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Sammanfattning 
 
Alkaliupptagningsförmåga samt slaggbildning under inverkan av varierande slaggbildare för 
kaolinbelagd MPBO, SPBO samt KPBA har studerats i följande examensarbete. Syftet med 
arbetet var att öka förståelsen för slaggbildningsmekanismerna samt att studera hur 
alkaliupptagningen varierar för de olika pelletsen. Utöver detta skall även inverkan av 
titaninjektionen, vilken genomfördes under delar av försöket, studeras. Korgprover samt 
driftdata från experimentmasugnen i kombination med analyser från svepelektronmikroskop 
ligger till grund för arbetet. 
Den ytbelagda MPBO pelleten visar på en ökad alkaliupptagning. Även KPBA visar på en 
god alkaliupptagning jämfört med SPBO pelleten vilken fick fungera som referens. 
Alkaliföreningar som bildas påminner om Melilite i större utsträckning än Kalsilite. 
Anledningen är att det i de flesta fall återfinns ett magnesiuminnehåll i analysen vilket inte 
hittas i Kalsilite. Alkaliföreningarna återfinns främst på ytan av den ytbelagda pelleten vilket 
tyder på att ett upptag från omgivningen kan ha skett. Ett ökat alkaliupptag vid KPBA 
pelleten jämfört med referensen bör bero på ett ökat SiO2 innehåll. Gemensamt för alla sorters 
pellets är att alkali i högre halter, i de flesta fall hittas tillsammans med förhållandevis höga 
halter aluminium. Klara skillnader framgår från slaggsammansättningen beroende på vilken 
slaggbildare som verkat i omgivningen. Då LD-slagg reagerar, bildas en slagg innehållande 
vanadin och titan, vilka inte erhålls tillsammans med någon annan slaggbildare. 
Kalciumoxidhalten ökar i slagg som funnits nära LD-slagg vilket tyder på att kalciumoxid tas 
upp. Förhöjda kalciumoxidhalter är något som inte observeras i närheten av kalk. Kvarts som 
slaggbildare resulterar i en mycket sur slagg och ett bra alkaliupptag. Förhöjda SiO2 halter 
återfinns i pelletslagg som bildats nära en kvartsitbit. Höga halter av alkali återfinns på 
kvartsitytan vilket troligen kommer från kondensation av alkaligas. När driftsdata studeras 
framgår det mycket tydligt att processen går bättre under perioden där kaolinbelagd MPBO 
chargeras. Jämnare gasflöden, lägre koksförbrukning samt mindre släpp är exempel som visar 
på jämnare processgång. 
Titaninjektionen genom formorna tycks utifrån SEM analyser ej påverka slaggbildningen på 
den studerade nivån. Endast ett fåtal punkter med högt titaninnehåll återfinns och då i 
kombination med kalcium. 
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Abstract 
 
The alkali uptake and slagformation mechanisms for three different pellets in combination 
with varying slagformers are studied in this work. The aim for this study was to increase the 
understanding in how the slagformation works and varies between different combinations of 
pellets and slagformers. Titanium injection and its effects on slagformation are also studied. 
From scanning electron microscope analysis, it is clear that the coated pellets show a greater 
alkali content in the slag compared to the other two. KPBA has a better alkali uptake than 
SPBO, which works as a reference pellet in this study. This should be the result of higher 
silica content in the acid pellet compared to the olivin pellet. The coated pellet shows after 
analysis that the alkali structure reminds of Melilite more than Kalsilite, due to a magnesium 
content in the slag. The highest amounts of alkali in slag are in most cases found together with 
high amounts of aluminium. This would show that stabile alkali complexes are formed with 
aluminium and the theory behind coating could work. Differences in the slagformation 
between the slagformers became clear during the analysis. BOF slag and quartzite reacts and 
contributes more to the slagformation than limestone. This could be explained by the fact that 
temperature may have been to low for reactions with limestone to take place. 
Slag that is formed close to BOF slag shows increased calcium content, which leads to a 
lower alkali content. Quartzite as a slagformer, results in a very acid slag with a low basicity 
suitable for alkali uptake. Alkali is also found on the surface of the slagformer as a result of 
condensation of alkali gas in the blast furnace. The process data shows a more stabile process 
during the period with kaolin coated pellet, a higher gas utilisation and a lower tendency of 
slips are two examples that verifies this. Low titanium content in the slag phase as in the 
metallic phase in the pellet on the studied level would mean that the titanium injection have 
had a small or no effect at all on the slagformation. It is clear that the final slag from the 
experimental blast furnace was affected but not the pellets from excavation layer 38. 
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Förord 
 
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts vid LKAB:s forsknings och 
utvecklingsavdelning i Luleå. Arbetet sträcker sig över 20 veckor från januari 2004 och är en 
avslutande del i civilingenjörsutbildningen kemiteknik vid Luleå tekniska universitet. Först 
vill jag tacka LKAB vilka gav mig möjligheten att jobba med ett intressant och utmanande 
projekt under mitt examensarbete. Ett speciellt tack går till min handledare, doktor Bo 
Lindblom för sitt engagemang och goda hjälp under hela mitt arbete. Sedan vill jag tacka 
Harry Palo för all hjälp med de praktiska delarna som provberedning och SEM analyser. 
Slutligen vill jag tacka hela FoU avdelningen i Luleå . Alla har bidragit med sin del genom att 
under arbetets gång alltid ställa upp på frågor och komma med goda råd. Utan all er hjälp 
hade arbetet varit mycket svårt att genomföra. 
 
Mikael Pettersson 
Luleå 2004  
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Inledning 
 
Alkalicirkulation i masugnsprocessen är ett problem som varit känt sedan länge. 
Påkladdningar, försämrad stabilitet samt ökade stoftmängder är parametrar som påverkas av 
alkali. Under de senaste åren har omfattande undersökningar genomförts med 
oxidbeläggningar på masugnspellets för att undvika problemen. Ytbeläggningen har visat sig 
förbättra stabiliteten samt i vissa fall minska stoftmängderna i toppgasen. Anledningen till 
resultaten kan bero på ett antal olika mekanismer. Målet med examensarbetet är att skapa 
ökad förståelse runt dessa mekanismer. En ökad kunskap om reaktionsförloppen är en 
förutsättning för att kunna ta fram en så bra ytbeläggning som möjligt för att minska 
problemen med alkali. De flesta kunder har alla varierande förhållanden vilket ökar vikten av 
att kunna skräddarsy beläggningen utifrån kundernas krav. 
I slutet av kampanj 12 chargerades experimentmasugnen med MPBO vilken ytbelagts med 
kaolin. Försöksperioden indelades i tre delar där den första var en referensperiod med MPBO, 
därefter kom perioden med ytbelagd pellets vilken varade under 36 timmar. Den sista 
perioden var en kombinerad period där titaninjektion genomfördes genom formorna som ett 
försök att skydda infodringen på formnivå. Innan nedfrysningen av ugnen tillsattes 
korgprover till beskickningen som sedan återfanns vid utgrävningen. Korgproverna gjorde det 
möjligt att studera slaggbildningen för olika pellets med olika kombinationer av slaggbildare. 
I examensarbetet jämförs slaggbildningsförloppen för den kaolinbelagda pelleten mot två 
övriga pelletsorter. Speciellt reaktionerna mellan kaolin och de övriga chargerade materialen 
har undersökts. Dessutom har arbetet undersökt om titaninjektionen haft någon inverkan på 
slaggbildningen ovanför formnivån. 
 
Metod 
 
Varje korg delades in i tre olika sektioner med hjälp av mellanväggar enligt bilden nedan. I 
korgen betecknad som fyra sattes i första sektionen SPBO pellets tillsammans med kvartsit. I 
mitten sektionen sattes endast pellets och i sista en blandning av kvartsit, kalk samt LD-slagg 
tillsammans med pellets. Förhållandet mellan slaggbildare och pellets försökte efterlikna det 
som återfinns i masugnen. I korg 5 sattes MPBO pellets som ytbelagts med kaolin. I första 
sektionen blandades pellets och kalksten. I andra sektionen fanns enbart pellets, och i sista, 
alla slaggbildare tillsammans med ytbelagd MPBO. Den sista korgen, namngiven som korg 
sex, fylldes med KPBA samt LD-slagg i sektion ett. Mittensektionen med enbart pellets och 
sista som i tidigare fall alla slaggbildare tillsammans med KPBA i förhållanden som påminner 
om de i masugnen. 
 

 
Fig. 1 Uppdelning av korgar. 
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Korgarna fylldes med material enligt.  
 

4:1 SPBO-Kvartsit 
4:2 SPBO 
4:3 SPBO-Kalk-Kvartsit-LD-slagg 
5:1 Ytbelagd MPBO-Kalk 
5:2 Ytbelagd MPBO 
5:3 Ytbelagd MPBO-Kalk-kvartsit-LD-slagg 
6:1 KPBA-LD-slagg 
6:2 KPBA 
6:3 KPBA- Kalk-Kvartsit-LD-slagg 

 
När materialet frilagts från korgnätet sågades proverna isär med bågfil för att erhålla så liten 
värmepåverkan på materialet som möjligt. Utöver värmepåverkan valdes denna metod för att 
kontaktytorna med kalk skulle hållas intakta. Kalken smulades mycket lätt sönder om för 
mycket kraft brukades. Efter att sektionerna separerats, sågades vad som bedömdes som en 
representativ bit ut från respektive sektion. Kontaktytor mellan pellets och slaggbildare 
prioriterades där det var möjligt. Pelletsaggregaten gjöts sedan in i en tvåkomponent härdplast 
för att kontaktytorna inte skulle påverkas vid ytterligare provberedning. Som gjutformar 
användes pappersmuggar. Efter ingjutning sågades proverna isär ytterligare en gång för att 
erhålla bitar lämpliga att gjuta i normala 40mm formar. Slutligen provbereddes kutsarna med 
slipning och polering för att erhålla en yta tillräcklig för undersökning i optiskt mikroskop 
samt svepelektronmikroskop. I vissa fall krävdes även en ytbeläggning av ytan på kutsen för 
att erhålla bättre förutsättningar vid analys. Detta genomfördes genom en kolbeläggning. 
Driftdata för försöksperioden hämtades från LKAB:s databaser för att utvärderas. Information 
om halter i slagg samt råjärn, temperatur och tryck kan ge värdefull information om hur 
processen har fungerat. 
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Bakgrund 
 
Masugnsprocessen 
 
Denna process bygger på att utvinna råjärn från malmer som innehåller järn i oxidisk form, 
främst magnetit och hematit. Malm kan tillsättas till masugnen i tre huvudsakliga former, 
pellets, sinter eller styckemalm. För att utvinna järn och slagg ur masugnen måste materialet 
reduceras och sedan smältas. Bränsle tillsätts i form av koks, kolpulver och syre där koksen 
även fungerar som ett reduktionsmedel. En masugn kan beskrivas som en motströms 
värmeväxlare där malm, koks och eventuella slaggbildare tillsätts ovanifrån medan luft eller 
syrgasanrikad luft blåses in nedifrån. I luften som blåses in kan även kolpulver tillsättas för att 
höja temperaturen. Injicerad luft förvärms innan den förs in i masugnen till ca 1200C.  Detta 
ger att koksens kolinnehåll förbränns och bildar tillsammans med syre CO2. Bildad koldioxid 
reagerar sedan med kol i fast form och CO bildas. Reaktionerna sker enligt (1) och (2).[3] 
 
O2 + 2C(s)  CO2 (1) 
 
CO2 + 2C(s)  2CO (2) 
 
Kolmonoxiden används sedan för att reducera järnoxiden (Fe2O3) till rent järn (Fe). Råjärn 
och slagg tappas genom samma hål men beroende på skillnader i densitet kommer järnet först. 
 

 
Fig. 2 Sektion av masugnen beskrivande materialflöden samt förbränningszoner 
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Reaktioner 
 
Masugnen delas normalt in i tre termiska zoner, den övre eller uppvärmningszonen, den 
mittersta eller termiska reservzonen samt den lägsta zonen även kallad smält- eller 
direktreduktionszon.  
 

 
Fig. 3 Masugnen indelad i termiska zoner 

 
Bilden ovan beskriver ett idealt schema för temperaturfördelningen mellan gas och fasta faser 
över höjden på masugnen. Den visar även de vanligaste reaktionerna som sker i de 
huvudsakliga temperaturzonerna. 
 
Uppvärmnings zonen 
 

Här värms beskickningen från rumstemperatur till ungefär 800C medan den uppåt stigande 
gasen kyls från ungefär 900C till 100-200C. Här förångas eventuell fukt som kan finnas i 
materialen. Karbonater sönderdelas i denna zon förutom kalk. Här reduceras även hematit och 
magnetit till lägre oxider. Teoretiskt sett skall reduktionspotentialen vara tillräckligt hög i 
toppen av ugnen för att wustit skall bildas direkt vid chargering. Detta händer dock inte på 
grund av malmens fysikaliska egenskaper som till exempel storlek och porositet. Efter 
uppvärmningszonen finns alltså fortfarande material som ej reducerats till wustit. Stora 
aggregat av malm med dålig porositet kan leda till att endast skalet reduceras till wustit och 
magnetit medan kärnan består av hematit. Reduktion av järnoxid sker främst genom följande 
reaktioner, (3 till 5).[3] 
 
Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 (3) 
 
Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 (4) 
 
FeO + CO  Fe + CO2 (5) 
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Även vätgas kan fungera som reduktionsmedel, vilket är ett ännu effektivare reduktionsmedel 
än kolmonoxid. 
 
Fe2O3 + H2  2Fe3O4 + H2O (6) 
 
Fe3O4 + H2  3FeO + H2O (7) 
 
FeO + H2  Fe + H2O (8) 
 
Termiska reservzonen 
 
I denna zon är gas och beskickningstemperaturen nästan identiska, mellan 800-1000C. Här 
erhålls inget värmeutbyte mellan gas och beskickning, vilket leder till att zonen kallas just för 
termisk reservzon. Den största delen av indirekt reduktion sker i denna zon och då främst 
wustit till rent järn enligt reaktion 9.. 
 
FeO + CO  Fe + CO2 (9) 
 
I en masugn som fungerar bra kommer zonen att uppta ungefär 50 till 60% av ugnens volym. 
En annan mycket viktig reaktion som sker här är vatten-gas jämvikten enligt reaktion 10. 
 
CO + H2O  CO2 + H2 (10) 
 
Genom bildning av vätgas fås ett mycket effektivt reduktionsmedel. Fukt i denna reaktion kan 
exempelvis komma genom tillsats i formorna. 
 
Smältzonen eller kohesiva zonen. 
 
Den lägsta zonen börjar vid formnivå och sträcker sig någon meter uppåt. Temperaturen på 
beskickningen i zonen är cirka 1400-1450C. Här sker ett antal viktiga reaktioner för 
masugnsprocessen. 
 
Sönderdelning av kalk CaCO3  CaO + CO2 (11) 
 
Direktreduktion av wustit FeO + C  Fe + CO (12) 
 
Direktreduktion av kisel SiO2 + 2C  Si + 2CO (13) 
 
Svavel reaktion FeS + CaO + C  CaS + Fe + C (14) 
 
Förbränning av kol C + O2(luft)  CO2 + N2 (15) 
 
Reduktion av CO2 CO2 + 2C(s)  2CO (Boduard reaktionen) (16) 
 
Reduktion av H2O H2O + C  H2 + CO (17) 
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Reaktion (16), där CO2 reduceras räknas till en av de viktigare eftersom den står för cirka 
50% av energibehovet i ugnen i kombination med reaktion (15). Reduktionen av CO2 kallas 
också för Boudouard reaktionen och startar då temperaturen överstiger 800C. Vid lägre 
temperaturer kommer reaktionen istället att förskjutas åt andra hållet. Kvävgas i ugnen har 
egentligen ingen nytta för reaktionerna eftersom det är en inert gas. Kvävgas behövs istället 
för att en tillräckligt stor gasvolym skall uppnås i ugnen. Resultatet blir att luft kan användas 
till exempel vid förbränning av kol för att erhålla den tillräckliga gasvolymen. 
Smält slagg och råjärn rinner slutligen ner i stället, varifrån de kan tappas. Råjärnet håller en 
temperatur på 1350-1450C medan slaggen normalt ligger 50-100C över. 
 

 
Fig. 4 Masugn i genomskärning 

 
Figur 4, ovan visar en sektion av masugnen som fryst under gång. Här framstår en kohesiv 
zon med ett utseende som liknar ett upp och ner vänt V. Gaserna passerar horisontellt genom 
koksfönstren vilket gör att permeabiliteten förbättras. Bildandet av koksfönster är resultatet av 
att pellets och koks chargeras lager för lager och inte som en blandning. Under formnivån är 
koksbädden mycket kompakt eftersom den flyter på smältan. Ovanför formnivån är bädden 
betydligt lösare packad beroende på gaserna som stiger uppåt. Koks med mindre storlek 
ackumuleras framför formorna.[3] 
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Tillsatser 
 
Koks 
 
Funktionen är främst att ge tillräcklig värme i ugnen och fungera som reduktionsmedel. 
Koksen skall dessutom bära upp beskickningen då den blir mjuk i smältzonen, samt ha en 
uppkolande effekt på råjärnet.[1] 
 
Olja  
 
Tillsätts eftersom att koks är ett relativt dyrt material. Genom tillsats av olja i formorna kan 
koksbehovet sänkas och därigenom kostnaderna.  
 
Kol 
 
Tillsätts med samma förutsättningar som olja, för att minska användningen av koks. 
 
Slaggbildare 
 
Den huvudsakliga uppgiften är att ta upp föroreningar från malmen och binda de i slaggen. 
För att lyckas krävs rätt sammansättning och proportioner mellan olika slaggbildare. Exempel 
på slaggbildare kan vara kalk, kvartsit eller LD-slagg. 
 
Utgående material 
 
I toppen av ugnen tas processgaserna ut. I gasen följer stoft, vilket är material som lyfts ut av 
masugnsgaserna. Innehållet består till största del av fint koksmaterial och malm samt 
eventuellt fina fraktioner av andra chargerade material. Toppgasen innehåller främst kväve, 
kolmonoxid, koldioxid, vätgas samt vatten. 
På producerat råjärn ställs krav. Föroreningar i järnet får ej överstiga vissa bestämda halter, 
exempel på detta är fosfor och svavel. En viss uppkolning av järnet skall ha skett för att sänka 
smälttemperaturen. Vissa legeringsmetaller tas ej bort helt. Kisel och mangan finns kvar till 
viss del eftersom de tycks ha en positiv inverkan på de efterföljande stegen.[1] 
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Slagg  
 
I de flesta metallurgiska processer är slagg mycket mer än bara en oönskad biprodukt. 
Slaggen skall fungera som en upptagare av föroreningar såsom alkaliföreningar samt svavel. 
I masugnsprocessen strävar alla efter att erhålla så små slagg volymer som möjligt. Fördelar 
som sänkta kostnader för produktion, högre produktivitet och ökad kvalité på råjärnet 
eftersträvas. En låg volym kan dock ställa till vissa problem. Det kräver till exempel att 
operatören har bra kontroll på både råmaterial kvalitén och processen. Låga slaggvolymer har 
främst åstadkommits genom att sänka gråbergsinnehållet i beskickningen. 
En minskad slaggvolym har lett till att halten föroreningar i ingående material inte får vara 
lika höga som tidigare. Även slaggkemin har varit tvungen att förbättras samt att vissa 
processutvecklingar har genomförts. Utöver detta ställs även krav på slaggen med avseende 
på smälttemperatur och viskositet. Slaggen måste ha en smälttemperatur som är så låg att 
slaggen är flytande vid råjärnstemperaturen. Viskositeten skall vara så låg att slaggen utan 
problem rinner ut ur masugnen. Oavsett kvalitén på den bildade slaggen måste den tas 
omhand. Att lägga på deponi är inte längre ett alternativ utan mycket arbete läggs nu på att 
hitta områden där slagg kan användas som råvaror. Ett exempel är i cementframställning och 
ett annat är som vägfyllnads material. Generellt kan fyra olika typer av slagg beskrivas i 
masugnsprocessen. 
 
Primär slagg; Bildas av gångarter och slaggbildare i järnbärande material. 
Boshslagg; Är primärslaggen efter att den har löst upp alla tillsatta material chargerade från 
toppen. Denna innehåller även aska. 
Formslagg; Bildas från aska som kommer från materialen som förbränns framför formorna. 
Slutslagg; Erhålls som en blandning av boshslagg och formslagg. Slutslaggen brukar normalt 
ha en smälttemperatur på ungefär 1400-1450C. Basiciteten kan variera från 0,9-1,2 beroende 
på hur processen körs. [2] 
 

 
Fig. 5 
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Experimentmasugnen  
 
Behovet av en möjlighet att testa metallurgin i nya pellets, större än laboratorieskala, men 
mindre än fullskala har blivit allt tydligare under de sista 15 åren. Detta gjorde att LKAB 
beslutade sig för att under 1996 bygga den första experimentmasugnen (EBF) i sitt slag för en 
kostnad av 52 MSEK. Experimentmasugnen gör att riskerna före ett fullskaletest minskas, 
vilket leder till att utvecklingen runt nya pellets går betydligt fortare än tidigare. Ugnens 
volym är 8,2 m3 med en diameter vid stället på 1,2 meter. Från formnivå upp till toppen är 
avståndet 6 meter. Tre formor finns placerade runt ugnen med 120 graders förskjutning, 
Diametern på formorna är 54 mm vilket gör det möjligt att injicera kol, olja eller andra 
material i ugnen. 
Blästerluften förvärms till mellan 1170-1250C genom två värmeapparater innan den går in i 
ugnen. Värmeapparaterna är två pebblesugnar vilka innehåller små aluminiumoxidkulor. 
Kulorna lagrar värme när gasolbrännarna körs vilket sedan överförs till blästern när den blåses 
igenom. Teoretiskt sett är ugnarna beräknade att kunna leverera blästerluft som håller ända 
upp till 1300C, vilket är högre än vad de flesta andra varmluftsapparater klarar av. 
Råmaterialsystemet som förser ugnen består av fyra behållare som kan hålla pellets eller 
sinter. Utöver dessa finns en behållare för koks och två små behållare för slaggbildare. 
Material från respektive behållare vägs separat för att förbereda ett önskat beskickningsrecept. 
Materialet som skall chargeras transporteras till toppen med hjälp av en skip. Här slussas 
materialet in genom en tryckutjämnings ficka eftersom att ugnen körs med övertryck. 
I toppen av ugnen sitter uttaget för toppgas. Gasen går först till ett stoftfilter och sedan till en 
venturiskrubber för att slutligen tvättas i en våtelektrostatiskt avskiljare. I sista steget facklas 
toppgasen. Ugnen har ett tapphål till skillnad från större ugnar som kan ha flera. Hålet öppnas 
med en tryckluftsborr och sätts efter tappning igen med lera. Metall och slagg tappas 
tillsammans och säljs efter analys till externa kunder. 
Schaktsonder finns placerade på tre olika nivåer i ugnen. Två sonder är horisontellt placerade 
medan en sond är placerad snett nedåt. Olika toppar kan användas på sonderna beroende på 
om det är materialprov eller gasprov som skall provtas. Även temperaturen i ugnen kan mätas 
genom sondning.[4], [5], [6] 
 

 
Fig. 6 Experimentmasugnen med dess tre sonder 
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Råmaterialet som chargeras i ugnen produceras normalt innan en försökskampanj startar. Om 
egna försök körs tas pelletsen normalt från något av LKAB:s egna pelletverk. 
Experimentmasugnen är ett mycket känsligt verktyg för att upptäcka olika egenskaper för 
olika pellets. Den relativt lilla volymen gör att ugnen kan gå från normala värmenivåer till 
väldigt kalla nivåer på mindre än 6 timmar. Responstiderna på denna ugn blir betydligt 
kortare än för en masugn i fullskala vilket gör att gränserna kan testas till exempel med 
avseende på bränslemängd. 
 

 
Fig. 7 

 
När ugnen skall stannas finns en möjlighet att snabbkyla genom injektion av kvävgas. Denna 
tas in från toppen och leds ut via formorna. Metoden hindrar värmefronten från att stiga uppåt 
och på så sätt stannar reaktionerna. Efter mindre än en timme håller gasen som lämnar ugnen 
en temperatur som är lägre än 1000C. Efter cirka 8 timmar kommer gasen att ha en 
temperatur på mindre än 600C. Kylning med kvävgas används under cirka två veckor innan 
ugnen kan grävas ur. Vid utgrävningen dokumenteras varje lager med foto samt videokamera. 
Ett antal prover tas ut på förbestämda platser från varje lager. Materialet skickas sedan för 
kemisk analys eller gjuts in för analys, antingen i optiskt mikroskop eller genom svepelektron 
mikroskop. 
 
Kontinuerliga mätningar från experiment masugnen 
 
Toppgastemperatur och sammansättning mäts kontinuerligt under drift. Även temperaturen 
precis över beskickningen mäts samt temperaturen längs väggarna. Trycket mäts på fem olika 
nivåer i ugnen med två punkter vid varje nivå. Även hastigheten med vilken beskickningen 
sjunker registreras. Jämfört med en vanlig masugn kommer ett par skillnader att erhållas. 
Mekaniska trycket på beskickningen kommer att vara lägre på grund av att ugnen är betydligt 
mindre än normalt. Här fås kortare järn och gasuppehållstider. Även detta beror på storleks 
skillnaden. Värmeförlusterna i experimentmasugnen är ungefär tre gånger så stora som i en 
normal masugn. Anledningen är att förhållandet mantelyta/volym är betydligt större på 
experimentmasugnen än på en normalstor ugn. Värmeförlusterna gör att isoleringstegel 
används i hela ugnen och vattenkylning används endast för formor och rast. Tappningstiderna 
blir betydligt kortare på grund av den mindre volymen. En tappning tar cirka 5-15 minuter. 
Slutligen erhålls en metall med något lägre temperatur samt ett något högre kisel innehåll. 
Trots skillnaderna fungerar ugnen under mycket realistiska reduktions förhållanden. 
Störningar såsom kanalbildning, alkalicirkulation, påkladdningar samt upphängningar är 
problem som även dyker upp i denna ugn. 
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Alkalis inverkan på masugnen 
 
Historia 
 
Det är sedan en lång tid känt att alkali i en masugn kan bidra till ett antal problem. 
Även om inget namn var satt på problemen så beskrevs symptomen tidigt. Ett av de tidigaste 
arbetena inom området är från 1845 skrivet av Bunsen. Han gjorde försök på bildningen av 
alkalicyanider i masugnen. 1882 beskrev Bell problemet mera specifikt. Han beskrev halter av 
alkali i toppgasen från masugnen, 29,11g/m3 alkali och 15,06 g/m3 CN. Bell gjorde ett 
uttalande som trots nutidens moderna och avancerade instrument står sig mycket bra än idag. 
�Det är ingen tvekan om att den uppåt stigande gasen är mer eller mindre laddad med 
alkaliånga. En betydande mängd av detta kondenserar på de kallare fasta materialen som 
fyller ugnen. Det kondenserade materialet transporteras sedan ned till de varmare zonerna 
vilket leder till en ackumulation i de nedre nivåerna av ugnen�. 
1916 skrev Catlett en artikel där han tog upp och beskrev den då viktigaste biprodukten från 
masugnen, nämligen KCN. Närmare 6 ton på varje producerat 100 ton råjärn kunde vara i 
form av KCN. Han beskriver att ett utbyte på 80 % är fullt acceptabelt och med ett pris på 
ungefär 100£ per ton resulterade KCN produktionen i rätt stora pengar.  
Omkring 1930-talet slutar artiklar samt forskning att handla om kalium i masugnen. 
Det svalnade intresset beror helt enkelt på framgångarna inom den kemiska industrin, vilka 
lett till att kalium inte längre behöver produceras i masugnar. Alkali var inte något som ansågs 
vara ett problem utan användes istället flitigt för att få bort påkladdningar i form av NaCl. 
Tillsatsen av klorid var ett effektivt sätt att göra detta men i kombination med natrium, en 
mindre bra idé. Klorider kan även idag tillsättas för att motverka påkladdningar men då i form 
av CaCl2.[11], [12] 
 
Problem 
 
Alkali kan leda till problem med permeabilitet samt ojämn rörelse av chargerat material. 
Resultatet blir en minskad produktion samt en varierande kvalité på det tillverkade järnet. 
Alkali bidrar dessutom till att påkladdningar bildas på masugnens infodring vilket minskar 
dess volym. Minskningen leder i sin tur till en förhöjd gashastighet i masugnen samt en ökad 
stoft/sot fraktion i avgaserna. När påkladdningar släpper från masugnsväggen och ramlar ned i 
ugnen erhålls en plötslig temperatursänkning. Energi krävs för att smälta den stelnade delen, 
vilket gör att omgivningens temperatur sjunker. Ofta koncentreras studier på kalium trots att 
även natrium finns närvarande. Anledningen är ofta att halten kalium är högre än halten 
natrium. Kalium har dessutom lägre smältpunkt samt kokpunkt. 
Alkali tillförs masugnen i form av komplexa silikater, antingen från gråberg eller koksaska. 
Halten alkali i ingående material är normalt mindre än 0,5 viktprocent. Silikaterna är stabila 
som föreningar och sönderdelas inte innan temperaturer runt 1500C har uppnåtts. Vid denna 
temperatur sker sönderdelningen ofta enligt reaktion 18. 
 

6CO(g)2Si2K(Na)(g)6C)SiO(Na2K 322   (18) 
 
Reaktion styrs främst av partialtrycket CO samt temperaturen. Alla silikater kommer inte att 
reagera utan en stor del kommer att lämna masugnen i slaggen. Detta kan förklaras med att 
reaktionstiden inte är tillräcklig. Från ett syrepotentialdiagram, se figur 8, blir det även tydligt 
att alkalisilikater är betydligt motståndskraftigare mot reduktioner än vad oxider och 
karbonater är. 
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Fig. 8 Syrepotentialdiagram 

 
Bildad alkaligas kommer att transporteras uppåt med reaktionsgasen i masugnen och viss 
bildning av cyanider erhålls på grund av den höga kvävepotentialen i gasen. Bildandet av 
KCN(g) kan ske enligt reaktion (19).[3] 
 

2KCN(g)2N2C2K(g) 2   (19) 

 
Här noteras att KCN(g) omvandlas till vätskefas när temperaturen understiger 1625C.  
Utifrån ett syrepotentialdiagram, Fig. 9 fås att cyanider är mer stabila än oxider. Trots detta är 
de mycket ostabila i närvaro av kisel oberoende av halt samt temperatur. 
 

 
Fig. 9 Syrepotentialdiagram 

 
I schaktet på masugnen är förhållandena sådana att omgivningen är tillräckligt oxiderande 
samt att temperaturen är under 1000C, vilket leder till att cyaniderna reagerar vidare och 
bildar stabilare karbonat föreningar enligt reaktion (20).[3] 
 

5CO(g)(g)NCOK(g)4CO2KCN(l) 2322   (20) 
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Kalium och natriumkarbonater smälter vid 850C samt 901C. Karbonater kan tillsammans 
med icke reagerade cyanider fastna på chargerat material och följa med nedåt i ugnen och 
förångas igen.  
Rescirkulationen och ackumulationen av alkali sker troligtvis inom temperaturintervallet 700-
1200C, ovanför området där slaggbildningsreaktionerna äger rum.  
När materialet som håller alkalipartiklar närmar sig de nedre delarna av ugnen reduceras 
karbonaterna igen och alkaligas erhålls återigen enligt reaktion (21). 
 

(g)2CO2K(g)CO(g)COK 232   (21) 

 
Den nu bildade alkaligasen stiger ytterligare en gång uppåt i ugnen för att oxideras och 
rescirkulationen är fullbordad. Icke reagerade karbonater kan fås i slaggen eller konverteras 
till cyanider.[10] 
 

 
Fig. 10 Förenklad bild på kaliumcirkulationen i masugnen 

 
Sönderfall av sura pellets 
 
I lågtemperatur tester för sönderfall med sura pellets har det visats att alkali påverkar pelleten 
på ett negativt sätt. Detta tros bero på att alkali fungerar som en katalysator för ytreaktionen 
när hematit bildar magnetit. En för kort anpassningstid gör att krafterna från ombildning ger 
sprickbildning, vilket i sin tur leder till sönderfall. Teorin stöds av att stora K+ joner skulle ha 
mycket svårt att diffusera in i ett tätpackat hematit gitter utan att öppna upp det.[9] 
 
Alkaliinverkan på koks  
 
Det har visats i ett antal artiklar att alkali påskyndar sönderfallet av koks främst genom att 
accelerera Boudouard reaktionen vilken beskrevs tidigare som reaktion (16). 
Sönderfallet av koks ökar genom att alkali sänker aktiveringsenergin för reaktionen och driver 
den åt höger. 
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Nedan visas bilder på koks som behandlats i en ugn vid temperaturen 1800F. Koks utan 
inverkan av alkali behandlades under 60 och 180 minuter. Koks som behandlats med alkali 
kördes i ugnen under 10, 30, 60 samt 180 minuter. Bilderna nedan visar på skillnader i 
sönderfall för alkalipreparerad koks jämfört med vanlig koks.[11], [12] 
 

 
Normal koks. 

 

 
Normal koks. 

 
Fig. 11 60 minuter Fig. 12 180 minuter 

 
Alkalipreparerad koks 

 

 
Alkalipreparerad koks 

 
Fig. 13 10 minuter Fig. 14 30 minuter 

 
Alkalipreparerad koks 

 

 
Alkalipreparerad koks 

 
Fig. 15 60 minuter Fig. 16 180 minuter 

 
Efter 60 minuter var koksbitarna som behandlats med alkali helt förvandlade till aska. Den 
vanliga koksen hade fortfarande 51 % av sitt kol innehåll kvar efter att ha körts i 180 minuter 
under 1800F. 
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Minimering av alkaliinverkan 
 
De åtgärder som kan göras för att minska de negativa effekter som alkali har är bland annat att 
öka upptaget genom att sänka slaggens basicitet, vilket förklaras genom termodynamik. I 
slagger med låg basicitet är kiselaktiviteten låg. Detta tycks motverka reduktionen av 
alkalikiselkomplex. Problemet med att sänka basiciteten är att svavelreningen försämras i takt 
med att basiciteten sänks. För att öka alkalireningen samt bibehålla svavelreningen kan 
slaggvolymen istället ökas.[3] 
 

 
Fig. 17  Sambandet mellan slaggbasicitet (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3) och halten K2O i slagg från olika masugns 

processer 
 
Från ett syrepotentialdiagram, se figur 18, framgår att magnesiumoxider och kalciumoxider 
bildar stabilare kiselkomplex än vad kalium och natrium gör. Resultatet blir att kalcium, 
magnesium komplexen bildas först. Slutligen finns inte tillräckligt med kisel för att reaktion 
med alkali skall ske.[3] 
 

 
Fig. 18 Syrepotentialdiagram 
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Bildning av påkladdningar 
 
De påkladdningar som bildas inne i masugnen kan variera både i struktur, sammansättning 
och var de bildas. Vanligtvis indelas påkladdningarna i två grupper, laminerade respektive 
icke laminerade påkladdningar. De laminära påkladdningarna består av flera lager järn samt 
beskickningsmaterial rikt på alkali. Den troliga bildningsmekanismen tros vara att 
kaliumcyanid oxideras av Fe2O3 till K2O och metalliskt järn. Den bildade kaliumoxiden bildar 
en tjock slagg som fäster på masugnens insida. På slaggen fäster sedan partiklar från 
beskickningsmaterialet såsom fines samt koksmaterial. K2O som bildas genom reaktionen 
sätter sig på det tunna lagret av metalliskt järn vilket gör att processen kan fortsätta. De icke 
laminerade påkladdningarna tros bildas genom att en snabbt stelnande smälta sammanbinder 
chargerat material med infodringen. Detta kommer att leda till att en hängande påkladdning 
bildas. Påkladdning hänger kvar tills den blir för stor och slutligen ramlar ned med störningar 
i processen som följd. 
En annan möjlighet för bildning av denna typ av påkladdningar är reaktioner mellan den 
uppåtstigande gasen, koks, järnoxid samt metalliskt järn i beskickningen. Troligtvis bildas 
påkladdningarna genom att kaliumoxid reagerar med koldioxid och bildar kaliumkarbonat. 
Detta fastnar sedan på infodringen tillsammans med fina partiklar från det chargerade 
materialet. 
Studier har visat att den icke laminära bildningen av påkladdningar kan ske i tre steg. 
 
 Bildande av hårda alkalirika sektioner som håller låga järnhalter, sker under 10 till 20 

dagar 
 Avlagringar på de ovanstående sektionerna främst av finkornigt material, till största del 

bestående av kol från sönderdelningen av kolmonoxid, koks samt zink. 
 Hängning av beskickningen på toppen och framför påkladdningen. Cyanider upptas ej 

som de egentligen skulle ha gjort i dessa temperaturintervall utan tar istället form som 
karbonater, silikater eller alkali-aliuminiumsilikater.[10] 

 

 
Fig. 19 Föreslagen påverkan av kalium under bildning av påkladdning i masugnen 
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CaCl2 och dess inverkan på påkladdningar 
 
Försök har visat att en tillsats av CaCl2 leder till en ökad halt av alkali i slaggen. Mekanismen 
är fortfarande okänd men vissa teorier finns. Smält och kokpunkt för CaCl2 är 772C samt 
1935C. Motsvarande värden för KCl är 771C samt 1437C. Från försöken har det visats att 
klorider och cyanider av natrium och kalium är fullt lösliga i varandra. Bildandet av en 
lösning innehållande CaCl2-KCl-NaCl-Ca(CN)2-KCN-NaCN ger att smältpunkter och 
ångtryck blir lägre än för det motsvarande rena ämnet. Om problemen i masugnen beror på 
kondensation av cyanid i flytande form borde en tillsats av CaCl2 förvärra detta. 
Om fallet är att påkladdningar hindrar beskickningen och gasflödet, kan anledningen vara att 
cyanider och karbonater binder material. Då skulle i sådana fall en reaktion kunna ske med 
CaCl2 och bilda föreningar i flytande form med lägre smältpunkt. Om detta sker kommer 
påkladdningarna att kollapsa och ramlar ned. Ett sådant förlopp skulle kunna leda till förhöjda 
alkalihalter vid tappning av slagg.[13] 
 
Påverkan av infodringen beroende på alkali 
 
K2O som bildar påkladdningar på infodringen kan reagera med SiO2 och Al2O3 i teglet och 
bilda komplexa kalium/aluminiumsilikat (Kaliophilite samt Leucite) i en process som liknar 
slaggbildning. När påkladdningen sedan släpper kan vissa delar av teglet släppa till följd av 
porbildning där kaliumcyanider reagerar och reducerar oxiderna i teglet.  
Bildningen av (Kaliophilite) kan ske enligt följande reaktion, se (22). 
 

  (22)                           2C2SiOOAlO2K2COSiO
3

8
2SiOO3Al

3

2
4K 23222232 

 
Följande mekanismer brukar användas för att beskriva hur infodringarna i masugnar förstörs. 
 
 Kolmonoxid kan sönderfalla och bilda koldioxid och kol. De föreningar som fungerar som 

katalysator för denna reaktion är främst hematit, magnetit samt järnkarbider. Kol som 
ackumuleras ger en intern spänning i teglet som tillslut blir större än dess hållfasthet. 
Resultatet blir att infodringen tillslut spricker. 

 Zink som cirkulerar i masugnen kan även det leda till att infodringen påverkas. Zink har 
egenskapen att aktivera föreningar i infodringen vilket i sin tur leder till icke önskvärda 
reaktioner samt sönderfall av kolmonoxid. 

 Under masugnsdrift sker en transport av alkaligaser genom masugnen. Dessa kan 
kondensera och i flytande form binda material till infodringen. 

 
Produkten från reaktionen mellan kalium och aluminiumsilikat genomgår under bildandet en 
volymförändring på ungefär 40 %. Eftersom alkaligaserna går igenom stora delar av 
infodringen får denna volymändring svåra följder om den sker en bit in i teglet. Resultatet blir 
att bitar ramlar bort från infodringen. Studier har visat att K2CO3 leder till allvarligare 
sprickbildning än vad KCN gör. Detsamma gäller vid jämförelser mellan Na2CO3 och NaCN. 
Följande ekvationer, (23), (24), beskriver hur kaliumgas kan reagera och bilda föreningar som 
genomgår en volymökning.[15] 
 

2C(s)l)(s,COK3CO(g)2K(g) 32 
 

(23) 

 



 24 

C(s)(s)SiOOKCO(g)SiO2K(g) 222   (24) 

 
Ökning av alkaliuttaget i slaggen 
 
Att öka alkaliuttaget i slaggen kan göras på ett antal sätt. Deaktivering av alkali i 
beskickningen innebär att stabila silikatkomplex skall bildas genom att använda silikater med 
stor specifik yta. Tillsats av olivin kan vara fördelaktigt genom att det sänker aktiviteten hos 
alkalisilikaterna. Omvänd chargering innebär att mer koks chargeras längs väggarna för att 
undvika att påkladdningar bildas. En lägre flamtemperatur är att föredra eftersom att en hög 
flamtemperatur ökar reduktionen av alkalisilikater vilket gör dem mycket svåra att få ut i 
slaggen. Ett bra sätt att få bort alkali har visat sig vara tillsats av finkrossat grus(-10mm) som 
håller en hög halt SiO2. Gruset blandas i beskickningen tillsammans med slaggbildarna. 
Ett grus som är större (25-50mm) kommer inte att få lika stor yta vilket leder till att 
reaktionerna går långsammare. Värme kommer då inte att absorberas lika snabbt och en 
förångning av kalium kan erhållas utan att reaktion med SiO2 hunnit ske. Ett annat sätt att 
tillföra kisel till beskickningen är att blanda sinter med kiselhaltig sand. Blandningen ökar 
dessutom sinterns hållbarhet, speciellt i mediumtemperatur området.[9], [10] 
 
Kaliumföreningars stabilitet 
 
Genom att använda sig av termodynamiska stabilitetsberäkningar kan slutsatser dras angående 
stabiliteten för olika kaliumkomplex.[10] 
 
K2SiO3 
 
Vid temperaturer under 1100C blir förening stabil relativt kalium i gasfas eller vätskefas. 
Från 777C till 977C kommer föreningen att närvara i vätskefas. En bildning av detta 
komplex i närvaro av andra oxider, speciellt kalciumoxider och aluminiumoxid, gör att en 
lösning med en mjukningstemperatur under 977C kan bildas. Reaktioner som kan spela en 
avgörande roll vid bildning av påkladdningar är följande, se 25 till 28. 
 

C1100T; C(s)(l)SiOKCO(g)(s)SiO2K(g) 322   (25) 

C977TC;1100 CO(g)(l)SiOKCO(g)(s)SiO2K(g) 322   (26) 

C777TC977 ; CO(g)(s)SiOKCO(g)(s)SiO2K(g) 322   (27) 

C777T ; CO(g)(s)SiOKCO(g)(s)SiO2K(l) 322   (28) 
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K2CO3 
 
Över 1000C är denna förening instabil och reduceras till metalliskt kalium. Under 1000C 
reagerar kalium med koldioxid och bildar kaliumkarbonat. Från 770C - 1000C sker 
reaktionerna i gasfas och under 770C sker reaktionen mellan kalium i flytande fas och 
koldioxid i gasfas. Karbonaten kommer att existera främst i gasströmmen. Vid reaktion med 
beskickningen kommer den stabilare silikatföreningen att bildas. Stabiliteten av K2CO3 
bestäms från följande reaktioner (29 till 32). 
 

C1100T; 2C(s)(l)COK3CO(g)2K(g) 32   (29) 

C901TC;1100 CO(g)(l)COK(g)2CO2K(g) 322   (30) 

C770TC;901 CO(g)(s)COK(g)2CO2K(g) 322   (31) 

C770T; CO(g)(s)COK(g)2CO2K(l) 322   (32) 

 
K2O 
 
Denna förening är helt instabil vid temperaturer högre än 770C. Vid temperaturer under 
denna reagerar K2O och bildar K2SiO3 om kiseloxid finns närvarande. I frånvaro av kiseloxid 
bildas K2CO3 istället. K2O reagerar inom de olika temperaturintervallen enligt följande. 
Stabiliteten av K2O bestäms från följande reaktioner (33 till 35). 
 

C1100T; C(s)O(s)K2CO(g)2K(g) 2   (33) 

C770T;1100 CO(g)O(s)K(g)2CO2K(g) 22   (34) 

C770T; CO(g)O(s)K(g)CO2K(l) 22   (35) 

 
Utöver ovanstående reaktioner kan K2O även förekomma i masugnen i form av kalcium-
kalium-aluminiumsilikater, 2CaO-K2O-Al2O3-4SiO2. Dessa komplex förklarar till viss del 
varför även relativt basiska slagger kan binda till sig K2O. Anledningen är att dessa komplex 
är stabilare än alkalisilikater. 
 
KCN 
 
Bildas i masugnen vid temperaturer över 1625C genom reaktion mellan kol och kväve. 
Bildningen sker enligt reaktion (36). 
 

KCN(g)0,5NC(s)K(g) 2   (36) 

 
Under 1000C reagerar KCN med koldioxid och bildar K2CO3 enligt reaktion (37). 
 

5CONCOK4CO2KCN(g) 2322   (37) 

 
KCN kan även reagera med kiseloxid för bildning av alkalisilikater om förhållandena är de 
rätta. Även om cyaniderna är instabila i förhållande till karbonater och silikater så återfinns 
cyanider ibland i toppgasanalyser. 
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Ytbeläggning av pellets 
 
Vid utgrävningar av LKAB:s pilotmasugn har det vid flera tillfällen visat sig att material har 
kladdat ihop samt fastnat på infodringen i de mellersta och nedre delarna av ugnen ovanför 
den kohesiva zonen. Som i tidigare diskussion kan kladdningen leda till att den annars lugna 
sjunkningen av material i ugnen störs. I värsta fall kan beskickningen fastna och bli hängande. 
Detta följs sedan av en plötslig sjunkning när beskickningen släpper vilket kan resultera i 
skador på ugn och infodring. Ett annat problem som kan uppstå är att gaskanaler bildas vilket 
leder till att gasen som skall reducera materialet tar en genväg, vilket gör att ett dåligt 
gasutnyttjande erhålls. Ett dåligt gasutnyttjande leder i sin tur till att bränsleåtgången ökar och 
därigenom även kostnaderna. Genom att täcka pelletsytan med ett material som minskar 
kladdningen är det möjligt att minska problemen med bland annat kanalbildning. Ytterligare 
fördelar kan erhållas beroende på med vilka material som pelleten beläggs. Det kan vara 
möjligt att en mer homogen slaggbildning äger rum jämfört om slaggbildare tillsätts från 
toppen av ugnen som styckeformigt material. Problemet med att tillsätta slaggbildare som 
styckeformigt material från toppen är att det lokalt i ugnen kan bli väldigt basiskt eller väldigt 
surt. Genom ytbeläggning kan en mer likformig kohesiv zon förväntas vilket kan leda till en 
ökad permeabilitet i de kohesiva lagren. Beläggningen kan också leda till att alkali tas upp på 
ett effektivare sätt. Genom ytbeläggning av pellets med ett surt material kan en högre halt 
alkali erhållas i slaggen beroende på att alkali upptas av ytbeläggningen och bildar stabila 
silikatkomplex. Ett ökat upptag skulle kunna leda till att återcirkulationen samt alkali 
anknutna problem minskar. Metoden med ytbeläggning har funnits sedan tidigare, främst 
inom direktreduktions processer (DR). Här har metoden använts för att minska kladdningen 
mellan direktreducerat järn i fast form. Det mycket viktigt att redan reducerat järn inte bildar 
aggregat och blockerar flödet av material. I masugnen framställs järnet i flytande form vilket 
har lett till att kladdningen av material fram till rätt sent inte har ansetts som ett problem. 
Problemen uppmärksammades först när strävan efter att minimera bränsleåtgången ökade.[16] 
 
Teorin bakom ytbeläggningen 
 
Mekanismen bakom kladdning under reduktion av järnoxider beror till största del av att 
nyreducerade järnytor på pelletytorna sintrar ihop med närliggande pellets i kontaktytorna. Ett 
sätt att förhindra detta är att hålla isär ytorna på pelleten. Detta uppnås genom att ytbelägga 
pelleten med ett material som är inaktivt under reduktionen. 
 

 
Fig. 20 Till höger på bilden visas en ytbelagd pellet (mörkgrått lager på ytan). Till vänster i bilden visas en icke 

ytbelagd pellet. Tjockleken på lagret varierar från 0 till 0,1mm. Skalan är 600m (Sterneland, jönsson.) 
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Bildningen av så kallade whiskers har varit ett annat sätt att beskriva mekanismen bakom 
kladdning. Genom att ytbelägga kulan erhålls ett slagglager av oxider på ytan. Bildade 
whiskers dras då mot oxiderna och kladdningen reduceras till viss del.[23] 
 
Val av ytbeläggningsmaterial 
 
En stor mängd material kan användas för att ytbelägga. Mängden som tillsätts är mycket liten 
men tillräcklig för att förhindra kladdning. Materialen som används måste uppfylla vissa krav. 
 
 Materialet skall vara kemiskt och fysikaliskt inaktivt i delarna av ugnen där kladdning inte 

är önskvärt 
 Skall ha stark vidhäftning så att det sitter kvar på kulan. 
 Bestå av fina partiklar av en bestämd partikelstorlek 
 Tillgängligt lokalt till ett lågt pris. 
 
När det gäller ytbelagda DR pellets sker ytbeläggningen redan vid pelletsverket. Delar av 
ytbeläggningen skall bestå av någon sorts bindemedel för att materialet skall torka och fastna 
på ytan, exempelvis någon sorts lera. Det bästa som kan hända vid beläggningen är att hela 
pelleten täcks med ett tunt lager. Detta kan dock vara svårt att åstadkomma i praktiken. 
Normalt sätts 2-2,5 kg/ton pellet på DR pellets. På masugnspellets fördubblas mängden. 
Utöver mindre tendens till kladdning har tester även visat att stoftmängden från 
masugnsprocessen körd på ytbelagda pellets blev mindre. Detta tros bero på två saker. 
Ytbeläggningens bindande egenskaper gör att fina partiklar inte lossnar, samt att en bättre 
gasdistribution erhålls. Mindre påkladdningar gör att masugnsvolymen ej minskar, vilket 
leder till en mer likformig samt lägre gashastighet. Resultatet av den sänkta gashastigheten 
blir mindre lösryckta partiklar.[16] 
 
Kaolin 
 
Denna lera är ett av de viktigaste industri lermineral som finns. Leran bryts i ett flertal länder 
och består till största del av kaolinit,(Al4Si4O10(OH)8. 
När kaolinit upphettas avgår fukt mellan 400-525C. Över den temperaturen finns dock två 
till tre procent vatten kvar bundet som kristallvatten, vilket avgår stegvis mellan 750 � 800C. 
En välordnad kaolinit kan behålla sin hexagonala struktur även över 600C. En kaolinit som 
har sämre ordning tappar ofta sin struktur när OH avgår. 
Mellan 900-1000C grader sker en exoterm reaktion och -Al2O3 kristalliserar under ett långt 
temperatur intervall. I detta temperaturintervall fås också en början till bildning av 
mullit(Al6Si2O13). En fortsatt uppvärmning till 1250C visar att en fortsatt bildning av mullit 
erhålls. Bildandet sker upp till 1300C där en exoterm reaktion kan iakttas och en övergång 
sker till bildning av Kristobalit. Tidigare försök visar att zink, magnesium och järn leder till 
en ökning av mullit bildning medan natrium, kalium, titan samt tenn motverkar bildning. Det 
är också visat att Kalium reducerar bildningen av Kristobalit.[17] 
Strukturellt sett är kaolin uppbyggt i skikt där tetraediskt SiO4 binder genom syre till 
gibbsitiska lager av OH oktaedriskt ordnade mot Al3+. Dessa lameller är neutrala och binder 
till varandra genom svaga van der Waals�s bindningar. Mineralet bildar tunna rombiska eller 
hexagonala flak, oftast i leraktiga massor. 
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Fig. 21 Kaolinitstruktur. 

 
Elektrostatiska egenskaper 
 
Kaolin beskrivs oftast som neutralt, men studeras strukturens olika dela var för sig får SiO4 
lagret en pH-oberoende laddning medan gibbsitlagret samt Al(OH) och Si(OH) på kanterna 
får en pH-beroende laddning. Vissa teorier pekar mot att syreatomerna i basplanet av SiO4-
lagret är hydrofoba medan ytan och kanterna av det oktaedriska lagret är hydrofila. 
Normalt betraktas kaolin som hydrofilt. 
Enskilda kaolinpartiklar är små hexagonalt formade lameller, där kanten anses ha en negativ 
laddning och ytan en positiv. Skillnaden i laddning leder till en attraktion mellan kant och yta, 
vilket kan ses då små lameller ofta fäster på kanten till större. En sänkning av pH kommer att 
neutralisera lamellytorna och på så sätt dispergera materialet. Detta ger att en sänkning av pH, 
sänker viskositeten på en slurry av Kaolin.[17] 
 

 
Fig. 22 SEM bild av kaolinit. Bilden till vänster visar tydligt en hexagonal struktur medan den högra visar en 

mindre kristall som troligen är elektrostatiskt fäst vid lamellytan på en större kristall.[22] 
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Fig. 23 Kaolinite medi hexagonal struktur som täcker en kvartsitkärna [20] 
 

 

Titanpåverkan 
 
Stället är det mest exponerade och påverkade området i masugnen. Här sker den största 
kemiska attacken, upplösning av infodring samt flöde av metall och slagg. Området utsätts 
dessutom för de största termiska spänningarna. Ovanstående parametrar är saker som normalt 
avgör hur länge en masugn kan drivas utan stopp för exempelvis reparationer av infodringen. 
Ett stopp av en masugn är något som ställer till både tekniska och ekonomiska problem. 
Förbrukningen av eldfast material brukar ges ett medelvärde på 10 kg per producerat ton stål. 
Ungefär 2-4% av totala kostnaden för stålproduktionen utgörs alltså av eldfast material. 
Mycket jobb läggs på att hitta lösningar för att minska nötning och förslitning på masugnen 
för att på så sätt förlänga produktionstiden. Det första kravet som ställs på infodringen är att 
om slaggen är basisk måste även infodringen vara det. En basisk slagg och ett surt 
infodringsmaterial kan leda till icke önskvärda reaktioner. En slagg med ett stort innehåll av 
CaO kan exempelvis reagera med en infodring som  har ett högt SiO2 innehåll.  
Ett sätt för att minska nötningen på infodringen är användning av Ileminit. Materialet är 
naturligt bärande av titan och kan på kemisk samt termisk väg bilda mycket stabila 
titankarbonitrider (TiCxN1-x). Föreningarna kan sätta sig på skadade områden och bilda en 
skyddande yta. TiO2 innehållet i Ileminit påverkar inte bara hållfastheten på infodringen, utan 
även slaggen. En högre viskositet genom bildning av intermediära oxider erhålls. Även 
värmedistributionen påverkas på ett positivt sätt. Titaninnehållet kan också sänka kvävehalten 
i den varma metallen.  
En metod för tillsats av titan har visat sig vara injektion av Ileminit genom formorna. 
Materialet har då haft en partikelstorlek på mindre än 2mm. Titan injiceras mot den sida eller 
punkt på masugnen som har den största nötningen eller påverkan. Nackdelen blir att 
ileminitsanden i sig ger en icke önskad nötning. 
För att undvika nötningen kan chargering av styckeformigt material istället ske från toppen. 
Här blir nackdelen att en större mängd måste tillsättas eftersom att materialet sprids i hela 
ugnen, vilket gör det betydligt svårare att koncentrera tillsatsen till en speciell sida eller punkt. 
I nuläget är den styckeformiga tillsatsen den metod som föredras eftersom tillsatsen  då också 
kan ske som titaninnehållande pellets. 
I injicerad sand består materialet till mer än 80% av FeO-TiO2. I styckeformigt material ligger  
halten marginellt lägre. Resterande del är normalt gråberg. [7], [18], [19],  
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Slaggförsök med titantillsats 
 
Försök har genomförts för att se hur titan påverkar slaggen vid tillsats. Slagger med 
varierande basicitet användes i undersökningen och tillsatser av titan motsvarande 10 mass-% 
TiO2 gjordes. Slaggen hade från början följande sammansättning. [19] 
 

Slagg SiO2(%) Al2O3(%) CaO(%) MgO(%) Basisitet 
1 45 10 40 5 0,8 
2 40 10 45 5 1,0 
3 35 10 50 5 1,2 

 
Tester på smältpunkten för slagg med basiciteten 0,8 och som inte hade någon tillsats av titan 
hade den högsta smältpunkten (1350C). Tillsatsen av Ileminit i sandform gav en sänkning av 
smältpunkten till ungefär 1260C. Tillsatsen av titan i form av styckeformig Ileminit 
resulterade i en sänkning av smältpunkt till ungefär 1240C. Liknande resultat erhölls även 
för slaggen med basicitet på 1,2, men ej i samma omfattning. Försöket visade också att den 
reducerande effekten på smältpunkten ökar med ökande järnoxid innehåll. 
Försök har också visat att syrepotentialtrycket har en betydande faktor på smälttemperaturen. 
Titanoxid ökar smälttemperaturen för ett CaO-SiO2-MgO-Al2O3 system vid ett lågt 
syrepotentialtryck, 10-15atm. Motsatt resultat erhålls när syrepotentialtrycket är högt. 
Förklaringen tros vara bildandet av suboxider av typen TiO1,5 eller TiO. 
Titanoxid påverkar även slaggens viskositet. En hög tillsats ger en högre viskositet beroende 
på att fasta partiklar av karbonitrider bildas. En snabb ökning av viskositet kopplad till en 
ökning av TiO2 halten är något som inte är önskvärt i masugnsprocessen. Anledningen är att 
permeabiliteten för gas och smälta faser är mycket viktig för hur processen skall fungera. En 
hög viskositet kan ställa till stora problem när den smälta metallen och slaggen skall tappas. 
Metalliskt järn krävs som katalysator för omvandlingen från titanoxid till TiCxN1-x. 
Titanoxiden reduceras av kol och kisel till titan, som sedan direkt löser sig i det smälta järnet. 
Här sker sedan en reaktion mellan inlöst kol, kväve och Titan. Detta resulterar i bildningen av 
TiCxN1-x.  Från laborationsförsök har det visats att reduktionen av titan är kopplad till 
reduktionen av kisel på samma sätt som i fallet med MnO. Det har också visats att med ett 
ökat innehåll av kisel i råjärnet så stiger halten titan. Samma resultat har erhållits när 
slaggbasiciteten ökats. Nedan följer de reaktioner som är relevanta för att förklara detta. 
 
      xCO(g)TiCxTiO FeFeSlaggx   (38) 

 
      2CO(g)SiC2SiO FeFeSlagg2   (39) 
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Från ovanstående ekvation 41, framgår att med en högre temperatur (K ökar med ökad 
temperatur) och en högre basicitet kommer reduktionen av titan att öka. 
Titanreduktionen från slaggen beror på hastigheten av kiselreduktionen i råjärnet. 
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Kisel tillförs råjärnet i stället via mellanprodukter i gasform som SiO(g) och SiS(g). Titan 
bildar inga gasföreningar, vilket ger att titanreduktionen sker under passagen av kiselbärande 
järndroppar genom slagglagret. Reaktionerna visar också att titanoxid inte bara reduceras av 
kol utan också av kisel. Reaktion nummer 40 är en kopplad reaktion mellan slagg och 
metallfas, och består av de två tidigare reaktionerna. Försök har visat att i järn som håller 
höga titanhalter överförs titan till slaggen relativt snabbt. Efter det återförs titan tillbaka till 
metallen stegvis enligt reaktionen längst upp.  
Bilden visar ett exempel på en reaktions sekvens mellan ett slagg-metall system.[19] 
 
(Slagg fas)  (SiO2)    (SiO2) 
 
(TiOx)     (TiOx) 
 
 
 
TiOx + xC  Ti + xCO SiO2 + 2C  Si + 2CO TiOx + x/2 Si  Ti +x/2 SiO2 
 
 
[Ti]      [Ti] 
 
 
[Metall fas]   [Si]  [Si] 
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Analyser 
 
Svepelektronmikroskop 
 
Denna typ av mikroskop, även kallat SEM, togs i bruk 1931. Fram till idag har ett antal 
mikroskop tagits fram med varierande egenskaper samt användningsområden. SEM har visat 
sig vara ett mycket värdefullt verktyg inom metallurgi samt mineralteknik. 
En elektronkanon skickar en elektronstråle genom en magnetisk samlarlins. Linsen styr hur 
stor andel av strålen som kommer att träffa provet. Materialet som skall analyseras sätts in i 
en speciell kammare som hålls under ett lågt tryck för att undvika störningar från luften. 
Genom att förflytta elektronstrålen över provet kan ytan scannas och en bild byggas upp. 
Det mönster som strålen förflyttar sig efter kan variera men en metod kan vara att strålen 
förflyttar sig i en rät linje över provet. Efter första linjen återförs strålen till ursprungsläget 
och flyttas en bestämd sträcka vinkelrätt mot linjen. Förfarandet upprepas tills hela området 
som är intresserant har passerats av strålen. När strålen träffar ytan kommer en viss del av 
elektronerna att reflekteras. Vissa elektroner i det bestrålade materialet emitteras och släpper. 
En kombination av elektronerna samlas sedan upp i en detektor. Samma sak upprepas i varje 
punkt över provet och tillslut kan en bild produceras utifrån signalen.[7] 
 

 
Fig. 24 Bilden visar hur strålning bildas utifrån elektronstrålen samt hur strålgången kan se ut genom ett prov. 

 
Mikroskopet kan detektera flera typer av strålning beroende på vilken styrka på strålen som 
används. Sekundärelektroner, backscatter elektroner samt Auger elektroner är exempel på 
detta. Utöver tidigare nämnda typer detekteras även karaktäristisk röntgen samt fotoner av 
olika styrka. De signaler som är av största intresse är backscatter samt sekundär. Anledningen 
är att dessa varierar med topografin i provet och ger en bild med mycket hög upplösning. 
Analoga eller digitala signaler kan användas för att styra strålen, där de digitala är att föredra. 
Digitala signaler gör att reproducerbarheten blir högre. Den insamlade detektorsignalen lagras 
dessutom enklare om den är digital. Den digitala bild som erhålls kan sedan efterbehandlas. 
I examensarbetet kommer de huvudsakliga analysmetoderna att vara punktanalyser och 
mapping analyser över olika slaggområden. Ofta inleds analysen med mapping för att enkelt 
se inom vilka områden som olika ämnen finns. 
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Resultat och Diskussion 
 
Optisk mikroskopi 
 
Endast begränsade studier genomfördes i optiskt mikroskop. Eftersom korgproven tagits från 
en nivå långt ned i ugnen var nästan varje pellet helt metalliserad. Mörkare slaggområden var 
synliga i metallstrukturen samt i kontaktytorna mellan pelletsen. 
I bilderna nedan följer ett par exempel på områden där antingen slagger lokaliserats eller 
områden bedömts som speciellt intressanta. 
 

  
Kontaktyta pellet mot pellet 100X  
kuts 4-1 Bild 1 

Pelletskal 50X kuts 4-2 Bild 2 

  
Kontaktyta pellets kvartsit 50X  
Bild 3 

Kontaktyta pellets kvartsit 100X 
Bild 4 

  
Kant på kvartsitbit 100X PL25. En 
mörkare ring innesluter hela 
kvartsitbiten. Resten uppdelat i 
sektioner. 
Bild 5 

Kanten på en kalkbit 50X PL12 mörkt 
område omger biten 
Bild 6 

Fig. 25 Bilder från optisk mikroskopering 
 
Bild 1 från figur 25 ovan visas en kontaktyta mellan två pellets där det framgår att båda 
pelletsen har bildat ett järnskal och att slaggen finns i järnstrukturen inne i pelleten. På bild 2 i 
figur 25 syns skalet ännu tydligare samt att centrum av kulan är synligt. Runt hålet som 
bildats i centrum tycks större slaggområden bildats till skillnad mot den slagg som finns i 
järnstrukturen. Bilder tre och fyra visar en kontaktyta mellan en pellets och en kvartsitbit. Ett 
ljusare fält tycks finnas mitt emellan som en sorts inneslutning. Om området är slagg eller 
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påkladdning är svårt att säga utifrån den optiska mikroskopin. Bild 5 visar också ytan på en 
kvartsitbit. Här framgår en tydlig skillnad i struktur för ytan, jämfört med den övriga biten. 
Det yttersta skalet är betydligt mörkare, nära svart jämfört med resten av kvartsiten som är 
ljus. Bild 6 visar kanten på en kalkbit som även den tycks vara påverkad. Ett mörkare område 
omger även den på liknande sätt som för kvartsiten.  
 
SEM undersökningar 
 
Kuts 4-1 
 
Vid undersökning av kuts 4-1, vilken bestod av SPBO pellet med kvartsit som enda 
slaggbildare användes svepelektonmikroskop och mapping. Från bilderna i figur 26 ses 
tydliga områden där magnesiumoxid följer kalciumoxid och kaliumoxid tycks gå med 
aluminiumoxid. Kiseloxid tycks finnas i de flesta slaggområdena. 
 

   
Kuts 4-1 ytslagg på SPBO pellet O Mg 

   
Si K Al 

  

 

Ca Fe  
Fig. 26 Mapping av slaggområde i kuts 4-1 

 
De områden som är mörka är alltså en sorts magnesiumsilikat medan de ljusare är en förening 
som till största del består av kaliumoxid, kiseloxid och aluminiumoxid. Den magnesiumrika 
fasen skulle kunna vara ett resultat av olivin eftersom detta finns närvarande i pelleten. I den 
övre delen av bilden framgår det att halten magnesium tycks vara mindre. Inga tydliga 
samlingar av magnesium är längre synliga. Här dominerar istället den komplexa slaggen med 
oxider av alkali, aluminium och kisel. 
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Kuts 4-2 
 
I kuts 4-2 genomfördes en mapping på liknande sätt. Här bestod materialet av SPBO pellet 
men utan inblandning av slaggbildare. Mappingen genomfördes i början av en kontaktyta 
mellan två pellets som sintrat ihop. 
 

   
Kontaktyta mellan två pellets i 4-2 Na Al 

   
Si Mg Fe 

Fig. 27 Mapping av kontaktyta mellan två pellets i kuts 4-2 
 
När resultaten jämförs med föregående analys tycks slaggmängden vara mindre här än i prov 
4-1. De mindre uttalade slaggområdena kan bero på att inga slaggbildare finns närvarande i 
detta fall, vilket gör att den bildade slaggen är en primärslagg som kommer från pelleten. Från 
bilderna är det mycket svårt att dra några definitiva slutsatser men aluminiumoxid och 
kiseloxid kan tolkas som att de följer varandra på ytan och i kontaktytan mellan pelletsen. 
Detsamma gäller även för natrium trots att resultaten visar på mycket låga halter. Detta kan 
vara ett resultat av att just kisel, aluminium samt alkali kan tas upp på ytan genom 
gaskondensation Magnesium tycks vara spritt mer eller mindre över hela området tillsammans 
med kisel vilket kan härledas till olivin innehållet i pelleten. I detta prov detekterades ej några 
halter av kalcium, tillräckliga för att ge signaler på mappingen. 
Inga uttalade slaggområden är heller synliga utan slaggen ligger utspridd i järnstrukturen. 
Järn visar mycket tydligt upp ett skal som har bildats på ytan vilket innesluter slaggen. 
Ytterligare en kontaktyta undersöktes i kuts 4-2 genom att använda punktanalys med 50 
analyspunkter.  
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Fig. 28 50 analyspunkter över kontaktytan mellan två pellets i kuts 4-2 

 
Tabell. 1 Punktanalyser från kuts 4-2 område 1, i normaliserade mol% 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO
7 15,20 5,69 3,64 42,26 13,27 1,70 1,82 0,79 0,29 11,71
10 2,70 13,08 14,05 39,62 7,58 12,92 0,11 0,12 0,28 7,65
11 2,26 16,30 0,84 18,39 0,35 11,12 0,52 0,37 0,46 47,03
13 2,94 18,51 0,98 1,24 0,22 0,36 0,91 0,78 0,56 71,24
16 12,32 10,65 2,95 42,35 15,38 0,63 0,74 0,27 0,27 11,03
22 2,30 18,60 1,07 39,33 1,32 21,92 0,32 0,32 0,28 11,87
28 8,98 12,12 8,21 39,31 18,82 0,20 0,33 0,17 0,14 8,87
34 9,03 12,51 4,16 42,34 18,89 0,27 0,34 0,11 0,31 9,02
36 9,66 11,34 3,50 44,47 17,25 0,39 0,47 0,25 0,18 9,46
42 4,84 5,91 2,09 13,06 5,33 0,15 0,37 0,17 0,34 65,84
48 8,40 11,74 2,64 22,65 8,47 0,15 0,19 0,00 0,00 36,49  

 
Punkterna placerades automatiskt över den dragna linjen vilket resulterar i att en stor mängd 
punkter redovisar områden med rent järn. Det höga järn innehållet förklaras av att materialet 
är taget långt ned i ugnen, från utgrävningslager 38. Punkter endast innehållande järn har 
plockats bort från resultaten då de ej tillför någon information runt 
slaggbildningsmekanismerna. Från punktanalyserna i tabell 1, framgår att två olika 
huvudkombinationer av slagger förekommer. Den första typen av slagg är en kombination av 
(Ca,Na,K)(Mg,Al,Si)2O där molförhållandet mellan de olika grupperna är 1 : 2. Föreningen 
påminner om Melilite eftersom innehållet stämmer, men inte molförhållandet. Melilite består 
av samma ämnen men med molförhållandet 2:3. Den andra typen av slagg är mycket lik den 
första men här saknas kalcium. I denna slagg finns dessutom FeO. Även detta skulle kunna 
vara Melilite(Ca,Na,K)2(Mg,Fe2+,Fe3+,Al,Si)3O7. Här stämmer dessutom molförhållande 
mycket bättre, 1:1,54 för (Na,K)(Mg,Al,Fe,Si)1,54O. 
Gemensamt för de båda typerna är att kisel och magnesium dominerar i de flesta fall 
tillsammans med järn. Reaktioner mellan olivin, kiseloxid och eventuell alkaligas är den 
förklaring som ligger närmast för att förklara slaggbildningsmekanismerna. Möjligtvis har 
frånvaron av slaggbildare gjort att olivin reagerat med olika ämnen i pelleten för att bilda en 
komplex slagg. En tendens som kan märkas är att de punkter som innehåller  mest alkali 
också visar på något förhöjda halter av aluminium.  



 37 

Kuts 4-3 
 
I kuts 4-3 har SPBO pellets blandats med alla slaggbildare i proportioner som skall likna 
beskickningen i masugnen. Det första området som studeras i denna kuts är en kontaktyta 
mellan två pellets. Som i tidigare undersökning användes en 50 punkters linjeanalys, vilken 
drogs rakt över kontaktytan, se figur 29.  
 

 
Fig. 29 Kontaktyta mellan två pellets i kuts 4-3 område 1 

 
Tabell. 2 Tabellen nedan visar normaliserade mol% av de olika oxiderna.  

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 FeO

8 16,81 5,96 3,56 38,17 10,04 1,68 1,91 1,71 20,00
24 7,40 13,19 17,48 37,03 21,58 0,15 0,22 0,17 2,66
26 1,04 29,15 0,82 41,15 0,27 21,06 0,18 0,46 5,71
28 15,28 5,52 1,65 23,87 6,11 0,98 1,08 1,03 44,30
38 5,68 14,08 16,72 36,57 23,44 0,04 0,27 0,26 2,82
39 1,99 60,48 0,62 0,83 0,17 0,17 0,26 0,77 34,03
40 18,80 10,99 10,87 33,78 8,97 0,07 0,28 0,67 15,50
42 11,71 12,17 13,33 36,82 19,78 0,20 0,33 0,31 5,24
45 25,50 13,78 11,02 38,71 4,83 0,20 0,33 0,32 5,24
47 17,69 9,64 3,10 40,97 12,02 1,65 1,21 1,72 11,87
48 23,03 8,57 5,07 30,67 5,99 0,77 0,69 1,06 24,09  

 
Slaggerna påminner till stor del om de som hittades i den föregående kutsen. Dessutom hittas 
här ett antal punkter som består av förhållandevis mycket järn och alkali.  
I tabell 2 framgår att många föreningar till stor del består av alkali, kisel, aluminium, 
magnesium, och järn. Detta påminner mycket om det som redan setts i tidigare analyser. Även 
i detta fall skulle slaggen kunna vara en typ av Melilite. Höga halter av alkali och låga halter 
kalcium gör det troligt att den närmaste slaggbildaren som pelletsen varit i kontakt med varit 
en kvartsitbit och inte kalk eller LD-slagg. Detta skulle kunna vara en förklaring till att höga 
halter alkali erhålls i kontaktytan. En sur slagg vad gäller basicitet gynnar alkali upptaget. 
Nästa område i kuts 4-3 är en pellet-LD-slagg kontakt. Även i detta fall är metoden att dra en 
linje med 50 analyspunkter över kontaktytan för att studera ändringarna i 
slaggsammansättningen, se figur 30.  
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Fig. 30 Kontakyta mellan pellet och LD-slagg i kuts 4-3 område 6 

 
Från tabell 3 framgår att alla punkter innehåller relativt höga halter kalcium, vilket tyder på att 
LD-slaggen reagerat och bidragit till slaggbildningen. Generellt sett erhålls låga halter alkali 
vilket mest troligt beror på den höga basiciteten. Från analysen framgår tydligt att vanadin och 
titan följer varandra och i vissa fall med relativt höga halter. I tabell 3, nedan visas punkter 
med mycket höga halter vanadin och titan i normaliserade mol%.  
 

Tabell 3 Normaliserade mol% från analyser i kuts4-3 område 6 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

12 0,56 0,91 5,39 6,18 0,17 42,18 21,77 21,50 0,54 0,32 0,48
13 0,17 0,56 5,10 5,84 0,36 42,90 22,46 21,47 0,41 0,16 0,57
14 0,52 1,01 9,78 7,00 0,25 41,93 18,01 20,70 0,48 0,32 0,00
15 0,81 1,55 5,33 5,88 0,22 42,02 21,92 21,12 0,28 0,22 0,64
16 1,40 1,87 5,33 6,28 0,65 40,79 21,81 20,69 0,50 0,16 0,51
17 1,68 2,20 7,51 6,33 0,33 40,45 19,99 20,09 0,65 0,29 0,48  

 
Resterande punkter visar på slagger som till största del består av kalciumsilikater med 
varierande CaO/SiO2 förhållanden. I vissa punkter finns aluminium närvarande tillsammans 
med kalcium, (Ca,Al)Si. Utöver dessa slagger finns kombinationer där vanadin och titan finns 
tillsammans med just detta kalcium-aluminiumsilikat. 
Slaggerna utmärker sig genom sitt vanadin och titan innehåll. Klart är att LD-slaggen reagerar 
och bidrar till slaggbildningen, vilket framgår bland annat genom att föreningar som 
innehåller aluminium, vanadin, kalcium, kisel och järn finns närvarande. Här kommer 
troligtvis den förhöjda kalciumhalten och vanadinet från LD-slaggen. Tidigare arbeten på just 
LD-slagg har visat på liknande slaggsammansättningar.[21] 
För att bekräfta resultaten genomfördes även punktanalyser i en LD-slaggbit, se tabell 4. 
Resultaten är omräknade från normaliserade viktprocent till normaliserade molprocent för att 
ge molförhållandet mellan de olika föreningarna. 
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Tabell. 4 Normaliserade mol% från analyser i kuts4-3 område 4 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 0,00 0,42 0,65 0,44 0,14 0,43 0,09 0,16 0,17 0,24 96,96
2 1,59 84,07 0,24 0,32 0,07 0,52 0,10 0,30 0,49 6,03 6,16
3 1,46 84,61 0,00 0,12 0,00 0,61 0,00 0,30 0,89 5,94 6,06
4 0,00 0,24 0,00 0,44 0,11 0,37 0,20 0,16 0,16 0,26 98,04
5 1,67 0,22 3,34 29,61 1,50 51,62 1,82 6,43 0,26 0,11 0,36
6 1,52 85,05 0,22 1,20 0,12 2,31 0,06 0,42 0,44 4,00 4,37
7 2,39 1,27 4,07 28,29 1,34 49,84 1,72 7,09 0,31 0,20 0,38
8 0,00 0,45 0,56 0,91 0,07 1,01 0,26 0,25 0,14 0,35 95,83
9 1,54 84,08 0,22 0,30 0,09 0,58 0,03 0,18 0,59 6,28 5,81
10 2,14 1,34 4,08 28,16 1,72 49,83 1,63 7,09 0,07 0,13 0,37
11 0,46 3,56 0,26 0,85 0,00 80,83 0,06 0,40 0,18 9,28 3,27  

 
Resultaten i tabell 4 kommer från punktanalyser i en LD-bit som funnits i direkt anslutning till 
en pellet. Området där analyserna tagits finns redovisat i bild 31. Värden redovisas i 
normaliserade mol% 
 

 
Fig. 31 Punktanalyser mitt i LD-slagg från kuts 4-3 område 4 

 
Från resultaten framgår fyra olika typer av sammansättningar. Första är FeO, 96-97 mol%. 
Andra är en (Mg,Mn,Fe)O förening. Tredje är en (Ca,V,Ti,Si)O förening. I punkter som visar 
på denna sammansättning finns också alkali i låga halter. Den fjärde och sista är CaO. Utifrån 
dessa punkter tycks magnesium och kalcium inte följa varandra utan finns var för sig 
tillsammans med järn i det ena fallet och silikat i det andra. Halterna i föreningen 
innehållande (Mg,Mn,Fe)O tyder på att järn reducerats från LD-slagg i sin ursprungsform. Att 
de två sista slaggtyperna hittas kan bero på att området som studeras i LD-slaggen ej varit i 
kontakt med någon kiselhaltig slagg. Om så vore fallet borde alkaliinnehållet reagerat med 
kisel och bildat kiselkomplex. 
För att undersöka hur mycket LD-slagg påverkar slaggbildningen undersöktes även ett 
slaggområde i centrum av pelleten, se figur 32. Resultaten från analysen av centrumslagg 
finns redovisade som molprocent i tabell 5. 
 



 40 

 

 
Fig. 32 Slaggområde innanför ytan på pellet i kuts 4-3 område 5 

 
Tabell. 5 Normaliserade mol% från analyser i kuts 4-3 område 5 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 0,60 0,27 0,25 1,02 0,19 0,44 0,09 0,27 0,27 95,94
2 1,87 71,21 0,26 0,56 0,11 0,50 0,12 0,88 7,94 16,04
3 2,06 69,59 0,30 0,47 0,08 0,52 0,29 0,94 8,43 16,85
4 3,35 3,60 18,45 29,99 1,31 35,40 0,40 2,28 1,40 1,44
5 1,63 70,27 0,45 0,59 0,05 0,44 0,16 0,87 7,62 17,48
6 2,98 0,41 0,62 37,23 2,19 47,69 0,50 4,11 1,01 0,65
7 5,01 3,19 1,96 34,18 2,27 42,13 1,00 5,19 1,19 0,96
8 1,15 7,59 0,88 40,14 0,41 43,24 2,04 1,90 0,91 0,67
9 1,94 15,96 1,07 40,21 0,51 35,82 0,29 1,11 0,58 1,29

10 2,93 16,45 1,13 37,19 0,29 30,66 0,48 1,01 0,59 8,33  
 
När resultat från tabell 5 jämförs med de som erhölls från LD-slaggen i tabell 4, har 
magnesium minskat och järn samt mangan ökat i föreningen (Mg,Mn,Fe)O. Föreningen syns 
mycket tydligt i punkterna två och fem och känns igen från tidigare analys i LD-slagg. Även 
föreningen med kalcium, kisel vanadin samt alkali finns med. Halten kalciumoxid har minskat 
något från LD-biten vilket är väntat när reaktionerna sker. Halten kiseloxid har stigit vilket 
kan vara orsaken till att alkalihalten i slaggen också har stigit. Utöver de varianter som 
hittades i LD-slaggen finns nu också en (Mg,Ca,Fe,Si)O förening. Olivin har möjligheten att 
bilda Ca(Mg,Fe)SiO4 vilket skulle vara en möjlighet för att förklara denna förening. En annan 
möjlighet är att någon typ av Diopsid bildats, Ca(Mg,Fe)Si2O6. Att bestämma exakt vilken typ 
som bildats är mycket svårt och kan ej göras med någon säkerhet utifrån en punktanalys. 
Därför konstateras endast att något har reagerat, och att magnesium inte längre är skilt från 
kalcium utan att dessa nu existerar tillsammans i en förening. Huvuddelen av slaggen visar på 
stora likheter med LD-slagg. Möjligheten är stor att LD-slaggen smält och runnit in i pelleten. 
Då skulle de något högre kiselhalterna kunna förklaras. Skillnaderna kan dock också bero på 
tillfälligheter samt slumpade analyspunkter. Det är möjligt att den fas som hittas här även 
skulle kunna återfinnas i LD-slagg. 
För att få en klarare bild över LD-slaggens inverkan vid slaggbildning genomfördes mapping 
över en kontaktyta mellan SPBO samt LD-slagg, se figur33. 
 



 41 

 

   
Kontaktyta Pellet-LD Mg Ca 

   
Ti V Mn 

   
K Al Fe 

 

  

Si   
Fig. 33 Mapping över kontaktyta mellan LD-slagg och pellets i kuts 4-3 

 
Bilderna från mappingen gör resultaten lite lättare att tolka jämfört med punktanalyser. Här 
framgår det att magnesium och mangan följer varandra. Kalium och aluminium följer 
varandra vilket setts tidigare samt att kisel finns spritt över ett större område. Resultaten visar 
att kalium och aluminium bildar stabila komplex trots att ingen ytbeläggning finns 
närvarande. Ur bilderna framgår det också att vanadin tycks följa kalcium. Vilket även det 
hittats i tidigare analyser, se tabell 4 och tabell 5. 
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I kuts 4-3 fanns möjligheten att studera kontaktytan mellan pellets och kvartsit. 
För att få en överskådlig bild över hur slaggerna är uppbyggda inleddes analyserna med en 
mapping över kontaktytan mellan slaggbildare och pellet. Resultatet redovisas i figur 34.  
 

   
Kontaktyta pellet-Kvartsit 4-3 Na Al 

   
Si K Fe 

Fig. 34 Mapping över kontaktyta mellan LD-slagg och pellets i kuts 4-3 
 
Alkali förekommer främst på ytan av kvartsitbiten. Anledningen till att resultaten visar på 
detta skulle kunna bero på att alkaligas kondenserar på slaggbildarens yta. Alkali kan också 
finnas i stoft som fastnat på kvartsitytan och bildar en sorts påkladdning på slaggbildaren. 
Alkali tycks även finnas i den slagg som trängt in i pelleten. Därigenom stärks teorin om att 
kvartsiten fångat upp gas eller stoft som innehållit alkali. Detta kan då i sin tur, när kvartsiten 
smälter, rinna in mot pelleten. De mörkare fälten på första bilden består av aluminium, kalium 
samt lägre halter kisel. Aluminiuminnehållet i kvartsiten är högre än normalt i ren kvartsit. 
Här är den närmsta förklaringen att aluminium möjligen kommer från kaolinbeläggningen i 
den omgivande beskickningen. Resultaten visar också att kvartsiten bidragit till 
slaggbildningen eftersom den smält in mot pelleten. 
 

 
Fig. 35 Kvartsit i kontakt med pellet i kuts 4-3 område 8 
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I samma område genomfördes även punktanalyser för att få en uppfattning om hur mycket 
halterna varierar när slaggen närmar sig pelleten, se figur 35. 
Figur 35 visar kontaktytan mellan kvartsit och pellet. Kvartsiten är det mörka området nertill 
och pelleten vilket är mestadels järn, är ljust på bilden. Här syns tydligt att kvartsiten smält in 
mot kulan. 
I tabell 6 visas ett antal analyspunkter, dels från kvartsitbiten och dels från pelleten. Tabellen 
redovisar värden i normaliserade viktsprocent. 
 

Tabell. 6 punktanalyser från kuts 4-3 område 8 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

43 0,79 1,02 15,61 63,26 16,71 0,34 0,38 0,28 0,25 0,20 0,59
44 0,53 0,89 15,71 67,71 13,43 0,11 0,30 0,14 0,20 0,24 0,26
45 0,47 1,89 9,08 78,66 8,06 0,22 0,36 0,19 0,24 0,27 0,45
46 0,92 1,19 18,35 60,52 17,58 0,25 0,15 0,00 0,00 0,00 0,23
47 1,26 1,46 16,11 68,30 10,83 0,12 0,11 0,24 0,23 0,18 0,64
48 1,98 1,44 19,33 63,19 12,22 0,24 0,18 0,16 0,10 0,12 0,46
49 0,71 0,70 1,23 95,36 0,23 0,11 0,20 0,08 0,22 0,14 0,22
50 0,35 0,51 1,11 95,58 0,19 0,21 0,31 0,25 0,13 0,22 0,38  

 
Resultaten visar de 8 yttersta punkterna från kvartsitbiten och in mot pellet. Två yttersta är ren 
SiO2 men sedan sjunker SiO2 halten samtidigt som halten Al2O3 ökar. Direkt ökar även alkali 
innehållet vilket beror på att den sura slaggen är mycket lämplig för alkali upptag. SiO2 
halterna är uppemot 3 gånger så höga mot vad som erhållits i slagger som inte varit i kontakt 
med kvartsit som slaggbildare. Redan efter 2 punkter erhålls en förening som till största del 
består av kisel, aluminium och alkali. Även magnesium finns i låga halter. Jämfört med den 
struktur som eftersträvas vid ytbeläggning med Kaolin, (Kalsilite, KAlSiO4), finns här ett 
kisel överskott. Att aluminium återfinns i kvartsiten är inte vad som förväntades. Möjligtvis 
kan den komma tillsammans med alkali som lösryckt ytbeläggning från den omgivande 
beskickningen, och bilda föreningar som påminner om kalsilite trots att pelletsen i detta fall ej 
ytbelagts. 
 

Tabell. 7 punktanalyser i kuts 4-3 område 8 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 3,60 1,06 7,67 70,41 14,70 0,26 0,26 0,27 0,19 0,12 0,96
2 4,02 1,53 7,60 69,48 14,64 0,36 0,13 0,05 0,14 0,18 1,14
3 3,73 1,17 7,37 69,85 14,87 0,35 0,44 0,31 0,25 0,25 1,04
4 3,73 1,21 7,66 70,26 14,91 0,23 0,23 0,24 0,00 0,07 0,88
5 3,66 1,16 7,66 69,70 14,61 0,37 0,28 0,23 0,22 0,19 1,25
6 3,77 1,34 7,81 69,30 14,73 0,34 0,20 0,21 0,15 0,21 1,24
7 3,84 1,26 7,97 68,86 14,71 0,31 0,21 0,18 0,15 0,08 1,49
8 3,64 1,30 8,11 69,13 14,74 0,20 0,26 0,18 0,16 0,21 1,24  

 
De punktanalyser som redovisas i tabell 7, ovan, är de som är i den inre delen av 
slaggområdet i figur35. Om dessa jämförs med de yttersta punkterna så har aluminiumhalten 
sjunkit och stabiliserat sig på ungefär 7 vikt%. MgO halten har stigit och stabiliserat sig på lite 
över 1 vikt%. Detsamma gäller även för alkalihalterna som håller sig mycket konstanta. 
Även här är halterna alkali så höga att bidrag måste ha kommit från omgivningen. Den 
närmsta förklaringen blir att alkali troligtvis upptagits från gaser och stoft i omgivningen. 
Möjligtvis kan aluminiumbidraget komma från ytbeläggningen men inga bevis finns för detta. 
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Kuts 5-1 
 
Detta prov består av MPBO pellet som ytbelagts med kaolin. Slaggbildaren som kombinerats 
tillsammans med pellets är kalk. För att enkelt kunna se vilka kombinationer av slagger som 
finns närvarande inleds analysen med en mapping, se figur 36. Analysen genomfördes över 
kontaktytan mellan pellet och kalk.  
 

   
Kontaktyta Pellet-Kalk Mg Al 

   
Si K Ca 

 

  

Fe   
Fig. 36 Kontakyta mellan pellet och kalk i kuts 5-1. 

 
Ur resultaten från mappingen framgår att mycket lite kalcium tycks ha trängt in mot pelleten. 
Dessutom verkar slaggmängden vara förhållandevis liten mot vad som erhållits vid de andra 
analyserna med slaggbildare. Kalken verkar ej ha bidragit till slaggbildningen i någon speciell 
omfattning eftersom att mycket lite har löst in sig mot pelleten. Längst ut på kalkbiten finns 
ett band som innehåller kisel, magnesium och aluminium. Bandet av kisel mellan kalken och 
pelleten skulle kunna vara ett resultat av kondenserad SiO-gas som finns närvarande i 
masugnen. På ytan av pelleten finns slagg som innehåller kisel, aluminium och kalium. Detta 
skulle mycket väl kunna vara kaolin som tagit upp kalium och bildat Kalsilite. Bandet som 
skiljer kalken från pelleten skulle kunna tolkas som ytbeläggning men i sådana fall borde även 
alkalihalten vara förhöjd i området. För noggrannare analyser av halter har punktanalyser 
utförts över kontaktytan mellan pellet och kalk 
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Fig. 37 Slagg i ytan på pellet i kuts 5-1 område 4. 

 
Figur 37 visar kalk längst ned till vänster och ett slaggområde på en pellet som det stora grå 
området mitt i bilden. Vita områden består av järn. Resultat i tabell 8 visar  punktanalyser 
omräknade till normaliserade mol% 
 

Tabell. 8 punktanalyser från kuts 5-1 område 4. 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 1,03 3,18 0,43 1,70 0,31 89,08 0,31 0,32 0,20 0,42 1,23
2 2,02 4,24 4,77 26,29 0,19 46,51 0,32 0,26 0,22 0,29 1,49
3 4,00 2,09 34,13 39,09 18,92 0,24 0,22 0,08 0,16 0,14 0,30
4 1,21 51,97 3,90 37,82 1,91 1,42 0,17 0,19 0,11 0,19 0,72
5 1,56 56,10 1,04 37,92 0,02 0,11 0,11 0,12 0,10 0,14 2,39
6 3,41 11,71 28,51 39,11 13,62 1,92 0,24 0,08 0,14 0,17 0,64
7 2,13 47,82 4,53 34,16 1,76 1,77 0,20 0,16 0,09 0,26 6,61  

 
De två första punkterna visar höga CaO halter, men i slaggen närmare pelleten sjunker denna 
halt. Detta tyder på att ingen eller mycket lite kalk har reagerat och bidragit till 
slaggbildningen. Punkterna 3 och 6 visar en sammansättning som ligger nära Kalsilite eller 
möjligtvis Melilite. Punkterna 4, 5 och 7 visar på ett magnesiumsilikat. Mörka områden i 
bilden innehåller alltså mer magnesium än de ljusa, vilka innehåller mera aluminium.  
Halterna av magnesium är större här än vad som setts i tidigare analyser. Två möjligheter 
finns, antingen kommer magnesiumet från kalken eller från olivin. I området där analyspunkt 
5 finns syns en ring med vita punkter vilket är järn. Ringen skulle kunna vara rester av en 
olivinreaktion där magnesium ersatts med järn som slutligen reducerats ut till metalliskt järn. 
Efter reduktionen kan magnesium upptas igen. Från den tidigare mappingen framgick att 
kalken innehöll magnesium i sitt yttersta skikt, vilket skulle kunna ge ett magnesium bidrag. 
Här är dock området mest troligt olivin. Som tidigare, så är det även här för lite analyser för 
att säkert kunna säga exakt vilka föreningar som bildats. Ytterligare punktanalyser har 
genomförts på slagg som ligger på ytan av pelleten. Resultat återfinns i tabell 9 samt figur 38 
nedan. 
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Fig. 38 Slagg på ytan av pellet i kuts 5-1 område 2 

 
Tabell. 9 punktanalyser från kuts 5-1 område 2 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 6,61 1,34 1,11 1,62 0,38 34,70 0,12 0,12 0,11 0,17 0,17
2 0,94 5,38 1,72 31,29 0,26 49,92 0,82 0,32 0,18 0,24 0,55
3 7,00 21,06 1,99 23,17 0,57 37,39 0,48 0,47 0,04 0,18 0,66
4 0,16 2,04 2,41 39,93 0,42 52,41 0,00 0,41 0,28 0,06 0,34
5 1,56 89,35 2,19 2,95 0,08 2,71 0,04 0,19 0,08 0,16 0,36
6 1,81 86,96 1,33 4,15 0,07 4,00 0,07 0,47 0,06 0,16 0,51
7 2,15 1,29 1,51 41,56 0,30 49,88 0,13 0,41 0,24 0,19 0,76  

 
Resultaten i tabell 9 visar på det som konstaterades i föregående punktanalyser. Kalk finns 
som kalciumsilikat samt att magnesium finns som silikat med visst innehåll av aluminium. 
Strukturen på slaggen i bilden ovan kan ge vissa signaler om att materialet inte smält. Om 
materialet har varit fast blir resultatet att området inte är en slaggbildning utan istället en 
påkladdning av material från omgivningen, till exempel stoft. Området skulle kunna motsvara 
det band som skiljde pelleten från kalk i föregående analys. Enda skillnaden är att 
aluminiuminnehållet är lågt. Punktanalyser genomfördes från ytan på pelleten och in mot 
centrum vilket kan ses i figur 39, nedan. Resultaten i tabell 10 presenteras i normaliserade 
molprocent. 
 

 
Fig. 39 Slagg från ytan och inåt i pellet från kuts 5-1 område 3 
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Tabell. 10 punktanalyser från kuts 5-1 område 3 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 3,68 14,99 18,49 40,85 10,96 7,77 0,83 0,12 0,21 0,30 1,19
2 4,10 1,68 2,43 4,07 0,79 30,33 36,33 0,50 0,22 0,16 18,66
3 2,89 14,68 25,03 39,60 13,67 1,49 1,00 0,09 0,10 0,17 0,84
4 4,30 14,21 23,86 39,53 14,44 1,03 0,57 0,12 0,10 0,24 1,06
5 2,18 45,00 22,27 0,53 0,20 0,14 12,94 14,49 0,39 0,59 1,06
6 1,57 54,13 1,63 35,28 0,63 3,01 1,90 0,00 0,05 0,29 1,14
7 2,04 51,16 4,80 36,70 1,55 0,54 0,36 0,13 0,11 0,37 1,60  

 
Från tabell 10 framgår det att det finns slagg med hög magnesiumhalt även en bit in i pelleten. 
Närmast ytan finns en slagg som består av kisel, aluminium, magnesium och alkali. 
Här finns dessutom en punkt med kalcium, titan och järn. Detta skulle kunna vara någon sorts 
variant av (Ca,Fe)TiO4 men utan korrekta molförhållande mellan ämnena. 
Även här finns det för lite säkerhet för att det skall kunna dras några riktiga slutsatser för vilka 
föreningar som bildats. Vid kontakt med kalk tycks inte den reagera i så stor utsträckning. 
Halterna av kalk i pellet blir inte förhöjda vilket tyder på att kalken förblir oreagerad vilket i 
sin tur kan bero på otillräckliga temperaturer. Magnesium verkar dock kunna reagera och ge 
förhöjda halter mot vad som sett tidigare i pellets med slaggbildare. Den kalk som eventuellt 
kan reagera finns troligen i form av kalcium-magnesiumsilikat. De punkter som visar på höga 
magnesiuminnehåll skulle kunna vara resultat av reduktion av magesio-wustit. Föreningen 
återfinns normalt i centrum av pelleten på grund av den höga smälttemperaturen. Möjligheten 
finns att den kanske även skulle kunna hittas längre ut i pelleten. I kuts 5-1 gjordes en 
punktanalys i centrum av pelleten, se figur 40, för att kontrollera slaggsammansättningen. I 
mitten av pelleten förekom ofta hål. Dessa har tidigare förklarats med att fayalitslagg med låg 
smältpunkt smälter ut först. Kvar blir ofta föreningar med högre smältpunkter och då 
exempelvis magnesio-wustit. Höga magnesiuminnehåll längre ut i pelleten gör det intressant 
att se vilken slagg som blir kvar i centrum och hur den skiljer sig mot den yttre. I tabell 11, 
nedan redovisas punktanalysen för slaggen i centrum i form av normaliserade molprocent. 
 

Tabell. 11 Centrumslagg i kuts 5-1 område 5 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO

1 3,48 2,52 1,32 4,12 0,68 38,22 43,70 2,70 0,00 0,18 1,54
2 1,85 94,73 0,62 0,61 0,11 0,08 0,04 0,80 0,13 0,16 0,73
3 1,59 42,82 9,81 0,54 0,18 0,35 9,77 29,94 2,72 0,52 1,23
4 1,54 94,26 0,63 0,13 0,06 0,12 0,24 1,88 0,23 0,23 0,68
5 5,87 4,14 9,80 10,88 6,92 0,44 0,25 0,14 0,15 4,53 19,54
6 1,64 50,30 6,27 15,47 0,34 0,56 6,86 14,51 0,64 0,54 1,13
7 2,10 48,57 4,11 35,89 1,74 1,29 0,19 0,30 0,13 0,59 1,40  

 
Från punktanalyserna framgår att slaggen i centrum domineras av magnesium, dels ren MgO 
men även MgO tillsammans med Vanadin. Magnesium finns även som magnesiumsilikat. 
Anledningen till att magnesium finns kvar i mitten har i tidigare arbeten beskrivits genom att 
magnesium tillsätts till pelleten i form av olivin, [21]. Detta görs för att minska sönderfallet 
eftersom magnetit-magnesioferrit, (MgxFe1-X)-Fe2O3 bildas. Föreningen binder mycket starkt 
mellan järnoxiderna. Den bildade fasen reduceras sedan till (Mg,Fe)O vilket i sin tur leder till 
att pelletens mjukningstemperatur ökar med ökande magnesiumhalt. Vid smältförsök har det 
visats att slagg och wustit har smält ut från mitten medan MgO stannat kvar i centrum. 
Anledningen är att MgO i centrum finns i form av magnesio-wustit och får således en 
betydligt högre smältpunkt. 
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Fig. 40 Centrumslagg i kuts 5-1 område 5 

 
Just fayalit utsmältningen från centrum, gör att ytterligare en förklaring till kiselbandet som 
skiljer kalken från pelleten i tidigare analyser kan göras. En sur fayalitslagg som kommer i 
kontakt med kalk skulle troligtvis kunna lösa eventuell magnesium som finns närvarande i 
kalken. Detta skulle i sådana fall förklara varför även magnesium finns närvarande i slaggen 
på ytan av pelleten, och inte enbart i centrum på pelleten. En annan möjlig förklaring till 
magnesiuminnehållet skulle kunna vara att magnesium kommer som bidrag från gasfasen. 
Inga mätningar eller analyser har gjorts för att stödja detta men andra studier har visat på att 
magnesium kan reduceras och gå i gasfas. 
 
Kuts 5-2 
 
Här studeras slaggbildningsmekanismer som uppkommer i pellets som ytbelagts med kaolin. 
Den bildade slaggen skall utan inblandning av slaggbildare beskriva en sorts primärslagg som 
enbart kommer från pelletsen. I provet studeras kontaktytor mellan pellets främst för att se hur 
ytbeläggningen har påverkat slaggbildningen samt alkaliupptaget. Tidigare analyser har visat 
att pellets utan ytbeläggning kan bilda föreningar med kalium, aluminium och kisel. 
Resultaten pekar på att förhållandevis stabila alkalikomplex kan bildas i kombination med 
aluminium. 
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Kontaktyta Pellet-Pellet Mg Ca 

   
Si Al K 

  

 

Na Fe  
Fig. 41 Mapping over kontaktytan mellan två pellets i kuts 5-2 

 
Trots avsaknaden av slaggbildare finns tydliga slaggområden, se figur 41. Precis i kontakytan 
mellan pelltsen finns en (Mg,Ca,Si)O förening. Alkali däremot tycks ha sökt sig längre in i 
pelleten. Områden för kalium, kisel samt aluminium stämmer mycket bra överens vilket tyder 
på att ytbeläggningen har fungerat. Kisel reagerar normalt hellre med både magnesium och 
kalcium än med alkali. Resultaten från mappingen visar här att kaolin inte tycks fungera på 
samma sätt. Aluminium som främst kommer från ytbeläggningen går i de flesta fall 
tillsammans med alkali och kisel och reagerar inte med vare sig magnesium eller kalcium. För 
att undersöka alkaliupptagningsförmågan tas punktanalyser över kontakytan. Förstoringen på 
figur 42, nedan är 278X. 
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Fig. 42 Punktanalys över kontaktyta i kuts 5-2 278X 

 
Resultaten från punktanalyserna redovisas i tabell 12 nedan, beräknade som normaliserade 
molprocent för respektive oxid. 
 

Tabell. 12 Resultat från punktanalys i kuts 5-2 kontakyta mellan två pellet 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 26,92 1,87 1,19 45,88 5,57 8,05 2,66 2,27 0,50 3,67
2 6,79 13,71 18,66 35,30 22,32 0,21 0,39 0,22 0,24 1,54
3 12,68 13,63 11,89 38,29 18,27 1,19 0,49 0,20 0,33 2,59
4 5,82 14,14 17,64 35,51 23,82 0,06 0,38 0,20 0,20 1,78
5 4,49 12,75 19,64 35,51 24,77 0,10 0,32 0,15 0,16 1,33
6 4,20 12,78 19,67 35,71 24,81 0,03 0,35 0,18 0,20 1,49
7 19,66 11,01 2,81 38,71 12,43 0,33 3,73 1,56 0,50 6,61
8 6,28 14,04 17,05 35,54 22,24 0,00 0,44 0,20 0,19 3,60
9 5,89 7,99 7,51 12,70 4,51 0,12 0,21 0,12 0,15 60,22  

 
I tabell 12 framgår mycket tydligt att den slagg som dominerar i kontaktytan består av alkali, 
aluminium, kisel samt magnesium. Punkterna uppvisar på ett högre alkaliinnehåll än vad som 
setts i tidigare analyser. Frånsett magnesiuminnehållet stämmer resultaten bra med vad som 
eftersträvas med ytbeläggningen. Innehållet av magnesium gör att den bildade föreningen 
påminner mer om Melilite än Kalsilite. Det till antalet få analyspunkterna gör det mycket 
svårt att dra några specifika slutsatser om exakt vilken förening som bildats. 
Resultaten visar dock att likheter finns med de föreningar som eftersträvas. Alkaliinnehållet 
tycks också mer koncentrerat till kontaktytan än tidigare. Första och sista punkten visar på 
halter betydligt lägre än de övriga. Även relativt högt natriuminnehåll erhålls i några punkter. 
Magnesiuminnehållet i slaggen tycks från ovanstående resultat inte försämra alkaliupptaget 
nämnvärt. Nästa analys genomfördes precis i början på en kontaktyta mellan två pellets, se 
figur 43. Resultatet i detta fall blev lite annorlunda mot det tidigare, se tabell 13, nedan. När 
slaggen inte var instäng mellan två pellets hittades inga höga halter av magnesium 
tillsammans med aluminium och alkali. Magnesium var istället främst förekommande i form 
av MgO eller magnesiumsilikat.  
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Fig. 43 början av kontakyta mellan två pellets i kuts 5-2 område 3. 

 
Tabell. 13 punktanalys i kuts 5-2 område 3 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,99 2,17 34,78 39,28 19,86 0,16 0,18 0,20 0,06 0,71
2 1,83 3,76 31,68 38,25 21,84 0,14 0,38 0,18 0,10 1,12
3 1,83 83,87 0,41 6,44 0,14 1,81 0,08 0,62 0,39 4,03
4 1,78 4,53 34,47 38,60 18,93 0,10 0,11 0,15 0,13 0,45
5 1,52 59,12 0,94 34,77 0,07 1,82 0,16 0,23 0,38 0,57
6 1,56 8,10 33,12 36,95 18,55 0,26 0,06 0,15 0,12 0,58
7 2,11 89,68 0,74 0,86 0,14 0,11 0,13 0,81 0,41 3,83
8 1,68 3,58 34,85 39,77 18,58 0,19 0,20 0,18 0,09 0,48
9 4,44 11,64 18,47 35,28 19,99 3,08 3,36 0,43 0,23 1,98

10 1,65 56,67 1,07 36,88 0,09 0,84 0,11 0,18 0,28 1,76
11 1,03 33,09 3,29 39,09 2,09 18,61 0,29 0,29 0,42 1,14  

 
Anledningen till att magnesium inte följer aluminium, alkali samt kisel lika väl i det här fallet 
kan bero på att magnesium inte hunnit reagera med aluminiumsilikaten. Resultaten visar 
också att alkaliinnehållet i slaggen är lägre här trots att slaggen ligger på ytan och kan utsättas 
för alkaligas samt stoft som innehåller alkali. Slutsatsen från detta måste bli att 
magnesiuminnehållet i föreningen som bildas i kontaktytan inte påverkar alkaliupptaget 
negativt på något sätt utan istället kanske främjar det. Även här skulle magnesiumhalterna 
kunna tyda på att ett bidrag skulle ha kunnat komma från gasfaserna i omgivningen. 
 
Kuts 5-3 
 
I det föregående provet studerades ytbelagda pellets utan närvaro av slaggbildare. I kuts 5-3 
finns samma sorts ytbelagda pellets men dessutom alla slaggbildare i proportioner som 
påminner om beskickningen i masugnen. 
Första kontaktytan som undersöks är mellan kalk och pellet, se figur 44. I tidigare resultat har 
det framgått att kalk inte deltar i någon större omfattning i slaggbildningen, troligen på grund 
av att temperaturen varit för låg. Liknande resultat erhålls i dessa resultat. En tydlig gräns 
skiljer pelleten från kalken och ett band av kisel kan urskiljas längs pelletsytan. Även detta 
uppmärksammades i tidigare prover som just behandlade kontaktytor mellan pellet och kalk. 
Alkali återfinns i slaggerna som inneslutningar i järnstrukturen. Som tidigare följs alkali, 
aluminium, kisel och till viss del magnesium. Här är det mycket svårt att avgöra om den 
bildade slaggen kommer från ytbeläggningen. Alkali som följer aluminium återfanns även i de 
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prov som bestod av SPBO utan inblandning av någon ytbeläggning. Nedan följer de resultat 
som erhölls från mappinganalysen. 
 

   
Kontaktyta Pellet-kalk HP128 Mg Al 

   
K Ca Fe 

Fig. 44 Mapping över kontaktyta mellan pellet och kalk i kuts 5-3 
 

 
Fig. 45 Punktnalys över kontaktyta mellan pellets och kalk i kuts 5-3 

 
Området vilket visas i figur 45 ovan är en kontaktyta mellan pellet och kalk. Över området tas 
punktanalyser för haltbestämning. Analyserna redovisas i form av normaliserade molprocent i 
tabell 14. 
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Tabell. 14 Punktanalyser från kuts 5-3 område 2 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,49 29,11 1,05 40,52 0,12 21,09 0,19 0,14 0,51 5,12
2 1,10 27,45 2,85 40,13 1,31 19,97 0,19 0,16 0,56 4,93
3 1,49 5,62 29,42 40,70 16,16 3,26 0,28 0,16 0,28 1,81
4 5,41 2,26 26,67 39,28 18,80 0,24 1,56 1,27 0,21 3,24
5 8,54 3,86 18,04 41,29 16,77 0,74 1,49 1,45 0,39 5,78
6 10,62 6,00 7,58 44,96 17,41 0,80 2,38 1,04 0,32 6,84
7 7,58 9,22 12,00 35,62 2,53 24,02 3,32 0,83 0,33 2,05
8 0,39 0,46 1,43 46,03 0,45 48,02 0,44 0,79 0,15 0,48
9 0,91 3,28 0,80 0,80 0,53 88,19 0,19 0,31 0,35 2,86

10 0,53 2,45 0,40 0,55 0,52 90,49 0,30 0,20 0,30 2,76  
 
Närmast kalkbiten finns CaO. Slaggen närmare pelleten är kalciumsilikat. I ytskiktet på 
pelleten fås en slagg som påminner om Kalsilite bestående av alkali, aluminium samt kisel. 
Mot centrum ändras slaggsammansättningen till att bli mer magnesiumrik. Alla resultat från 
punktanalyserna visar samma trender som uppvisats förut. Den Kalsilite liknande slaggen kan 
mycket väl komma från ytbeläggningen. När ytslaggen bildas och smälter finns möjligheten 
att den söker sig in i pelleten, speciellt om den är lättflytande. Att magnesiumhalten ökar inåt i 
pelleten borde även här bero på att den förekommer som magnesio-wustit och således får en 
relativt hög smälttemperatur. Just denna trend uppvisas i flera prover samt har konstaterats i 
tidigare arbeten. Här framgår också tydligt att ett skal av järn har bildats vilket har gjort att 
slaggen inneslutits. Eftersom att alla slaggbildare fanns närvarande i provet kunde även 
kontakten mellan pellets och LD-slagg studeras, se figur 46. Analyser har tidigare visat att 
LD-slagg reagerar och bidrar betydligt mer till slaggbildningen än vad kalk tycks göra. Vid 
slaggbildning i närhet till LD-slagg löses kalk in i pelleten på ett helt annat sätt an vad som 
erhålls med kalk som slaggbildare. Resultaten nedan visar en mapping över kontakytan 
mellan en ytbelagd MPBO pellet samt en LD-slaggbit.  
 

   
Kontaktyta Pellet-LD-slagg 5-3 Mg Si 

   
Ca Fe Al 

Fig.46 Kontaktyta mellan pellet och LD-slagg i kuts 5-3 
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Här framgår mycket tydligt att kalciumbidraget vid slaggbildningen är mycket större vid 
reaktion med LD-slagg än med kalk, vilket leder till att alkaliinnehållet i slaggen blir lidande 
eftersom slaggen får en högre basicitet. Från mappingen kunde inga direkta samlingar av 
varken kalium eller natrium urskiljas. Resultaten visar att magnesium samt järn följer 
varandra i LD-slaggen, liknande det i tidigare analyser. Manganet bör finnas med i föreningen 
men syns inte i mappingen eftersom att halterna troligen är för låga för att ge en tillräcklig 
signal. För att försöka hitta alkali samt mangan genomfördes punktanalyser på samma 
område, främst där aluminium ansågs förekomma se figur 47. 
 

 
Fig.47 Kontaktyta mellan pellet och LD-slagg i kuts 5-3 område 4 

 
Tabell. 15  punktanalyser från kuts 5-3 område 4 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 0,99 0,66 1,40 39,80 0,81 50,99 0,50 1,81 0,08 0,95
2 0,90 44,21 0,00 0,43 0,14 1,61 0,15 0,17 4,88 47,11
3 0,30 0,00 1,31 35,79 1,41 49,92 0,47 4,64 0,27 2,29
4 1,53 48,63 0,30 0,76 0,08 1,33 0,00 0,15 4,54 41,72
5 2,01 4,13 2,84 32,99 1,08 41,17 0,52 2,68 0,86 7,54
6 0,76 48,06 0,37 0,70 0,05 1,86 0,17 0,29 4,58 42,08
7 2,52 1,60 2,64 36,56 1,92 46,40 0,97 3,84 0,11 0,48
8 1,77 52,32 0,00 0,69 0,12 1,27 0,06 0,22 4,69 37,74
9 2,25 1,04 2,99 36,11 1,52 47,17 1,11 4,15 0,26 0,78

10 1,89 56,51 0,20 0,00 0,06 1,01 0,00 0,24 5,07 34,47
11 2,25 1,29 3,19 33,87 1,63 48,05 1,47 4,33 0,10 0,73  

 
Utifrån resultaten i tabell 15, ovan, vilka är presenterade i normaliserade molprocent framgår 
att flera punkter innehåller relativt stora mängder kalciumsilikat. Denna förening tyder på att 
LD-slagg reagerat och bidragit till slaggbildningen eftersom att slagg enbart från pelleten 
omöjligt skulle kunna erhålla kalciumhalter av den storleken. I tidigare analyser där LD-slagg 
deltagit i slaggbildning har slagger med visst vanadin och titan innehåll förekommit. Denna 
trend går även att se i detta fall och då i samband med just kalciumsilikaterna. 
Den andra typen av slagg som förekommer här består av (Mg,Mn,Fe)O. Detta är en slagg som 
även den uppmärksammades i de tidigare analyserna av LD-slagg. 
Vanadin och titaninnehåll samt slagg med magnesium, mangan och järn tycks vara mycket 
utmärkande för slaggbildning med LD-slagg. Detta är föreningar som inte förekommer med 
andra typer av slaggbildare. Från mappingen konstaterades att ingen signal erhölls för alkali. 
Detta bevisas i punktanalyserna där endast låga halter av alkali förekommer.  
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Att LD-slagg inverkar på slaggbildningsmekanismerna är tydligt, men för att se om 
slaggbildningen i centrum av pelleten påverkas genomför punktanalyser även här, se figur 48 
vilka redovisas i tabell 16 som normaliserade molprocent. 
 

 
Fig. 48 Slagg i centrum av pellet i kuts 5-3 område 5 

 
Tabell. 16 punktanalyser från kuts 5-3 område 5 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,42 14,21 1,01 41,60 0,46 27,70 0,41 0,37 0,31 11,70
2 1,45 1,51 34,93 40,10 19,78 0,15 0,14 0,15 0,06 1,21
3 1,20 10,71 1,12 44,27 0,29 28,69 0,43 0,40 0,21 11,38
4 0,99 11,16 0,75 43,24 0,21 29,69 0,71 0,65 0,34 11,28
5 1,71 1,33 34,58 39,48 19,38 0,25 0,58 0,17 0,12 1,74
6 2,08 2,05 34,03 38,57 19,49 0,25 0,17 0,07 0,14 1,49
7 0,69 14,69 0,87 42,96 0,30 26,17 0,28 0,32 0,32 12,61  

 
I centrum av pelleten återfinns till skillnad mot tidigare inte enbart MgO eller 
magnesiumsilikater. Här finns 2 huvudsakliga typer av föreningar. Den första är en förening 
bestående av magnesium, kisel, kalcium samt järn. De föreningar som påminner om 
sammansättning är Monticellite, Ca(Mg,Fe)SiO4 eller Diopsid, Ca(Mg,Fe)Si2O6. 
Om just dessa föreningar bildas, blir mycket svårt att bevisa. Sammansättningen visar att 
möjligheten finns. Den andra slaggen är en alkaliinnehållande slagg. Dess sammansättning 
påminner om Melilite, där både magnesium, aluminium, kisel samt alkali finns närvarande. 
Föreningen visar också likheter med Kalsilite men molförhållandena ställer till problem. 
Två tydligt skilda slaggtyper går att se i centrum, där den största skillnaden blir att 
magnesium inte finns närvarande i samma form som vid tidigare analyser. Alkaliinnehållet i 
centrum skulle kunna bero på att ytbeläggningen bildat en förening med hög smältpunkt som 
när fayalitslaggen lämnar pelleten sugs in mot mitten. En annan möjlighet är att pelleten 
någonstans har en spricka vilken gör det möjligt för alkaliinnehållande gas att komma in i 
centrum och kondensera.  
Avslutningsvis i kuts 5-3, undersöktes även här kontakten mellan två pellet, se figur 49. Här 
valdes en kontaktyta mellan två pellets i närheten till LD-slagg men ej i direktkontakt. 
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Fig. 49 kontaktyta mellan två pellets i kuts 5-3 område 6 

 
Figur 49 visar ett slaggområde mellan två ytbelagda MPBO pellets. Slaggen syns mycket 
tydligt mot de betydligt ljusare järnområdena. Resultaten från dessa punktanalyser redovisas i 
tabell 17 i form av normaliserade molprocent. 
 

Tabell. 17 Punktanalyser från kuts 5-3 område 6 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 4,21 16,93 14,42 35,90 25,51 0,14 0,89 0,07 0,28 1,66
2 2,23 83,04 1,79 2,93 1,08 0,11 0,17 0,60 0,54 6,80
3 6,80 16,72 14,61 33,16 15,56 0,21 0,61 0,25 0,04 10,03
4 4,41 1,70 1,30 3,37 0,45 27,31 30,82 2,79 0,22 26,60
5 2,73 61,59 3,97 6,55 4,98 0,16 4,33 5,87 1,43 6,68
6 2,26 5,15 25,56 32,37 29,25 0,29 0,33 0,19 0,20 2,84
7 1,66 31,21 1,26 39,42 0,80 21,55 0,36 0,24 0,44 2,06
8 4,09 36,83 11,99 27,30 13,96 0,31 0,62 0,59 0,43 3,21
9 5,21 15,66 9,52 26,00 12,08 0,50 0,78 1,63 0,35 23,78

10 5,59 19,39 11,13 31,82 16,18 0,79 0,99 1,79 0,89 8,99  
 
På samma sätt som tidigare erhålls en slagg som påminner om den eftersträvade Kalsiliten 
men magnesiuminnehållet gör att den mer liknar Melilite. Kombinationen med aluminium, 
alkali, magnesium, kisel är den dominerande slaggen i kontakytan. Två punkter visar även på 
MgO-FeO som i tidigare analyser hittades i början av kontakytan mellan två pellets. 
Möjligtvis kan MgO reagera med Kalsilite på ytan och bilda ett komplex som mer liknar 
Melilite. Höga alkalihalter i kombination med höga aluminiumhalter borde tyda på att 
ytbeläggningen har fungerat vad gäller alkaliupptag. Den högst alkalihalten uppmäts 
dessutom precis i kontaktytan mellan de båda pelletsen, vilket skulle kunna visa att det är 
ytslaggen som innehåller mest alkali. Här erhålls dessutom en punkt som visar på samma 
sammansättning som i prov 5-1, (Ca,Fe,Ti)O följer varandra på liknande sätt som tidigare. 
Slaggen i kontaktytan behöver inte enbart komma från pelleten. Möjligheten finns att 
slaggfasen istället är en påkladdning från omgivningen vilken tryckts ihop när pelletsen 
sintrar ihop. Även omgivningen innehåller pellets med ytbeläggning vilket gör att bidrag från 
omgivningen ej kan uteslutas. 
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Kuts 6-1 
 
Alla polerprover där första siffran är en sexa innehåller KPBA pellet. Skillnaden mot tidigare 
är att istället för en olivinpellet kommer nu en sur pellet att studeras. 
Första provet, 6-1, innehåller KPBA samt LD-slagg. Tidigare när LD-slagg varit närvarande 
vid slaggbildningen har det höga kalciuminnehållet gjort att alkaliupptaget varit obefintligt. 
Första området som undersöks i polerprov 6-1 blir en kontaktyta mellan KPBA samt LD-
slagg. Se figur 50 nedan. 
 

 
Fig. 50 Kontaktyta mellan LD-slagg och pellets i kuts 6-1 område 2 

 
Tabell. 18 punktanalyser från kuts 6-1 område 2 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 2,41 1,54 3,94 27,97 2,26 48,26 2,14 7,28 0,17 0,59
2 1,99 80,78 0,50 0,43 0,05 0,33 0,06 0,27 4,15 10,83
3 3,06 1,21 3,48 28,38 2,17 47,76 2,07 7,62 0,27 0,74
4 3,26 2,29 4,23 28,53 2,50 44,99 2,05 6,24 0,20 0,00
5 1,29 81,59 0,18 0,52 0,12 0,37 0,06 0,32 4,15 10,47
6 1,29 81,29 0,20 0,72 0,09 0,71 0,13 0,28 4,26 10,39
7 1,46 81,24 0,24 0,50 0,17 0,46 0,14 0,14 4,33 10,38
8 2,75 0,92 3,62 28,63 1,77 48,93 2,28 7,09 0,29 0,70
9 2,60 75,09 2,86 1,52 0,17 1,67 0,24 0,35 3,70 8,82

10 1,66 0,21 2,27 28,74 2,26 51,18 2,01 7,91 0,00 0,80
11 1,71 81,08 0,38 0,43 0,07 0,41 0,10 0,23 4,85 10,07  

 
Resultaten i tabell 18 är redovisade som normaliserade molprocent för respektive oxid. Här 
framgår att det på liknande sätt som tidigare vid LD-slagg erhålls en förening med 
(Mg,Mn,Fe)O. Den så karaktäristiska slaggen innehållande kalciumsilikat samt vanadin och 
alkali återfinns också. Skillnaderna är mycket små mellan dessa resultat jämfört med de som 
erhölls från kontakten mellan den ytbelagda pelleten och LD-slagg. Slaggbildningen tycks ske 
på liknande sätt trots att det i fallet med KPBA borde ha funnits ett lite surare tillskott med 
tanke på kiseloxidinnehållet. Möjligtvis är alkaliinnehållet marginellt högre i ett fåtal punkter 
vilket skulle kunna bero på det extra kiseloxidinnehållet när resultaten jämförs med de 
erhållna från kuts 5-3 område 4, se figur 47 tabell 15. 
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Kontakten mellan två pellets jämförs på liknande sätt med tidigare pellet-pellet kontakter. 
Punktanalysernas placering visas i figur 51, nedan. I tabell 19 redovisas erhållna resultat i 
normaliserade molprocent. 
 

 
Fig. 51 kontaktyta mellan två pellets i kuts 6-1 område 3 

 
Tabell. 19 punktanalyser från kuts 6-1 område 3 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 14,03 4,50 5,43 42,34 15,84 3,57 1,52 1,61 0,58 6,74
2 2,10 25,87 1,57 39,64 0,48 22,19 0,24 0,44 0,49 4,39
3 1,36 25,85 0,65 40,38 0,35 23,68 0,24 0,55 0,64 5,25
4 1,71 25,58 0,84 40,91 0,66 22,35 0,30 0,47 0,78 5,10
5 5,78 9,41 11,46 39,54 22,76 1,50 0,69 0,85 0,68 5,92
6 15,92 3,52 4,07 43,07 14,73 4,31 1,83 1,82 0,61 6,34
7 14,53 5,18 4,62 42,01 14,74 4,50 1,57 1,94 0,73 6,27
8 15,01 2,65 6,42 43,39 16,29 3,43 1,78 2,06 0,60 5,94
9 2,86 3,91 30,57 41,02 18,77 0,20 0,24 0,25 0,11 1,16
10 18,17 3,43 3,57 42,27 14,93 3,16 1,94 2,54 0,62 6,38
11 4,10 10,22 15,19 37,77 25,41 0,44 0,31 0,19 0,27 5,15  

 
Tabell 19 visar på ett alkaliinnehåll i slaggen som påminner om de som erhölls i kontaktytan 
mellan ytbelagda pellets. Skillnaden är stor när resultaten istället jämförs med kontakytan 
mellan två SPBO pellet. Här visar sig skillnaden i alkaliupptag på grund av det extra bidraget 
av kisel som finns i en sur pellet. Höga halter alkali erhålls i de flesta punkter tillsammans 
med höga halter SiO2. Punkter som inte innehåller alkali består av kalcium-magnesiumsilikat. 
I kontakytan återfinns alltså två huvudtyper av slagger. I tidigare kontakter mellan pellets har 
enstaka punkter visat på alkaliinnehåll men här visar ett betydligt större antal punkter på 
alkaliinnehåll. Anledningen kan vara att pelleten innehåller extra SiO2 men även tillgången på 
alkali kan vara avgörande. Eftersom endast ett fåtal punktanalyser genomförts är det för tidigt 
att dra slutsatsen att det positiva resultaten enbart är pelletens förtjänst. Klart är att 
alkaliupptaget förbättrats jämfört med SPBO trots att dessa pellets haft möjlighet att påverkas 
vid slaggbildningen av LD-slagg. 
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Kuts 6-2 
 
I polerprov 6-2 finns enbart KPBA utan inblandning av slaggbildare. Här finns möjligheten 
att bekräfta resultaten från föregående analys om att KPBA skall ha en bättre alkaliupptagning 
än vad SPBO visade på. Punktanalysernas placering samt resultat i form av normaliserade 
molprocent visas i figur 52 samt tabell 20, nedan. 
 

 
Fig. 52 Kontaktyta mellan två pellets i kuts 6-2 område 1 

 
Tabell. 20 Punktanalyser från kuts 6-2 område 1 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 5,00 10,71 10,86 36,06 25,32 0,21 0,26 0,31 0,45 8,43
2 10,53 5,17 1,77 18,39 13,47 0,26 0,55 0,25 0,42 47,56
3 7,26 13,46 1,93 34,73 7,40 20,68 0,32 0,31 0,66 10,19
4 3,12 1,07 1,10 1,23 4,75 0,09 0,14 0,06 0,26 86,39
5 4,78 10,54 11,97 36,82 24,51 0,00 0,33 0,33 0,31 8,12
6 8,35 6,33 3,67 40,23 24,61 0,24 0,62 0,50 0,53 13,70
7 3,92 10,22 12,62 37,24 26,91 0,22 0,24 0,22 0,07 7,14
8 15,11 5,85 4,37 26,23 34,40 0,21 0,49 0,51 0,58 11,23
9 3,15 10,15 13,12 38,32 25,68 0,22 0,45 0,23 0,00 8,30

10 7,22 8,34 7,47 37,72 20,11 0,31 0,60 0,52 0,58 16,18  
 
Från resultaten framgår att punkterna visar på ett ytterligare högre alkaliinnehåll än i 
föregående resultat. Resultaten kan bero på högre halt av tillgänglig alkali eller att föregående 
slaggbildning påverkats på ett negativt sätt av LD-slagg vad gäller alkaliupptag. Vid 
jämförelse konstateras att kalciuminnehållet här är lägre än i det tidigare fallet vilket skulle 
kunna stärka misstankarna om att LD-slaggen påverkat slaggbildningen trots att analysen i 
föregående fall inte gjorts i närheten av LD-slagg. Resultaten visar än en gång på att kalk 
löser in från LD-slaggen, vilket leder till att den bidrar till slaggbildningen i större 
utsträckning än vad kalksten gör. Här framgår tydligt att alkaliupptaget är mycket bra jämfört 
med vanliga SPBO. Skillnaden är inte lika märkbar mot de ytbelagda pelleten där 
alkaliupptaget var liknande. I början på kontaktytan mellan två ytbelagda pellets visade sig 
slaggen innehålla magnesium i form av magnesiumsilikat samt magnesiumoxid. För att se om 
liknande tendenser sker med KPBA genomfördes punktanalyser även i början av kontakytan, 
se figur 53.  
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Fig. 53 Början av kontaktytan mellan två pellets i kuts 6-2 område 2 

 
Tabell. 21 Punktanalyser från kuts 6-2 område 2 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 8,73 0,42 0,91 1,24 60,13 0,00 0,34 0,57 0,46 25,59
2 12,36 1,34 20,18 56,44 5,01 2,23 0,00 0,21 0,18 1,04
3 8,42 0,55 0,60 2,06 76,84 0,20 0,30 0,36 0,31 8,69
4 14,56 12,86 7,73 13,66 2,55 3,37 5,12 3,22 4,00 13,03
5 3,69 11,78 14,11 37,08 24,66 0,15 0,44 0,29 0,51 6,41
6 3,01 10,73 14,45 37,41 26,60 0,18 0,26 0,29 0,16 6,47
7 4,35 11,34 10,02 37,65 26,26 0,10 0,26 0,43 0,42 8,56
8 1,71 19,35 0,87 39,74 1,73 23,88 0,34 0,31 0,76 9,63
9 5,46 9,68 12,74 36,50 26,15 0,09 0,26 0,35 0,49 7,45

10 5,22 9,20 7,57 40,23 23,17 0,35 0,44 0,34 0,58 11,92  
 
Från resultaten i tabell 21 ovan, vilka är presenterade i normaliserade molprocent, framgår att 
mycket höga alkaliinnehåll finns tillsammans med järn vilket inte har konstaterats tidigare. 
Utöver dessa alkali-järn punkter finns även den slaggvariant som setts i tidigare resultat i form 
av alkali, kisel, aluminium, magnesium samt järn. Föreningen har tidigare beskrivits som lik 
Melilite, vilket inte är bekräftat eftersom att för lite analyser finns att tillgå. Punkt 8 visar 
(Ca,Mg,Si)O, vilken erhållits i slagger under tidigare analyser. Förening påminner om 
Monticillite vilket är en typ av olivin, där magnesium bytts ut mot kalcium, magnesium eller 
järn, Ca(Mg,Fe)SiO4. Ej heller denna förening är bekräftad eftersom att osäkerheten är 
mycket stor. Inga tydliga resultat visar på de magnesiumföreningar som hittades hos de 
ytbelagda pelletsen. Där återfanns magnesium som oxid eller silikat medan det i KPBA 
pelleten har reagerat och påminner om den förening som hittas i kontaktytan.  
Den sista studien i kuts 6-2 genomfördes i centrum av pelleten. I figur 54 samt tabell 22, 
nedan visas placeringen för punktanalyserna samt resultaten som normaliserade molprocent. 
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Fig. 54 Slagg i centrum av pellet i kuts 6-2 område 4 

 
Tabell. 22 punktanalyser från kuts 6-2 område 4 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,73 51,43 0,55 0,72 0,21 0,22 0,28 1,02 1,60 40,98
2 5,53 15,38 10,95 36,33 24,62 0,63 0,39 0,18 0,08 5,02
3 1,40 24,79 2,71 39,77 4,49 18,81 0,16 0,24 0,77 5,16
4 1,25 56,78 0,00 0,36 0,17 0,32 0,00 0,87 1,25 37,96
5 1,52 49,77 0,45 0,94 0,16 0,26 0,40 1,23 1,46 42,64
6 1,64 27,47 1,12 39,67 0,84 21,29 0,20 0,35 0,77 5,64
7 1,52 1,38 1,05 1,58 0,53 0,34 0,34 0,25 0,35 91,59
8 1,02 52,94 0,57 37,03 0,16 1,59 0,25 0,21 0,79 4,90  

 
Återigen erhålls magnesium samt järnrika faser vilket har diskuterats i tidigare resultat. Här 
finns även en förening påminnande om Monticellite. Slaggen innehåller även (Ca,Mg,Si)O 
vilket också har hittats tidigare. Även de punkter som visar på en slaggsammansättning 
liknande Melilite har hittats tidigare. Att hitta magnesium-järn föreningar kan vara 
överraskande till viss del. Avsaknaden av olivin i pelletsen borde leda till att magnesium 
föreningar inte bildas i lika stor utsträckning på grund av lägre magnesiuminnehåll i pelleten. 
Här är nackdelen att punktanalyser är mycket begränsande. För att få en uppfattning om 
magnesiumföreningarnas förekomst i centrum borde bulkanalyser genomföras istället. På så 
sätt erhålls mera representativa resultat över vilka slagger som dominerar i centrum. Även om 
de punkter som analyserats här visar på relativt stora magnesiumhalter borde den totala 
mängden magnesium vara mindre här, än i de tidigare analyserade pelletsorterna. 
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Kuts 6-3 
 
Innehållet i denna kuts består av KPBA samt alla slaggbildare i proportioner som påminner 
om beskickningen i masugnen. Det första området som undersöks är en slagginneslutning i 
kontaktytan mellan två pellets, se figur 55. Slaggen visade sig till största del innehålla den 
kalcium-magnesiumsilikat som setts i tidigare analyser. Här erhölls inget alkliinnehåll i 
samma storlek som tidigare. Anledningen kan vara dels kalciuminnehållet eller avsaknaden av 
alkali i omgivningen 
 

 
Fig. 55 Slagginneslutning i kontaktytan mellan två pellets i kuts 6-3 område 1 

 
Tabell. 23 Punktanalyser från kuts 6-3 område 1 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,79 7,47 19,66 43,56 9,82 14,79 0,30 0,59 0,18 0,90
2 3,77 16,89 4,15 47,27 0,63 23,76 0,28 0,50 0,34 0,83
3 2,56 18,42 1,22 41,76 0,47 32,45 0,14 0,69 0,16 0,37
4 1,83 18,09 0,87 41,11 0,70 33,00 0,21 0,36 0,35 0,71
5 2,69 18,36 1,36 42,06 0,36 32,01 0,19 1,10 0,26 0,59
6 2,00 1,28 1,49 1,72 0,60 0,45 0,34 0,19 0,34 88,59
7 0,65 1,15 0,72 0,54 0,29 0,28 0,46 0,36 0,27 93,73
8 1,58 31,21 0,92 40,45 0,36 21,70 0,16 0,98 0,69 0,82
9 7,35 20,80 4,22 48,36 1,11 15,45 0,54 0,29 0,31 0,37

10 6,68 21,86 5,95 45,85 0,60 15,42 0,26 0,32 0,20 0,33  
 
Resultaten i tabell 23, ovan presenteras som normaliserade molprocent och visar en klar 
dominans av (Ca,Mg,Si)O. Här är det mycket svårt att avgöra vilken slaggbildare som 
bidragit eftersom att höga kalciumhalter talar för LD-slagg men låga titan och vanadinhalter 
talar emot. Ytterligare en kontakyta kontrollerades för att se om alkaliinnehåll liknande de i 
kuts 6-2 kunde erhållas, se figur 56. Resultat presenteras i tabell 24 som normaliserade 
molprocent. 
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Tabell. 24 Punktanalyser från kuts 6-3 område 3 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,14 33,72 0,94 40,52 0,27 20,46 0,17 0,73 0,79 0,58
2 3,12 10,93 13,16 50,86 18,78 0,27 0,41 0,27 0,43 0,85
3 7,20 12,63 10,76 47,78 16,41 0,88 0,99 0,24 0,40 0,98
4 1,84 1,12 1,18 1,42 0,64 0,31 0,48 0,23 0,75 90,88
5 11,24 13,66 4,89 45,88 10,41 3,99 2,49 0,23 0,48 5,65
6 0,97 2,05 1,25 3,88 0,20 2,49 0,30 0,36 0,31 86,19
7 0,49 1,32 0,89 1,14 0,28 0,32 0,34 0,32 0,40 93,07
8 1,60 2,06 1,42 1,28 0,21 0,29 0,21 0,32 0,23 90,28
9 1,34 1,19 0,75 0,95 0,22 0,34 0,25 0,36 0,24 93,30

10 1,02 2,06 1,46 2,14 0,50 0,52 0,33 0,49 0,31 87,99
11 2,85 19,77 3,44 47,98 0,61 23,24 0,25 0,24 0,13 0,61  

 

 
Fig. 56 kontaktyta mellan två pellets i kuts 6-3 område 3 

 
Inte heller här erhålls lika höga alkaliinnehåll som i tidigare analyser med KPBA. Slaggerna 
som dominerar här har setts tidigare och påminner om Melilite samt Monticellite baserat på 
sammansättning men ej i molförhållanden. Många analyspunkter visar på höga järninnehåll 
trots att punkten tycks ligga i ett slaggområde. Här framgår det tydligt vikten av antalet 
analyspunkter. En ökad förstoring skulle med största sannolikhet leda till att små järn 
områden i slaggerna skulle bli synliga. Förstoringen på 160x är alltså inte tillräcklig, vilket 
leder till att punkterna hamnar fel. Slutligen genomförs analyser även på slagg i centrum i 
detta prov se figur 57. Resultaten från två olika pellets visar att centrumslaggen påminner till 
stor del om den slagg som finns i kontakytorna mellan pellets. Tidigare så har centrumslagg 
hållit magnesiumrika föreningar ofta tillsammans med järn men så är fallet inte här. Kalcium-
magnesiumsilikat eller Melilite typen dominerar. Här finns alkali även i centrum till skillnad 
från ett flertal av de tidigare analyser av centrumslagg. Se resultat i tabell 25 som 
normaliserade molprocent. 
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Tabell. 25 punktanalyser från kuts 6-3 område 4 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 2,19 18,27 3,34 47,23 0,53 25,94 0,21 0,22 0,36 0,83
2 2,17 18,53 3,05 46,60 0,68 26,21 0,41 0,28 0,26 0,95
3 9,66 8,17 6,37 55,59 12,52 3,36 1,81 0,00 0,20 0,96
4 2,98 17,85 3,48 47,72 0,78 24,43 0,20 0,21 0,32 0,75
5 10,49 8,59 6,85 55,63 11,14 2,76 1,51 0,15 0,36 0,69
6 10,40 8,74 5,90 55,67 11,54 3,41 1,88 0,18 0,29 0,70
7 9,71 8,45 6,85 54,53 12,18 2,91 1,68 0,28 0,39 0,73
8 11,10 9,42 5,88 54,78 11,40 3,49 1,43 0,00 0,19 0,59  

 

 
Fig. 57 slagg i centrum av pellet i kuts 6-3 område 4 

 
Slaggen i centrum av pelleten påminner inte om den centrumslagg som erhölls i 
olivinpelleten. Här har de flesta analyspunkter ett alkaliinnehållet vilket inte hittades i 
pelletsen från korg fyra och fem. Möjligen har det lägre magnesiuminnehållet samt det ökade 
kiseloxidinnehållet lett till att alkali kan bilda stabila föreningar och sprida sig ända in till 
centrum av pelleten.  
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Referensprover 
 
För att se hur ytbeläggningen påverkas genom ugnen gjöts pellets in från tre nivåer i ugnen. 
PL0 är pellets som ej chargerats i ugnen utan är helt oreducerade. PL12 kommer från 
utgrävningslager 12 och PL25 från utgrävningslager 25. 
En mappinganalys gjordes på ytan för de pellets som inte chargerats i ugnen för att kontrollera 
att ytbeläggningen satt kvar efter hantering. Resultat redovisas i figur 58, nedan. 
 

   
PL0 Al Si 

 

  

Mg   
Fig. 58 mapping över ytan på icke chargerad ytbelagd pellet 

 
Från mappingresultatet i figur 58 framgår det tydligt att kaolinbeläggningen på ytan finns kvar 
och har varken något alkali eller magnesiuminnehåll från början. Magnesium framstår mycket 
tydligt i form av magnesiumsilikat vilket borde komma från en olivin partikel. För att försäkra 
sig om resultaten görs även punktanalyser i området. Se figur 59 samt tabell 26. 
 

Tabell. 26 punktanalyser från kuts PL0 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 0,95 57,98 0,41 36,47 0,07 0,19 0,15 0,17 0,19 3,13
2 0,77 53,66 0,37 39,36 0,14 0,23 0,10 0,17 0,19 4,32
3 1,30 2,08 35,38 47,15 3,73 0,11 0,26 0,10 0,23 8,37
4 2,17 2,73 27,08 24,67 0,18 0,20 0,54 0,33 0,23 40,51
5 1,78 1,68 40,60 45,56 0,37 0,26 0,26 0,51 0,36 6,89
6 0,41 1,42 44,09 49,48 0,35 0,08 0,29 0,30 0,00 2,51
7 1,44 1,94 43,52 48,98 0,40 0,18 0,42 0,28 0,20 1,29  
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Fig. 59 kaolinbeläggning på ytan av MPBO pellet samt olivinpartikel från kuts PL0 

 
Punktanalyserna i tabell 26 stärker resultaten från mappingen. Förhållandet mellan 
molprocenten för aluminium och kisel är ett till ett vilket stämmer mycket väl överens med 
kaolinstrukturen. Klart framgår också att inga speciella halter av magnesium finns närvarande 
från början. Här finns inga eller mycket små likheter med Melilite strukturen som observerats 
i tidigare analyser. Höga järnhalter kan vara att analysen inte skett precis i ett slaggområde 
utan fått störningar från närliggande järnoxider. Samma analysmetoder genomförs på PL12 
samt PL25 för att se hur ytbeläggningen har fungerat med avseende på alkaliupptag samt hur 
mycket som finns kvar på ytan. 
 

   
PL12 Na K 

   
Al Si Fe 

Fig. 60 Mapping över ytbeläggningsområde från kuts PL12 
 

Figur 60 visar att alkali upptagits både som natrium och kalium. Halterna bestäms genom 
punktanalyser i samma område se figur 61. Hittills har inte något magnesium tagits upp i 
strukturen i sådana halter att det blir mätbart genom mapping. Ytbeläggningen ligger 
dessutom kvar på ytan och bildar ett markerat mörkare område i SEM bilden. 
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Fig.61 ytbeläggning på ytan av MPBO pellet från kuts PL12 

 
Tabell. 27 punktanalyser från kuts PL12 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 17,04 1,27 35,41 38,07 5,51 0,47 0,10 0,24 0,14 1,08
2 17,26 0,82 34,92 38,86 5,55 0,75 0,17 0,14 0,16 1,21
3 15,26 1,31 35,19 38,41 7,23 0,35 0,16 0,14 0,11 1,02
4 8,51 1,50 21,83 24,43 4,01 2,26 0,22 0,43 0,37 35,45
5 16,72 1,58 35,04 35,90 5,12 0,61 0,34 0,18 0,25 3,62
6 6,13 2,21 9,82 8,92 1,30 0,50 0,69 0,60 0,34 68,03  

 
Från tabell 27 blir alkaliupptaget tydligare och natrium tycks enligt resultaten tagits upp mer 
än kalium vilket antogs skulle vara det omvända. Här finns även punkter som innehåller järn 
tillsammans med aluminium, vilket skulle kunna vara början till det som i tidigare prover 
diskuterats och tolkats som varianter av Melilite. Här erhålls ungefär samma 
magnesiuminnehåll som i föregående analys vilket tyder på att magnesium inte tagits upp 
fram till utgrävningslager 12. Mappingresultat för PL25 redovisas i figur 62, nedan. 
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PL25 Na K 

   
Si Mg Al 

  

 

Ca Fe  
Fig. 62 Mapping över ytan på ytbelagdpellet från utgrävningslager 25 

 
I provet återfinns inte längre några tydliga mörka kaolinfällt utan nu tycks slaggen istället 
blanda in sig med järn. Detta ger att spridningen blir stor och inga skarpa slaggområden 
erhålls. Området där alkali tycks befinna sig har ändrat färg och är inte längre uttalat mörkt. 
Här påminner området mer om en järnfas. I mappingen erhålls också för första gången i 
referensmaterialet att magnesium tagits upp. Alkali, magnesium kisel, kalcium och aluminium 
tycks nu finnas tillsammans och bilda en förening som påminner om de slagger som tidigare 
beskrivits som Melilite. Punktanalyser genomfördes i samma områden för haltbestämning, se 
figur 63. 
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Fig. 63 Punktanalys i kuts PL25 i område med troligt alkali innehåll. 

 
Tabell. 28 Punktanalyser från kuts PL25 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 8,56 7,95 5,44 31,41 27,82 0,00 0,65 3,81 1,31 2,58
2 5,39 19,39 2,22 35,94 26,50 2,66 1,76 0,63 0,24 3,47
3 2,34 16,69 8,24 36,40 32,10 0,72 0,27 0,26 0,12 1,85
4 17,11 24,41 1,92 22,87 22,88 2,19 0,89 1,17 0,45 4,89
5 3,08 2,18 1,39 16,55 43,99 18,12 1,02 3,11 1,16 3,20
6 5,78 6,56 5,49 18,01 37,96 0,79 1,50 4,52 1,78 3,96
7 12,22 14,67 15,28 0,00 9,03 3,98 5,78 3,88 1,00 3,00  

 
Punktanalyserna i tabell 28 visar på relativt stora alkaliinnehåll vilket är eftersträvat. Här 
framgår det också att det som en gång varit Kalsilite nu även tagit upp magnesium till viss 
del. Andelen magnesium har stigit i föreningen. Slaggen påminner nu ytterligare om den som 
finns närvarande i korgproverna från utgrävningslager 38. Här kommer kompletterande SEM 
analyser att krävas för att på ett mer ingående sätt studera om slaggen ligger i en järnstruktur 
eller löst in i järnet. Inga tydliga slaggområden finns heller synliga i pelleten. 
Utöver pellets plockades även slaggbildare ut från PL12 och PL25. I PL12 gjordes 
punktanalyser i LD-slagg för att se om någon skillnad framgår mot den LD-slagg som 
återfanns i utgrävningslager 38. Resultaten från punktanalyserna redovisas tillsammans med 
bild över dess placering i figur 64 samt tabell 29, nedan. 
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Fig. 64 Punktanalys i LD-slagg från kuts PL12. 

 
Tabell. 29 Punktanalyser i LD-slagg från kuts PL12 

Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 1,30 52,38 0,52 0,86 0,31 1,93 0,23 0,26 5,63 34,89
2 2,08 3,08 1,45 1,61 0,44 77,75 0,08 0,38 4,09 6,42
3 0,26 2,40 5,97 2,91 0,26 46,43 5,98 5,35 0,68 27,15
4 0,53 0,32 1,32 37,85 0,32 52,16 0,81 2,41 0,25 0,87
5 1,69 2,27 0,97 1,05 0,08 80,44 0,17 0,14 4,30 6,69
6 0,54 2,91 6,61 2,78 0,48 44,83 6,42 4,69 0,94 26,29
7 1,58 50,58 0,41 0,92 0,28 2,06 0,26 0,38 5,68 36,59
8 1,24 1,32 2,89 32,08 0,16 49,78 3,19 2,12 0,31 4,28
9 1,29 1,20 2,70 36,21 0,40 50,56 0,78 2,51 0,10 1,28

10 1,14 48,69 0,00 0,71 0,19 2,30 0,23 0,16 6,42 39,19  
 
Utifrån resultaten i tabell 29,ovan vilka visar molförhållandet mellan de olika oxiderna 
framstår en rad olika faser. Kalciumföreningar dominerar LD-slaggen i olika former, CaO, 
(Ca,Si)O, samt en kombination med (Ca,Fe,V,Ti,Al)O. Magnesium finns närvarande som 
tidigare tillsammans med mangan och järn. En förening som utmärker sig är (Ca,Fe)O, vilken 
inte återfinns i korgproverna från PL38. Här uppmärksammas även en skillnad i struktur mot 
den som finns i PL38. Området runt punkten sex i PL12 upplevs mindre regelbundet än 
liknande områden från PL38. Detta är dessutom ett sådant område som består av kalcium och 
järn. Punkterna som innehåller mangan, magnesium samt järn visar på ett högre järninnehåll 
vilket tyder på att LD-slaggen från utgrävningslager 38 troligen reducerats mer. 
I proverna från PL25 granskas en kvartsitbit, se figur 65. Direkt med ögat går det att uppfatta 
en svart ring som omsluter slaggbildaren. Genom ett antal punktanalyser i området erhålls 
resultat i tabell 30 som visar på förhöjda alkalihalter. Att kvartsit har en effektiv upptagning 
av alkali är känt sedan tidigare. Här finns möjligheten att kvartsitbiten tagit upp sot och stoft 
från omgivningen samt att en sorts miniatyrpåkladdning bildats på ytan. Bildandet av 
påkladdningar på infodringen har beskrivits på just detta sätt. 
I tabell 30, nedan visas resultaten från punktanalyserna i figur 65 som normaliserade 
molprocent. 
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Fig. 65 ytan på kvartsit som slaggbildare i masugnen. 

 
I figur 65 framgår mycket tydligt skillnaden mellan ytan på kvartsiten och resten. Ytan 
uppvisar en jämnare struktur samt en betydligt mörkare färg vilket ger ljusa områden i 
svepelektronmikroskopet. 
 

Tabell. 30 punktanalyser från kvartsityta i kuts PL25 
Punkt Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 V2O5 MnO FeO

1 13,91 2,90 6,74 56,82 15,67 1,24 0,12 0,14 0,17 1,01
2 11,45 1,27 5,60 60,13 19,21 0,29 0,17 0,20 0,13 0,37
3 8,39 2,53 6,23 62,17 17,73 0,53 0,14 0,05 0,06 0,26
4 11,08 1,46 4,25 58,28 21,78 0,81 0,15 0,31 0,24 0,50
5 8,30 2,09 6,37 63,32 16,70 0,75 0,27 0,23 0,23 0,53
6 8,06 2,18 7,37 65,18 14,48 0,60 0,32 0,24 0,22 0,34
7 1,66 2,32 23,35 60,77 9,49 0,39 0,40 0,14 0,11 0,40
8 0,85 0,87 20,45 64,88 11,04 0,24 0,19 0,24 0,16 0,29  

 
Tabell 30 visar på högt kisel innehåll vilket är väntat, men även på högt aluminiuminnehåll i 
punkterna 7 och 8. Samma sak framgick i kvartsitbiten från PL38. Aluminiuminnehållet i 
kvartsiten tycktes vara störst en bit in i materialet. Som tidigare är en förklaring att detta beror 
på ytbeläggning som ryckts loss från den omgivande beskickningen och sedan påverkat 
kvartsiten Som framgår i tabell 30 erhålls ett stort alkalinnehåll vilket kan förklaras med den 
sura omgivningen samt tillgången på alkali i form av stoft och alkaligas. Anledningen till att 
aluminiumhalten är lägre i det ljusa området inne i kvartsiten stärker teorin om att detta skulle 
ha kommit från ytan. Även den högre alkalihalten trots den lägre aluminiumhalten pekar på 
samma resonemang. För att få en mera översiktlig bild över området användes en 
mappinganalys över samma område, vilken redovisas i figur 66. 
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Kvartsitbit Na K 

   
Si Al C 

Fig. 66 Mapping över kvartsitbit från kuts PL25 
 

Figur 66 visar tydligt att kalium och natrium tagits upp på ytan. Provet ytbelades ej för att 
kunna urskilja eventuella förhöjningar av kol. Från bilderna syns inte kol, vilket i sin tur 
betyder att teorin om sot ej längre är lika trolig. Om sot varit upphovet till den förhöjda 
alkalihalten skulle kolhalten vara högre i området. Nu tycks alkalihalten istället bero på att 
alkaligas kondenserat på ytan vilket lett till detta resultat. Aluminiuminnehållet i kvartsitbiten 
är svårt att förklara annat än som ett bidrag från den omgivande beskickningen. Fler analyser 
behöver köras för att få förståelse för hur aluminiumet tas upp. 
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Driftsdata 
 
Svavelreningsförmåga 
 
Grafen nedan visar att referensperioden samt kaolin perioden ligger på samma linje, se figur 
67. Kaolinperioden visar något lägre alkalihalt i slaggen men en högre svavelrening, vilket 
skulle kunna bero på den högre temperaturen under kaolinperioden jämfört med 
referensperioden. En markant skillnad erhålls när titanperioden plottas. Materialet är samma 
ytbelagda pellets men nu med en titaninjektion. Resultatet blir en liknande svavelrening som 
under referensperioden men en klart ökad halt alkali i slaggen. Tidigare undersökningar har 
visat att titan har en påverkan på smälttemperaturen på slaggen. En minskad smälttemperatur 
kan vara en av orsakerna till att alkali löser in på ett bättre sätt. TiO2 ligger mellan Al2O3 och 
SiO2 i basicitet. En ökning av titan skulle kunna ge ett bidrag som sänker slaggbasiciteten och 
på så sätt gynnar alkaliupptaget. 
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Fig. 67 Svavelfördelningen mellan slagg och råjärn plottat mot alkaliinnehållet i slagg. 
 
Temperaturberoende för alkaliupptag 
 
I grafen nedan plottas temperaturen samt halten K2O i slagg mot tiden, se figur 68. Dessa 
värden är baserade på mätningar varje timma. Perioden avser tiden 2003-11-01 klockan 03:00 
till 2003-11-07 klockan 12:00. Kaolinpellets chargeras den 4 november klockan 14:00 vilket 
skulle svara mot punkten 74. Titaninjektionen inleds den 5 november klockan 22:00 vilket 
motsvarar punkten 102. Normalt räknas 6 till 8 timmar innan några resultat från den nya 
sortens pellets börjar synas. Halten alkali i slagg tycks sjunka när ytbelagda pellets chargeras 
vilket till en början kan tyckas märkligt. Anledningen till att halten uppför sig på detta vis 
beror på att temperaturen i ugnen plötsligt började stiga samt att bränslemängden inte sänktes. 
Denna ökning av temperatur leder i sin tur till att alkaliupptaget i slaggen försämras och en 
större andel cirkulerar runt i ugnen. När bränslemängden sänks och temperaturen återgår till 
det normala börjar halten alkali i slagg återigen att stiga. Från punkt 102 sker en 
titaninjektion. Hur mycket denna påverkar alkaliupptaget är svårt att säga men vid stabil 
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temperatur tycks alkaliupptaget vara tydligt högre än för referensperioden. De höga halterna 
av alkali tycks också vara stabilare än de enstaka toppar som erhölls under referensperioden. 
Kanske skulle alkalihalten hamnat på en högre medelnivå om testerna kunnat fortsätta under 
en längre period jämfört med medelhalten under referensperioden. 
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Fig. 68 Förhållandet mellan temperatur i masugnen och alkali i slagg. Kaolin beskickning från punkt 74 samt 

titaninjektion från punkt 102 

 
Inverkan av titan på alkaliupptag 
 
Från graferna som följer nedan är det tydligt att kalium och titan följer varandra, se figur 70. 
En ökad halt alkali i slaggen erhålls efter att temperaturen i ugnen stabiliserats. Samma 
resultat gäller för Titan i slagg, även här erhålls en ökad halt. Alkali har ett 
temperaturberoende vilket är känt sedan tidigare. Detsamma tycks finnas för titan där en ökad 
halt titan i råjärn fås när temperaturen stiger, se figur 69. Under referensperioden går halten 
titan i slagg och råjärn tvärt emot varandra vilket tyder på en balans. När titaninjektionen 
inleds vid punkt 102 bryts trenden och en ökning i båda fallen erhålls. Detta tycks stabilisera 
sig efter en tid. Troligen kommer en ny medelhalt av titan i råjärn att ligga nästan på dubbla 
halten jämfört med referensperioden(0,2-0,25). Denna halt är ungefär den som erhålls från 
punktanalyserna som genomförts i svepelektronmikroskopet. Att halten titan i metallfasen 
från utgrävningslager 38 motsvarar halten titan i råjärn från referensperioden skulle kunna 
tyda på att titaninjektionen inte påverkar materialet på denna nivå utan att detta endast sker 
längre ned i smältzonen där temperaturen är högre. Låga halter titan i slaggfaserna från 
utgrävningslager 38 visar också att ingen direkt påverkan skett, vilket skulle betyda att ett 
ökat alkaliupptag vid kaolinpellets från korgprover inte beror på titaninjektion. 
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Fig. 69 Fördelningen mellan titan i slagg respektiva råjärn. Kaolin beskickning från punkt 74 samt titaninjektion 
från punkt 102 
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Fig. 70 Förhållandet K2O samt TiO2 slagg. Kaolin beskickning från punkt 74 samt titaninjektion från punkt 102 
 
Att titaninnehållet i slutslaggen påverkats av injektionen är klart men om ökningen av alkali i 
slaggen beror på titan eller ytbelagda pellets eller möjligtvis en kombination av de båda är 
svårt att säga efter endast en försöksperiod. 
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Råjärnstemperaturens inverkan på titaninnehållet i råjärn 
 
Från graferna ovan framgår det mycket tydligt hur råjärnstemperaturen och titaninnehållet i 
råjärnet följs åt under referensperioden. När kaolinbelagd MPBO chargeras, från och med 
punkten 74 sker en ökning av titanhalten i råjärnet, se figur 71. Anledningen är som 
diskuterats tidigare, att masugnen börjar gå bättre i kombination med att bränslet inte sänks. 
Resultatet blir en ökad temperatur och således ett högre titaninnehåll. När bränslet minskats 
och temperaturen stabiliserats inleds titaninjektionen vid punkten 102. Här syns en tydlig 
ökning av titan i råjärn trots att temperaturen hålls konstant. 
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Fig. 71 Titaninnehållets temperaturberoende i råjärn. Kaolin beskickning från punkt 74 samt titaninjektion från 

punkt 102 
 
Driftsparametrar 
 
Halten av CO samt CO2 i toppgasen kan vara ett mått på hur bra processen går. Resultaten i 
följande grafer baseras på mätvärden som tagits på minut basis och beskriver bland annat 
halter i toppgasen, se figur 72. Punkten 4990 svarar mot tiden då ytbelagda pellets chargeras 
och 6900 blir punkten där titaninjektionen inleds. Från grafen framgår att halterna varierat 
mer under referensperioden än under försöksperioden med ytbelagda pellets. När ytbelagda 
pellets chargeras minskas svängningarna samt att halterna visar på ett bättre gasutnyttjande. 
En högre CO2 halt visar en effektivare reduktion samt att reduktionen möjligtvis skett högre 
upp i ugnen. 
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CO-CO2 vs Tid
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Fig. 72 CO samt CO2 i toppgasen mot tiden. Kaolin beskickning från punkt 4990 samt titaninjektion från punkt 
6900 

 
Att reduktionen skett högre upp baseras på att den indirekta reaktionen troligen ökat vilket 
energimässigt skulle vara fördelaktigt. Indirekt reduktion är exoterm och gynnar alltså 
processen. 
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Fig. 73 Eta CO samt sjunkhastigheten mot tiden. Kaolin beskickning från punkt 4990 samt titaninjektion från 
punkt 6900 

 
Grafen ovan, se figur 73, visar ytterligare på ett jämnare gasutnyttjande genom Eta CO samt 
en sjunkhastighet som även den blir jämnare under perioden med ytbelagd pellet. En spretig 
kurva på sjunkhastigheten tyder på att det antingen har varit slips eller upphängningar, där den 
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ena följer den andra. En upphängning följt av ett slip kan leda till att temperaturen i ugnen 
sjunker samt att infodringen kan skadas. Mindre plötsliga sänkningar av beskickningen kan 
tolkas som att påkladdningarna minskat i ugnen. I graferna som följer redovisas DRR vilket 
står för Direct Reduction Rate samt BRI vilket är Burden Resistent Index, se figur 74. DRR 
kurvan uppvisar en större jämnhet för perioden med kaolinbelag pellet. Grafen kan även 
tolkas så att DRR möjligen sjunker när den ytbelagda pelleten börjar att chargeras. BRI grafen 
visar på en höjning i början på perioden för ytbelagda pellets vilket beror på den höjda 
temperaturen. BRI är ett mått på tryckfallet i ugnen. Ett högt BRI tyder på ett stort tryckfall. 
BRI värdena återgår dock till normal nivå efter att bränslemängden justerats för de nya 
förutsättningarna. 
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Fig. 74 DRR-BRI mot tid. Kaolin beskickning från punkt 85 samt titaninjektion från punkt 117 
 
Grafen nedan visar koksåtgången samt produktionstakten, se figur 75. Graferna visar på 
liknande trender som erhållits tidigare. Kaolinperioden tycks i båda fallen ge betydligt 
jämnare drift. Värden i grafen nedan skall tolkas med viss försiktighet eftersom dessa är 
beräknade och ej uppmätta. Beräknande värden ger inte samma säkerhet, vilket gör att för 
stora slutsatser ej kan dras utifrån dem. . 
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Koksåtgång-Råjärnsproduktion vs Tid
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Fig. 75 Koksåtgång samt produktion mot tid. Kaolin beskickning från punkt 85 samt titaninjektion från punkt 
117 

 
Toppgasflödet kan ge information om hur mycket materialet i ugnen kladdar. Mycket 
påkladdningar samt att material kladdar ihop gör att både flödet och flödeshastigheten 
kommer att variera. En låg gashastighet är att eftersträva eftersom att medryckningen av 
material då tenderar att minska vilket då resulterar i lägre stoft mängder Från grafen nedan 
framgår att kaolinperioden visar resultat som kan tolkas som att processen gått jämnare samt 
med mindre kladdningstendenser, se figur 76. 
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Slutsatser 
 
Utifrån punktanalyser från ett antal områden i olika pellets, vilka fått reagera med olika 
slaggbildare är några definitiva slutsatser svåra att dra. Antalet analyser är långt ifrån 
tillräckligt för att med säkerhet kunna utpekade exakt vilka föreningar som bildats. Bildnings 
mekanismerna för slaggen är också svåra att förklara eftersom att förhållanden för två olika 
pellets i varierande områden i masugnen kan leda till helt skiljda reaktioner. Temperatur, 
gassammansättning och beskickningsomgivning är saker som kan variera och bidra till att 
slaggbildningen inom vissa områden kan skilja markant mot andra områden. 
Skiftande förhållanden i masugnen gör att vidare studier krävs för att öka förståelsen för 
slaggbildningen samt komma närmare förklaringen till hur den sker i varierande miljöer. Från 
resultaten i examensarbetet går det dock att se vissa tendenser för slaggbildningen. 
Alkaliinnehållet i slaggen som finns närvarande med den ytbelagda pelleten blir märkbart 
högre. Driftsdata vilken plockats från databaser visar också på en jämnare produktion samt 
bättre driftsparametrar såsom gasutnyttjning och koksåtgång. Slaggen i KPBA pellets visar 
också på bra alkaliinnehåll, ej i samma nivå som ytbelagd MPBO men märkbart högre än 
SPBO. Även i pellets som ej ytbelagts framgår det att det i de flesta fall förekommer 
aluminium i de föreningar som innehåller alkali. Aluminium tycks bilda stabila 
alkaliföreningar tillsammans med alkali vilket möjligen leder till att alkalicirkulationen skulle 
minska med pellets som ytbelagts med kaolin. Kaolinperioden under kampanj 12 skulle varit 
något längre för att tydligare kunna visa på skillnader mellan ytbelagda pellets och 
referenspellets vad gäller alkaliuttag i slaggen. LD-slagg som slaggbildare i masugnen ger en 
större inverkan på slaggbildningen på den studerade nivån än vad kalk gör i avseende på 
kalkinlösning. Med LD-slaggen kommer även magnesium, mangan samt järn föreningar 
vilket är mycket karaktäristiskt för slagger nära LD-slagg. I slaggerna erhålls även halter av 
titan och vanadin som inte uppnås i närheten av andra slaggbildare.  
Kalk tycks inte reagera i speciellt stor utsträckning troligtvis beroende på att temperaturen 
varit för låg. Däremot erhålls ett band av kalciumsilikat samt magnesiumsilikat mellan kalken 
och pelleten vilket inte är halt förklarat. Om föreningen kommer från gasfas eller från pelleten 
krävs ytterligare arbete för att bestämma.  
Kvarts bidrar till slaggbildningen på ett tydligt sätt vilket resulterar i en sur slagg med god 
alkliupptagnings förmåga. På kvartsytan erhålls höga halter alkali vilket troligtvis kommer 
från att alkali i gasfas kondenserar på ytan. I kvartsiten framgår också ett aluminiuminnehåll 
vilket inte finns närvarande i ursprungsmaterialet. Möjligtvis kan det vara så att aluminium 
från den omgivande beskickningen har lossnat i form av ytbeläggning och sedan reagerat med 
kvartsiten. Ytterligare studier krävs för att bekräfta, eller visa på en annan aluminiumkälla 
som kan ha bidragit. Slagg i centrum av pelleten visar på likheter oavsett vilken pellet som 
används, de stora skillnaderna i slagg framgår längre ut i pelletsen speciellt vad gäller 
alkliupptagning. Titan i järn från respektive pellet stämmer i ett antal fall mycket bra med den 
halt av titan som erhölls i råjärnet för referensperioden. När titaninjektionen inleddes ökade 
halten titan i råjärn markant. Att halten titan i järnfasen i pelleten stämmer med 
referensperioden kan tyda på att titaninjektionen inte påverkat slaggbildningen på den 
studerade nivån. Enstaka höga halter av titan erhålls i slagg och då främst tillsammans med 
kalcium och järn. Föreningen påminner till viss del om Perovskite och härleds ej till 
titaninjektionen. Slaggen runt pelletsen erhåller inte heller samma ökade titaninnehåll som 
visas i slutslaggen. Slutsatsen blir att största delen av titaninjektionen löser sig i slagg eller 
järn relativt långt ned i ugnen och en ytterst liten del söker sig med gaserna uppåt. 
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Fortsatt arbete 
 
Mer studier krävs för att bekräfta de resultat som erhålls från examensarbetet. Fler 
punktanalyser i fler pellets skulle ge större säkerhet när föreningarna som bildats skall 
bestämmas. Med ett fåtal analyser blir det svårt att avgöra om den bildade föreningen är 
tillfällig, ej vanligt förekommande förening eller en förening som i huvudsak finns närvarande 
i slaggen. Slaggbildarkombinationer som ej förekommer i här borde också undersökas. Längre 
försöksperiod i kombination med analyser av gas i masugnen skulle kunna visa på intressanta 
resultat vad gäller alkalicirkulation. En sänkning av alkaliinnehållet i gasfasen borde erhållas 
när cirkulationen minskar. Andra material för ytbeläggning skulle kunna undersökas. Det är 
möjligt att olika material passar bättre till vissa pellets på grund av receptet i pelleten. KPBA 
pellets som uppvisar god alkaliupptagning kan ytbeläggas för att undersöka om ett ökat 
upptag erhålls jämfört med ytbelagd MPBO 
Mer studier krävs också för att visa vad som händer med förening som tagit upp alkali när den 
når längre ned i ugnen. Saker som hur magnesiuminnehållet i föreningen påverkar stabiliteten 
måste undersökas. Höga haltar av MgO på ytan av pelleten är inte förklarat fullt ut. Om 
magnesium kommer från gasfas eller från reduktion av pellet är inte klart, vilket gör att fler 
studier krävs. Detta kan vara en möjlig magnesium källa som löser in i Kalsilite föreningen. 
Studier av stoft från toppgasen skulle kunna visa på hur väl ytbeläggningen sitter kvar och hur 
gashastigheten påverkar stoftproduktionen. 
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Bilagor 
 
I följande bilagor redovisas bilder på de kutsar som finns upptagna i rapporten. De 
punktanalyser som refereras till i rapporten finns märkta med siffror. Mappinganalyser har i 
de flesta fall skett i samma områden som punktanalyser men redovisas ej separat utmärkta. 
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Fig. 77 Bilder på polerprover från korgmaterial kampanj 12 
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Referensprover 
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Fig. 78 Bilder på polerprover från referensnivåer 
 
Korgarnas placering vid utgrävning 
 

 
Fig. 79 Korgarnas placering i masugnen vid utgrävning. Undersökt material i examensarbete från korg U. 

 




