.60 
 
Bearbetbarhet: God spånbrytning 
 
Användningsområde: Insättningsdelar, 
bordsplattor, utloppsstavar, kopplingar och 
svetsdelar 
 
Främmande normer:  
W+E Umwelttechnik AG werkstoff ”E” 
 

 



Bilaga 2 Sammansättningsdata tillverkare A  3(3) 

A2 
Utgåva 1 
Datum 2003-03-24 
Godkänd: 
 
Värmebeständigt Cr-Ni-stål 
 
Analys (%): 

C Si Mn P S Cr Ni Mo 
Min. .20 1.3 .60   28.0 11.0 
Max. .25 1.7 1.00 .040 .040 30.0 14.0 0.50 
 
Ber.liq: 1405°C 
 
Värmebehandling: 
1. Ingen 
 
Hållfasthetsegenskaper: 
 
Svetsbarhet: God. Svetsas kallt. 
 
Elektroder: Avesta 254E, ESAB OK67.15, Nordweld Intherma 310. 
 
Användningsområde: Ugnsdetaljer för temperaturer upp till 
1100°C. 
 
Förbättrad resistens mot sulfidering. 
Detta pga den högre Cr-halten. 
 
Främmande normer: ASTM A297 Grade HH (Cr: 24.0-28.0) 
ASTM A297 Grade HI (Ni 14.0-18.0) 
 
Anmärkningar: Mtrl. för provning i Rosterplattor till LKAB. 
Svar på prov väntas år 2004. 

 



Bilaga 3 Krom och nickelekvivalenter   1(1) 

Krom och Nickelekvivalenter (enligt Schaeffler- DeLong) 
 
Svetsade plattor och platta C1 
Cr-ekv: 26-29,5 (undre och övre gräns) 
Ni-ekv: 18,75-29,75 
Austenitisk struktur med 0-20% ferrit 
 
Platta A1 
Cr-ekv: 29.95-33,05 
Ni-ekv: 17,3-22 
Austenit med 20-30% ferrit  
 
Platta A2 
Cr-ekv: 28,45-30,2 
Ni-ekv: 14,6-18,8 
Austenitisk struktur med ca 30% ferrit (på gränsen till duplex struktur) 
 
Platta B1 
Cr- och Ni-ekv får ej tillförlitligt värde p.g.a. att data som erhållits från SEM visar 
sammansättningen efter att plattan varit i drift. Då vissa processer som uppkolning o.dyl. 
troligtvis varit aktiva fås ett felaktigt värde på ekvivalenterna. 
 
 

 



Bilaga 4 Recept etsmedel   1(1) 

Beraha II [23][24] 

2 delar H2O dest. 
1 del koncentrerad saltsyra (HCl) 
1 gram/100 ml vätska kaliumdisulfid (K2S2O5) 
Förhållandet mellan vatten och saltsyra kan förändras för att uppnå olika styrka på 
lösningen. Beraha användes färsk (hållbarheten är ca 2h). 
Provet doppas i lösningen i 3-10 sekunder. 
Ferriten färgas först, sedan austenit. Sigma-fas förblir vit. 
 
Uppkolningsetsmedel [23] 

1 del Salpetersyra (HNO3) 
1 del H2O dest. 
Provet doppas i lösningen 2-6 minuter. 
Uppkolad struktur framhävs. 
 
Groesbeck [24] 

2 g Natriumhydroxid (NaOH) 
2 g Kaliumpermanganat (KMnO4) 
50 ml H2O dest. 
Provet doppas i lösningen i 30-60 sekunder. 
Sigma-fas färgas, austenit förblir ofärgad. Ferrit blir gul-brun. 
 

 
 
 

 



Bilaga 5 Sammansättningsspektrum från SEM 1(4) 

 
 
 

 
 
 

ID: Platta 2A 
Anrikningar av krom och mangan 
 

 
 Element Weight% Atomic%  

         
Cr K 45.24 47.22  
Fe K 45.69 44.40  
Ni K 9.07 8.38  
    
Totals 100.00   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Element Weight% Atomic%  
         
Si K 7.65 13.67  
Ti K 13.99 14.67  
Mn K 78.36 71.65  
    
Totals 100.00   
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ID: Platta A1 
Oxidskikt  

 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 1.59 6.50  
O K 3.31 10.12  
Fe K 95.10 83.38  
    
Totals 100.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 5 Sammansättningsspektrum från SEM  3(4) 

 
 
 
 
 

ID: Platta B1 
Oxidskikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 1.77 6.81  
O K 5.76 16.61  
Si K 0.91 1.49  
Cr K 5.85 5.19  
Fe K 63.30 52.30  
Ni K 22.41 17.61  
    
Totals 100.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 4.70 18.38  
Si K 0.95 1.59  
Cr K 24.38 22.03  
Fe K 48.70 40.97  
Ni K 21.27 17.02  
    
Totals 100.00   
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ID: Platta B1 
Grundmaterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic%  
         
C K 2.29 9.64  
O K 0.38 1.21  
Si K 0.43 0.77  
Cr K 26.54 25.81  
Fe K 46.68 42.25  
Ni K 23.38 20.13  
Se L 0.30 0.19  
    
Totals 100.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




