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SAMMANFATTNING 
 
 
Vid Masugn 3, SSAB Tunnplåt AB i Luleå, pågår arbete för att vidareförbättra råjärnets 
kvalitet genom minskad variation av Si och för att ytterligare minska förbrukningen av 
reduktionsmedel. För att få en ökad kunskap om tillståndet i den nedre delen av Masugn 3 
utfördes i april 2004 en koksborrning ur tre av masugnens 32 formor. Försöken ingår i ett 
forskningsprojekt inom Jernkontorets forskningsprogram. Syftet med examensarbetet var att 
karaktärisera raceway och den döde mannen genom att studera borrkärnorna, processdata, 
koks från forma provtagen genom koksrakning, manuell mätning av racewaydjup och 
racewaydjupsmätning med radiometrisk utrustning. Till sist undersöktes bottentemperaturen 
tillsammans med andra parametrar, såsom råjärns- och slagganalyser och råjärnstemperatur, 
för att fastslå om den döde mannen var aktiv eller inaktiv.  
 
Materialet i koksborrningens borrkärnor och till viss del även koks från koksrakningen 
studerades på följande sätt: 
 

• Visuellt på plats i borrkärnan genom mätning och fotografering. 
• Storleksfördelning och andelsberäkning genom siktning, slaggavskiljning för hand och 

magnetdragning. Beräkning av medelstorlek på koks. 
• Hållfasthet för koks från forma genom CSR/CRI-test och hållfasthetsindex (tumling 

enligt CSR metod). 
• Analys av flykt, inneboende fukt, aska och S samt kemisk analys genom XRF och XI. 
• Grafitiseringsgrad av koks i formnivå genom undersökning med XRD. 

 
Borrkärnorna indelades olika zoner såsom boshkoks, racewaykoks, bird’s nest, järn, stråk av 
järnagglomerat och den döde mannen. Förhållandet mellan koks, slagg och magnetiskt 
material i fraktionerna +20 mm undersöktes. Andelen koks är hög i bosh- och 
racewayområdet varefter andelen minskar längre in mot masugnens mitt. I bird’s nest området 
är andelen slagg och magnetiskt material högre då en stor del av smältan verkar ta denna väg 
ned mot stället. Finesandelen -0,5 mm är låg i bosh- och racewayområdet och ökar in mot den 
döde mannen. Fines består till största del av oxidiskt material såsom CaO och MgO förutom i 
en borrkärna som även har en relativt hög halt av koksfines. 
 
Gemensamt för borrkärnornas koks och koks från koksrakning är inverterade värden från det 
vanliga CSR/CRI-testet då ingående produktionskoks testas, det vill säga hög CRI och låg 
CSR. Koks från bosh- och raceway har låga halter av alkali, men även lägre halter av SiO2 
och MgO, då de förångats av de höga temperaturer som råder i området. Koksen får en 
porösare yta som är mer mottaglig för nötning vilket resulterar i en lägre hållfasthet för koks i 
detta område. Koks från borrkärnornas döde man har de högsta halterna av alkali. Då alkali 
katalyserar solution loss reaktionen resulterar detta i att koks från den döde mannen uppvisar 
den högsta reaktiviteten (CRI) och lägsta varmhållfastheten (CSR). Vid test av 
hållfasthetsindex inverkar däremot inte alkalihalten då koks från den döde mannen uppvisar 
en nästan lika hög hållfasthet som ingående produktionskoks.  
 
Koksens grafitiseringsgrad är ett mått på vilken temperatur materialet blivit utsatt för, högre 
temperatur ger högre grafitiseringsgrad. Resultaten visade att boshkoksen har den högsta 
grafitiseringsgraden, därefter minskar grafitiseringsgraden något i raceway. I birds’s nest och 
den döde mannen har en betydligt lägre grafitiseringsgrad. Koks från koksrakning visade 
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också på hög grafitisering och indikerar att raceway troligtvis böjs av uppåt och styr gasflödet 
mot masugnens vägg i boshområdet. 
 
Mätning av racewaydjupet visade att de driftparametrar som påverkar djupet på raceway i 
positiv riktning är främst blästerhastighet i forma och flamtemperatur. Blästerhastighet i 
forma är direkt beroende av bland annat blästerflöde och topptryck medan flamtemperaturen 
har starkt samband med kolpulver- och syrgasflöde.  
 
Analys av bottentemperatur och olika råjärnsparametrar visade att den döde mannen är aktiv i 
Masugn 3 i Luleå. Resultatet stöds av en hög grafitiseringsgrad och låg förslaggning i 
borrkärnorna samt en avtagande Fe-halt i borrkärnornas döde man.  
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ABSTRACT 
 
 
In order to improve the quality of the hot metal in terms of decreased variation in the Si 
content and to further decrease the consumption of reducing agents a project was undertaken 
at Blast Furnace No 3, SSAB Tunnplåt AB in Luleå. To gain a better understanding of the 
internal state of the lower part of BF No 3 a core drilling in three of the 32 tuyeres was made 
during a stoppage in April 2004. The core drilling is part of a project in the research program 
of Jernkontoret (the Swedish Steel Producers’ Association). The aim was to characterise the 
raceway and deadman by studying the core samples, process data, coke samples taken by 
tuyere raking, manual depth measurements of raceways and radiometric raceway depth 
measurements. Finally, studies of the bottom temperature and other blast furnace parameters 
like hot metal and slag analyses along with hot metal temperature at BF No 3 have been done 
in order to establish whether the deadman were active or inactive. 
 
The investigation of the core samples and to some extent samples taken by tuyere raking 
includes: 
 

• Visual characterisation of the material in situ in the sample tube by measurements and 
photographs.  

• Particle size distribution by sieving, separation of slag and metal and calculation of the 
average mean size of coke.  

• High temperature strength of coke by CSR/CRI test and cold-strength index (tumbling 
according to the CSR test). 

• Determination of the chemical composition of different fractions regarding volatiles, 
moisture inside the coke, sulphur and ash. Chemical analyses of minerals by XRF and 
XI.  

• XRD measurements related to the graphitisation degree of coke.  
 
The material in the drill cores were divided into different zones as bosh and raceway coke, 
bird’s nest, network of iron and deadman. The ratio of +20 mm particles and the constituents 
of them (coke, magnetic material and slag) in the core samples have been examined. The 
amount of coke is high in bosh and raceway area and decreases towards the centre of the blast 
furnace. In the bird’s nest area the amount of slag and magnetic material increases since a 
large part of the melt seems to take this path on its way to the hearth. The amount of fines -0,5 
mm is low in the bosh and raceway area and increases towards the deadman. Fines consist 
mainly of oxidised material such as CaO and MgO, except for one of the cores, which also 
has relatively high amounts of coke fines.  
 
Both the coke from the drill cores and from tuyere raking shows inverted values compared to 
the ordinary CSR/CRI test when feed coke is used, i.e. high CRI and low CSR. Coke from 
bosh and raceway area consists of low content of alkali, but also lower contents of SiO2 and 
MgO, as a result of evaporation in this high temperature region. The surface of the coke 
becomes more porous and as a result abrasion increases and the coke strength decreases. 
Deadman coke has the highest content of alkali. Alkali acts like a catalyst on the solution loss 
reaction and coke from deadman has the highest reactivity (CRI) and weakest high 
temperature strength (CSR). On the other hand, results from the measurements of cold- 
strength index indicates that alkali has a small influence on the cold-strength index +10 mm 
because deadman coke has almost the same strength as feed coke produced by SSAB 
Tunnplåt AB in Luleå. 
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An increased temperature causes an increased graphitisation degree in coke. Therefore, the 
graphitisation degree of coke can be considered as a temperature indicator. The results show 
that bosh coke has the highest graphitisation degree. The graphitisation degree decreases 
slightly in raceway and coke from bird’s nest and deadman has a considerably lower 
graphitisation degree. Coke from tuyere raking has also a high graphitisation degree and 
indicates that raceway probably bends upwards and directs the gas flow towards the blast 
furnace wall in the bosh area. 
 
The results of the raceway-depth measurements indicate that the parameters, which influence 
the depth of raceway in positive way, are mainly blast velocity in tuyeres and flame 
temperature. The blast velocity in tuyeres is directly dependent of blast volume and top 
pressure etc. while the flame temperature is connected to pulverised coal injection and oxygen 
enrichment of the blast etc.  
 
A study of the bottom temperature of the blast furnace and other hot metal parameters 
indicates that deadman of BF No 3 in Luleå is active. This conclusion is supported by 
amongst others the graphitisation degree, low slag agglomeration in the drill cores and 
declining content of Fe in deadman coke. 
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1. INLEDNING 
 
 
SSAB Tunnplåt Masugn 3 Luleå drivs med 100 % olivinpellets och en kolinjektionstakt på ca 
140 kg/ton råjärn. Konsumtionen av reduktionsmedel var under 2004 i medeltal 464 kg/ton 
råjärn. Arbete pågår för att vidare förbättra råjärnets kvalitet genom minskad variation av 
kiselhalten samt att vidare minska förbrukningen av reduktionsmedel i masugnen. För att få 
en ökad kunskap om tillståndet i den nedre delen av Masugn 3 utfördes under 2004 
koksborrning genom tre stycken formor vilket utgör en del av ett forskningsprojekt inom 
Jernkontoret. Syftet med examensarbetet var att karaktärisera raceway och den döde mannen 
genom att studera borrproven samt processdata innan borrning. Examensarbetet inleddes med 
en litteraturstudie. Undersökningen av borrproven bestod av visuell karaktärisering, mätningar 
av storleksfördelning och hållfasthet i borrkärnornas koks, bestämning av den kemiska 
sammansättningen i olika fraktioner samt undersökning av grafitiseringsgrad på koksen längs 
borrkärnan med hjälp av XRD. Dessa undersökningar förväntades ge svar på frågorna ifall det 
förekom någon skillnad mellan borrkärnorna och hur koksens hållfasthet har påverkats när 
den nått formnivå samt att ge en uppskattning av temperaturen i den nedre delen av masugnen 
genom koksens grafitiseringsgrad. Resultaten jämfördes också med manuellt provtagen koks 
från forma genom koksrakning som utfördes ungefär två månader innan koksborrningen. 
Racewaydjupen har mätts med en järnstång vid några driftstopp och jämförts med processdata 
innan stoppen för att för att besvara frågeställningen om vilka parametrar som påverkar djupet 
på raceway. Resultaten har även jämförts med racewaydjupsmätning med radiometrisk 
utrustning.  Till sist har bottentemperaturen vid tiden före koksborrningen undersökts 
tillsammans med andra parametrar såsom råjärns- och slagganalyser samt råjärnstemperatur 
för att fastslå om den döde mannen var aktiv eller inaktiv.  
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Figur 1. Masugn i genomskärning. 

2. LITTERATURSTUDIE 
 
 

2.1 Inledning masugnsprocessen 
 
 
Masugnen kan betraktas både som en kemisk reaktor och som en motströms värmeväxlare. 
Beskickning (järnbärare och slaggbildare) och koks chargeras vid toppen och sjunker nedåt på 
grund av det kontinuerliga bildandet av tomrum som uppstår genom förbränning av koks vid 
formorna samt genom tappning av järn och slagg vid ställets botten. Järnkällan i 
masugnsprocessen är järnmalm där järnet återfinns i styckemalm som oxider, antingen 
hematit Fe2O3, eller magnetit, Fe3O4, där hematit är den vanligaste järnkällan. Järnmalmen 
finmals och agglomeras, med eller utan slaggbildare såsom magnesium (MgO) och kalk 
(CaO), till sinter eller pellets. Andra järnbärande material som används i mindre mängder är 
till exempel skrot och konverterslagg [1]. Gråberg som följer med järnmalmen består främst av 
SiO2 och Al2O3 

[2] Gråbergspartiklar löser sig inte i flytande järn och har en mycket hög 
smältpunkt. De smälter däremot vid lägre temperaturer i närvaro av slaggbildare och bildar en 
slagg. Magnesium hjälper till att sänka smälttemperaturen och ökar slaggens flytbarhet. CaO 
och MgO är basiska oxider medan SiO2 är sur och Al2O3 amfoter och kvoten mellan dessa 
kallas slaggens basicitet. Slagg och järn kan endast separeras från varandra i flytande form 
vilket gör att de måste upphettas över sina smälttemperaturer. Värmen som krävs erhålls 
genom förbränning av koks och kolpulver. Reduktion av järnoxid kräver också hög 
temperatur och reduktionsmedel, dessa funktioner utförs främst av C i koks och kolpulver. 
Järnet tar också upp 2-5 % C vilket sänker järnets smälttemperatur från 1534°C, med 200-
350°C beroende på C-innehåll. Koks och kolpulver innehåller aska som består till stor del av 
SiO2 och Al2O3 vilket ökar behovet av basiska slaggbildare. 
 
Masugnen i genomskärning visas i figur 1. Den cylindriska toppen kallas hals som övergår till 
ett schakt. Schaktet vidgas med stigande diameter ned till den cylindriska buken. Därefter 
minskar diametern i den del som kallas rast eller bosh och övergår till den nedre delen, stället, 

där järn och slagg ackumuleras för att sedan tappas 
ut genom tapphålet. Det syre som krävs för att 
förbränna koks och kolpulver fås genom att tillföra 
luft (bläster) som är förvärmd i varmapparater 
(cowper). Blästerluften, som även kan 
syrgasanrikas, blåses via ringtrumman in i den 
nedre delen av masugnen genom en serie av 
vattenkylda formor. Blästerluften blåses in i 
formorna med ett övertryck på 1,5-4,8 atm 
beroende på masugnens storlek för att kunna 
överstiga motståndet av materialet inne i ugnen. 
Blästern når stället med en hastighet på 150-300 
m/s. När den varma blästerluften blåses in i ugnen 
förbränns C till CO2 direkt i raceway. Den 
intensiva värme som producerats vid 
förbränningen ger en flamtemperatur på 1800-
2300°C beroende på blästertemperaturen och 
syrgasmängd. Då CO2 är instabil i närvaro av C i 
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temperaturer över 1000°C bildas reduktionsgasen CO genom den energikrävande Bouduard 
eller solution loss reaktionen: 
 
CO2 + C ⇔ 2 CO     (1) 
 
Koks och kalksten är de enda komponenterna i det nedgående chargerade materialet som 
fortfarande är i fast tillstånd vid formnivå. Förutom att koksen fungerar som ett 
reduktionsmedel och bidrar med den värme som krävs för att omvandla beskickningen till 
råjärn och slagg, agerar koksen även som ett mekaniskt stöd och bär upp beskickningen 
särskilt där det behövs mest, det vill säga i boshregionen där järn och slagg är flytande. Det 
flytande järnet och slaggen transporteras ned i stället via hålrum i koksbädden [1]. 
 
 

2.2 Masugnens zoner 
 
 
Oavsett masugnens storlek, form, val av råmaterial 
och driftförhållanden kan alla ugnar delas in i fem 
zoner, enligt figur 2. Storlek och form på zonerna kan 
däremot variera mellan olika ugnar och under olika 
driftförhållanden. Den styckformiga zonen börjar i 
toppen vid beskickningsytan, går vidare ned i 
schaktet och slutar vid den kohesiva zonen där 
beskickningen börjar mjukas upp och deformeras [2]. 
Beskickningen chargeras i ett önskvärt mönster med 
hjälp av ett rörligt slagpansar eller en roterande ränna. 
Fördelningen av koks/järnbärare styr gasfördelningen 
i masugnen [3]. I den kohesiva zonen förekommer 
inte järnbärarna och slaggbildarna i fast eller flytande 
form utan som en mjuknad massa. Koksen ligger som 
luckor mellan dessa lager, så kallade koksfönster [2]. 
Koksfönstren släpper igenom reduktionsgasen (som 
består av CO, CO2, H2 och N2) och det är därför 
viktigt att lagren av koks och järnbärare inte blandas 
med varandra. Den kohesiva zonen ligger alltid mot 
ugnsväggen i boshregionen och bildar ett 
kontinuerligt återbildande valv som bär 
beskickningen [3]. Den aktiva kokszonen består av 
löst packad koks som förbrukas kontinuerligt 
genom att koks rinner ner mot raceway och 
förbränns samt droppar av järn och slagg som 
droppar ner mot den döde mannen och stället [2]. Flödet av smält järn och slagg färdas nedåt 
till största del mellan formorna och undviker gasströmmen [3]. Den aktiva kokszonen utgörs 
av området mellan gränsytorna mot den kohesiva zonen, raceway och den döde mannen. 
Raceway eller flamzonen består av ett halvtomt område där rörlig koks snabbt förbränns och 
genererar värme och reduktionsgas. Den yttre gränsen på raceway bestäms bland annat av 
rörelseenergin i blästerluften. Stagnant kokszon innefattar stället och den döde mannen. Den 
döde mannen består av tätare packad koks där järn och slagg droppar igenom och samlas i 
stället. Den övre gränsytan består av den döde mannen som kan liknas av en central pelare i 

Figur 2. Masugnens fem zoner. 



 - 4 -

mitten av ugnen där övriga gränsytor bestäms av undersidan på raceway och ugnens väggar 
[2]. 
 
 

2.3 Reaktioner och värmefördelning 
 
 
Processerna i masugnen kräver en stor 
värmemängd, inte bara för att få 
metalliskt järn och slagg i flytande form, 
utan också för att förse 
värmekonsumerande reaktioner och 
företeelser som förångning av vatten, 
kalcinering av karbonater, direkt-
reduktion av C, wustit (FeO) och oxider 
av andra metaller, strålnings- och 
kylförluster och värme i avgående gaser. 
 
Figur 3 visar en skarp ökning i 
beskickningens temperatur till 800°C 
inom 3-5 meter från chargerings-linjen. 
Sedan följer beskickningens och gasens 
temperaturer nära varandra vid ca 900°C 
och denna trend fortsätter nedåt i ugnen 
till ca 3-5 meter ovanför formnivån. I 
den nedre tredjedelen av ugnen ökar 
beskickningstemperaturen kraftigt upp 
till 1400°C medan gas-temperaturen 
sänks ordentligt, från ca 2000°C ner till 
900°C, då gasen avger värme till 
beskickningen. 
 
Masugnen kan indelas termiskt i tre 
zoner, figur 3, dessa kan dock sänkas eller överlappas beroende på gas- och 
materialfördelning. De tre termiska zonerna är: 
 

1. Den övre zonen eller förvärmningszonen, där det förekommer en markant, tydlig 
värmeväxling då värmekapaciteten för gasen (Wg) är större än värmekapaciteten för 
beskickningen (Ws). Temperaturen på den uppåtstigande gasen från den mittersta 
zonen faller snabbt från 800-1000°C ned till 100-250°C då värme avges till det 
nedgående beskickningsmaterialet som värms upp från omgivningstemperatur till ca 
900°C. I denna zon sker den indirekta reduktionen av hematit till magnetit: 
 
3 Fe2O3 + CO ⇔ 2 Fe3O4 + CO2    (2) 
 
Indirekt reduktion är fördelaktigt för masugnsprocessen då dessa reaktioner producerar 
värme i olika grad (exoterma reaktioner). Direktreduktion däremot är värmekrävande 

(1) 

(2) 

(3) 

Figur 3. Temperaturprofil för beskickning och reduktionsgas 
samt de viktigaste reaktionerna i de tre termiska zonerna [1]. 
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och kostar energi (endoterma reaktioner). En balans mellan indirekt- och 
direktreduktion är viktig då värmebehovet styr energiförbrukningen. 
 
Magnetit reduceras indirekt till wustit vid ca 700-900°C: 
 
Fe3O4 + CO ⇔ FeO + CO2    (3) 
 
Här sker även sönderdelning av karbonater förutom CaCO3 (FeCO3, MnCO3, MgCO3) 
och förångning av fukt och hydratiserat vatten då beskickningen värms upp. Då 
temperaturen på reduktionsgasen sjunker (450-600°C) sker också utfällning av C 
genom den omvända Boudouardreaktionen:  
 
2 CO ⇔ C + CO2     (4) 

 
2. Den mittersta zonen eller termiska reservzonen, där värmekapaciteten för 

beskickningen är ungefär lika stor som för gasen (Ws≈Wg) och så gott som inget 
värmeutbyte sker. Gastemperaturen och beskickningens temperatur kan ha en skillnad 
på 5-10°C. Denna zon kallas ibland den termiska brytpunkten. Den termiska 
reservzonen upptar ca 50-60 % av masugnens höjd och är mycket viktig då 
temperaturer mellan 800-1000°C är idealiska för kinetiken av indirekt reduktion av 
wustit, så ju längre zon desto bättre. Ungefär 50 % av den indirekta reduktionen av 
wustit till metalliskt järn sker här enligt: 
 
FeO + CO ⇔ Fe + CO2    (5) 
 
En annan viktig reaktion som även sker i den övre zonen, men främst i den mittersta 
zonen, är vatten-gas skiftesreaktionen där vatten spjälkas och bildar vätgas: 
 
CO + H2O ⇔ CO2 + H2    (6) 
 
Vätgas är mer aktiv reduktant än CO och bildar vatten istället för CO2. Fukten 
kommer alltså ifrån reduktionen av järnoxiderna med väte, och vätet själv kommer 
ifrån fuktig luft, flykt i kolpulver eller ånga som används tillsammans med 
blästerluften. I den termiska reservzonens övre del, figur 3, förekommer en kemiskt 
inaktiv zon, den kemiska reservzonen, där ett mycket litet utbyte av syre mellan den 
järnbärande beskickningen och gasen sker.  

 
3. Den lägre zonen eller smältzonen, där värmekapaciteten för beskickningen är mycket 

större än för gasen (Ws>>Wg) och där alla starkt endoterma reaktioner sker. Detta 
område kallas även för direktreduktionszonen då oxidiskt material reagerar direkt med 
C och bildar CO. Zonen sträcker sig från 3-5 meter ovanför formnivå ner till ställets 
botten. Gasen från formorna sjunker från flamtemperaturen (1800-2300°C) ned till 
ungefär 900°C när den når den termiska reservzonen och temperaturen av det 
smältande materialet når 1400-1450°C vid formnivån. 

 
Den wustit som inte reducerats i den termiska reservzonen direktreduceras till 
metalliskt järn: 
 
FeO + C ⇔ Fe + CO    (7) 
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Kalcinering av kalksten sker enligt: 
 
CaCO3 ⇔ CaO + CO2    (8) 
 
Andra viktiga kemiska reaktioner är: 
 
SiO2 + 2C ⇔ Si + 2CO    (9) 
MnO + C ⇔ Mn + CO    (10) 
P2O5 + 5C ⇔ 2 P + 5CO    (11) 
FeS + CaO + C ⇔ CaS + Fe + CO   (12) 

 
Uppkolning av järn sker till största delen i smältzonen där järndroppar flyter över koksen samt 
i stället där den slutliga uppkolningen sker enligt: 
 
3 Fe + C ⇔ Fe3C     (13) 
 
Uppkolning av järn kan även ske i schaktet, ungefär 1 % C kan tas upp i den mittersta zonen 
enligt reaktion: 

 
3 FeO + 5 CO ⇔ Fe3C + 4 CO2    (14) 

 
Raceway och den döde mannen tillhör smältzonen och kommer att behandlas separat.  
 
Den lägsta ställtemperaturen för en fritt rinnande slagg kallas kritisk ställtemperatur och är 
ungefär mellan 1500-1550°C. Genom att hålla med en viss överhettning kan både järn och 
slagg hållas i flytande form under alla driftförhållanden. Den slutliga temperaturen är för järn 
1400-1500°C och för slagg 50-100°C högre [1].  
 
 

2.4 Raceway 
 
 
Som tidigare nämnts blåses varm blästerluft genom formorna in i ett halvtomt område som 
kallas raceway eller flamzon. I raceway cirkulerar koksbitar med hög hastighet och förbränns 
tillsammans med injicerad olja eller kolpulver genom oxidation. När koksen har reducerats till 
mindre storlek pressas den mot hålrumsväggen av det dynamiska trycket i blästerluften medan 
ny, större koks från det aktiva kokslagret flyter in i raceway. Raceway slutar mot den döde 
mannen som avgör dess längd och form. Racewaydjupet är ungefär 1,5-2,0 meter. Om den 
döde mannen är lös och genomsläpplig kan raceway nå sin normala längd, men om den är tät 
och ogenomsläpplig förkortas raceway och böjer starkt av uppåt [3].  
 

2.4.1 Reaktionsfenomen i raceway 
 
Kolet i koksen och det injicerade materialet reagerar med syre i olika steg och resulterar i en 
boshgas som innehåller CO, N2, H2 och mindre mängder av SiO, H2S, COS med flera [3].  
 
C + O2 (luft) + N2 ⇔ CO2 + N2    (15) 
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Figur 4. Reaktionsförlopp för PCI i raceway [5]. 

Reaktion (15) tillsammans med den fysikaliska värmen i den varma blästerluften ger 
huvuddelen av den värme som masugnsprocessen behöver. Kvävet i blästerluften är inert men 
tar upp värme som sedan avges under gasens väg upp genom ugnen [4][3].  
Längre in i raceway sker endoterm reduktion av CO2 genom Bouduard eller solution loss 
reaktionen enligt reaktion (1). Även endoterm reduktion av fukt i bläster sker enligt [1]: 
 
C + H2O ⇔ CO + H2     (16) 
 
I figur 4 illustreras det injicerade pulveriserade 
kolets reaktioner (PCI = ”Pulverised Coal 
Injection”) i raceway med tre reaktionssteg. I 
det första steget förgasas flyktiga komponenter i 
kolet. I det andra steget oxideras C och H2 till 
CO2 och H2O, reaktion (15) och (6), medan de i 
tredje steget omvandlas till CO och H2 gas 
genom solution loss reaktionerna (1) och (16). 
Reaktionshastigheten i raceway är beroende av 
syreinnehållet och temperaturen i blästerluften.  
 
Förbränningen av pulveriserat kol (PC) blir mer 
komplicerad då den konkurrerar med 
förbränningen av koks i raceway. Experiment 
har gjorts för att studera hur förbränningen sker 
i raceway.  
 
Figur 5 visar resultatet av ett test där gas- 
sammansättningen och temperaturfördelningen i 
raceway mättes via en vattenkyld sond. Den 
termiska strålningen från det fasta materialet i 
sonden detekterades och mättes som en 
temperatur. För att mäta temperaturen 
tvådimensionellt vreds toppen av sonden. Den 
högsta temperaturen återfanns ungefär på 
samma axiella nivå som forman. Syret i raceway 
förbrukades snabbt när PC injicerades och den 
maximala punkten för CO2-koncentrationen 
sammanföll med den högsta temperaturen.  
I fallet med all-coke (utan injicering av 
kolpulver) (a) bestäms gasens sammansättning 
och temperaturfördelning av kontakten mellan 
den varma koksen och syret i raceway. Då 
kolpulver injiceras (b) brinner den flykt som 
bildas i början av kolets förbränning väldigt 
snabbt. De övriga processerna som sker vid 
förbränningen av kol styr gasens 
sammansättning och temperaturfördelningen i 
raceway. Figuren visar också att läget på CO2- 
toppen och därmed den högsta temperaturen 
flyttar sig närmare formnosen när kolpulver 
injiceras än vid all-coke. Denna relation mellan 

 
Figur 5. Gas- och temperatursammansättning 
i raceway [5]. 
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Figur 6. Förhållande mellan CO2-toppen och  
masugnens väggtemperatur för PC med olika 
flyktinnehåll [5].  

 
Figur 7. Gassammansättningens fördelning i 
raceway [5]. 

läget på CO2-toppen (förbränningens fokus) och kolets injektionspunkt har studerats genom 
att använda kol med varierande egenskaper. Figur 6 indikerar att andelen flykt (VM = 
Volatile Matter), men även innehållet av aska, i kolet har effekt på läget av CO2-toppen. När 
flyktandelen i kolet ökar flyttas CO2-toppen närmare formans nos och orsakar en höjning av 
väggtemperaturen. Studier från samma testugn visade att förbränningseffektiviteten av PC 
inte påverkades av olikheter i koksens reaktivitet, däremot varierade gasens sammansättning 
och fördelning. Då förbränningens fokus flyttade sig närmare mot formnosen när koks med 
ökad reaktivitet användes kan det antas att läget på CO2 -toppen också beror på koksens 
förbränningsegenskaper [5]. 

 
För alla typer av kol medför en ökning av kolinjektionstakten att syrekonsumtionen ökar 
vilket gör att förbränningens fokus flyttar sig närmare formorna. Figur 7 visar också gasens 
sammansättning där syrekoncentrationen från forman mot insidan av ugnen snabbt minskar 
medan CO2-koncentrationen snabbt ökar. Detta indikerar att förbränning av kolpulver under 
bildning av CO2 endast sker inom en kort sträcka i raceway [5].  
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Figur 8. Koksmaterialets fördelning vid formnivå  
(Kukioka 4 BF) [6]. 

2.5 Döde mannen 
 
 
I mitten av stället, vid formnivå och nedre boshnivå finns ett område där koksens nedåtgående 
hastighet är starkt reducerad. Koksen är relativt tätpackad och området kallas för den döde 
mannen. Normalt flyter den döde mannen på råjärnet och når botten på stället i mitten eller 
fyller stället helt men är löst packad så att råjärnet kan flöda genom döde mannen från den ena 
sidan av stället till det andra mot tapphålet [3]. Koksens fördelning och egenskaper i stället har 
studerats genom utgrävning av nedkylda masugnar i Japan. Figur 8 visar resultatet av en 
sådan utgrävning och ger en översikt hur koksen kan vara fördelad i den nedre delen av 
masugnen [6] [3].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.1 Normal, aktiv döde man 
 
Koksen i döde mannen förnyas genom smältangrepp, avsnitt 7.2.2. Enligt en gammal 
tumregel tar denna förnyelse av döde mannen ungefär fyra veckor. Försök har gjorts där data 
från ett spårämne (radioaktiv Sc2O3) ger mer information enligt tabell 1.  
 
   Tabell 1. Utbytesperiod av koks i döde mannen mätt med radioaktiv koks [3]. 

Test nr Olika positioner av 
radioaktiv koks   Tidsperiod för upptäckt 

1 Periferi 1,5 m från väggen Formnivå Nästan 10 timmar 
2 Periferi 1,7 m från väggen 1,2 m under formnivå 2,5 dagar 
3 Halvvägs 3,6 m från väggen  18,5 dagar 
4 Mitten 7,9 m från väggen  15,5 dagar 

 
Tabellen visar att koks närmare väggen förbrukas inom två-tre dagar genom ett större flöde av 
råjärn som löser upp C i koks. I mitten av masugnen förbrukas koksen mycket långsamt [3]. 
 

I. Raceway 
II. Stora rundade koksbitar från den 

aktiva kokszonen som cirkulerar och 
förbränns. 

III. Små rundade koksbitar packade i 
bortre delen av raceway som 
oxideras av CO2 och H2. 

IV. Bird’s nest. Mörkt kompakt lager 
innehållande grafit, järn, slagg och 
småkoks. 

V. Stora koksbitar & fines (-5 mm). 
VI. Stora mörka kantiga koksbitar med 

järn och slaggdroppar. 
VII. Stora koksbitar. 
VIII. Mörka små koksbitar, järn och 

slaggdroppar. 
IX. Medelstora koksbitar genomdränkta 

i slagg. Rör sig sakta nedåt. 
X. Stora koksbitar i ställets mitt, den 

döde mannen 
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2.5.2 Flytande döde man 
 
En flytande döde man upptäcks då flytkraften i smältan av den nedsänkta koksen hindrar det 
nedåtgående beskickningsmaterialet. Om chargeringsfrekvensen och gasutnyttjandet minskar 
före tappning kan det misstänkas att en flytande döde man förekommer. Flytning har både 
fördelar och nackdelar. Om den döde mannen flyter och inte står på den kalla botten av ugnen 
kommer den att så småningom att kunna öppna upp och bli aktiv om den har varit tilltäppt. 
Nackdelen är att en flytande döde man orsakar oregelbundna beskickningsrörelser med 
störningar i beskickningen och gasutnyttjandet [3]. 
 

2.5.3 Inaktiv döde man  
 
En inaktiv döde man flyter vanligtvis inte utan ”står” på ställets botten. Koksen i döde 
mannen är tätpackad och mellanrummen mellan koksbitarna är fylld med koksfines, stelnat 
järn och slagg, oreducerad malm och kalcinerad CaO om kalksten används i beskickningen. 
Orsaken till att den döde mannen blir inaktiv kan bero på olika faktorer såsom låg hållfasthet 
på koksen, låg produktionstakt, för långa underhållsstopp, vattenläckage, felaktig chargering 
av beskickningsmaterialet, släpp och så vidare. Om den döde mannen blir tilltäppt och inaktiv 
orsakar detta oregelbundna beskickningsrörelser, dålig råjärnskvalitet, onormal erosion av 
infodringen i stället med mera. Värme förs in i döde mannen med droppande smälta, både järn 
och slagg. Utflödet av värme sker genom kylning av ugnsväggar och botten. Värme förbrukas 
också genom direktreduktion av FeO och andra oxider i slaggen. När den döde mannen blivit 
inaktiv är det mycket svårt att få in tillräcklig värme för att kunna lösa upp den stelnade 
smältan, den döde mannen är som en fast klippa i mitten av ugnen. Råjärnet och slaggen kan 
inte sippra igenom den döde mannen utan flyter längs döde mannens yttre del ner till stället 
vars effektiva area är starkt reducerad [3].  
 

2.5.4 Aktivering av inaktiv döde man 
 
När den döde mannen blivit inaktiv är det som sagts tidigare svårt att få in tillräcklig värme 
till den döde mannen. Det finns dock åtgärder att vidta då en inaktivering av den döde mannen 
blivit bekräftad: 
 

1. Det första steget är att få in grov koks av bra kvalitet till stället. Chargering av 
småkoks upphör och grov koks (+60 mm) chargeras i mitten. För att gynna 
omsättningen av koksen i stället minskas också olje- eller kolinjektionen till ett 
minimum och kokstakten ökas. 

 
2. En andra åtgärd är att leda in värme i den döde mannen för att bryta upp den kompakta 

strukturen. Det görs genom att behålla den högsta möjliga blästerhastigheten och höja 
flamtemperaturen. Genom att minska injektionen av olja eller kolpulver flyttas också 
förbränningsfokus och temperaturmaximum längre in i raceway. En ökning av 
värmenivån, fuelrate, är också lämpligt för att få mer värme in i den döde mannen. 

 
3. Den tredje åtgärden är att minska bottenkylningen.  

 
Dessa åtgärder har visat sig effektiva i Koverhar, Finland. Att få en inaktiv döde man att bli 
aktiv tar allt från tre till fem veckor eller längre [3]. 
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 Tabell 2 [7]. Samband mellan kolets struktur i koks 
och dess koksegenskaper. 

 Mekanisk Motstånd mot Motstånd mot 
Kolstruktur hållfasthet CO2 attack alkaliattack 
Isotropisk Svag Svag Stark 

Mosaic Medium Stark Medium 

Flow-type Stark Medium Svag 

2.6 Koksens egenskaper och dess inverkan på masugnsprocessen 
 
 

2.6.1 Kemiska egenskaper 
 
Kolhalt och struktur 
 
Eftersom koks är ett reduktions- och 
energi medel, eftersträvas så hög C-halt 
(kolhalt) och så låg ask-, flykt- och 
svavelhalt som möjligt. Effektivt kol i 
koksen är det C som finns kvar till 
reduktion och energi efter det att koksens 
interna behov har tillgodosetts 
(förbrukning av koks, aska, svavel, alkali 
samt deras åtföljande slaggbildare). 
Koksen produceras av en blandning av 
krossat kol där varje kolpartikel har sin egen inneboende struktur av mer eller mindre 
kristalliserat kol. Denna struktur behålls under koksningen där högre grad av inkolning1 
medför en högre grad av kristallisation (grafitisering). Även en högre koksningstemperatur 
förbättrar graden av kristallisation något. Kolet i koksen består av måttligt kristalliserade 
anisotropa delar och amorfa, isotropa delar. Den anisotropa delen kan vidare delas in i två 
typer, ”mosaic” och ”flow”. Generellt har isotropa delar en högre reaktivitet mot CO2. Koks 
med högre grad av kristallisation har generellt lägre reaktivitet (CRI) och högre hållfasthet 
efter reaktion (CSR), avsnitt 6.2.3.  I tabell 2 [7] återfinns sambanden mellan kolets struktur i 
koksen och koksens egenskaper.  
 
Aska 
 
Hög askhalt i koksen medför problem för masugnsdriften, främst ekonomiskt då hög askhalt 
ger en ökad fuel rate och en minskad produktivitet. Värmebalansen påverkas negativt på två 
sätt, dels får koksen ett lägre C-innehåll då askhalten är hög och därmed ett lägre värmevärde, 
dels att det behövs ett extra tillskott av slaggbildare för att smälta askan. Det i sin tur kräver 
mer energi och resulterar i en högre slaggmängd [7].  
 
Fukt  
 
Hög fukthalt i koksen ger en mindre tillförsel av effektivt C och det i sin tur medför att 
kokstakten (kg koks/ton råjärn) måste ökas. Värmebalansen i ugnen kan störas allvarligt om 
koksen chargeras per torrvikt och chargeringsprogrammet inte korrigerar för detta. Stora 
variationer i fukthalten orsakar en ojämn ugnsgång och därför är en så konstant fukthalt som 
möjligt önskvärd. Koks med en så hög fukthalt som 8 % är mer eller mindre mättad. En del av 
fukten kan då vara inkapslad i porer i mitten av koksbitarna och när koksen når den nedre 
delen av ugnen frigörs fukten plötsligt och koksen kollapsar. Ofta fastnar fines på koks med 
hög fukthalt som när de torkat antingen följer med toppgasen eller bidrar till ackumulation av 
fines. Generellt är en koksfukthalt mellan fyra och sex procent önskvärd.  

                                                 
1 Inkolningskedja från torv till lignitiskt kol (brunkol) till subbituminöst kol till  
bituminöst kol (stenkol) till antracit. 
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Svavel 
 
Svavel är ett skadligt ämne i stålproduktionen. Koksen står för den största svavelkällan i 
masugnen och en ökning av svavelhalten kräver en ökning av slaggens basicitet och/eller en 
ökning av slaggvolymen för att behålla en acceptabel låg svavelhalt i råjärnet. Detta kostar 
energi då det kräver en extra tillsats av reduceringsmedel.  
 
Alkalier 
 
Den största källan för alkalier i masugnens beskickning kommer ifrån koks. Så mycket som 
75 % av alkalierna kommer ifrån koksaska, vanligen bundna i silikater. Natrium och kalium 
kan orsaka allvarliga driftproblem och måste kontrolleras för att bibehålla stabil drift. 
Nuvarande kokskvalitetsbestämmelser gällande alkalier är halter mindre än 0,2 %.  
 
Alkalier förångas i den nedre delen av masugnen där temperaturen är hög för att sedan 
återkondensera i den övre delen av masugnen där temperaturen är lägre. Denna cirkulation av 
alkalier leder till en ökande koncentration av alkalier i den nedre delen av ugnen. 
 
När alkalierna ökar minskar koksens hållfasthet efter reaktion (CSR) och reaktiviteten (CRI) 
ökar. CSR/CRI beskrivs i avsnitt 6.2.3. Koksprover tagna vid formnivå har i förekommande 
fall visat på en koncentration av alkali som är mer än tio gånger högre än den ingående halten 
av alkali i koksen.   
 
Alkalier påverkar masugnsdriften på följande sätt: 
 

• De påskyndar solution loss reaktionen vilket resulterar i en minskad mekanisk 
hållfasthet i nedre delen av ugnen. 

 

• De kondenserar på infodringen och bildar påkladdningar som i sin tur påverkar 
beskickningen under dess nedfärd i ugnen. 

 

• De angriper Al2O3-SiO2 infodringsmaterialet och minskar dess livslängd. 
 
Koksen genomgår en större nedbrytning med PCI drift än med all-coke drift. Det beror 
troligtvis på att koksen utsätts för en längre tids angripning av alkalier, speciellt i den döde 
mannen.  
 
Fosfor 
 
Fosforhalten övervakas då all fosfor löses in i råjärnet. Kontroll av fosfor görs främst genom 
att begränsa halten i de ingående materialen. 
 
Flykt 
 
Flykt är massförändring vid upphettning och består vanligen av kolväten. Hög flykthalt kan 
orsaka problem i masugnens gasreningssystem. Kokskvalitetsbestämmelser för flykthalt är 
halter mindre än 1 % medan det i praktiken uppnås värden på mindre än 0,5 % i de flesta 
anläggningar [8]. 
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2.6.2 Fysiska egenskaper 
 
En av koksens viktigaste uppgifter är dess förmåga att vara ett permeabelt stöd för 
beskickningen. Det är speciellt viktigt i boshområdet och i stället då koksen är, förutom 
mycket spröd kalksten, det enda fasta materialet. Koksens permeabilitet styr både gasflöde 
och fördelning av gas i boshområdet och i schaktet samt smältans flöde och dränering i stället.  
 
Storleksfördelning 
 
En av de viktigaste parametrarna för en bra permeabilitet är koksens medelstorlek (Average 
Mean Size) samt storleksfördelning som styrs genom siktning av koksen. Den maximala 
permeabiliteten nedanför den kohesiva zonen fås av stora kokspartiklar i ett snävt 
storleksintervall. Om medelstorleken på den chargerade koksen är stor är ofta också 
medelstorleken på koksen i formnivå stor. Stora koksbitar har också en bättre motståndskraft 
mot nedbrytning orsakad av alkalier eller förgasning än vad mindre koksbitar har. Det beror 
på att stora koksbitar har en mindre specifik yta som kan angripas [8]. Den genomsnittliga 
medelstorleken på koks som används i dag är relativt vid, mellan 47-60 mm. De flesta 
processansvariga betraktar dock att den optimala medelstorleken ligger i regionen 50-55 mm. 
Överdriven mängd av både stor och liten fraktion kan påverka permeabiliteten och 
koksbäddens storleksfördelning negativt. För att få den bästa permeabiliteten bör den största 
delen av koksen vara i storleksintervallet 40-80 mm [9]. 
 
Mekanisk hållfasthet 
 
Koksens förmåga att behålla sin storlek vid hantering (transport, siktning, chargering) och 
under beskickningens nedåtgående rörelser beror på dess hållfasthet. Kokskvalitet har under 
flera år bedömts via koksens hållfasthet mot nötning och nedbrytning under omgivande 
förhållanden. Hållfasthetstest i rumstemperatur beror teoretiskt på den geometriska strukturen 
av den enskilda koksbiten och den restspänning som finns inuti. Det förekommer fyra tester 
för att bestämma koksens kallhållfasthet; ASTM, JIS, Micum och IRSID. Alla tester baseras 
på principen att en vägd mängd koks av en viss storlek utsätts för mekaniskt arbete i en 
cylindertrumma utrustad med lyftanordningar [10]. IRSID och Micum är ISO-standardiserade 
tester som används i Europa och som åskådliggörs i tabell 3.  
 
Tabell 3. Kall hållfasthetstest [10]. 

 Koks   Trumma       Hållfasthet   
Test Storlek Vikt Bredd Diameter Lyftanord. RPM Tid Varv Brytning Nötning 

Micum + 50 mm 50 kg 1 m 1 m 4 st 25 ± 1 4 min 100 
% >40 mm 

M40 

% <10 mm 
M10 

IRSID + 20 mm 50 kg 1 m 1 m 4 st 25 ± 1 20 min 500 
% >40, 20 mm 

I40, I20 
% <10 mm 

I10 
 
Varmhållfasthet/reaktivitet, CSR/CRI 
 
Utgrävningar av släckta masugnar visar att en ändring i koksens kvalitet börjar ske i den nedre 
delen av schaktet eller i boshnivån. Därför utvecklades tester för att mäta hållfastheten på 
koks vid stigande temperaturer och under neutrala eller oxiderande förhållanden. Under 1970-
talet blev CSR-testet (Coke Strength after Reaction) utvecklad i Japan. Syftet med testet var 
att räkna ut koksens hållfasthet mot mekanisk last efter den blivit utsatt för solution loss 
reaktioner. CSR/CRI (Coke Reactivity Index) testet går till så att + 20 mm koks upphettas i en 
speciell ugn medan provet genomströmmas av CO2 gas. Koksen kyls sedan ner i inert 



 - 14 -

atmosfär varefter den tumlas i en I-tumlare. Slutligen siktas koksen genom en 10 mm sikt och 
procentandelen som finns kvar representerar CSR-värdet medan viktminskning i procentandel 
före tumling är CRI-värdet [10].  
 
Ökande CSR ger stabilare beskickningsrörelser, högre permeabilitet och förbättrade 
tappningar. Det minimivärde på CSR som önskas av de flesta processansvariga är 61 %. 
Koksens reaktivitet är ett mått på förgasningshastigheten av C i koksen. Om koksen reagerar 
häftigt med CO2 i masugnen försvagas den och bryts ned till små partiklar. I Europa 
efterstävas ett CRI-värde mellan 22-25 %, men bör inte ligga under 22 % för en regelbunden 
förnyelse av den döda mannen [11]. CSR/CRI-testet beskrivs mer ingående och illustreras i 
figur 16 i avsnitt 4.1.3. 
 
Grafitiseringsgrad 
 
Ett sätt att undersöka vilken temperatur kol eller koks varit utsatt för är graden av 
grafitisering. Normalt är koks, kol och char (oförbränt kol som utsatts för pyrolys) relativt 
amorfa, icke-grafitiska kolkällor. Detta är dock beroende på vilka temperaturer kolet eller 
koksen varit utsatta för. Som tidigare 
nämnts så har kol med högre grad av 
inkolning en högre grad av kristallisation, 
med andra ord grafitisering. Grafit-
strukturen, som visas högst upp i figur 9, 
har en hög grad av ordning. Graden av 
ordning i materialet baseras på 
parametrarna Lc och La. Dessa parametrar 
definierar kristallisationens utsträckning, 
där Lc är medelhöjden på grafitkristallen 
och La medellängden vilket illustreras i 
figur 9. Grafit består av stora sektioner av 
ordnade C-kristaller och Lc kan vara i 
storleksordningen 100-300 Å (1 Å = 10-10 
m). Icke-grafitiska kol kan också anses ha 
en grafitliknande struktur. Den aromatiska 
strukturen av kol kan radas upp på 
liknande sätt som lager av grafit. 
Kristallerna i icke-grafitiska kol är mycket 
mindre, ungefär mellan 2-30 Å [12]. 

 
 
Figur 9. Kristallstruktur av grafit [12].  
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Figur 10. Nedbrytning av koks i masugnen. 
Storleksminskning och dess orsaker [13].  

2.7 Koksens storleksminskning och nedbrytning  
 
 

Koksens nedbrytning mäts vanligen 
genom att jämföra den chargerade 
koksens medelstorlek med 
medelstorleken på formkoks. Från 
råmaterialförvaringen till beskicknings-
linjen utsätts koksen av mekanisk 
sönderdelning genom dess hantering 
(antal fall och fallhöjd). Storleks-
minskningen beror dock inte bara på 
hanteringen utan också av antalet 
sprickor i materialet. Generellt reduceras 
storleken på koksen tills de flesta 
sprickorna är avlägsnade genom 
brytning. Den mest varierande och största 
nedbrytningen inträffar mellan 
beskickningslinjen och formnivån. Figur 
10 visar att koksstorleken minskar svagt 
från schaktet till buken för att sedan 
snabbt minska efter boshnivån.  
 
 
 

 
 

2.7.1 Från beskickningslinjen till boshnivån 
 
Det förekommer två mekanismer bakom nedbrytning av koks i det här intervallet, nötning och 
förgasning av koks genom solution loss. Nötningen börjar vid beskickningslinjen och 
fortsätter nedåt genom den styckformiga, kohesiva och aktiva kokszonen. Solution loss 
reaktionerna (1) och (16) påbörjas vid ungefär 960ºC. Mängden C från koks som förbrukas 
vid direktreduktionen begränsas av tillgången av CO2 (enligt reaktion (1)) och H2O (enligt 
reaktion (16)). Vilken utsträckning och vilken sorts koksnedbrytning bestäms av den 
begränsande faktorn av solution loss reaktionen, antingen kemisk reaktionskinetik eller 
diffusion i porer.  
 
Om den kemiska reaktionskinetiken är den begränsande faktorn: 
 

• Fortsätter förgasningen (solution loss) inuti koksbiten. 
 

• Blir det en betydande försvagning av koksbiten runt om och koksen blir mer porös.  
 
De förhållanden som sänker temperaturen för solution loss reaktionen gör att en större mängd 
C förgasas och koksen försvagas ytterligare. Sådana förhållanden kan utgöras av mängden 
kalium eller kolstrukturen och koksens reaktivitet. Alkalier, speciellt kalium, har en katalytisk 
effekt då det gäller förgasningen av kol genom solution loss och sänker den temperatur då 
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solution loss påbörjas så mycket som ned till 760ºC [13]. Fe2O3, CaO och MgO har också visat 
sig ha en katalytisk effekt på koksens förgasning [7]. 
Om diffusion i porerna är den begränsande faktorn: 
 

• Sker solution loss reaktionen i huvudsak vid ytan på koksen. 
 

• Förblir insidan på koksbiten oreagerad utan att förlora betydande styrka. 
 

• Ger denna process endast en liten minskning av koksens medelstorlek.  
 
Den verkliga situationen i normala fall är ett mellanting mellan dessa två ytterligheter där 
solution loss till största delen är begränsad till koksens yttre lager. 
 

2.7.2 Från boshnivå till formnivå 
 
Efter förgasningszonen utsätts koksen för angrepp av alkalier och smälta nedanför den 
kohesiva zonen. Ytterligare angrepp på koksen beror på vilken väg koksen tar, antingen mot 
raceway eller mot den döde mannen.  
 
Alkalieangrepp 
 
Som tidigare nämnts ger angrepp av alkalier en minskad mekanisk hållfasthet på koksen och 
är den viktigaste faktorn till koksens storleksminskning. Förångade alkalimetaller reagerar 
med aska och bildar inaktiva silikatföreningar. Alkalier reagerar också med C från koks vid 
temperaturer överstigande 1090ºC och bildar termiskt stabila föreningar som är 
motståndskraftiga mot förångning även vid temperaturer som 1460ºC. British Steel kallar 
dessa C-alkalieföreningar för ”free alkali”. Fria alkalier har en signifikant och skadlig effekt 
på koksens hållfasthet. Det bildas ett mellanliggande skikt av kalium-C inuti kolatomgittret 
och kolstrukturens styrka minskar [13]. Kalium lägger sig mellan de laminära planen i 
grafitkristallen, figur 9, och orsakar en expansion längs C-axeln. Då C-kristallgittret är skadat 
eller förstört uppstår lokala förändringar av densiteten i koksens mikrostruktur och orsakar 
sprickbildningar [14]. Minskat motstånd mot nötning och ökad reaktivitet kan i de flesta fall 
relateras till fria alkalier [13].  
 
Smältangrepp 
 
När smält järn och slagg från den kohesiva zonen kommer i kontakt med koksen sker följande 
reaktioner i gränsytan mellan smälta och fast material: 
 

• Uppkolning av järn enligt reaktion (13). 
 

• Direktreduktion av FeO enligt reaktion (7) eller med andra oxider i den smälta slaggen 
enligt reaktionerna (9) - (12). 

 

• Askan i koksen löser sig i slaggen. 
 
Genom dessa reaktioner i gränsytorna blir koksen mer porös och det leder senare till att 
koksen upplöses helt. Det är dessa reaktionsmekanismer som gör att koks förbrukas i den 
döde mannen. Effektiviteten av reaktionsmekanismerna påverkar därmed förnyelsen av koks i 
den döde mannen. 
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Figur 11. Koksens nedbrytning i raceway [5]. 

 
Högtemperaturangrepp 
 
När koksen närmar sig raceway ökar temperaturen snabbt från 1100ºC till 1600ºC. Den 
termiska påfrestningen som utvecklas resulterar i en storleksminskning av koksen. Den höga 
temperaturen sönderdelar mineralämnen i koksen och sprickor uppstår som gör att koksen blir 
mer mottaglig för mekanisk nedbrytning. Dessutom sker en grafitisering av C i koksen vid så 
höga temperaturer vilket medför att koksens motstånd mot nötning minskar.  
 

2.7.3 Från formnivå och nedåt i stället 
 
Storleksfördelningen av koks varierar radiellt från formnivå och in mot den döde mannen. 
Den kan variera beroende på den ingående koksens egenskaper och masugnens 
driftförhållanden. Generellt beror koksens egenskaper och nedbrytningsmekanism på vilken 
väg den tar, mot raceway eller mot den döde mannen.  
 
Raceway 
 

• Koks som flyter in i raceway har ofta blivit utsatt för angrepp av alkalier och hög 
temperatur. Porositeten är hög och hållfastheten är låg. 

 

• Omfattande förångning av kisel med hjälp av C i koksen gör att koksen blir mer porös: 
 

SiO2 + C(s) ⇔ SiO(g) + CO(g)    (17) 
 

• Oxidation, termisk påfrestning och kollisioner i hög hastighet genom koksens 
virvlande rörelser i raceway minskar hållfastheten och storleken på koksen [13].  
I all-coke drift kan förbränningsreaktionen inte ignoreras som källa till 
koksnedbrytningen medan det i drift med hög kolinjektionstakt är solution loss 
reaktionen som i 
huvudsak bidrar till 
nedbrytning av koks. 
Figur 11 visar att 
koks i den yttre 
delen av raceway, 
regionen för solution 
loss reaktionen, tar 
skada av solution 
loss reaktionerna 
med CO2 och H2O 
och ett poröst, skört 
ytlager bildas. Sedan 
skalas delar av det 
yttre lagret bort 
genom nötning och 
genererar fines utanför raceway. I oxidationszonen däremot genomgår det mesta av 
ytlagret successivt en snabb förbränning utan att orsaka en nedbrytning till fines. 
Därför antas det att nedbrytningen och genereringen av fines av koks från raceway 
sker utanför raceway [5]. 
 

• Den lägsta medelstorleken på koksen återfinns i raceway. 
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• Liten mängd fines inuti raceway. 
 

• Koksen i raceway är praktiskt taget fri från alkalier. 
 
Bird’s nest 
 

• Medelstorleken på koksen ökar något efter raceway. 
 

• En stor ökning av andelen fines mot slutet av raceway. 
 

• En hög halt av koksaska förekommer, kan överstiga 25 %. 
 
Döde mannen 
 

• I döde mannen förekommer inte någon hög termisk eller mekanisk påfrestning. 
Koksens hållfasthet och porositet liknar den ingående koksens. 

 

• Den långa uppehållstiden av koks i den döde mannen leder till att storleksminskningen 
av koksen beror av smältangrepp. 

 

• Generellt är storleksminskningen lägst i den döde manen. 
 

• Halten av alkalier kan bli så hög som 25 %. 
 
Det höga alkaliinnehållet understryker en viktig uppgift som den döde mannen har, nämligen 
att avlägsna alkalier. I en permeabel döde man får alkalierna en möjlighet att hitta en väg till 
den flytande slaggen och avlägsnas medan i en tät döde man hindras detta och resulterar i en 
ökning av den cirkulerade lasten av alkalier [13]. 
 
 

2.8 Pulverised Coal Injection (PCI) och generering av fines i masugn 
med hög koltakt 
 
 
På grund av minskad produktion och ökande priser på koks världen över strävas det efter att 
minska andelen koks i masugnen samtidigt som behovet av injicerat reduktionsmedel ökar, 
såsom kol, naturgas, olja med mera. Utav dessa har kol en möjlighet att ersätta en stor del av 
koksbehovet i masugnen. Injicering av pulveriserat kol (PCI) är en effektiv metod för att 
sänka kostnaderna för råjärnsproduktionen då kolet är betydligt billigare än koks. Därför har 
kolinjektion blivit den vanligaste metoden att ersätta koks. Det finns masugnar som drivs med 
en koltakt överstigande 186 kg/ton råjärn och/eller en kokstakt understigande 280 kg/ton 
råjärn. En mycket hög kolinjektionstakt har uppnåtts i Japan med över 230 kg/ton råjärn. 
Begränsningar av kokstakten beror på faktorer som permeabilitet och flödesdynamik eller 
kolförbränning. Denna utveckling kommer att införa nya och mer stränga specifikationer för 
kokskvalitet då en högre nedbrytning av koks förväntas att ske. 
 
En högre kolinjektionstakt medför förändringar i masugnsprocessen som illustreras i figur 12. 
Till exempel att: 
 

• Förhållandet mellan kokslagerskiktet och skiktet med järnbärare ändras då 
koksmängden i masugnen minskar. Antal eller storlek på koksfönstren i den kohesiva 
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Figur 12. Driftförhållanden med PCI jämfört med  
all-coke drift [15]. 

zonen minskar beroende på om en konstant tjocklek på kokslagret eller på malmlagret 
används vid chargering. Gasmotståndet ökar och gasens flöde varierar. En god 
permeabilitet i den kohesiva zonen blir väldigt viktig.  

 

• Uppehållstiden för koks i masugnen fördubblas eller tredubblas, speciellt i de delar där 
solution loss förekommer.  

 

• Koksen i den nedre delen måste bära 
upp beskickningens tyngd trots att 
koksmängden minskat. Mekanisk 
nötning av koksen ökar på grund av 
detta samt att sträckan där nötning 
sker (efter solution loss) förlängs då 
den kohesiva zonen stiger på grund 
av ett lägre värmeflöde i gasen. 

 

• Koksen får kontakt med en ökad 
mängd smält FeO i den aktiva 
kokszonen. Smältangrepp på C i 
koksen sker enligt reaktion (7). 

 

• Gasvolymen ökar med PCI och 
därmed rörelseenergin i blästern. Det 
medför att nötningen och 
sönderdelningen av koksen ökar. 

 

• PCI ökar mängden fines i masugnen. 
Fines ackumuleras i den döde 
mannen och orsakar att den delvis 
eller helt blir inaktiv [15]. 

 

• Kolinjektion leder till en större, mer instabil raceway på grund av att rörelsemängden i 
blästern ökar. Injektion av ett högflyktigt kol ger en större ökning av gasvolymen i 
forman än ett lågflyktigt kol vilket i sin tur ökar blästerhastigheten [16].  

 

• PCI påverkar reaktionerna i raceway så att nästan allt syre förbrukas av PC. Det 
medför att en ökad andel koks förbrukas av solution loss vilket minskar koksens 
medelstorlek i den nedre delen av masugnen.  

 

2.8.1 Generering av fines 
 
Fines som genereras i masugnen är indelade i två typer där den ena kommer från nedbrytning 
av koks och den andra från injicerat kolpulver, PC.  
 
Fines från koks 
 

1) I boshregionen genereras fines genom att C i koks förbrukas av solution loss 
reaktionen (1), genom uppkolning av järn (13) samt direktreduktion av smält FeO (7) 
och koksen försvagas. Den mekaniska nötningen och belastningen på koksen i 
masugnen gör att den försvagade koksen genererar fines.  
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Figur 13. Fördelning av råjärn och  
slagg efter raceway vid olika 
kolinjektionstakt, PCR (Pulverised Coal 
Rate) [5]. 

2) Hur fines genereras i raceway är beskriven under avsnitt 7.3.1 punkt 3. Fines 
genereras genom mekaniskt anslag från rotationen i raceway, genom termisk 
påfrestning orsakad av den snabba upphettningen av koksen som sker i raceway samt 
genom förbränningsreaktionen (15) och av direktreduktion av C i koks (reaktion (1) 
och (16)).  

 
Fines från PCI 
 
Det fines som kommer från PC är oförbränt char. Med låg kolinjektionstakt förbränns all 
injicerad kol i raceway och orsakar inget utflöde ur raceway. Med en ökande kolinjektionstakt 
minskar brännbarheten av PC inuti raceway på grund av att syrehalten i blästerluften blir för 
låg. Minskad brännbarhet orsakar ett utflöde av oförbränt char och aska. Det i sin tur leder till 
att förbrukningen av koksfines i raceway minskar på grund av att solution loss reaktionen (1) 
prioriterar char istället för fines från koks. Andelen koksfines ökar och följer med gasen ut ur 
raceway. Det mesta av char som genereras förbrukas inom masugnen. Provtagning av koks i 
en masugn i Japan (Fukuyama 4 BF) har visat på en låg andel, ner till 0,3 %, oförbränd char. 
Kolinjektionstakten var 230 kg/trj vid provtagningen. Igensättning av den döde mannen med 
oförbränd char orsakad av hög kolinjektionstakt var därför inget problem [5]. 
 

2.8.2 Bildning av skal (Bird’s nest) 
 
Vid provtagning i en masugn i Japan mättes 
tryckpåkänningen via en sond som infördes genom 
forman fram till döde mannen. Tryckpåkänningen 
ökade vid ett läge på ungefär 1 m från forman. Då 
temperaturen samtidigt minskade vid samma ställe 
kunde denna position vara gränsytan på raceway. 
Eftersom det förekom lite koksfines i denna region 
skulle ökningen av tryckpåkänning kunna ha orsakats 
av ett skal, så kallad bird’s nest. Bakom bird’s nest 
kunde ibland en liten ökning av tryckpåkänning 
observeras och i de flesta fall återfanns det droppande 
råjärn och slagg i dessa regioner. Fördelningen av 
råjärn och slagg uppsamlad från detta område visas i 
figur 13 (a). Då kolinjektionstakten var högre, 230 
kg/trj, hade området med råjärn och slagg flyttats 
ungefär 20 cm längre in i ugnen än för 100 kg/trj. Det 
betyder att racewaydjupet ökar med kolinjektions-
takten. Aluminiuminnehållet i slaggen var mycket 
hög i gränsytan på raceway, figur 13 (b), därför att askan som genereras av injektionskolet 
följer med blästerluften och slår ihop sig med slagg med hög smältpunkt och bildar ett skal. 
När skalet formades blev koksfines instängd och genomströmningen av gas till döde mannen 
hämmades. Det resulterade i att racewaydjupet minskade och förlängdes vertikalt (böjdes 
uppåt) och gasflöde längs väggarna blev dominerande. Då detta skedde hade den smälta fasen 
en tendens att flöda i riktning mot döde mannen på grund av det ökade gastrycket i raceway 
[5]. 
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Figur 14. Koksprov vid formnivå 
genom sond eller borrkärna [10]. 

2.9 Provtagning av koks vid formnivå 
 
 
Det förekommer tre olika sätt att ta koksprov vid formnivå. 
 

1. Rakning av koks genom öppen forma. 
Utförs under driftstopp på ugnen. Efter det att kikaren och blästerforman tagits ur 
rakas koks ut via en ränna. Koksen släcks med så lite vatten som möjligt och lastas 
sedan på fat med lock för vidare tester. 
 

2. Vattenkyld sond. 
Under pågående drift förs en vattenkyld sond in genom forman in till mitten av ugnen. 
Sonden är utrustad med olika sensorer som stötkraft, gasanalys och temperatur. 
 

3. Borrkärna genom forma. 
Utförs under stopp på ugnen. Efter det att kikaren och blästerforman tagits ur borras 
ett järnrör in till mitten av ugnen och en borrkärna av koks fås. 

 
Att ta prov på koks enligt dessa tre metoder ger inte bara en 
möjlighet att direkt undersöka koksen i formnivå utan visar 
också på koksens nedbrytningsmekanismer. Koksrakningen 
ger information om egenskaperna på boshkoksen som 
förekommer ovanför raceway. Boshkoksen styr 
permeabiliteten i bosh och racewayregionen.  
 
Koksprover tagna genom formsonder ger information 
gällande ändringar i koksegenskaper och fördelning av fines 
i den radiella riktningen vid formnivån. Figur 14 visar de 
olika zonerna som fås genom formkoksprover; bosh, 
raceway, bird’s nest och döde mannen [10].  
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3. SSAB TUNNPLÅT AB MASUGN 3 I LULEÅ 
 
 
Masugn 3 (M3) togs i drift i augusti 2000 och ersatte då de två tidigare masugnarna, Masugn 
1 och Masugn 2. M3 har en arbetsvolym på 2 540 m3 och en ställdiameter på 11,4 m. Figur 15 

visar Masugn 3 till höger och till 
vänster i bilden syns kolanläggningen 
där kolet som injiceras via formorna 
mals. M3 har 32 stycken formor och 
blästerluften har en temperatur på 
1100-1150°C. Blästerluften kan 
syrgasanrikas upp till 5,5 % men 
syrgasanrikningen är normalt ca 4 %. 
Flamtemperaturen är ca 2 170°C. 
Blästermängden varierar omkring 250 
kNm3/h. Masugn 3 är en övertrycks-
ugn där masugnen normalt drivs med 
ett topptryck på ca 110 kPa, men har 
en kapacitet på maximalt 150 kPa. 

Under år 2004 var blästerhastigheten i formorna i medeltal 219 m/s. Produktionen av råjärn 
under året har i medeltal varit 6 368 ton/dygn och produktiviteten 2,51 ton/m324h. Masugn 3 
har 2 stycken tapphål där råjärn och slagg tappas från ett tapphål under ca 3 veckor varefter 
man byter sida och tappar ifrån det andra tapphålet. Tiden per tappning är ca 140 min och tid 
mellan tappning är 30 min.   Råjärnet har i medeltal under år 2004 haft en C-halt på 4,77 %, 
Si 0,37 % och S 0,038 %. Slaggmängden har i medeltal varit 159 kg/trj under året.  
 

Råmaterialet chargeras med en bell less top 
som uppsättningsmål. Beskickningen består 
av koks, olivinpellets, kalksten, mangan, 
LD-slagg och stoftbriketter. Småkoks (10-20 
mm) chargeras tillsammans med pellets i 
storleksordningen 10 kg/trj i medel under 
2004. Den totala mängden reduktionsmedel 
under år 2004 var 464 kg/trj. Av detta var 
koksmängden 326 kg/trj och kolpulver 139 
kg/trj. SSAB Tunnplåt AB i Luleå har ett 
koksverk som förser M3 med 
produktionskoks av god kvalitet, tabell 4. 
Normalt är ca 10-15 % av den totala 
koksmängden som chargeras extern koks i 
huvudsak från Kina. Inblandningen av extern 
koks var i medeltal 13,5 % under 2004. 

Figur 15. SSAB Tunnplåt AB Masugn 3 i Luleå [17].

Koksegenskaper Produktionskoks
SSAB Luleå 

Kinakoks

Siktning runda hål 
>80 mm 
60-80 mm 
40-60 mm 
25-40 mm 
10-25 mm 
<10 mm 

(vikt-%) 
21,9 
27,6 
35,3 
10,2 
1,7 
3,6 

(vikt-%) 
7,4 

18,7 
46,4 
16,8 
3,2 
7,6 

Kallhållfasthet, Micum 
M40 
M10 

(%) 
80,8 
8,1 

(%) 
91,4 
5,8 

Varmhållfasthet 
CSR 
CRI 

(%) 
71,7 
19,3 

(%) 
58,3 
28,3 

Kemiska egenskaper 
Fukt 
Aska 
S 
P 
K2O 
Na2O 
Flykt 

(vikt-%) 
4,4 

11,1 
0,53 

0,011 
0,14 
0,05 
1,05 

(vikt-%) 
4,6 

12,5 
0,78 
0,015 
0,08 
0,07 
1,34 

Tabell 4. Koksegenskaper för den chargerade koksen i 
medeltal under 2004 för Masugn 3 i Luleå. 
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4. EXPERIMENTELLT 
 
 

4.1 Analysmetoder 
 
 

4.1.1 Siktning, slaggavskiljning och magnetdragning 
 
Normalt siktas produktionskoksen i så kallad storsikt som innebär siktning i fraktioner: +80 
mm, 60-80 mm, 40-60 mm, 20-40 mm, 10-20 mm samt –10 mm. Storsikten har runda 
siktöppningar och koksen torkas innan siktning.  
 
Manuell koksprovtagning i forma 
 
Eftersom provmängden från forma var så pass liten, bestämdes det att sikta i tätare intervall i 
följande fraktioner: +50 mm, 40-50 mm, 25-40 mm, 20-25 mm, 10-20 mm samt –10 mm. 
Ramar från storsikten användes, d v s runda siktöppningar. Som jämförelse siktades även den 
ingående koksen i detta siktintervall. 
 
Koksborrning i forma 
 
Eftersom mängden material i varje 0,25 m delprov var så liten siktades det med handsiktar 
med fyrkantiga siktöppningar. Varje delprov siktades var för sig i följande fraktioner:  
+76 mm, 64-76 mm, 40-64 mm, 20-40 mm, 10-20 mm, 5-10 mm, 3-5 mm, 1-3 mm, 0,5-1 mm 
och slutligen fines -0,5 mm. Fraktionerna –1 mm siktades i siktstack. Slaggpartiklar i 
fraktioner större än 10 mm togs bort för hand. Slaggpartiklar mindre än 10 mm finns med i 
det analyserade materialet. För att få bort järnhaltigt material magnetdrogs alla fraktioner 
större än 1 mm med en handmagnetseparator på Luleå Tekniska Universitet. Dock är 
fraktionerna 0,5-1,0 mm och -1,5 mm med i medelstorleksberäkningen och dessa fraktioner 
innehåller slagg och järnpartiklar.  
 

4.1.2 Koksens medelstorlek 
 
Koksens medelstorlek (Average Mean Size, AMS) har beräknats genom att multiplicera varje 
siktfraktions klassmitt med andel siktat material (vikt- %) i fraktionen. Därefter har alla 
resultat från varje fraktion summerats och dividerats med 100 för att få medelstorleken i mm. 
Den övre siktfraktionens klassmitt har beräknats med att ett siktintervall på 10 mm, förutom 
borrkärnornas kokssiktning där siktintervallet i den övre fraktionen antogs vara 12 mm. En 
medelstorlek för varje delprov i borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12 har beräknats.  
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Figur 16. CSR/CRI-test [10]. 

4.1.3 CSR/CRI-test 
 
CSR/CRI-testet är ett standardiserat test enligt ISO 18894. Siktningen utförs med fyrkantiga 
siktöppningar. CSR/CRI-testet går till så att +20 mm koks krossas och siktas till det 
standardiserande fraktionsintervallet 19-22,4 mm. 200 gram koks upphettas därefter till 
1100°C i en speciell ugn medan provet genomströmmas av en konstant ström av CO2 gas. 
Koksen kyls sedan ner i inert atmosfär varefter den placeras i en I-tumlare och tumlas 600 
varv. Slutligen siktas koksen genom en 10 mm sikt. CSR/CRI-testet illustreras i figur 16. 
Procentandelen som finns kvar (+10 mm) representerar CSR-värdet medan viktminskning i 
procentandel före tumling är CRI-värdet [10]. CRI och CSR beräknas enligt: 
 

100*
m

mm
CRI

0

10 −=  

där 
m0 = Massan i gram före reaktion för koks 19-22,4 mm 
m1 = Massan i gram efter reaktion för ovanstående koks 
 

100*
m
m

CSR
1

2=  

där 
m1 = Massan i gram efter reaktion (från CRI-delen av testet) 
m2 = Massan i gram av fraktionen +10 mm efter tumling 
 

All koks från SSAB Tunnplåt AB skickas till Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT) 
laboratoriet i Tyskland för analys av CRI/CSR.  
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4.1.4 Hållfasthet för koks från forma 
 
Tanken bakom att utföra endast tumlingsdelen i CSR-testet är att koks från formnivå genom 
sin nedstigning genom masugnen redan har blivit utsatt för de förhållanden man vill efterlikna 
med CRI-delen av testet, det vill säga där koksen blir upphettad till 1100°C medan CO2 gas 

strömmar genom provet. CSR/CRI-
utrustningen på Luleå Tekniska Universitet 
användes vid undersökningen där koksen 
tumlades i I-tumlaren som visas i figur 17. 
Koks från formnivå som testas genom 
tumling för hållfasthet efter reaktion med 
masugnen som ”reaktor” kallas i detta 
arbete för Hållfasthetsindex +10 mm 
(HI+10) och Hållfasthetsindex –0,5 mm 
(HI–0,5). 
 
Ungefär 200 gram av nedkrossad +20 mm 
koks som siktats till fraktionsintervallet 
19-22,4 mm vägdes in med en noggrannhet 
på två decimaler varefter den placerades i  

I-tumlaren. Koksen tumlades sedan enligt CSR/CRI-standarden i 600 varv. Sedan togs 
materialet ut ur röret och siktades i +10 mm samt –0,5 mm och koksen i varje fraktion vägdes 
in på samma våg som tidigare. Hållfasthetsindex +10 mm är mängden kvarvarande koks 
större än 10 mm efter tumling och beräknas enligt: 

100*
m
m

HI
1

2
10 =+  

där 
m1 = Koks (i gram) i fraktionen 19-22,4 mm innan tumling  
m2 = Koks (i gram) i fraktionen +10 mm efter tumling 
 
Nötningen, här kallad Hållfasthetsindex –0,5 mm, beräknas från mängden koksfines  
(-0,5 mm) som har bildats under tumlingen enligt: 
 

HI –0,5 100*
m
m

1

3=  

där 
m1 = Koks (i gram) i fraktionen 19-22,4 mm innan tumling  
m3 = Koks (i gram) i fraktionen – 0,5 mm efter tumling 
 
 

Figur 17. I-tumlaren vid Luleå Tekniska Universitet. 
Foto: Maria Lundgren. 
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4.1.5 Röntgendiffraktion, XRD 
 
XRD-instrumentet (X-ray Diffraction) är användbart för att bestämma ett kristallint materials 
kemiska sammansättning. Provet utsätts för röntgenstrålar som tränger in i de kemiska 
föreningarnas kristallgitter och reflekteras. Reflektionen kommer från flera gitterpositioner 
med olika gångavstånd och detta utnyttjas vid hjälp av Bragg`s lag2. När en kristall som 
bestrålas av röntgenljus vars våglängd är av samma storleksordning som atomernas inbördes 
avstånd i kristallen uppstår ett interferensfenomen.  
När atomerna träffas av vågfronten 
utgör de själva utgångspunkter för nya 
vågor med samma våglängd som den 
ingående strålen. De uppkomna 
vågsystemen förstärker varandra i vissa 
riktningar och försvagar varandra i de 
övriga; man får ett interferens- eller 
diffraktionsmönster. Eftersom en 
kristall innehåller en stor mängd atomer 
som är periodiskt ordnade blir 
interferenserna mycket skarpa. Den 
bakomliggande kristallstrukturen kan 
beräknas ur interferensernas lägen och 
intensiteter i diffraktionsmönstret. Varje 
kemisk förening har sin karakteristiska 
struktur och utifrån detta är också reflektionen karaktäristisk för materialet. Identifieringen 
underlättas av att varje ämne ger upphov till ett unikt pulverdiffraktionsmönster som visas i 
ett diffraktogram. Sådana mönster har därför lagrats i databaser för ett stort antal oorganiska 
och organiska ämnen [18].  XRD ger en bild av vilka föreningar som är starkast representerade 
i proven genom att de har de största topparna. En del material är ganska komplexa, det vill 
säga sammansatta av ett flertal olika kemiska ämnen, vilket kan göra dom svåra att identifiera. 
Andra saker att ta hänsyn till är att överlappning kan förekomma och betyder att flera 
föreningar förekommer i samma topp på diffraktogrammet.  
 
Den utrustning som finns vid Luleå Tekniska Universitet är en Siemens D5000 X-ray 
Diffractometer. Provet finmals till ett pulver och pressas i en speciell plastbricka till en tablett. 
Plastbrickan med provet sätts i en hållare i stål och hålls på plats i instrumentet genom en 
magnet. Figur 18 visar principen där strålningen strömmar ut ur röntgenröret, till vänster i 
figuren, träffar provet och böjs av varefter detektorn och den anslutna mätelektroniken 
registrerar de reflekterade strålarna. Intensiteten på stålarna och reflektionens vinkelläge 
registreras och ett diffraktionsmönster skapas [19]. Instrumentet har en CuKα som 
strålningskälla med en konstant våglängd (λ) på 1,54060 Cu. I det här fallet har koks 
analyserats och grafitiseringsgraden, Lc, beräknats. Lc beräknas ur C-toppen som ligger vid 
diffraktionsvinkel (2θ) 26°. Provet roterades med 0,050° vart femte sekund och intervallet för 
2θ var mellan 10°- 40°.  
 
 
                                                 
2 Bragg’s lag:   nλ= 2d sinθ   n=heltal som anger diffraktionens ordning  
  λ=röntgenstrålningens våglängd 
  d=avståndet mellan två parallella gitterplan 
  θ=vinkel mellan det infallande/diffrakterad strålen och planet 

Figur 18 [19]. Strålgång för XRD. 2θ är diffraktionsvinkeln 
och α är öppningsvinkeln för strålkällan. 
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4.1.6 Beräkning av grafitiseringsgrad 
 

XRD används för att analysera grafitiseringsgraden. 
Grafitiseringens utsträckning i koks bestäms av 
medelhöjden i Ångström [Å] av grafitkristallerna, Lc. 
1 Å = 10-10 m. En hög grad av grafitisering medför ett 
högt Lc-värde. Lc beräknas ur C-toppen som ligger 
vid diffraktionsvinkel (2θ) 26°. I figur 19 illustreras 
den C-topp som ligger vid diffraktionsvinkeln 26°. 
Den högsta mittpunkten på toppen markeras samt 
FWHM (Full Width Half Maximum) med XRD 
instrumentets utvärderings-program (EVA). Höjden 
och bredden av C-toppen indikerar 
grafitiseringsgraden, ju högre och smalare C-topp 
desto högre grad av kristallisering.  
 
Lc beräknas genom Scherrer’s ekvation [20]: 
 
Lc = 0,89*λ/β*Cos θ  (18) 

 
Där 
 
λ =1,54060 (våglängden på XRD instrumentets strålkälla). 
β = FWHM, d v s C-toppens bredd vid toppens halva höjd, figur 19, i radianer.  
(Eftersom XRD-instrumentet mäter i grader måste vinklarna omräknas till radianer.) 
θ = 2θ/2 (mitten på C-toppen/2 omräknat i radianer). 
 

4.1.7 Bestämning av flykthalt, inneboende fukt och aska i kol och koks  
 
Andelen flyktiga beståndsdelar i kol och koks bestäms genom mätningar av massförluster. 
Materialet upphettas till 900ºC tillsammans med luft under sju minuter. Detta sker under 
standardiserade former där slutlig temperatur, upphettningshastighet och tid kontrolleras. 
Fuktinnehållet i materialet är oftast högre och bestäms samtidigt som andelen flykt så att 
lämplig korrelation kan göras. Procentandelen flyktiga beståndsdelar beräknas från 
massförluster efter korrigering av förluster orsakade av fukt. Bestämning av flykt beräknas 
enligt: 
 
P = [(A-K)*100]-B 
 
P = Andelen flykt (%) 
A = Invägt torkat prov (g) 
K = Återstod koks (g) 
B = Fukt i provet (%) 
 
Fuktigheten i provet (B) bestäms genom att väga in en del av det provberedda provet i ett 
vågglas som sedan torkas under 60 minuter i en temperatur på 106ºC [21].  
 
Vid bestämning av aska torkas provet först i torkskåp (108ºC) varefter det vägs in och 
upphettas i luft till en temperatur av 815 ± 10ºC. Provet kvarhålls vid denna temperatur till 

Figur 19. C-toppen vid diffraktionsvinkeln 
26°. 
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dess att massan är konstant. Inaskningen av provet är klart då inga svarta partiklar finns kvar, 
normalt efter två timmar för kol och koks. Kvarvarande aska efter det att kol och koks har 
förbränts kommer ifrån oorganiska komplex eller mineraler som finns närvarande i kolet [21].  
 

4.1.8 Kemisk analys 
 
Svavelanalys, LECO-S  
 
Svavel analyseras genom förbränning i luft där provets viktminskning samt mängd SO2 gas 
mäts och omräknas till S. Provet upphettas till 1350ºC.  
 
Röntgenflourecens, XRF 
 
Metoden används för att bestämma koncentrationen av olika grundämnen i materialet och 
bygger på att materialet som bestrålas sänder ut karakteristisk röntgenstrålning som avslöjar 
förekomsten av olika grundämnen. Med bakgrund av detta kan sedan olika ämnen som 
förekommer i provet beräknas. 
 
Smältisoformering, XI, av prover för röntgenanalys 
 
XI är en analysmetod som används där provens sammansättning är okänd eller då de 
innehåller ofullständigt oxiderat material. Det nedkrossade, magnetdragna och acetonmalda 
provet glödgas först i minst fyra timmar i en temperatur på 925ºC. Vid upphettningen 
oxideras ingående metaller till metalloxider och binder då till sig syre från luften vilket leder 
till en viktökning. Andra komponenter som bundet vatten, S, C och CO2 samt en del alkalier 
försvinner från provet och ger en viktminskning. Summan av dessa processer kallas för 
glödgningsförändring, GLF, och beräknas enligt: 
 

100*
glödgning före (g)Provvikt 

glödgningefter  (g) vikt av ÄndringGLF =  

 
Viktändringen kan vara såväl negativ (-) som positiv (+). 
 
Smältningen görs vanligen med en utspädning på 1:4 av litiumtetraborat som ger en 
glassmälta. Glassmältan gjuts i en platinaform och efter avsvalning består provet av en tablett 
som analyseras med XRF [21]. 
 

4.1.9 Analys av driftparametrar 
 
Vid analys av driftparametrar användes data ur SSAB Tunnplåt AB processutvärderings-
system MÖSS. I MÖSS loggas en stor mängd driftdata i minut-, tim-, dygns- och månadsdata 
men också analyser och diverse rapporter lagras. Minutdata sparas i systemet i sex veckor 
medan andra data lagras upp till tio år. Minut- men främst timdata har överförts från MÖSS 
till Excelfiler där de bearbetats under utvärdering av driftparametrar. Även dygnsmedelvärden 
från månadsrapporter och materialbalanser från MÖSS har använts för att utvärdera perioden 
innan stoppet den 21/4 då koksborrningen utfördes. Tidsperioden som utvärderades var från 
den 8/3 till den 21/4 2004.  
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4.2 Racewaydjupmätning med stång 
 
 

4.2.1 Utförande 
 
För att få en uppfattning av racewaydjupet hos Masugn 3 utfördes mätning av racewaydjupet 
med stång under tre stopp under vårvintern 2004. En lång massiv järnstång med en diameter 
på 20 mm graderades med 0-punkten vid 3,2 m, det vill säga så lång som kikaren och 
blästerforman är tillsammans. Efter det att ugnen stannat fördes järnstången in genom 
kikarlocket och så långt in som möjligt. Den sista biten slogs med slägga tills att det kändes 
stumt och racewaydjupet kunde läsas av. Racewaydjupet mättes under stopp den 12/2, 17/3 
och 21/4 2004. Resultaten jämfördes med olika driftparametrar i en fyra- femveckorsperiod 
innan stoppen för att undersöka vilka parametrar som eventuellt påverkar djupet på raceway. 
 
Under stoppet den 21/4 2004 monterade MEFOS en radiometrisk utrustning för mätning av 
racewaydjupet vid forma 12. Vid efterföljande stopp på ugnen mättes även djupet på raceway 
med stång för att få ett samband mellan dessa två mätmetoder.  
 

4.2.2 Resultat och diskussion 
 
Mätning med stång 
 
Racewaydjupen för stoppen visas i figur 20. Djupet på raceway låg mellan 65-70 cm vid 
stoppet den 12/2. Till stoppet den 17/3 hade djupen ökat på alla formor. Noterbar ökning är 
racewaydjupet för forma 17 som har ökat från 60 cm djup den 12/2 till hela 115 cm vid 
stoppet den 17/3, trots att forma 17 ligger på den ”kalla sidan” av ugnen. Med den kalla sidan 
menas baksidan (i norr) på ugnen längst ifrån de båda tapphålen, figur 22. Vid stoppet den 
21/4 hade racewaydjupet ökat på tre formor (F2, F4 och F31) och minskat på två (F17 och 
F25). I figur 21 visas djupet på raceway för forma 12 mätt med stång under stoppen 17/3, 
21/4, 9/6 och 25/8 samt för forma 1 och 8 mätt den 17/3 och 21/4. Racewaydjupet för forma 
12 har inte visat på några större variationer förutom vid stoppet den 25/8 då forma 12 var som 
djupast med 115 cm.  
 

Figur 20. Racewaydjupet för 5 st formor mätt med 
järnstång under stoppen den 12/2, 17/3 och 21/4 2004. 
 

Figur 21. Racewaydjupet på forma 12 mätt med 
järnstång vid stoppen den 17/3, 21/4, 9/6 och 25/8 samt 
forma 1 och 8 mätt den 17/3 och 21/4 2004. 
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Bottentemperatur vid stopp 
 
Vid kontroll av bottentemperaturen vid de aktuella stoppen konstaterades det att 
bottentemperaturen hade ökat kraftigt från stoppet den 12/2 till stoppet den 17/3. Däremot 
blev bottentemperaturen lägre igen vid stoppet den 21/4 än den var den 17/3. Trots detta 
ökade racewaydjupet på tre formor av fem, enligt figur 20. Bottentemperaturen verkar inte 
vara en bra indikator på hur djupet av raceway kan predikteras, men ger en bild på 
värmefördelningen i den nedre delen av masugnen. Det bekräftas igen vid jämförelse av 
bottentemperaturen den 25/8 då temperaturen var något lägre än vid stoppet den 21/4, trots 
detta hade racewaydjupet ökat från 100 cm den 21/4 till 115 cm den 25/8 för forma 12, figur 
21. Det har tappats från öster sidas tapphål före alla stopp förutom den 12/2 då det tappades 
från väster sida. 
 

Stopp 12/2 Stopp 17/3 

Stopp 21/4 Stopp 25/8 
Figur 22. Racewaydjupmätning vid driftstopp. Aktuella bottentemperaturer samt ur vilka formor 
racewaydjupet mättes vid stoppen den 12/2, 17/3, 21/4 och 26/5 2004. 
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Driftparametrar som inverkar på racewaydjupet 
 
Perioden innan stoppet den 12/2 var väldigt orolig med ett flertal korta stopp och längre 
perioder av reducerad drift, ”lågfartskörning”. I figur 23 visas blästerdata och topptrycket för 
perioden. Den 2/2 uppstod en brand på stålverket vilket medförde en 10-dagars 
lågfartskörning innan stoppet. Även kolpulver- och syrgasflödet minskade rejält, figur 24. Det 
medförde i sin tur att flamtemperaturen sänktes. De korta djupen på raceway kan förklaras av 
denna lågfartskörning, då även flamtemperaturen var lägre än normalt. Topptrycket ökade ca 
två dagar innan stoppet medan blästerhastigheten var någorlunda konstant, figur 23. 
 

Figur 23. Blästerdata (flöde, tryck och hastighet i 
forma) samt topptryck innan stoppet den 12/2 2004. 

Figur 24. Kolpulver- och syrgasflöde samt 
flamtemperatur innan stoppet den 12/2 2004. 

 
Under perioden innan stoppet den 17/3 var det relativt stabila driftförhållanden vilket visas i 
figurerna 25 och 26. Inga större variationer förekom då det gäller blästerdata och topptryck, 
figur 25, även kolpulverflödet och flamtemperaturen var på en hög och jämn nivå innan 
stoppet, figur 26. Eftersom det var så stabila driftförhållanden och hög kolpulverinjektion 
under en längre tid innan stoppet den 17/3 kan det förklara att alla uppmätta racewaydjupen 
från det tidigare stoppet den 12/2 hade ökat, figur 20. 
 

Figur 25. Blästerdata (flöde, tryck och hastighet i 
forma) samt topptryck innan stoppet den 17/3 2004. 

Figur 26. Kolpulver- och syrgasflöde samt 
flamtemperatur innan stoppet den 17/3 2004. 

 
Nästa stopp då racewaydjupet mättes var den 21/4, då även koksborrning i forma ägde rum. 
Racewaydjupet hade ökat på fem formor (forma 1, 2, 4, 8 och 31) och minskat på tre (forma 
12, 17 och 25) sedan stoppet den 17/3. Figur 22 visar att de formor som ökat ligger i syd och 
sydväst, som antas vara den mer aktiva delen av ugnen. Figur 27 visar blästerdata och 
topptryck innan stoppet. Ungefär två dagar före stoppet blev det en lågfartskörning då 
blästerflödet, blästertrycket och framförallt topptrycket sänktes. Topptrycket sänktes ned till 
70-80 kPa. Blästerhastigheten i forma sänktes dock inte nämnvärt enligt figur 27. Figur 28 
visar kolpulverflöde och syrgasflöde under samma tidsperiod. Syrgasflödet och 
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kolpulverflödet sänktes vid lågfartskörningen, men därefter höjdes kolpulverflödet igen för att 
sedan återigen sänkas. Denna höjning av kolpulver tillsammans med det låga topptrycket 
gjorde att gasvolymen ökade just innan stoppet och påverkade djupet på raceway. 
Flamtemperaturen sänktes i samband med lågfartskörningen, figur 28.  
 

Figur 27. Blästerdata (flöde, tryck och hastighet i 
forma) samt topptryck innan stoppet den 21/4 2004. 

Figur 28. Kolpulver- och syrgasflöde samt 
flamtemperatur innan stoppet den 21/4 2004. 

 
De två sista stoppen som undersöktes var den 9/6 och 25/8. Då kontrollmättes endast forma 
12 med stång för att jämföra med racewaydjupmätaren som var monterad på denna forma. 
Racewaydjupet vid stoppet den 9/6 hade ökat något jämfört med den 21/4. Vid stoppet den 
25/8 hade racewaydjupet ökat ytterligare, figur 21. Figur 29 visar blästerdata innan stoppet 
den 9/6. Produktionstakten sänktes tisdag natt den 8/6 på grund av råjärnsläget på stålverket, 
vilket också visas i figur 30 där kolpulver- och syrgasflödet samt flamtemperaturen också går 
ned. Men perioden innan var relativt stabil. Den 1/6 sänktes topptrycket vilket medförde en 
ökning (topp) på blästerhastigheten i forma, figur 29.  
 

Figur 29. Blästerdata (flöde, tryck och hastighet i 
forma) samt topptryck innan stoppet den 9/6 2004. 

Figur 30. Kolpulver- och syrgasflöde samt 
flamtemperatur innan stoppet den 9/6 2004. 

Figur 31. Blästerdata (flöde, tryck och hastighet i 
forma) samt topptryck innan stoppet den 25/8 2004. 

Figur 32. Kolpulver- och syrgasflöde samt 
flamtemperatur innan stoppet den 25/8 2004. 
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Reparationsstoppet den 25/8 var ett långstopp. Det medförde att driftpersonalen lade in en 
stoppbeskickning (all-coke) redan under eftermiddagen den 23/8 vilket syns i figur 32, som 
visar kolpulver- och syrgasflödena, då dessa flöden slogs av, pil ned i figur. Dessutom hade 
kolpulverinjektionen i lans 12 varit ur drift i ungefär en månad innan den 16/8 då kolpulvret 
kom igång igen, pil upp i figur 32. Det betyder att kolpulvret i forma 12 endast hade injicerats 
i ungefär åtta dagar innan mätningen av raceway vid stoppet den 25/8. Topptrycket minskades 
också innan stoppet, figur 31. Den långa perioden utan kolpulverinjektion och all-coke driften 
innan stoppet kan förklara ökat djup på raceway vid forma 12, figur 21. Skalet (bird’s nest) 
längst in i raceway kan ha hunnit lösas upp då det inte injicerades något kolpulver och inte 
hunnit byggas upp så hårt igen på åtta dagar vilket tillät stången djupare in. Dessutom var 
flamtemperaturen innan stoppet relativt hög, figur 32, och detta påverkar också racewaydjupet 
i positiv riktning. 
 
 

4.3 Racewaydjupmätning med radiometrisk utrustning 
 
 

4.3.1 Mätaren [22] 

 
Under stoppet den 21/4 2004 monterade MEFOS en radiometrisk utrustning för mätning av 
racewaydjupet vid forma 12. Mätutrustningen monterades i ett specialgjort kikarlock, figur 33 
visar racewaydjupmätaren på plats i forma 12. Utrustningen sänder ut mikrovågor som sedan 
reflekteras av olika material. Mikrovågstekniken kan användas till att bland annat mäta 
avstånd i olika metallurgiska processer. Utrustningen består utav en antenn och ett 
cirkulärpolariserande horn. Signalerna behandlas med tillhörande elektronik och 
datorprogram. Endast en antenn används som sändare och mottagare vilket underlättar 
mätningarna. Den utsända signalen jämförs med den mottagna reflekterade signalen, i det här 
fallet från bakkanten på raceway, varefter djupet på raceway kan bestämmas. Figur 34 visar 
en skiss över försöksuppställningen för mätning i raceway. Antennen, punkt 13 i figur 34, är 
monterad på insidan av kikarlocket. Elektroniken, punkt 4 i figur 34, ligger inuti det 
utskjutande röret på kikarlocket i figur 33. För att skydda vågledaren, punkt 10 och 11 i figur 
34, mot värme är en keramisk platta monterad framför antennen. Under mätningarna kyls 
elektroniken med kvävgas.  
 

Figur 33 [22]. Racewaydjupmätaren på plats i forma 12, 
Masugn 3 i Luleå. 

 

 
Figur 34 [22]. Skiss över försöksuppställningen. 
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Efter en tids mätning justerades det störande bruset i signalerna bort så att två stycken olika 
djup kunde registreras. Det första djupet låg på omkring 3,8 m in från kikarlocket och det 
andra djupet låg omkring 4,1 m. Eftersom kikaren och blästerforman tillsammans mäter 3,2 m 
betyder det att signalerna låg på ett racewaydjup på omkring 60 cm respektive 90 cm.  
 

4.3.2 Resultat och diskussion 
 
Eftersom racewaydjupet också har mätts med stång vid ett flertal stopp dras slutsatsen att 
signalerna som ligger vid ca 90 cm (ca 4,1 m) djup mäter bakkanten på raceway. Figurer 35-
38 visar båda nivåerna på racewaydjupmätningarna (svart) men endast den nivå som ligger 
vid 4,1 m (övre svarta linjen i figurer) har använts vid utvärderingen av vilka driftparametrar 
som påverkar djupet på raceway. Figur 35 visar blästerdata och topptryck den 16/8-21/8. 
Topptrycket ändrades inte mycket under den perioden och blästertrycket var relativt konstant. 
Trots detta förekom det variationer i racewaydjupet, ungefär 10 cm som mest. Figur 36 visar 
bläster- och flamtemperaturen under samma tidsperiod. Blästertemperaturen var så gott som 
konstant och påverkade inte djupet medan flamtemperaturen däremot följde racewaydjupet.  
 

Figur 35. Blästerdata och topptryck och 
racewaydjupet på forma 12, 16/8-21/8 2004. 

Figur 36. Flamtemperatur, blästertemperatur och 
racewaydjupet på forma 12, 16/8-21/8 2004. 

 
Under en period i augusti hade kolpulvret på forma 12 fallit ur, men den 16/8 var problemet 
åtgärdat, pil i figur 37. Figuren visar att kolpulverflödet följer racewaydjupet, men också 
syrgasflödet påverkar i viss mån. Förändringarna i syrgasflödet omkring den 18-19 augusti 
återspeglas i racewaydjupet, figur 37. Under perioden 21/8-25/8 varierade topptrycket en del 
och figur 38 visar att när topptrycket minskar ökar blästerhastigheten i forma. Det medför i 
sin tur att racewaydjupet ökar. 
 

Figur 37. Kolpulver- och syrgasflödet och 
racewaydjupet på forma 12, 16/8-21/8 2004. 

Figur 38. Blästerdata och topptryck och 
racewaydjupet på forma 12, 21/8-25/8 2004. 
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4.4 Manuell koksprovtagning i forma 
 
 

4.4.1 Utförande och metod 
 
Provtagning 1 
 
Den första provtagningen av koks genom forma gjordes under reparationsstoppet den 12/2 
2004. Tre provuttag gjordes, från forma 4, 17 och 22. För att få en uppfattning om det 
ingående materialet togs det även prov på ingående koks ungefär åtta timmar innan stoppet. 
Materialet beräknades då ha nått formnivå vid den tidpunkt då masugnen stannades. Den 
manuella koksprovtagningen från forma utfördes så att när kikaren tagits ned rakades en tunna 
(ungefär 50 liter) koks ut genom blästerformans öppning varefter koksen släcktes med vatten. 
Därefter torkades och siktades koksen och en representativ fördelning av koksen togs av för 
analys. Större bitar av järn och slagg togs bort för hand och därefter magnetbehandlades 
materialet för att få bort resterande järnpartiklar. Analys av CRI/CSR utfördes av Deutsche 
Montan Technologie GmbH (DMT) laboratoriet i Tyskland. Även Hållfasthetsindex +10 mm 
och Hållfasthetsindex –0,5 mm undersöktes på Luleå Tekniska Universitet. Till sist 
undersöktes grafitiseringsgraden på koksen genom analys med röntgendiffraktion, XRD.  
 
Provtagning 2 
 
Vid stoppet den 17/3 2004 togs det ut två tunnor koks (ca 100 liter) från forma 4 och koksen 
släcktes med vatten. Provet bereddes på samma sätt som provtagning 1 med den skillnaden att 
det gjordes analys på varje siktfraktion. Tanken bakom detta var att undersöka om det 
förekom någon större skillnad i de olika fraktionerna. Provet betecknades som Forma 4:2. 
Dock skickades inte prov Forma 4:2 till DMT för CSR/CRI-test. 
 
Provuttag för beräkning av medelstorlek för ingående koks 
 
För att få en uppfattning om koksens storlek innan chargering i masugnen gjordes ett 
provuttag på Råmaterial –99. Koksen har då transporterats på band från koksverket till 
råmaterialanläggningen och därefter siktats i flera steg. Uttaget gjordes den 6/9 2004 efter den 
sista siktningen (plan 4) på Råmaterial –99. Två 50 liters tunnor koks fylldes från varje sikt 
(MHG 160-163) och torkades i torkskåp. Dagen efter siktades koksen på koksverkets 
storsiktar och ett medelvärde på storleken för den ingående koksen kunde beräknas. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att fraktionerna –20 mm redan siktats bort på plan 4 och inte är 
med i medelstorleksberäkningen. 
 

4.4.2 Resultat och diskussion 
 
Siktning och magnetdragning 
 
Tabell 5 visar andelen koks som är fördelad i de olika siktfraktionerna. I figur 39 visas 
siktkurvorna på den ingående koksen och koks från formorna 4, 17 och 22 från stoppet den 
12/2 samt koks från prov forma 4:2 från stoppet den 17/3 2004. Koksen i formnivå har en 
likartad storleksfördelning mellan de olika proven där den största andelen ligger i fraktionen 
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25-40 mm. Det kan även konstateras att prov forma 4:2, som togs vid ett senare stopp än de 
övriga, uppvisar så gott som likadan storleksfördelning som forma 17. Forma 4 har en större 
andel i fraktionen 40-50 mm än de övriga formproven och ligger något lägre än de övriga i 
fraktionen 25-40 mm. Den ingående koksen är naturligtvis betydligt större och har ca 66 % i 
fraktioner större än 50 mm.  
 

Figur 39. Siktkurvor för provtagning 1, manuell 
koksprovtagning från forma och ingående koks. 

Tabell 5. Fördelning av koks i de olika fraktionerna för 
provtagning 1 och 2. 

Fraktion
(mm) 

Ing. 
koks 

(vikt-%)

Forma 
4 

(vikt-%) 

Forma 
17 

(vikt-%) 

Forma 
22 

(vikt-%) 

Forma 
4:2 

(vikt-%)
> 50 65,9 13,6 9,1 14,8 10,2 

40-50 23,2 24,6 17,4 15,2 16,8 
25-40 9,6 38,5 44,0 47,9 44,9 
20-25 0,2 6,8 12,7 10,2 11,8 
10-20 0,2 7,7 11,2 6,4 11,6 
< 10 0,9 8,7 5,6 5,5 4,7 

 
I tabell 6 visas andelen magnetiskt material från 
forma 4, 17 och 22. Forma 4, som är belägen 
ovanför väster tapphål (figur 22), har störst andel 
magnetiskt material, 48,5 %. Forma 4 ligger på 
den varma sidan av ugnen medan forma 17 i norr 
ligger på den kalla sidan där det troligtvis inte 
rinner lika mycket järn ner till stället.  
 
Koksens medelstorlek 
 
Medelstorleken på koksverkets produktionskoks, som är provuttagen från ramp, varierar runt 
59-61 mm. Enligt provuttaget som gjordes den 6/9 2004 är medelstorleken på ingående koks 
efter sista siktningen i råmaterialanläggningen ca 50 mm, en minskning på ca 10 mm under 
transport och behandling i Råmaterial –99. Resultatet av provtagningen visas mer ingående i 
bilaga 1. Ett provuttag är dock för lite för att kunna bestämma koksens storleksminskning från 
koksverk till masugn. Dessutom är inte fraktionerna –20 mm med i medelstorleksberäkningen 
för koks uttaget på plan 4 vilket de är vid beräkning av produktionskoksens medelsstorlek. 
Figur 40 visar medelstorleken för provtagning 1 och 2. Den ingående koksens medelstorlek 
för provtagning 1 stämmer bra med provuttaget den 6/9, det vill säga ca 50 mm.  
 
Formkoksens (koks provtagen från masugnens formnivå) medelstorlek för provtagning 1 och 
2, figur 40, varierar mellan 32-34 mm. Det betyder att koksens storleksminskning från 
chargering ned till formnivå för Masugn 3 är ungefär 16-18 mm före stoppet den 12/2 2004.  
 
CSR/CRI-test 
 
I genomsnitt ligger CSR (Coke Strength after Reaction) på 71,7 % för SSAB Tunnplåt AB 
egen produktionskoks och den externa koksen har i genomsnitt ett CSR på 55,3 %, tabell 4. 
CRI (Coke Reactivity Index) för produktionskoksen är i genomsnitt 19,3 % och för den 
externa koksen 26,8 %. Med en inblandning av 15 % externkoks stämmer CSR/CRI relativt 
bra med den ingående koksens värden som visas i figur 41. När man utför CSR/CRI-test på 

Tabell 6. 
formkoks. 

Andel magnetiskt material för  

Prov Järnhaltigt material (vikt-%) 
Forma 4  48,5 
Forma 17  23,2 
Forma 22  42,6 
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koks från formnivå fås oftast omvända värden, med låg CSR och hög CRI. Forma 4 uppvisar 
just detta medan forma 17 har ett CSR på 49,2 % och en CRI på 43,4 %.  
 

Figur 40. Koksens medelstorlek (Average Mean Size) 
för provtagning 1 och 2. 

Figur 41. CSR/CRI-test för provtagning 1. 

 
När man utför CSR/CRI-test på koks från forma har den koksen redan blivit utsatt för 
reducerande CO/CO2 gas samt hög temperatur under sin nedstigning genom masugnen. 
Formkoksen har också tagit upp alkali som katalyserar solution loss reaktionen. Enligt 
litteraturstudien avsnitt 2.7.1 katalyserar även Fe2O3, CaO och MgO solution loss reaktionen. 
Då formkoksen åter blir upphettad och utsatt för CO2 gas (solution loss) under CSR/CRI-
testet är det naturligt att reaktiviteten ökar och hållfastheten minskar drastiskt. Prov från 
forma 4 har högst CRI, figur 41. XRF-analysen för forma 4, tabell 9, visar att provet inte har 
den högsta alkalihalten men däremot högst halt av Fe och CaO av alla formprov från 
provtagning 1 vilket kan vara orsaken till det höga CRI-värdet. Med så hög reaktivitet 
minskar varmhållfastheten, CSR, då C förbrukas genom solution loss och försvagar C-
strukturen. Tabell 9 visar att prov forma 22 har högst alkalihalt och näst högsta CRI-värde, 
figur 41.  
 
Hållfasthet för koks från forma 
 
I figur 42 visas resultaten av 
hållfastheten av formkoksen, det vill 
säga endast tumlingsdelen av CSR-
testet. Hållfasthetsindex +10 mm 
(HI+10) är något lägre för forma 4, 
79,6 %, medan forma 17, 22 och 4:2 
har ett HI+10 värde på ca 83 %. Forma 
4 är belägen ovanför tapphålet, där 
det kan antas vara varmare, vilket gör 
att mer ämnen i koksen har förgasats 
(såsom alkali, kisel, MgO, P2O5 och 
S) och det gör C-strukturen i koksen 
mer porös och hållfastheten minskar. 
Testet utfördes också på produktions-
koks samt extern koks som referens. 
För produktionskoksen och den externa koksen, som inte blivit utsatt för upphettning eller 
reduktionsgas, är HI+10 runt 85-86 %. Förutom för prov forma 4 är skillnaden i HI+10 för 
formkoks jämfört med den ingående koksen ungefär 3 %. I figur 42 visas även nötningen, 
Hållfasthetsindex –0,5 mm (HI-0,5). Även nötningen är högst för forma 4 med 18 %. För 
produktionskoks och externkoks ligger HI-0,5 runt 10 %. 

Figur 42. Hållfasthetsindex +10 mm och Hållfasthetsindex –0,5 
mm för formkoks samt produktionskoks och extern koks.  
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Analys provtagning 1 och 2 
 

 
 

 

Prov 
Analys 

Ing. koks 
 
(vikt-%) 

Forma 4 
 
(vikt-%) 

Forma 
17 

(vikt-%) 

Forma 22
 
(vikt-%) 

I:Fukt 0,13 0,04 0,05 0,03 
Flykt 1,3 1,2 0,8 0,9 
Aska 11,4 11,9 13,6 16,3 
Svavel 0,56 0,31 0,43 0,43 

Fraktion >50 
mm 

40-50 
mm 

25-40 
mm 

20-25 
mm 

10-20 
mm 

<10 
mm 

Analys (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

I:Fukt 0,09 0,25 0,24 0,18 0,16 0,26
Flykt 0,7 1,0 0,9 0,7 0,9 0,7
Aska 13,5 14,5 12,9 13,7 15,9 78,2
Svavel 0,47 0,30 0,35 0,24 0,29 0,39

 
I tabell 7 visas resultaten av provtagning 1 som gjordes vid stoppet den 12/2 2004. Den visar 
att det mesta den inneboende fukten har frigivits för koks i formnivå. Svavelhalten har 
minskat jämfört med den ingående koksen, främst då genom förgasning till SO2. Ask- och 
flykthalten för prov forma 4 är relativt lika den ingående koksens halter. Flykthalten för forma 
17 och 22 är lägre än för ingående koks och forma 4 medan askhalten för samma formor är 
högre. Tabell 8 visar resultatet av provtagning 2 som utfördes vid stoppet den 17/3, då 
tappades det på den östra sidans tapphål. Askhalten är mycket hög i den finaste fraktionen, -
10 mm, hela 78 %. Minst fukt och flykt har avgått från fraktionen 40-50 mm.  
 

 

Ämne 
Ing. 
koks 

(vikt-%) 

Forma 4 
 

 (vikt-%) 

Forma 17 
 

(vikt-%) 

Forma 22
 

(vikt-%)
Fe 0,35 1,15 0,94 0,70 
CaO 0,07 1,74 0,74 1,60 
SiO2 6,28 5,05 6,17 6,33 
P2O5 0,029 0,014 0,018 0,014 
S 0,59 0,26 0,38 0,33 
Al2O3 3,12 2,95 3,26 3,41 
MgO 0,05 0,25 0,42 0,53 
Na2O 0,04 0,04 0,08 0,12 
K2O 0,13 0,14 0,38 0,49 
TiO2 0,17 0,21 0,20 0,22 
Summa 10,7 12,16 12,81 13,9 

Fraktion 
>50 
mm 

40-50 
mm 

25-40 
mm 

20-25 
mm 

10-20 
mm 

<10 
mm 

Ämne (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

Fe 0,66 1,26 0,94 1,31 1,48 6,30 
CaO 0,15 0,50 0,45 0,55 2,01 4,85 
SiO2 5,70 5,67 5,57 4,89 4,19 6,67 
P2O5 0,021 0,019 0,017 0,017 0,018 0,026
S 0,47 0,39 0,38 0,36 0,35 0,15 
Al2O3 3,09 2,98 3,01 2,92 2,80 2,81 
MgO 0,19 0,42 0,40 0,53 0,81 2,70 
Na2O 0,26 0,17 0,15 0,13 0,10 0,24 
K2O 0,97 0,82 0,82 0,79 0,68 0,57 
TiO2 0,17 0,20 0,20 0,21 0,21 0,31 
Summa 11,73 12,78 12,15 12,09 13,11 27,26

 
Tabell 9 och 10 visar XRF-analyserna för koksen i provtagning 1 och 2. För provtagning 1 har 
forma 22 högst alkalihalt, tabell 9, medan forma 4 har en alkalihalt liknande ingående koks. 
Förutom alkalihalten har forma 4 lägre halter av SiO2, S och MgO vilket tyder på att de har 
förgasats och materialet vid forma 4 har blivit utsatt av ett högre värmeläge än de övriga 
formkoksproverna. Halten SiO2 i koks från forma 17 och 22 är relativt lika halten hos 
ingående koks och tyder på en mindre förgasning av kisel. För provtagning 2 hade den 
grövsta fraktionen den högsta alkalihalten. Alkalihalten jämförd med flykthalten visas i figur 
43 för provtagning 1 och i figur 44 för provtagning 2. Alkalihalten är högre för provtagning 2 

Tabell 7. Inneboende fukt, flykt, aska och 
svavelhalt för provtagning 1. 

Tabell 8. Inneboende fukt, flykt, aska och svavelhalt 
för varje siktfraktion provtagning 2. 

Tabell 9. XRF-analys på ingående koks och 
manuellt provtagen koks, provtagning 1. 

Tabell 10. XRF-analys av koks från forma 4 vid 
provtagning 2.  
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Tabell 11. Analys av askan för provtagning 1. 

och är av samma storleksordning som flykthalten. En orsak antas vara att fria alkalier kan 
vara aktiva i flyktanalysen. 
 

Figur 43. Alkali- och flykthalt för provtagning 1. Figur 44. Alkali- och flykthalt för provtagning 2. 
 
Tabell 11 visar resultatet av XI-analysen för provtagning 1. Eftersom provet glödgas före 
analys är det askan i koksen som analyseras. Tabell 12 visar analysen av askan i de olika 
fraktionerna i provtagning 2. Askan består till största delen av SiO2 och Al2O3. Provet från 
provtagning 2 har en betydligt högre halt av alkalier, men även Fe, överlag i alla fraktioner än 
proven från provtagning 1. Den finare fraktionen, -10 mm, har en mycket hög Fe-halt medan 
SiO2- och Al2O3-halterna är betydligt lägre än de övriga proven, tabell 12. 
 

 
  

Prov Ing. 
koks 

Forma 4 Forma 17 Forma 22

Ämne (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) 
Fe 3,64 9,65 6,99 5,33 
CaO 1,36 13,17 6,17 11,28 
SiO2 57,21 43,30 47,23 44,43 
MnO 0,04 0,10 0,40 0,51 
P2O5 0,33 0,12 0,16 0,12 
Al2O3 31,07 27,85 30,72 27,42 
MgO 0,51 2,38 3,97 4,49 
Na2O 0,31 0,31 0,67 1,09 
K2O 1,37 1,37 3,09 3,59 
V2O5 0,1 0,16 0,17 0,25 
TiO2 1,44 1,90 1,71 2,01 
Cr2O3 0,07 0,07 0,08 0,06 

 
Fraktion >50 

mm 
40-50 
mm 

25-40 
mm 

20-25 
mm 

10-20 
mm 

<10 
mm 

Ämne (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

Fe 7,38 14,62 10,68 14,75 16,54 40,49
CaO 2,04 3,87 3,93 4,46 12,52 12,83
SiO2 46,18 38,63 42,59 37,88 29,80 16,06
MnO 0,37 0,38 0,54 0,71 0,89 0,43 
P2O5 0,22 0,18 0,16 0,17 0,17 0,15 
Al2O3 29,64 23,26 26,39 25,28 20,86 6,16 
MgO 1,58 3,07 3,01 3,62 6,18 5,73 
Na2O 2,72 1,44 1,22 1,13 0,71 0,58 
K2O 8,21 5,71 6,38 5,94 4,22 1,43 
V2O5 0,15 0,26 0,24 0,32 0,46 0,51 
TiO2 1,66 1,73 1,86 1,95 1,88 1,39 
Cr2O3 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,03 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12.  Analys av askan i de olika siktfraktionerna 
för provtagning 2. 

Provtagning 1
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4.6 Koksborrning i forma 
 
 

4.6.1 Inledning 
 
För att få en uppfattning hur raceway och den döde mannen såg ut i Masugn 3 gjordes en 
koksborrning från forma under stoppet den 21/4 2004. Eftersom Rautaruukki Raahe har utfört 
koksborrningar sedan början av 2003 med sin egna mobila borrmaskin anlitades de att utföra 
borrningarna i Masugn 3, Luleå. Som jämförelse utfördes provberedning och analyser för M3 
borrkärnor på så lika sätt som möjligt som i Rautaruukki. Resultaten från koksborrningen i 
Masugn 3 har jämförts med Rautaruukkis resultat från Olavi Kerkkonens artiklar ”Tuyere 
Drilling Coke Sample Data from Rautaruukki’s Blast Furnaces No. 1 and 2” [23] och ”Coke 
information of tuyere drilling exercises at Rautaruukki”. [24] 
 
Masugnsparametrar vid koksborrning 
 
I tabell 13 visas koks- och driftparametrar för Masugn 3 i Luleå vid tidsperioden för 
koksborrning ur forma. Värdena baseras på dygnsmedelvärden från månadsrapport och 

materialbalans från MÖSS. Bottentemperaturen är 
medelvärdet av den mittersta temperaturmätningen 
(mössnummer 14475). Vid tidsperioden närmast 
koksborrningen (5/4-21/4) injicerades ett 
lågflyktigt kolpulver. Trots att en mindre mängd 
kolpulver injicerades under denna period mot för 
föregående period (8/3-4/4), tabell 13, så 
chargerades det ungefär lika mycket koks under 
den senare perioden. Det ger en lägre fuelrate 
innan koksborrningen. Svavelhalten i råjärnet 
sänktes under den senare perioden och 
slaggmängden likaså. För den ingående koksen 
sänktes CRI något (från 20,3 till 19,2 %) under 
perioden 5/4-21/4 medan CSR var lika hög (70 %). 
Micum sänktes något före koksborrningen medan 
askhalten ökade perioden innan 21/4. 
 
I tabell 14 [23] visas koks- och driftparametrar för 
Rautaruukki vid deras koksborrningar. Masugn 3 i 
Luleå har en del väsentliga skillnader i 
driftförhållanden mot Rautaruukki. De största 
skillnaderna är att Masugn 3 injicerar kolpulver 
och chargerar pellets som järnbärare medan 
Rautaruukki injicerar olja och chargerar sinter. 

Oljeinjektion medför vid förbränning en högre gasvolym, och därmed en högre gashastighet i 
forma, än vad injektion av kolpulver gör. Flamtemperaturen sänks vid oljeinjektion då 
kolvätet krackas medan flamtemperaturen höjs vid PCI då kolpulver förbränns. PCI genererar 
aska från förbränt kolpulver som påverkar bland annat SiO2/Al2O3 kvoten då Si från kolpulver 
förångas före koksens Si. Askan från PCI ger också ett mer uttalat bird’s nest än vad som 
förekommer vid oljeinjektion, då aska från kolpulver fastnar på slagg. PCI ger också mer 

 Koksborrning 21/4 2004
8/3-4/4 -04    5/4-21/4 -04

 Råjärn 
Produktivitet t/m3d 
C                  % 
S                  % 

 
2,61 
4,69 

0,045 

 
2,45 
4,83 

0,029 
Masugn 
Bottentemp  ºC 

 
454 

 
485 

Slagg 
Mängd         kg/trj 

 
171 

 
165 

Reduceringsmedel 
Koks            kg/trj 
Kol                
Högflyktigt  kg/trj 
Lågflyktigt   kg/trj 
Total            kg/trj 

 
323 

 
150 

- 
473 

 
324 

 
- 

135 
459 

Ingående koks 
CSR             % 
CRI              % 
Micum 40    % 
Micum 10    % 
AMS           mm 
P                  % 
SiO2/Al2O3 
Aska            % 

 
70,0 
20,3 
81,0 
8,0 
59 

0,011 
2,05 
11,2 

 
70,0 
19,2 
79,5 
7,7 
61 

0,010 
2,09 
11,4 

Tabell 13. Koks- och driftparametrar tiden före 
koksborrning i Masugn 3, Luleå. 
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koksfines, enligt litteraturstudien avsnitt 2.8, som 
följer med gasströmmen ut från raceway och kan 
blockera den döde mannen. Å andra sidan medför det  
att förmågan att direktreducera FeO och andra oxider 
ökar jämfört med ugnar som injicerar olja. 
Rautaruukki har en högre produktivitet jämfört med 
M3 vilket gör att de utnyttjar (driver) sina ugnar 
hårdare, vilket också gjordes med M3 föregångare M2. 
Slaggmängden i Rautaruukki är också högre än M3, 
vilket kan bero på deras chargering av sinter. 
CSR/CRI för den ingående koksen var något lägre i 
Rautaruukki än för Masugn 3 i Luleå. Medelstorleken 
på ingående koks var också något större i Rautaruukki 
än i Masugn 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6.2 Borrmaskin och koksborrning 
 
Borrmaskinen och den personal som har hand om borrningarna i Rautaruukki anlände till 
Luleå dagen innan stoppet. Borrmaskinen lyftes upp till formplan på Masugn 3, figur 45, och 
stag svetsades vid de formor som skulle borras. Personalen från Rautaruukki var väl 
förberedda och allt från förberedelser till själva borrningarna gick utmärkt. Figur 46 visar 
Rautaruukkis koksborrningsmaskin. Till höger syns själva borröret som består av ett ihåligt ca 
6 m långt järnrör med en innerdiameter på 205 mm. Godstjockleken är ca 10 mm. Under 
borrningen registrerar maskinen matarkraft, vridmoment, varvtal, slag och tid. När borrningen 
var klar sattes ett lock på borrkärnan, figur 48, varefter kokskärnan släcktes med kvävgas 
inifrån samtidigt som den kyldes med vatten utanpå, figur 48 och 49. Nedkylningen 
snabbades på med hjälp av en vattenslang, figur 50. Första borrkärnan borrades från forma 1, 
figur 46, den andra kärnan borrades från forma 8 och den tredje och sista kärnan från forma 
12. När borrningen från forma 12 var klar fotograferades borrprovet med termovisions-
kameran Flir Thermacam 575.  
 
 

 BF 1 
medelvärde 

BF 2 
medelvärde 

Råjärn 
Produktivitet t/m3d 
C                  % 
S                  % 

 
3,14 
4,51 

0,051 

 
3,27 
4,57 

0,041 
Masugn 
Bottentemp  ºC 

 
262 

 
517 

Slagg 
Mängd         kg/trj 

 
244 

 
206 

Reduceringsmedel 
Koks            kg/trj 
Olja              kg/trj 
Total            kg/trj 

 
367 
96 
463 

 
350 
96 
447 

Ingående koks 
CSR             % 
CRI              % 
Irsid 20        % 
Irsid 10        % 
AMS           mm 
P                  % 
SiO2/Al2O3 
Aska            % 

 
65,9 
23,5 
49,6 
19,2 
64 

0,031 
2,07 
10,3 

 
65,9 
23,7 
48,5 
19,1 
64 

0,031 
2,02 
10,0 

Tabell 14 [23]. Koks- och driftparametrar 
vid borrning i Rautaruukki. Medelvärden 
av 4 borrkärnor för BF 1 och 3 borrkärnor 
för BF 2 vid borrning under 2003. 
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Figur 45. Borrmaskinen lyfts upp till formplan M3.  
Foto: Jonas Englund, SSAB Tunnplåt AB. Figur 46. Rautaruukkis core-drillingmaskin [24]. 
 

Figur 47. Borrkärna forma 1.  Figur 48. Kylning med vatten. 

Figur 49. Locket sätts på borrkärna forma 8.  Figur 50. Borrkärnan kyls extra.  
Foto figur 47-50: Jonas Englund, SSAB Tunnplåt AB. 
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Utgrävning av borrkärnor 
 
När borrkärnorna svalnat kapades de tomma delarna av de 6 m långa rören bort. Därefter 
fraktades proven till fältverkstan där det frästes spår igenom materialet till ett lock längs varje 
borrprov. Innan borrkärnorna grävdes ut undersöktes de makroskopiskt på plats i rören samt 
fotograferades. Borrkärnorna delades sedan in i 0,25 m delprov enligt Rautaruukkis metod. 
Forma 1 och forma 8 delades in i elva stycken 0,25 m delprov medan forma 12 delades in i 
nio stycken delprov. För att kunna jämföra resultaten för koksborrning ur forma från Masugn 
3 i Luleå med Rautaruukki gjordes provberedning och analys på så likartat sätt som möjligt. I 
Rautaruukki analyseras koks +20 mm och koks och slagg i fraktionen 5-10 mm samt andelen 
fines –0,5 mm.  
 

4.6.3 Provberedning och analys 
 
Varje 0,25 m delprov siktades enligt 4.2.1. För koks +20 mm togs en representativ procentuell 
andel av varje fraktion större än 20 mm av och provbereddes för analys. Alla 0,25 m 
delprover från varje forma analyserades enligt tabell 15. 
 

 
(*): Delprov F1 0-0,25 m, F1 0,25-0,5 m, F1 0,75-1,0 m, F1 1,25-1,5, F1 1,5-1,75 m och F1 
2,25-2,5 m från borrkärna forma 1 analyserades genom att beräkna grafitiseringsgrad. 
 
(**): +20 mm koks från varje 0,25 m delprov av borrkärna forma 8 krossades ned och 
siktades till den standardiserade fraktionen för CSR/CRI-analys. Tre delprov och tre 
samlingsprover skickades till Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT) laboratoriet i 
Tyskland för CSR/CRI-analys, totalt sex stycken prover. Proverna var: F8 0-0,25 m, F8 0,25-
0,75 (samlingsprov), F8 0,75-1,0 m, F8 1,0-1,75 m (samlingsprov), F8 1,75-2,0 m och F8 2,0-
2,5 m  (samlingsprov). Orsaken till samlingsproverna var att få tillräcklig mängd från 
områden som antogs innehålla liknande material, till exempel samlingsprov 0,25-0,75 m som 
är koks från raceway. Som jämförelse analyserades koksprover från samma delprover och 
samlingsprover med hållfasthetsindex för forma 8. 
 

 Magnet- 
dragning 

Slagg- 
borttagning 

CSR/CRI Hållfasthets 
index 

Grafitiserings 
grad 

Flykt, 
Inneboende 

fukt, S & Aska 

Kemisk 
analys 

+20 mm X X X (**) X   X XRF 
10-20 
mm X X   X (*)   

5-10 mm X     X XRF 
3-5 mm X       
1-3 mm X       

0,5-1 mm        
-0,5 mm       XI 

Tabell 15. Provberedning och analyser för varje delprov.
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4.6.4 Resultat och diskussion 
 
Koksborrning 
 
Figur 51 visar matarkraften samt borrdjupet som borrmaskinen registrerade under 
koksborrningen. I början gick borrningen relativt lätt men sedan stegrades matarkraften 
ordentligt. I figur 52 visas vridmomentet under borrningen. Forma 12 krävde det lägsta 
vridmomentet. Borrningsdjupet som maskinen uppmätte var 3,67 m för borrkärna forma 1, 
3,57 för forma 8 och 3,50 för forma 12. Då borrmaskinen mätte med en nollpunkt 80 cm från 
ugnens yttervägg blev borrdjupen från yttervägg enligt tabell 16.  
 

 
Ytterväggen och infodringen mäter 1,1 m vid formnivå för Masugn 3, figur 53. Det betyder 
att om man vill jämföra borrdjupen med ställets diameter på 11,4 m måste 1,1 m subtraheras 
från borrdjupen mätt från ytterväggen. Då blästerforman togs bort innan borrningen var 
formkoksens nollpunkt ca 0,4 m från innerväggen, figur 53. Det betyder att det är borrdjupen 

Figur 51. Borrmaskinens matarkraft och borrdjup för 
borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12.

Figur 52. Borrmaskinens vridmoment och borrdjup 
för borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12.

1 1 0 04 0 0

 
Figur 53. Översikt och mått från ytterväggen till 
innerväggen (infodring) och blästerforma för Masugn 
3 i Luleå.  

 
 
 
Figur 54. Linjeanalys av borrörets temperaturprofil, 
forma 12. Foto: Mats Lundgren, SSAB Tunnplåt AB. 
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mätt från blästerforman som motsvarar djupen i borrkärnorna. Tabell 16 visar också 
borrdjupen mätt från innerväggen (infodring) samt från blästerforma. 
 
                    Tabell 16. Borrningsdjup för borrkärna forma 1, forma 8 och forma 12, Masugn 3 i Luleå. 

Från Yttervägg (m) Innervägg (m) Blästerforma (m) 
Forma 1 4,47 3,37 2,97 
Forma 8 4,37 3,27 2,87 
Forma 12 4,30 3,20 2,80 

 
Forma 12 fotograferades också med termovisionskamera direkt efter borrningen. I figur 54 
visas värmeprofilen längs borröret. Temperaturen i den del av borröret som befunnit sig längst 
tid inne i ugnen uppgår till över 1000°C.  
 
Makroskopisk undersökning av forma 1 
 
I figur 55 visas borrkärna forma 1 som är uppdelad i elva stycken 0,25 m provgrupper. Själva 
borrkärnan mättes till ca 2,75 m vid utgrävningen, det betyder en hoptryckning av materialet i 
borrkärnan på ca 0,22 m. Visuellt och med hjälp av information från borrningen kunde 
racewaydjupet bestämmas till ca 1 m. Koks från boshnivå har fallit ned i raceways hålrum då 
ugnen stannat och ligger i början av borrkärnan fram till ca 0,3 m. Boshkoksen är grövre och 
mer kantig än racewaykoksen som har cirkulerat runt i raceway av blästerluften och därför 
blivit mindre och mer rundad. Noterbart från utgrävningen av borrkärna forma 1 var det stora 
metallagglomeratet som återfanns vid 1,2-1,3 m. En stor del av smältan verkar ta denna väg. 
Längre in blev koksen hårdare packad. Bird’s nest ligger i området mellan ungefär 1,2-1,5 m. 
Sedan följer ett mellanområde fram till ca 2,0 m där det förekommer stråk av metallaggregat. 
Den fina fraktionen (fines) i slutet av borrkärnan var mycket hårt packad och mörkare än 
borrkärnor forma 8 och 12 som hade askfärgad fines.  
 

 

 
Figur 55. Borrkärna forma 1 indelad i elva stycken 0,25 m prover. Foto: Lars Vaksjö, SSAB Tunnplåt AB. 
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Makroskopisk undersökning av forma 8 
 
Även borrkärna forma 8 är uppdelad i elva stycken 0,25 m provgrupper och visas i figur 56. 
Borrkärnan mättes till ca 2,75 m vid utgrävningen vilket betyder att materialet i borrkärnan 
trycktes ihop ca 0,12 m vid borrningen. Koks från boshnivå ligger i början av borrkärnan fram 
till ca 0,4 m. Boshkoksen från 0-0,2 m är mörkare än den övriga boshkoksen, figur 57, vilket 
kan tyda på bildning av ”soot” som följt med gasen till boshnivå. ”Soot” bildas av flykt i 
kolpulver som inte förbränts. I figur 57 syns även agglomerat av järn. Visuellt och med 
information från borrmaskinen kunde racewaydjupet bestämmas till ca 0,8 m trots att ett stråk 
av järnagglomerat förekommer vid 0,8-1,0 m. Hänsyn har då tagits till hoptryckningen av 
materialet.  
 

 
Figur 56. Borrkärna forma 8 indelad i elva stycken 0,25 m prover. Foto: Lars Vaksjö, SSAB Tunnplåt AB. 

 
Vid 0,9 m blev koksen hårdare packad vilket tyder på att bird’s nest börjar. Noterbart från 
utgrävningen var att det förekommer mycket kalk och den grövre koksen har vita fläckar. Vid 
ca 2 m blev det väldigt hårt. Fines ser ut som aska och visas i figur 58. 
 

 
Makroskopisk undersökning av forma 12 
 
Forma 12 är det kortaste borrprovet och är uppdelad i nio stycken 0,25 m prover och visas i 
figur 59. Materialet i forma 12 trycktes ihop mest av de tre borrkärnorna, borrkärnan 
uppmättes till 2,25 m vid utgrävningen vilket gör en hoptryckning på hela 0,55 m. Med hjälp 
av information från borrmaskinen och racewaydjupsmätning med stång kunde racewaydjupet 
bestämmas till ca 0,9 m. Visuellt ser raceway ut att vara kortare då stråken av järn återfinns 
redan vid ca 0,6 m men om man tar hänsyn till materialets hoptryckning bör 0,9 m 
racewaydjup stämma relativt bra. Svart boshkoks förekommer även för borrkärna forma 12 
fram till ca 0,16 m, troligtvis orsakad av ”soot”. Bird’s nest ligger vid ca 0,9 m i borrkärnan 
då koksen blev relativt hårt packad. Mellan 1,0-1,25 m blev koksen lite lösare packad igen.  

Figur 57. Boshkoks i början av forma 8.  
Foto: Maria Lundgren. 

Figur 58. Askfärgad fines i den döde mannen.  
Foto: Maria Lundgren.



 - 47 -

 

 

 

 
Figur 59. Borrkärna forma 12 indelad i nio stycken 0,25 m prover. Foto: Lars Vaksjö, SSAB Tunnplåt AB. 

 
Även i forma 12 hade koksen vita fläckar och fines såg ut som aska. Sista biten av borrkärnan 
(2,0-2,25 m) var mycket hårt packad, där en del koksbitar gick sönder vid utgrävningen. 
Materialet var melerat med kalkliknande material som var hopsintrad med koksen, vilket visas 
i figur 60. En del av koksen i det sista delprovet (2-2,25 m) var brunfärgad istället för 
gråsvart. 
 

Figur 60. Utgrävning av forma 12. Material längst in, 
delprov 2-2,25 m. Foto: Maria Lundgren. 
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Borrkärnornas zoner 
 
Visuellt på plats i borröret kunde borrkärnorna delas in i olika zoner som visas i figur 61. 
Koks i bosh-zonen har fallit ned från masugnens boshområde i raceways hålrum då masugnen 
stannat. Den är större och kantigare än koksen i raceway-zonen. I raceway är koksen något 

mindre och mer rundad då 
koksbitarna nöts av de cirkulerade 
rörelser som förekommer i raceway. 
Ett fint lager av järn har ”blästrats 
fast” i racewaykoksen för forma 8 och 
forma 1. Efter raceway bildas bird’s 
nest zonen där något finare koks 
tillsammans med slagg och 
järnagglomerat förekommer. I zonen 
längst in, den döde mannen, 
förekommer relativt hårt packad koks 
och fines för Masugn 3 i Luleå. 
Borrkärna forma 1 har djupast 
raceway av de tre borrproven och har 

också ett område där det förekommer stråk av agglomererat järn. I de områden som betecknas 
”järn” har sannolikt större delen av smältan tagit sig ner mot stället. I borrkärna forma 1 är 
”järn”-området kortare än för forma 8 och forma 12, men det visade sig vid utgrävningen att 
järnagglomeratet var betydligt tyngre med en mer sammansatt struktur än de övriga. 
Borrkärna forma 8 och forma 12 har inte något stråk av järnagglomerat före den döde mannen 
som i borrkärna forma 1.  
 
Siktning och magnetdragning 
 
Invägt material, andel koks och magnetiskt material samt andel fines för borrkärna forma 1 
återfinns i bilaga 2, för borrkärna forma 8 i bilaga 3 och för borrkärna forma 12 i bilaga 4. 
Noterbart från magnetdragningen är att i fraktionerna 3-5 mm och 1-3 mm för det sista 
delprovet i forma 12 återfinns den största andelen magnetiskt material (92-95 %) vilket skiljde 
sig från de andra borrkärnorna. Största delen av det magnetiska materialet är inte järn utan 
brunfärgad koks som troligtvis innehåller mycket järn. Generellt är andelen magnetiskt 
material högt i raceway av de finare fraktionerna och andelen koks i samma fraktioner är låg. 
 
Koks, slagg/slaggbildare och magnetiskt material i fraktionen +20 mm 
 
För att få en överblick på den analyserade, grövre fraktionen av borrkärnorna visas andel 
koks, andel magnetiskt och omagnetiskt material samt den totala andelen av det invägda 
materialet i fraktionerna +20 mm, figurer 62-64. X-axelns värden i borrkärnornas figurer från 
Masugn 3 i Luleå motsvarar respektive delprov från utgrävningen av borrkärnorna. Namnet 
på axeln ”avstånd från forma” motsvarar koksens nollpunkt då blästerforman tagits bort 
inklusive hoptryckningen av materialet. Figur 62 visar fördelningen av materialet i de olika 
delproven för borrkärna forma 1. I racewayområdet är i stort sett allt invägt material koks. 
Efter raceway sjunker koksandelen kraftigt, ända ned till 32 % vid 1,5-1,75 m för att därefter 
öka igen.  
 
För borrkärna forma 8, figur 63, är andelen koks i racewayområdet lägre än för forma 1 då det 
istället förekommer mer magnetiskt material. Efter raceway sjunker andelen +20 mm koks 

Figur 61. Borrkärnornas olika zoner i borrkärna forma 1, forma 
8 och forma 12, Masugn 3 i Luleå. 
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men håller sig på en relativt konstant nivå längs borrkärnan med en liten ökning längst in. 
Figur 64 visar att andelen koks i racewayområdet minskar från boshkoksen fram till bird’s 
nest för borrkärna forma 12. Därefter ökar andelen koks +20 mm igen till ungefär samma nivå 
som för forma 8. Det magnetiska materialet +20 mm består till största delen av agglomererat 
järn. 
 

Figur 62. Fördelning av material i fraktioner +20 mm i 
de olika delproven för borrkärna forma 1, Masugn 3 i 
Luleå. 

Figur 63. Fördelning av material i fraktioner +20 mm i 
de olika delproven för borrkärna forma 8, Masugn 3 i 
Luleå. 

 
För alla tre borrkärnorna stiger andelen magnetiskt material mellan bird’s nest och den döde 
mannen där det mesta av smältan verkar passera ned mot stället. Noterbar skillnad är att 
borrkärna forma 1, figur 62, innehåller en högre andel magnetiskt material +20 mm även in 
mot den döde mannen, speciellt i delprovet vid 1,5-1,75 m då andelen är hela 55 %, än de 
övriga borrkärnorna. Borrkärnorna forma 8 och forma 12 har en relativt låg andel magnetiskt 
agglomererat material i den döde mannen. Borrkärnan forma 12, figur 64, har en hög andel 
järnhaltigt material i raceway från 0,5 m och fram till 1 m varefter andelen sjunker. Det bör 
dock beaktas att hoptryckningen av materialet var ca 0,55 m för forma 12. Forma 8, figur 63, 
hade högst andel magnetiskt material i boshkoksen och i bird’s nest området.  
 

Figur 64. Fördelning av material i fraktioner +20 mm i 
de olika delproven för borrkärna forma 12, Masugn 3 i 
Luleå. 

Figur 65. Andel slagg/slaggbildare i fraktioner  
+10 mm för borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 
12, Masugn 3 i Luleå. 

 
Det omagnetiska materialet som var grövre än 10 mm och som inte var koks plockades bort 
för hand. Figur 65 visar andelen i de olika fraktionerna av det omagnetiska materialet som 
består av slagg och slaggbildare. Mycket av detta material antas bestå av kalcinerad kalksten. 
I den del av borrkärnan som motsvarar raceway förekommer inga stora partiklar av 
slagg/slaggbildare. Största andelen slagg/slaggbildare förekom mellan bird’s nest och den 
döde mannen där smältan till största del verkar befinna sig. Forma 1 har störst andel av slagg i 
bird’s nest, upp till 24 %, figur 62. Minst andel slagg/slaggbildare har forma 12, figur 64.  
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Koks och slagg 5-10 mm 
 
Andelen koks och omagnetiskt material i de olika 0,25 m delproven för de tre borrkärnorna 
visas i figur 66. Det omagnetiska materialet 
består troligtvis av slagg och slaggbildare, 
främst kalcinerad kalksten. Gemensamt för 
borrkärnorna är att andelen koks och slagg i 
fraktionen minskar kraftigt från boshkoksen 
till i början av raceway (0,25-0,5 m) för att 
därefter öka igen. För borrkärna forma 1 ökar 
andelen koks och slagg mot slutet av raceway 
vid delprov 0,75-1 m för att i bird’s nest 
minska igen. Borrkärnorna forma 8 och 
forma 12 visar inte sådana svängningar. 
Andelen koks och slagg ligger generellt 
under 50 % längs borrkärnornas längd vilket 
tyder på en större andel i fraktionen 5-10 mm 
består av magnetiskt material. Andelen ökar dock något svagt mot mitten av ugnen för alla tre 
borrkärnorna enligt figur 66. 
 
Fines –0,5 mm 
 
Andelen fines –0,5 mm i de olika 0,25 m delproven för borrkärnorna forma 1, forma 8 och 
forma 12 visas i figur 67. Den fina fraktionen är inte magnetdragen utan innehåller troligtvis 
koksfines, kolpulver (”soot” och/eller char) och järnfines. Finesandelen kan användas till att 
bestämma racewaydjupet då figur 67 visar att andelen fines i raceway är låg för de tre 
borrkärnorna. Gemensamt för alla borrkärnorna är att andelen fines ökar längre in mot ugnens 
mitt. I borrprov forma 12 ökar fines relativt brant redan efter delprov 0,75-1 m. För forma 8 
ökar fines kraftigast och mest för delproven mellan 1,75 och 2,25 m.  
 
Figur 68 visar andelen fines –0,5 mm i borrkärnor borrade under 2003 från Rautaruukkis 
masugn 1 (BF 1) och masugn 2 (BF 2). BF 1 hade vid tidpunkten för borrningarna en 
blockerad (inaktiv) döde man medan BF 2 döde man kan anses vara öppen (aktiv). I BF 1 
varierar andelen fines mellan 15-50 % medan andelen fines i BF 2 ligger under 20 %, en klar 
skillnad mellan de båda masugnarna. I Rautaruukki har de sett att mängden fines i den döde 
mannen ökar som en funktion av en ökning av järn i fines. Olavi Kerkkonen skriver också att 
en borrkärna från en masugn som i den döde mannen uppvisar en ökning i -0,5 mm fines 
också är förknippad med sämre masugnsgång på grund av reducerad temperatur i den döde 
mannen [23]. 
 
Vid jämförelse av andelen fines i borrkärnorna från Masugn 3 i Luleå med Rautaruukkis 
borrkärnor så ökar andelen fines, figur 67, in mot den döde mannen för alla tre borrkärnor 
vilket skulle indikera en blockerad döde man. Halten är dock inte så hög, utan liknar mer BF 2 
i Rautaruukki (figur 68), trots att forma 8 överstiger 20 %, vilket gör att den döde mannen 
sannolikt inte är inaktiv trots att andelen fines ökar in mot den döde mannen.  
 
 
 
 

Figur 66. Andel koks och omagnetiskt material i 
fraktionen 5-10 mm för borrkärnorna forma 1, forma 8 
och forma 12, Masugn 3 i Luleå. 

5-10 mm koks & slagg

0

20

40

60

80

100

0-0,25

0,25-0,5

0,5-0,75

0,75-1,0

1,0-1,25

1,25-1,5

1,5-1,75

1,75-2,0

2,0-2,25

2,25-2,5

2,5-2,75

Avstånd från forma (m)

(%
)

Forma 1 Forma 8 Forma 12



 - 51 -

Figur 67. Andelen fines –0,5 mm för borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12, Masugn 3 i Luleå. 

Figur 68.  Andel –0,5 mm fines för BF 1 och BF 2 i 
Rautaruukki [23]. 

 
Medelstorlek för borrkärnornas delprov 
 
Vid analys av medelstorleken på borrkärnornas koks måste det tas i beaktning att i fraktioner 
+10 mm förekommer det enbart koks då materialet magnetdragits och allt omagnetiskt 
material som inte var koks tagits bort för hand. I fraktioner +1 mm innehåller materialet 
förutom koks även omagnetiskt material såsom slagg/slaggbildare. Fraktionerna 0,5-1 mm 
samt -0,5 mm innehåller förutom fines från koks och kolpulver även magnetiskt material samt 
fines bestående av slagg/slaggbildare. Figur 69 och tabell 17 visar medelstorleken på 
respektive delprov för borrkärna forma 1, forma 8 och forma 12. Boshkoksen i forma 1 och 
12 har den högsta medelstorleken, medan forma 8 har den största medelstorleken på koksen i 
raceway (0,25-0,75 m). Boshkoksens medelstorlek för borrkärnorna varierar mellan ca 24-33 
mm och minskar längre in mot ugnens mitt. Alla borrkärnorna uppvisar en minskning i 
medelstorleken i deras respektive bird’s nest område varefter storleken ökar något för att 
längst in mot den döde mannen ha en medelstorlek på ungefär 10-16 mm. Borrkärna forma 1 
och i viss mån forma 12 har en fallande medelstorlek i raceway, vilket inte uppvisas i 
borrkärna forma 8. 
 
 

 
Figur 69. Medelstorleken (Average Mean Size) för 
respektiver delprov i borrkärna forma 1, forma 8 och 
forma 12, Masugn 3 i Luleå. 

Tabell 17. Medelstorlek för material i borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12, Masugn 3 i Luleå.  
 

Medelstorlek (mm) 
Delprov (m) Forma 1 Forma 8 Forma 12

0-0,25 33,4 23,6 28,1 
0,25-0,5 30,7 26,9 27,8 
0,5-0,75 25,5 26,3 19,8 
0,75-1,0 22,5 21,7 19,5 
1,0-1,25 20,3 24,7 23,7 
1,25-1,5 11,8 25,1 21,5 
1,5-1,75 13,5 24,6 17,2 
1,75-2,0 15,7 17,6 13,3 
2,0-2,25 14,6 11,1 15,9 
2,25-2,5 13,4 13,4  
2,5-2,75 10,4 11,3  

 

Fines -0,5 mm

0

5

10

15

20

25

30

0-0,25

0,25-0,5

0,5-0,75

0,75-1,0

1,0-1,25

1,25-1,5

1,5-1,75

1,75-2,0

2,0-2,25

2,25-2,5

2,5-2,75

Avstånd från forma (m)

A
nd

el
 -0

,5
 m

m
 (%

)

Forma 1 Forma 8 Forma 12

5

10

15

20

25

30

35

0-0,25

0,25-0,5

0,5-0,75

0,75-1,0

1,0-1,25

1,25-1,5

1,5-1,75

1,75-2,0

2,0-2,25

2,25-2,5

2,5-2,75

Avstånd från forma (m)

A
ve

ra
ge

 m
ea

n 
si

ze
 (m

m
)

Forma 1 Forma 8 Forma 12



 - 52 -

CSR/CRI-test 
 
Reaktiviteten, CRI, är lägst för 
boshkoksen (68,5 %) och ökar till 78 
% i raceway, figur 70. Mot slutet av 
raceway och i bird’s nest (0,75-1 m) 
minskar reaktiviteten igen för att 
längre in mot den döde mannen öka till 
omkring 81 %. Hållfasthet efter 
reaktion genom solution loss, CSR, är 
ganska lika för både bosh- och 
racewaykoksen. Orsaken till att 
reaktiviteten stiger i raceway medan 
hållfastheten inte påverkas så mycket 
antas vara att racewaykoksen (0,25-
0,75 m) har blivit mer porös då 
förgasning av kisel, magnesium, fosfor, svavel och alkalier har skett, vilket gör koksen porös 
och C i koksen mer mottaglig för reduktionsgasen i solution loss reaktionen. Tabell 17 visar 
också att halten av SiO2, MgO, Na2O och K2O har minskat för racewaykoksen. Som nämnts 
tidigare har koks vid formnivå tagit upp alkali som katalyserar solution loss reaktionen. Enligt 
litteraturstudien avsnitt 2.7.1 katalyserar även Fe2O3, CaO och MgO solution loss reaktionen. 
Järnhalten är högst i raceway (3,57 %), men även boshkoksen har en relativt hög Fe-halt (2,43 
%). Analysen visar inte om det är metalliskt Fe eller om det förekommer oreducerad FeO. Om 
det skulle vara det senare fallet kan det tänkas att reduktionen fortsätter vid CRI-delen av 
testet och mer C i koksen förbrukas samt att mer CO bildas (reaktion (7)) vilket också bidrar 
till ett högre CRI. Varför CSR inte minskar i samma utsträckning som CRI ökar är svårt att 
säga. Koksen har också utsatts för hög termisk påfrestning som kan orsaka sprickbildningar 
som gör att CO2-gasen kan angripa en större yta på koksen. Efter 1 m minskar hållfastheten 
efter reaktion medan reaktiviteten ökar. De sista tre prover har rätt lika kemisk 
sammansättning enligt tabell 18. Alkalihalten är högre i dessa prover vilket påskyndar 
solution loss reaktionen och därmed reaktiviteten i koksen och hållfastheten efter reaktion, 
CSR, minskar längre in mot den döde mannen. 
 
 

Tabell 18. Kemisk analys, XRF, av borrkärna forma 8 från M3 i Luleå.  
Samlingsproverna (skuggade) är medelvärden av de hopslagna 0,25 m delproven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 70. Varmhållfasthet efter reaktion (CSR) och reaktivitet 
(CRI) för formkoks i borrkärna forma 8, Masugn 3 i Luleå. 
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I Rautaruukki har CSR samt ”kall” hållfasthet (då koksen endast tumlats) på borrkärnornas 
koks undersökts. Den ingående koksens kvalitet har undersökts med CSR-test baserade på 
veckoprover och har varit mellan 63,3-65,7 % för de veckor då BF stoppats och borrningar 
gjorts. I Rautaruukki används CSR för att identifiera de förhållanden som orsakar de kemiska 
och strukturella förändringarna i koksen vid ökad förgasning och minskad CSR i masugnen. 
Prov från 0,25 m boshkoks verkar förlora minst i hållfasthet och har CSR värden på 39-52 % 
[24]. Figur 71 visar CSR för hopslagna 0,5 m prover för två borrkärnor från BF1 som borrats 
vid samma stopp jämfört med flyktandelen i respektive prov. De visar en ordentlig minskning 
av CSR från boshkoksen och in mot ugnens mitt, ända ned till noll för en av borrkärnorna.  

 
Samtidigt syns en ökning av flykthalten för prover längre in mot den döde mannen. Den stora 
minskningen av CSR i den döde mannen sammanknippas med en mättnad av alkali som beror 
på att förångat alkali återcirkulerar på grund av låg temperatur. Flykt- och alkalihalt har enligt 
Olavi Kerkkonen ett positivt samband [23].  
 
Figur 72 visar CSR och flykthalt för borrkärna forma 8 från Masugn 3 i Luleå. Om man 
jämför CSR med Rautaruukki, figur 71, uppvisar koksen från forma 8 ett likartat samband 
mellan CSR och flykthalt i den döde mannen som i Rautaruukki. Detta samband mellan 
alkali- och flykthalt kan ses i prover från 0,75-1 m och längre in i den döde mannen, figur 72 
och tabell 18. Boshkoksen och koksen från raceway har däremot en låg halt av alkali då alkali 
redan förgasats vid de höga temperaturer som förekommer i detta område. Det gör att 
sambandet mellan alkali och flykt inte stämmer i början av borrkärnan. Det är svårt att avgöra 
andelen alkalier aktiva i flykt alternativt flyktiga kolväten vid så låga flykthalter som 
förekommer i figur 72. Klart är att ett samband mellan förångade alkalier och kolväten (flykt) 
förekommer vid ökande temperatur.  
 

Figur 71. CSR och flykthalt (Volatile Matter, VM) i 
Rautaruukki [23].  

Figur 72. CSR och flykthalt för borrkärna forma 8, 
Masugn 3 i Luleå.
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Hållfasthet för koks från forma 
 
Resultatet från tumlingen av 
borrkärna forma 8 visas i figur 73. 
Hållfasthetsindex +10 mm (HI+10) är 
som lägst i bosh, raceway och bird’s 
nest områdena. HI+10 ökar sedan in 
mot den döde mannen till värden 
mer liknande den ingående koksens.  
HI+10 för produktionskoksen vecka 
13, 2004, var 85,6 % och extern 
koks hade ett HI+10 på 86,4 %. 
Hållfasthetsindex -0,5 mm (HI-0,5) är 
relaterad till HI+10 där nötningen är 
störst i bosh, raceway och bird’s 
nest områdena för borrkärna forma 
8. Längre in mot den döde mannen minskar nötningen men är något högre än 
produktionskoksen som hade ett HI-0,5-värde på 9,6 %. Orsaken till att HI+10 är som lägst och 
HI-0,5 som högst i den varmare delen av borrkärnan antas bero på att koksen är mer porös då 
bland annat alkalier, kisel och magnesium förgasats. Koksen har också blivit utsatt för höga 
temperaturer i bosh- och racewayområdet och den termiska påfrestningen och rörelsen i 
raceway kan orsaka sprickbildningar som försvagar koksen. Koksen längre in mot den döde 
mannen har inte blivit utsatt för lika höga temperaturer, vilket bekräftas genom den högre 
alkalihalten i proverna, och HI+10 och HI-0,5 påverkas inte lika kraftigt av nötning. Eftersom 
koksen inte utsätts för höga temperaturer och CO2 gas innan tumlingen som den gör i 
CSR/CRI-testet påverkar inte den höga alkalihalten koksens hållfasthetsindex i lika stor 
utsträckning.  
 
Figur 74 visar hållfasthetsindex för borrkärna forma 1 och figur 75 visar hållfasthetsindex för 
borrkärna forma 12. HI+10 visar på samma trend för dessa två borrkärnor som för forma 8, där 
HI+10 är minst i raceway och ökar längre in mot den döde mannen till en relativt hög 
hållfasthet. Forma 8 har dock den lägsta HI+10 i raceway (75,2 %) och det kan förklaras med 
att forma 8 har den lägsta SiO2/Al2O3 kvoten (figur 80) av de tre borrkärnorna, då mer kisel 
har förgasats i raceway. Högsta HI+10 i raceway (76 %) har forma 12. Nötningen, HI–0,5, är då 
naturligtvis också högst för forma 8 och minst för forma 12. Det sista delprovet i forma 12 (2-
2,25 m) har ett märkbart lågt HI+10 och ett högt HI–0,5. Just detta prov har en mycket hög 
askhalt (figur 77) där främst halten av CaO, men även MgO, Fe och SiO2, är högre än de  

 

Figur 73. HI +10 och HI -0,5 för borrkärna forma 8 från 
Masugn 3 i Luleå. 

Figur 74. HI+10 och HI-0,5 för borrkärna forma 1 från 
Masugn 3 i Luleå. 

Figur 75. HI+10 och HI-0,5 för borrkärna forma 12 från 
Masugn 3 i Luleå.
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övriga borrkärnorna så pass långt in mot ugnens mitt, bilaga 5. Eftersom reaktioner med 
slaggkomponenter tunnar ut eller bryter den inre C-strukturen i koksen minskar koksens 
hållfasthet [14]. Detta fenomen antas ligga bakom resultatet i det sista delprovet i forma 12. 
 
Även i Rautaruukki har borrkärnornas koks tumlats för att uppskatta den kalla hållfastheten 
och nötningen. Rautaruukki benämner testet för kall hållfasthet och är detsamma som i detta 
arbete kallas för Hållfasthetsindex +10 mm. Rautaruukkis tester visar på liknande resultat som 
borrkärnorna från Masugn 3 i Luleå. De har sett att mekanisk nötning av koksen katalyseras i 
raceway, särskilt i BF 1, där grafitisering och micro-järn fläckar förekommer på koksens ytor. 
I den döde mannen är den kalla hållfastheten nästan lika som ingående koks. Resultaten visar 
alltså på en försvagning på koksens motstånd mot nötning i raceway men däremot ingen 
signifikant skillnad i den döde mannen oavsett BF. Referensprover av ingående koks tumlades 
och +10 mm låg i intervallet 85-87 % och –0,5 mm i intervallet 9-12 % [24].  
 
Hållfasthetsindex +10 mm jämfört med CSR 
 
Kurvan som visar HI+10 har ett liknande utseende i bosh, raceway och bird’s nest som CSR 
kurvan har medan inverterade 
förhållanden gäller för koksen längre 
in mot ugnens mitt, figur 76. Orsaken 
till detta har nämnts tidigare antas 
vara att formkoksen har hög halt alkali 
längre in mot den döde mannen. Då 
formkoksen återigen blir utsatt för hög 
temperatur och CO2 gas i CRI/CSR 
testet försvagas koksen rejält då alkali 
påskyndar solution loss reaktionen. 
Då koksen endast tumlas utan 
föregående upphettning i reducerade 
förhållanden påverkar inte alkalihalten 
hållfasthetsindex i den döde mannen. 
  
I moderna masugnar varierar solution loss inom ett begränsat område och är oberoende av 
CRI trots olika CSR-värden på koksen. SOLLAC har genom formprovtagning av koks 
jämfört ingående koks efter CSR test med koks från formnivå. Racewaykoksen visade sig 
vara mycket mer motståndskraftig än vad som kunde förväntas av CSR-värdet. Denna 
iakttagelse antyder att CSR-testet var mer nedbrytande än själva masugnen eller att 
mekanismen bakom nedbrytningen av koksen var relativt olika i masugnen och i testet [11].  
 
Den ingående koksens CSR-värde vid tiden för koksborrningen i Masugn 3 i Luleå var ca 70 
%. Det betyder att alla delprovs HI+10 ligger högre än den ingående koksens, vilket skulle 
indikera att CSR-testet är mer ”aggressivt” än masugnen själv som ”reaktor”, främst i den 
döde mannen där HI+10 är över 80 %. I racewayområdet är skillnaden inte lika stor mot CSR i 
ingående koks.  
 

Figur 76. CSR jämfört med HI+10 för borrkärna forma 8, 
Masugn 3 i Luleå.

CSR (DMT) och HI +10 för Forma 8

28,45
26,6

16,95 16,7 17,25

37,4

85,3

82,782,7

75,276,9
77,9

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0-0,25 0,25-0,75 0,75-1,0 1,0-1,75 1,75-2,0 2,0-2,75
Avstånd från forma (m)

C
SR

 (%
)

68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

H
I +

10
 (%

)

CSR Hållfasthetsindex +10 mm



 - 56 -

Analys av koks +20 mm 
 
Flykthalt, inneboende fukt, askhalt och svavel i fraktionen +20 mm koks för borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12 återfinns i bilaga 6. Resultaten av röntgenflourecens, XRF, 
återfinns i bilaga 5.  
 
Askhalten i borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12 visas i figur 77. En förhöjning i aska 
förekommer efter bird’s nest och fram till ca 2 m i forma 1. Den regionen har också en 
höjning av järnagglomerat och slagg/slaggbildare (figur 61) i fraktionen +20 mm. I det sista 
delprovet forma 12 stiger askhalten ordentligt, ända upp till 59 %. Just detta prov avviker 
mest och den höga askhalten gör att XRF-analyserna blir ytterst osäkra då instrumentet är 
kalibrerat för kol och koks med en kolhalt kring 90 %. XRF-analyserna för forma 12 vid 
delprov 2-2,25 m bör därför bortses ifrån. Den ingående koksens askhalt var före 
koksborrningen 11,2-11,4 % (tabell 13). Den ökade askhalten i formkoksen beror på att 
koksen reagerat med oxider från järnbärande beskickning och/eller med aska från kolpulver. 
En annan orsak till förhöjd askhalt antas vara förbrukning av C i koks, genom direkt eller 
indirekt reduktion av oxider, vilket efterlämnar en hög halt av resterade ämnen, aska, i 
koksbitarna. Det är troligt att detta fenomen ligger bakom den förhöjda halten av aska i 
borrkärna forma 1 samt sista delprovet i forma 12. Askhalten i Rautaruukkis ingående koks 
har varierat mellan 9,9-11,1 % vid deras koksborrningar (tabell 14). I figur 78 visas askhalten 
för borrkärnorna där askhalten i Rautaruukkis BF 1 är högre än för BF 2. Halterna är mellan 
17-27 % för BF 1 mot ungefär 12-17 % för BF 2 och varierar mer i den döde mannen i BF 1.  
 

Figur 77. Askhalt i borrkärnorna forma 1, forma 8 
och forma 12, Masugn 3 i Luleå. 

Figur 78. Askhalt i borrkärnorna från Rautaruukkis 
BF1 och BF 2 [23]. 

 
Askhalten för borrkärnorna från M3 i Luleå ligger på en rätt låg halt liknande Rautaruukkis 
BF 2, som dock har en lägre askhalt i huvudsak under 17 %. Det kan förklaras med att 
askhalten är lägre i den ingående koksen i Rautaruukki. Forma 1 har däremot en förhöjd 
askhalt mellan 1,25 – 2,0 m som kan indikera en blockering av den döde mannen.  
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SiO2/Al2O3-kvoten för borrkärnorna från Masugn 3 i Luleå visas i figur 70. Kvoten minskar i 
raceway för alla tre borrkärnorna. Kvoten för borrkärna forma 8 minskar mest i raceway och 
forma 12 minskar minst. Minskningen beror på att kisel förgasas enligt reaktion (9) av de 
höga temperaturerna som förekommer i raceway. SiO2/Al2O3-kvoten för den ingående koksen 
var vid tiden för koksborrningen mellan 2,05 och 2,09 (tabell 13) och figur 79 visar att så gott 
som ingen frigörning av kisel har förekommit längre in mot mitten av ugnen.  
 

Figur 79. SiO2/Al2O3-kvoten för borrkärna forma 1, 
forma 8 och forma 12 från Masugn 3 i Luleå. 

Figur 80. SiO2/Al2O3-kvoten för borrkärnor från  
BF 1 och BF 2 i Rautaruukki [23]. 

 
Figur 80 visar SiO2/Al2O3-kvoten i Rautaruukkis borrkärnor. SiO2/Al2O3-kvoten i den 
ingående koksen har varierat mellan 1,97 och 2,16 under de veckor då borrningar gjorts 
(tabell 14). Enligt publicerade resultat från Rautaruukki sker sannolikt frigörning av kisel vid 
formnivå för BF 2. För BF 1 påverkas kvoten av aska och slaggförorening vilket försvårar 
tolkningen. Mikroanalyser av silikater i C-strukturen gjorda i Rautaruukkis studie visade att 
kiselfrigörningen sänker SiO2/Al2O3-kvoten i borrkärnans koks som en funktion av ökande 
temperatur. Enligt Olavi Kerkkonen är de sista resterna från värmesönderfallet av 
aluminiumsilikaterna av aluminium- och spinellsammansättning [23]. Askan minskar koksens 
innehåll av C och ökar utbredningen av kisel i C-strukturen. Uppgifter om hur mycket denna 
frigöring av kisel försvagar C-strukturen i koksen och ökar koksens nötningshastighet i 
litteraturen är begränsade [24]. SiO2/Al2O3-kvoten för borrkärnorna från M3 i Luleå visar på en 
frigörning av kisel i bosh och raceway liknande BF 2 i Rautaruukki, medan kiselfrigörningen 
inte fortsätter längre in mot den döde mannen. Där liknar borrkärnorna från M3 mer BF 1 i 
Rautaruukki. Det kan tyda på att temperaturen är lägre i den döde mannen. En annan 
förklaring till att kisel inte frigörs i någon stor utsträckning i den döde mannen kan vara att 
inaktiva stabila silikatföreningar med alkalier har bildats. 
 
Figur 81 visar den sammansatta alkalihalten (Na2O+K2O) för borrkärnorna från Masugn 3 i 
Luleå. Figuren visar att så gott som all alkali har förgasats i bosh- och racewayområdet. Efter 
raceway stiger alkalihalten, främst för forma 1 som har en alkaliehalt på 6,5 % som högst 
(delprov 1,5-1,75 m). Forma 8 och forma 12 har en relativt konstant alkalihalt längre in mot 
den döde mannen där forma 12 uppvisar lägst halt av alkali. Figur 82 visar halten av alkalier i 
Rautaruukkis BF1 och BF 2. Alkaliehalten är så gott som noll i raceways flamzon med en 
gradvis ökning upp till 6,5 % i BF 1 med minskande temperatur in mot ugnens mitt. Som 
tidigare nämnts är hög alkalihalt förknippad en sänkning av CSR och vid detta delprov (med 
6,5 % alkaliehalt) och borrkärna föll CSR till noll, figur 82. Enligt Olavi Kerkkonen ska 
alkaliinnehållet i borrkärnorna främst ses som en indikator på temperaturen i masugnen. 
Sedan betraktas även fasfördelningen, antingen bundna och icke-aktiva alkalier i silikater eller 
fria alkalier aktiva i flyktig andel [24]. I ett par borrkärnor från BF 1 sänks alkaliehalten till 
under 1 % och planar ut mot ugnens mitt. Orsaken till detta fenomen kan vara att en ökning i 
järnproduktiviteten gjort att smältan har blockerat alkaliernas väg in mot ugnens mitt [23].  
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I likhet med Rautaruukki är alkalihalten för borrkärnorna från M3 så gott som noll i raceway. 
Rautaruukki har däremot en något högre alkalihalt i boshkoksen jämfört med M3. 
 

Figur 81. Alkali i borrkärna forma 1, forma 8 och 
forma 12 från Masugn 3 i Luleå. 

Figur 82. Alkali i Rautaruukkis borrkärnor från  
BF 1 och BF 2 [23].  

 
Troligtvis är raceway kortare i M3 och förlängd uppåt på grund av ett skal bildats i bird’s nest 
vilket medför att gasen böjs av mot ugnsväggen i boshområdet. Det resulterar i att mer alkali 
förångas redan i boshområdet. Alkalihalten i forma 1 är mer lik den i Rautaruukkis BF 1 
medan forma 8 och forma 12 är lägre och mer lik BF 2.  
 

Figur 83 visar flykthalten för de tre 
borrkärnorna från Masugn 3 i Luleå. För 
borrkärna forma 8 och forma 12 ligger 
flykthalten under 1 %, förutom det sista 
delprovet i forma 12 som är avvikande i alla 
analyser. Det tyder på att alkali i den döde 
mannen för dessa borrkärnor troligtvis är 
bunden till silikater då alkali inte är aktiv i 
flykt. Däremot för delprov 1,5-1,75 m och 
1,75-2,0 m i borrkärna forma 1 stiger 
flykthalten kraftigt samtidigt som alkalihalten 
i dessa delprover också är höga, figur 81. Det 

tyder på förekomst av fria alkalier i dessa delprov eftersom de kan vara aktiva i flyktanalysen.  
 
Halten CaO och MgO i ingående koks var under perioden innan borrningen utfördes i 
medeltal 0,15 % och 0,08 %. Höjningen i formkoksens halter av CaO och MgO har överförts 
från den järnbärande beskickningen och de tillsatta slaggbildarna. Borrkärnornas halter av 
CaO och MgO ger en indikation på förslaggning i den döde mannen. Med förslaggning menas 
höga halter av slagg som stelnat på grund av en lägre temperatur i en inaktiv döde man. Figur 
84 visar CaO-halten längs borrkärnorna från M3. CaO-halterna är relativt låga förutom vid 
delprov 1,75-2 m för forma 1 där CaO-halten ökar kraftigt för att sedan sjunka igen. Forma 12 
sista delprov (2-2,25 m) har en rejäl hög halt av CaO, vilket misstänktes redan vid 
utgrävningen av delprovet, figur 60. Figur 85 visar MgO-halten längs borrprofilerna från M3. 
MgO ökar i bird’s nest områdena för alla tre borrkärnor för att sedan sjunka längre in mot den 
döde mannen. Undantaget är det sista delprovet i forma 12 där halten ökar. 
 

Figur 83. Flykthalt i borrkärna forma 1, forma 8 och 
forma 12 från Masugn 3 i Luleå. 
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Figur 84. CaO i borrkärna forma 1, forma 8 och forma 
12 från Masugn 3 i Luleå. 

Figur 85. MgO i borrkärna forma 1, forma 8 och forma 
12 från Masugn 3 i Luleå. 

 
Förslaggningen är generellt låg längs borrkärnorna från M3 i Luleå. Forma 1 visar på en topp 
när det gäller CaO vid 1,75-2 m, men har ingen förhöjd halt av MgO i detta delprov. Det sista 
delprovet i forma 12 visar däremot på en förslaggning. 
 
Järninnehållet ökar i början av raceway (0,25-0,5 m) för forma 1 och 8, figur 86. Fe-halten är 
där 4,8 % för forma 8 och 4,2 % för forma 1. Forma 12 skiljer sig från de övriga två 
borrkärnorna och järnhalten i raceway vid 0,25-0,5 m är 2,1 %. Det kan bero på att forma 12 
är placerad längst ifrån tapphålen och mindre smälta passerar raceway i den delen av 
masugnen. Järnhalten i +20 mm koks i den döde mannen är låg för alla tre borrkärnorna, 
under 1 %. Figur 87 visar järnfördelningen i Rautaruukkis borrkärnor. Enligt publicerade 
resultat från Olavi Kerkkonen är det vanligt att järndimma tränger in i koksens struktur i den 
varma raceway vilket gör att järnhalten där stiger. I Rautaruukki har Fe-halten i raceway 
varierat mellan 3-8 % och verkar korrelera med nötningen av koks till fines (HI –0,5). Figuren 
visar också att racewaykoks i BF 1 är mer förorenad av järn än BF 2. Det är en faktor som 
pekar på att järnets väg nedåt mot stället är koncentrerad via raceway på grund av den 
blockerade döde mannen i BF 1. Järnförorening av koks beror klart på utvecklingen av 
järndropparnas storlek då förekomst av järn fines påskyndar föroreningen av koksen och 
bildandet av järnagglomerat i den döde mannen [23]. Järnhalten i Masugn 3 borrkärnors +20 
mm koks liknar BF 2 i Rautaruukki, det vill säga den masugn som har en aktiv döde man, 
vilket indikerar att den döde mannen i M3 också är aktiv. 
 

Figur 86. Fe-halt för +20 mm koks i borrkärna forma 
1, forma 8 och forma 12 från Masugn 3 i Luleå. 

Figur 87. Fe-halt för +20 mm koks i Rautaruukkis 
borrkärnor från BF 1 och BF 2 [23]. 
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Fosforhalten i ingående koks var vid tiden för koksborrningen 0,010-0,011 % för Masugn 3, 
tabell 13. Fosforhalten i borrkärnornas koks är betydligt lägre, figur 88. Fosfor förekommer 
som tri- eller tetrafosfat i kalcium. Kisel hjälper till att bryta fosforbindningar och påskyndar 
indirekt reduktionen: 
 
3 CaO.P2O5 + 3 SiO2 ↔ 3(CaO.SiO2) + P2O5   (19) 
 
 P2O5 + 5 C ↔ 2 P + 5 CO     (11) 
 
Reduktion av fosfor kan antingen ske via Bouduard reaktionen eller direkt med varm koks då 
P2O5 är i gasfas [1]. Då fosforhalten i formkoksen har minskat så pass mycket jämfört med den 
ingående koksens halter har förmodligen det mesta av fosfor reducerats och förgasats . Halten 
ökar i bird’s nest området (figur 88) och verkar följa andelen magnetiskt material (figurer 62-
64). Fosforhalten i Rautaruukkis borrkärnor visas i figur 89. Enligt tabell 14 var halten för den 
ingående koksen vid koksborrningarna mellan 0,028-0,034 %, nästan tre gånger så hög som 
M3. Figur 89 visar att fosforhalten i borrkärnorna minskar i raceway för att öka in mot den 
döde mannen. Halterna av fosfor i den döde mannen är så gott som lika höga som ingående 
koks för BF 1 som har en inaktiv döde man. Även för BF 2 ökar fosforhalten in mot den döde 
mannen men ligger på en något lägre halt än den ingående koksens. Klart är att fosfor 
förgasas i raceway. I Rautaruukki har de också sett ett samband mellan en ökning i Fe-halt i 
fines och en ökning av fosforhalten i +20 mm koks [23]. För Masugn 3 i Luleå verkar fosfor 
redan förgasats och reducerats innan raceway då halterna är så pass låga och att ingen 
sänkning av halten i raceway förekommer, figur 88. Halterna är låga även in mot den döde 
mannen för M3 och kan bero på att kolinjektion ger en gynnsammare miljö för reduktion av 
fosfor än vad injektion av olja gör. Eftersom halterna för Rautaruukkis borrkärnor är så pass 
lika den ingående koksens verkar reduktionen av fosfor inte påbörjats i så stor utsträckning 
vid formnivå. 
 

Figur 88. Fosforhalt för +20 mm koks i borrkärna 
forma 1, forma 8 och forma 12 från Masugn 3 i Luleå. 

Figur 89. Fosforhalt för +20 mm koks i Rautaruukkis 
borrkärnor från BF 1 och BF 2 [23]. 
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Analys av koks och slagg 5-10 mm 
 
Flykthalt, inneboende fukt, askhalt och svavel i fraktionen 5-10 mm koks och slagg för 
borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12 återfinns i bilaga 8. Resultaten av 
röntgenflourecens, XRF, återfinns i bilaga 7 för de tre borrkärnorna.  
 
CaO i borrkärnornas koks har överförts från beskickningen och indikerar hur och i vilken 
mängd dessa ämnen passerar formnivån. För Masugn 3 i Luleå kommer huvuddelen av CaO 
ifrån chargerad kalksten som kalcinerats, från LD-slagg och briketter. Järnbärande pellets som 
chargeras har relativt låg CaO-halt. I fraktionen 5-10 mm av borrkärnornas koks är påverkan 
av slagg störst då slaggbildare och separata slaggdroppar är blandad med koksen. Figur 90 
visar CaO-halten för borrkärnorna forma 1, forma 8 och forma 12. Även i denna fraktion är 
halten som högst i bird’s nest området för forma 1 och forma 12. För forma 8 är dock CaO-
halten högst i den döde mannen. Det sista provet på forma 12 har en hög halt av CaO (6,8 %), 
då det vid utgrävningen fanns kalkliknande material hoppressat mellan koksbitar, figur 60. 
CaO-halten i fraktionen 5-10 mm för Rautaruukkis borrkärnor visas i figur 91. 
 

 
I BF1 är halten CaO hög i raceway (upp till 10-12 %) men halten är även hög längre in i döde 
mannen. I BF2 ökar halten CaO något i raceway men minskar sedan mot mitten av ugnen. De 
slutsatser som görs är att i BF 1 är mängden slaggdroppar kombinerade med agglomererat 
järn vid formnivå högre än i BF 2. Troligtvis har lägre temperatur i den döde mannen vid BF 
1 gynnat cirkulation av alkalier. Alkalier sänker smälttemperaturen på slagg som sedan 
blockerar den döde mannen då temperaturen sjunker och slaggdropparna stelnar. Då 
”föroreningen” av slagg ökar i BF 1 finns det utan tvekan ett samband med en lägre 
temperatur i den blockerade döde mannen [24]. Förslaggningen i Masugn 3 borrkärnor är låg 
och halterna liknar Rautaruukkis BF 2, trots att Rautaruukki chargerar sina slaggbildare i 
sinter medan M3 chargerar pellets och slaggbildare såsom kalksten separat. 
 

Figur 90. CaO-halt i borrkärnorna forma 1, forma 8 
och forma 12 för Masugn 3 i Luleå. 

Figur 91. CaO-halt i Rautaruukkis borrkärnor från BF 
1 och BF 2 [24]. 
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Analys av fines –0,5 mm 
 
Resultatet av XI-analysen för fines återfinns i bilaga 9 för borrkärna 1 och i bilaga 10 för 
borrkärnorna forma 8 och forma 12.  
 
Järnhalten i fines är intressant eftersom i de publicerade resultaten från Rautaruukki [22] har de 
sett ett samband mellan en ökad andel fines och en ökning i Fe-halt i fines. De har även 

noterat att fosforhalten ökar då Fe-halten i 
fines ökar. Figur 92 visar Fe-halten i fines för 
borrkärnorna från Masugn 3. För alla tre 
borrkärnorna är järnhalten hög i raceway och 
minskar in mot den döde mannen. Då andelen 
fines enligt figur 67 ökar in mot den döde 
mannen för alla tre borrkärnorna medan Fe-
halten minskar, figur 92, förekommer inte det 
samband med fines som har setts i 
Rautaruukki. Inte heller sambandet där 
ökande Fe-halt i fines skulle ge en högre 
fosforhalt i +20 mm koks stämmer med 
borrkärnorna från Masugn 3.  

 
Den mängd C som förgasats under glödgningen visas i figur 93. C-halten i borrkärna forma 8 
visar på den största variationen. Den har högst C-halt av de tre borrkärnorna men vid 1,5 m 
sjunker C-halten ordentligt ända ned till 13 % vid 2-2,25 m. Det betyder att fines inte består 
av koksfines utan främst av oxider såsom CaO, SiO2, MgO och Fe. Forma 1 har jämnast 
halter av C längs borrkärnans längd. Vid utgrävningen av forman var fines för forma 1 
mörkare än de övriga två borrkärnorna där fines var askfärgad. Forma 12 har den högsta C-
halten i slutet av raceway och i början på bird’s nest och därefter sjunker andelen längre in 
mot ugnens mitt.  
 
Figur 94 visar svavelhalten i det fina materialet. S antas ha förgasats i raceway för forma 1 
och forma 8 då halten där är lägre. Forma 12 däremot har en låg S-halt i boshkoksen och en 
ökande halt i raceway. Efter bird’s nest har forma 12 en låg S-halt för att vid 1,25 m och 
längre in mot den döde mannen ha den högsta svavelhalten, upp till 1 %, av de tre 
borrkärnorna.  
 

 

Figur 92. Fe-halt i fines –0,5 mm i borrkärnorna forma 
1, forma 8 och forma 12 för Masugn 3 i Luleå.

Figur 93. C-halt i fines –0,5 mm i borrkärnorna forma 
1, forma 8 och forma 12 för Masugn 3 i Luleå. 

Figur 94. Svavelhalt i fines –0,5 mm i borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12 för Masugn 3 i Luleå.
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Halten CaO i fines –0,5 mm visas i figur 95. För alla tre borrkärnorna ökar CaO-halten 
utanför racewayområdet och in mot den döde mannen. Forma 8 hade högsta halten CaO och 
forma 1 den lägsta. En orsak till den höga halten av CaO kan förklaras med att det i masugnar 
med PCI bildas ett skal i bird’s nest som förhindrar att den sura askan från kolpulvret inte når 
mer CaO-rik slagg som finns längre in mot ugnens mitt. Formproverna visar att kalcinerad 
kalk består ned till formnivån men antas lösas in i slaggen längre ned i stället.  
 
Figur 96 visar den kombinerade alkalihalten (Na2O+K2O) i fines för M3 borrkärnor. 
Alkalihalten är mycket låg för forma 8 och forma 12 längs hela borrkärnan. Borrkärna forma 
1 däremot har en hög alkalihalt efter bird’s nest och fram till 2,0-2,25 m in i ugnen.  
  

Figur 95. CaO-halt i fines –0,5 mm i borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12 för Masugn 3 i Luleå. 

Figur 96. Alkalihalt i fines –0,5 mm i borrkärnorna 
forma 1, forma 8 och forma 12 för Masugn 3 i Luleå. 
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4.7 Grafitiseringsgrad 
 
 

4.7.1 Utförande  
 
I de diffraktionsmönster från XRD-instrumentet där koksen inte hade så hög grad av 
grafitisering förekom en ”extratopp” i C-toppen, figur 97. Denna ”extratopp” består av SiO2 
som har en topp nära C-toppen vid diffraktionsvinkeln 26º. Toppen påverkar instrumentets 

utvärderingsprogram (EVA) som då låter 
SiO2-toppen felaktigt vara C-toppens högsta 
höjd. För att undvika detta överfördes alla 
råfiler från XRD-instrumentets diffraktions-
mönster för varje prov till Excelfiler och C-
toppen för varje prov kunde plottas. Den 
högsta mittpunkten på C-toppen märktes ut 
och dess ”X-värde” bestod av vinkeln (2θ) 
och punktens ”Y-värde” bestod av 
intensiteten på de reflekterade strålarna, 
”Counts”. ”Y-värdet” halverades för att få 
den höjd på toppen där FWHM (Full Width 

Half Maximum) kunde beräknas, till exempel som i figur 97 för ingående koks. Högsta 
punkten på C-toppen är 465,75 ”Counts” och vid halva den höjden (232,88 ”Counts”) kunde 
FWHM beräknas, pil i figur 97. På varsin sida av toppen interpolerades de mer exakta 
diffraktionsvinklarna och bredden på toppen kunde därefter beräknas genom att ta skillnaden 
mellan dessa två vinklar. Diffraktionsvinkeln anges i grader och måste räknas om till radianer 
vid beräkning av Lc enligt avsnitt 4.1.5.  
 
Manuell koksprovtagning i forma 
 
Från fraktionerna +20 mm valdes geometriskt olika koksbitar ut för undersökning. Den ena 
var mer kantig och antogs vara boshkoks som fallit ned framför blästerforman då ugnen 
stannat. Den andra var mer rundad och nött och antogs vara koks från raceway. Koksen 
maldes i skivsvängskvarn och analyserades med XRD. 
 
Koksborrning i forma 
 
Grafitiseringsgraden på koks i fraktionen 10-20 mm från borrkärna forma 1 undersöktes. De 
delprov som valdes ut var boshkoks (0-0,25 m), racewaykoks i början och i slutet av raceway 
(0,25-0,5 m samt 0,75-1 m), koks i bird’s nest (1,0-1,25 m), koks från mellanområdet där det 
förekom mycket järnagglomerat (1,25-1,5 och 1,5-1,75 m) och slutligen koks från den döde 
mannen (2,25-2,5 m). Koksen neddelades för att få ett representativt prov och maldes i 
skivstångskvarn innan analys med XRD. 
 
Kalibreringskurva 
 
På LKAB FoU i Luleå har de undersökt om koks kan användas som en temperaturindikator i 
masugnsprocessen. Produktionskoks från SSAB Tunnplåt AB i Luleå har upphettats på 
uppdrag av LKAB i KTH HT-ugn under kontrollerade förhållanden. Upphettningen gick från 

Figur 97. Diffraktionsmönster för ingående koks från 
provtagningsserie 1. 
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rumstemperatur upp till 1300°C. Upphettningshastigheten av koksbitarna var 10°C/min i en 
gasatmosfär bestående av 40 % CO och 60 % N2. Hälften av proverna hade en hålltid på 1 
timme i aktuell temperatur medan den andra hälften saknade hålltid där proven svalnade 
direkt efter uppnådd temperatur. Alla prover fick svalna i inert (N2) atmosfär. Ett antal prover 
(prov 1, 3, 5, 6, 7 samt 14) enligt tabell 19 valdes ut för undersökning av grafitiseringsgrad. 
Koksen maldes i skivstångskvarn och analyserades med XRD i ett försök att få en 
kalibreringskurva för produktionskoks från SSAB Tunnplåt AB i Luleå. 
 

4.7.2 Resultat och diskussion 
 
Manuell koksprovtagning i forma 
 
C-toppens diffraktionsmönster för koks från SSAB Tunnplåt AB i Luleå visas i figur 98. I 
figuren syns det tydligt att koks består till stor del av icke-grafitiska kol med låg 
grafitiseringsgrad då topparna är låga och breda. Den ingående koksen från provtagning 1 
som utfördes den 12/2 2004 har Lc-värdet 28,1 Å. Lc-värdet för SSAB Tunnplåt AB 
produktionskoks är 26,3 Å. Den externa koks från Kina som blandades in vid tidpunkten för 

provtagning 1 har Lc-värdet 22,2 Å. 
Troligtvis bestod provmängden från 
ingående koks mestadels av 
produktionskoks då Lc-värdena är så 
pass lika varandra, figur 98. 
Grafitiseringsgraden på Kinakoksen 
är klart lägre än SSAB Tunnplåt AB 
egna produktionskoks och bekräftar 
påståendet att en högre grad av 
grafitisering ger koks med lägre 
CRI och högre CSR, enligt avsnitt 
2.6.1. I genomsnitt ligger CSR på 
71,7 % för SSAB Tunnplåt AB i 
Luleås egen produktionskoks och 
den externa koksen har i genomsnitt 

ett CSR på 55,3 %, tabell 4. CRI för produktionskoksen är i genomsnitt 19,3 % och för den 
externa koksen 26,8 %.  
 
Grafitiseringsgraden på formkoks från provtagning 1 och 2 visas i figur 99 b. Som jämförelse 
visas också grafitiseringsgraden på det ingående materialet. Högsta grafitiseringsgraden, och 
därmed den formkoks som blivit utsatt för den högsta temperaturen, har prov ”forma 4 bosh” 
där Lc-värdet är hela 129,9 Å. Det borde betyda att gasen har böjt av och gått mot ugnsväggen 
ovanför formnivån vid forma 4. I de övriga proven uppvisar däremot racewaykoks högre Lc-
värde jämfört med boshkoks. De prov som antogs vara racewaykoks valdes ut på grund av att 
de var mer rundade till formen, att de i verkligheten har varit i raceway är dock mer osäkert. 
Den lägsta grafitiseringsgraden hade prov ”4:2 bosh” från provtagning 2 med ett Lc-värde på 
57 Å. Om man ser till både bosh- och racewaykoks hade forma 17 den lägsta 
grafitiseringsgraden, figur 100, där koksen inte blivit utsatt för lika höga temperaturer som de 
övriga formproven. Enligt figur 22, som visar bottentemperaturen vid stoppen, har området 
vid forma 17 vid stoppet den 12/2 en lägre bottentemperatur än forma 4 och forma 22. För 
prov 4:2 (provtagning 2), som gjordes vid stoppet den 17/3, var bottentemperaturen högre vid 
forman än vid provtagning 1, ändå hade prov 4:2 en lägre grafitiseringsgrad än prov 4 

Figur 98. Diffraktionsmönster för ingående koks provtagning 1, 
produktionskoks samt extern koks vid SSAB Tunnplåt AB i 
Luleå 
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(provtagning 1). Bottentemperaturen kan därför endast ge en generell bild på 
värmefördelningen i nedre delen av ugnen. Flamtemperaturen höjdes kraftigt just innan 
stoppet före provtagning 1, figur 24. Denna snabba höjning kan vara orsaken till den högre 
grafitiseringsgraden för prov forma 4 bosh jämfört med prov forma 4:2 bosh. I figur 99 a visas 
diffraktionsmönstret för C-toppen för just dessa två prov. Skillnaden mellan koksprov med 
hög eller låg grad av grafitisering syns tydligt. Hög grad av grafitisering ger en hög och smal 
topp medan en låg grad av grafitisering ger en bred och låg topp. Övriga diffraktionsmönster 
för manuell koksprovtagning i forma redovisas i bilaga 11.  
 

 

Figur 99 a. Diffraktionsmönstret på prov 
med högsta (Forma 4 bosh) och lägsta 
(Forma 4:2 bosh) grafitiseringsgrad. 

 
 
 
 
Figur 99 b. Grafitiseringsgrad för provtagning 1 och 2 samt för 
koks innan chargering, Masugn 3 i Luleå. 

 
Koksborrning i forma 
 
Grafitiseringsgraden för borrkärna forma 1 återfinns i figur 100 och diffraktionsmönstren för 
de undersökta delproven i bilaga 12. Boshkoksen (delprov 0-0,25 m) har det högsta Lc-värdet 
med 114 Å. Det tyder på att även här böjs raceway av uppåt och styr gasen mot ugnsväggen 

ovanför forman. Grafitiseringsgraden 
är som nämnts tidigare ett mått på 
vilken temperatur koksen blivit utsatt 
för. En högre kristallisering och Lc-
värde fås vid ökande temperatur. Den 
högsta temperaturen i raceway är 
därför ganska nära forman där det 
injicerade kolet förbränns, delprov 
0,25-0,5 m. Mot slutet av raceway 
sjunker Lc-värdet något och indikerar 
en lägre temperatur mot slutet av 
raceway.  I början av bird’s nest 
området (delprov 1,0-1,25 m) är Lc-
värdet fortfarande ganska högt, 78,7 

Å, troligtvis på grund av att provet innehöll en del racewaykoks samt att mycket av smältan 
har tagit denna väg eftersom stora järnagglomerat förekom vid utgrävningen av borrprovet, 
figur 55. I delprov 1,25-1,5 m sjönk grafitiseringsgraden ordentligt ner till Lc-värdet 41,7 Å 

Figur 100. Grafitiseringsgrad längs borrkärna forma 1 från 
Masugn 3 i Luleå. 
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och fortsätter vara lågt längre in mot ugnens mitt. Eftersom ett skal bildas i bird’s nest gör 
detta att raceway böjs av uppåt och gasen kommer inte lika långt in mot den döde mannen 
vilket gör att temperaturen sjunker.  
 
Delprov 1,5-1,75 m har ett avvikande värde, Lc är 15,1 Å vilket skulle betyda ett lägre värde 
än den ingående koksen! Figur 101 visar diffraktionsmönstret för delprovet och C-toppen är 
brusig och låg, hälften så hög som den externa koksen i figur 98. 

Det verkar som att C-strukturen har förstörts 
på något sätt. Just detta prov har tidigare 
visat på den högsta alkalihalten (figur 81) 
med 6,5 %. Delprovet har också en hög 
flykthalt, figur 83, vilket tyder på förekomst 
av fria alkalier då dessa är aktiva i 
flyktanalysen. Enligt bilaga 4, tabell 1, har 
delprovet en K2O-halt på 5,43 %. Kalium har 
troligtvis reagerat med C i koksen och bildat 
fria alkalier. Det betyder att metallen har lagt 
sig mellan de laminära planen i C gitterplan 
och förstört strukturen enligt avsnitt 2.7.2. 
 

Kalibreringskurva 
 
I tabell 19 visas försöksuppställningen och de beräknade Lc-värdena för de prover som 
analyserades (skuggade i tabellen) med XRD. Diffraktionsmönstren för de analyserade 
proverna redovisas i bilaga 13. De prover som analyserades hade alla utom prov 14 en hålltid 
på 1 timme i aktuell temperatur. Det förekommer ingen skillnad i grafitiseringsgrad mellan 
prov 1 (sluttemperatur 700ºC) och prov 3 (sluttemperatur 900ºC). Det beror troligtvis på att 
koksen redan blivit utsatt för i genomsnitt 1000ºC under koksningen i Koksverket. Som väntat 
ökade grafitiseringsgraden med ökande temperatur. Lc-värdena ökande från prov 5 
(sluttemperatur 1100ºC) med ett Lc-värde på 29,7 Å fram till prov 7 med Lc-värdet 32,1 Å 
(sluttemperatur 1300ºC).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 101. Diffraktionsmönster för delprov 1,5-1,75 m 
borrkärna forma 1, Masugn 3 i Luleå. 

Prov Start 
temperatur 

Sluttemperatur 
(ºC) 

Upphettnings- 
hastighet (º/min) 

Hålltid 
(h) 

Lc (Å) 

1 Rumstemp 700 10 1 26,2 
2 Rumstemp 800 10 1  
3 Rumstemp 900 10 1 26,2 
4 Rumstemp 1000 10 1  
5 Rumstemp 1100 10 1 29,7 
6 Rumstemp 1200 10 1 30,9 
7 Rumstemp 1300 10 1 32,1 
8 Rumstemp 700 10 0  
9 Rumstemp 800 10 0  
10 Rumstemp 900 10 0  
11 Rumstemp 1000 10 0  
12 Rumstemp 1100 10 0  
13 Rumstemp 1200 10 0  
14 Rumstemp 1300 10 0 28,9 

Tabell 19. Försöksuppställning och Lc-värden efter upphettning för produktionskoks 
vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. 
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För att undersöka om tiden har betydelse på grafitiseringsgraden analyserades också prov 14 
som upphettades till samma sluttemperatur som prov 7, men utan hålltid. Lc-värdet för prov 
14 är 28,9 Å, alltså lägre grafitiseringsgrad än prov 7. Det skulle indikera att även 
uppehållstiden har betydelse för grafitiseringen. Men resultatet är osäkert då ett prov är för lite 
för att dra några slutsatser. De individuella koksbitarna kan även ha olika egenskaper från 
början som påverkar grafitiseringsgraden. Till exempel koksbitens kemiska sammansättning 
eller vart i koksugnen den aktuella koksbiten befann sig under koksning. Det är varmast längst 
ner närmast väggen i koksugnen där temperaturen kan uppgå till 1250-1300ºC. Fler tester 
behövs för att påvisa att uppehållstiden också har betydelse för grafitiseringsgraden.  
 
Klart är att temperaturen är en betydelsefull parameter då det gäller Lc. Då upphettningen av 
koksen gjordes under kontrollerade former plottades en kalibreringskurva som visar 
grafitiseringsgrad (Lc) mot temperatur för produktionskoks vid SSAB Tunnplåt i Luleå i figur 
102. Kalibreringskurvan i figur 102 antas ta en skarpare lutning då Lc och temperaturen ökas. 
Klart är att alla formprover, manuellt koksprovtagning i forma och koksborrning i forma, har 
blivit utsatt för högre temperaturer än 1300ºC enligt kalibreringskurvan i figur 102 eftersom 
Lc-värdena i den döde mannen är omkring 40-42 Å. Tobias Hilding med flera [25] har enligt 
figur 103 plottat Lc-värden mot uppskattade temperaturer i olika kokslager för prover tagna 
vid utgrävning vid LKABs EBF (Experimental Blast Furnace). Grafitiseringen enligt 
kalibreringskurvan, figur 102, är något högre vid respektive temperatur än i figur 103, men  
 

 
Figur 102. Kalibreringskurva för produktionskoks vid SSAB 
Tunnplåt AB i Luleå i temperaturintervallet 700-1300ºC. 

Figur 103. Lc-värden plottade mot 
uppskattad temperatur vid utgrävning av 
EBF [25]. 

 
stämmer relativt bra med tanke på att variationer kan förekomma i de olika koksbitarna och 
att temperaturen i figur 103 är uppskattad. Om det linjära sambandet i figur 103 förlängs fram 
till 1800ºC motsvarar det ett Lc-värde på ca 42 Å. Det innebär att formkoksen i den döde 
mannen för borrkärna forma 1 har utsatts för temperaturer närmare 1800ºC då Lc-värdena 
varierar mellan 40,1-41,7 Å, figur 100. Enligt Nicolle, R et al [26] har temperaturmätningar och 
provtagningar i den döde mannen visat att den döde mannen är inaktiv vid temperaturer under 
1400ºC ner till 1200ºC och lägre. I en normal, aktiv döde man är temperaturen över 1400ºC 
och upp till 1700ºC vid formnivå. Ovanstående resultat tyder på att den döde mannen är aktiv 
för Masugn 3 i Luleå.  
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5. ANALYS AV BOTTENTEMPERATUREN 
 
 

5.1 Inledning 
 
 
Vid Fundia Koverhar i Finland har sambandet mellan en aktiv och inaktiv döde man 
undersökts med olika fenomen i den nedre delen av masugnen. Kalevi Raipala har i artikeln 
”Deadman And Hearth Phenomena in Blast Furnace” [27] samt i doktorsavhandlingen ”On 
Hearth Phenomena And Hot Metal Carbon Content in Blast Furnace” [3] beskrivit samband 
såsom bottentemperatur, längd på raceway, S och C i råjärn och längd på tapphålet med 
inaktivering av den döde mannen. Som ett komplement till koksborrningen i forma 
undersöktes därför dessa parametrar före borrningen för att kunna slå fast huruvida den döde 
mannen i Masugn 3 var aktiv eller inaktiv vid tidpunkten för koksborrningen. Tidsperioden 
innan borrning som undersöktes var 8/3-21/4 2004. Dygnsmedelvärden från månadsrapporter 
i MÖSS användes för utvärdering i Excel. Vid undersökning av bottentemperaturen 
undersöktes den mittersta mätpunkten (MÖSS-nummer 14475).  
 
 

5.2 Teoretisk bakgrund [3] [27] 

 
 
Enligt Kalevi Raipala förekommer en rad av symptom för att identifiera en inaktiv döde man: 
 

• Bottentemperaturen minskar och ställets väggtemperaturer ökar. 
• Syrepotentialen (FeO, MgO med flera) ökar och medför en minskad avsvavling av 

råjärnet. 
• C-halten i råjärnet minskar. 
• Slaggförhållandet minskar.  

(Slaggförhållande = Tappningstid av slagg/Total tappningstid) 
• Råjärnstemperaturen är högre än vanligt men med samma värmeförbrukning och 

råjärnssammansättning (analyser). 
• Förkortning av raceway och tapphål. 

 
Bottentemperaturen är en klar indikator då den enda värmekällan på ugnsbotten kommer från 
råjärnet. Botten- och väggkylning sänker temperaturen. Om den nedre delen av den döde 
mannen flyter eller är löst packad kan råjärnet flyta under och genom koksen i nedre delen av 
ugnen. Det medför en högre värmeledning till infodringen och högre bottentemperaturer. Om 
den döde mannen har blivit blockerad och inaktiv ”står” den döde mannen på botten och 
råjärnet kan inte flyta igenom den döde mannen utan måste flyta runt det blockerade området 
nära ställets väggar för att nå tapphålet. Som ett resultat av detta sjunker värmeöverförningen i 
det inaktiva området och bottentemperaturen sjunker. En inaktivering av den döde mannen 
går fort, i Koverhar har de sett att de listade symtomen kan observeras redan efter ett par 
dagar efter det att bottentemperaturen börjat sjunka. Även minskningen av bottentemperaturen 
går snabbt, enligt Kalevi Raipala har det observerats en samtidig ökning av 
råjärnstemperaturen med 20ºC. Ofta har en höjning i ställets väggtemperaturer också 
observerats vid samma tid, då råjärnet tvingas flyta mer mot ställväggarna.  
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Vid inaktivering av den döde mannen minskar kolhalten i råjärn [C] medan svavelhalten [S] 
ökar, trots att kisel [Si] i råjärn och råjärnstemperaturen visar normala värden. En blockerad 
döde man kan höja smältzonen (kohesiva zonen) vilket medför ojämna beskickningsrörelser 
(”hängning”) och att mer oreducerad FeO, MnO etc. smälter och löser sig i slaggen. 
Syrepotentialen ökar i slaggen och avsvavlingen i råjärnet minskar.  
 
Avtagande slaggförhållanden är också en klar följd vid en inaktiv döde man. På grund av den 
blockerade döde mannen krymper utrymmet för råjärn och slagg vilket medför att gränsytan 
slagg/råjärn minskar och flödet av slagg fördröjs. Slaggens tappningstid blir ganska kort 
samtidigt som den tappade råjärnsmängden är relativt liten. Mängden kvarvarande slagg i 
stället ökar vid snabba slaggtappningar.  
 
Vid normal drift kyls råjärnet under tapphålsnivån genom ledning. Råjärnet kyls av vägg- och 
bottenkylning och det kylda råjärnet blandas med det nysmälta, varmare råjärnet under 
tappning. Vid en inaktiv döde man består en stor del av botten av fryst järn som inte kan 
blandas med det nysmälta järnet. Kontaktytan blir mindre och råjärnet kyls endast av 
väggkylningen och orsakar en mindre temperatursänkning av råjärnet än normalt. Kiselhalten 
i råjärnet och fuelrate är i princip oförändrad men råjärnstemperaturen är högre.  
 
Tapphålet tenderar att förkortas vid inaktivering av den döde mannen. Vanligtvis förknippas 
det inte med en inaktiv döde man då problemet kan lösas på ett tidigt stadium av 
inaktiveringen av den döde mannen genom ett intensifierat tapphålsunderhåll och bättre 
tapphålsmassa. Under perioder med en inaktiv döde man behöver tapphålet extra underhåll. 
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5.3 Resultat och diskussion 
 
 
Bottentemperaturen under tidsperioden 8/3-21/4 2004 visas tillsammans med råjärnets 
ränntemperatur i figur 104. Bottentemperaturen varierade mellan ungefär 450-550ºC med 
periodiska upp- och nedgångar. Med bottentemperaturen som indikator på inaktivering av den 
döde mannen förekom detta vid två tillfällen, figur 104. Den första sänkningen av 
bottentemperaturen var under dagarna 21-24 mars och den andra 3-6 april 2004. 
Ränntemperaturen har, förutom en sänkning ner till 1379ºC den 10/3, varierat mellan 1471-
1490ºC fram till den 31/3 och visar inget samband med ökande råjärnstemperatur vid 
inaktivering av den döde mannen. Vid den andra möjliga inaktiveringen omkring den 5/4 ökar 
däremot råjärnstemperaturen upp till 1500ºC, pil i figur 104. 
 

Figur 104. Botten- och råjärnstemperatur för Masugn 3 
i Luleå under perioden 8/3-21/4 2004. 

Figur 105. Bottentemperatur och svavelhalt i råjärn 
under perioden 8/3-21/4 2004, Masugn 3 i Luleå. 

 
Figur 105 visar bottentemperaturen och [S] under den aktuella tidsperioden. Den låga 
bottentemperaturen under dagarna 21-24 mars skulle indikera en inaktivering av den döda 
mannen då en ökning i råjärnets svavelhalt uppmättes efter ca 4 dagar, pil i figur 105. 
Däremot visar figuren att den låga bottentemperaturen under dagarna 3-6 april inte beror på 
en inaktiv döde man då svavelhalten i råjärnet minskar ordentligt under denna period.  
 
Figur 106 visar [C] och [S] i råjärn. Omkring den 26/3 sjunker C-halten medan S-halten ökar, 
vilket skulle tyda på en inaktivering av den döde mannen omkring den tidpunkten. Figuren 
bekräftar också att dippen i bottentemperaturen 3-6 april inte beror på inaktiv döde man då 
svavelhalten i råjärnet sjunker kraftigt den 5/4 samtidigt som C-halten i råjärn ökar. Det tyder 
på att höjningen i ränntemperaturen vid den tidpunkten får de normala konsekvenserna vid 
hög värme i ugnen, låg svavelhalt och hög C-halt. Halten av oxider, syrepotentialen, ökar en 
aning omkring den 26/3 för MnO (mittersta kurvan) medan FeO (nedre kurvan) och MgO 
(övre kurvan) inte visar på någon ökning, figur 107. MgO-halten sjunker dessutom något.  
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Figur 106. Halt av C och S löst i råjärn för Masugn 3 i 
Luleå under perioden 8/3-21/4 2004. 

Figur 107. Halter av FeO, MnO och MgO i slagg för 
Masugn 3 i Luleå under perioden 8/3-21/4 2004. 

 
Detta talar emot att en inaktivering av den döde mannen skett under dagarna 21-24 mars 
eftersom syrepotentialen ökar vid en blockerad döde man. Då C-halten i råjärn har minskat 
medan S-halten ökat i figur 106 undersöktes även kiselhalten i råjärn samt dess temperatur 
eftersom de vid en blockerad döde man enligt Kalevi Raipala uppvisar normala värden. 
Kiselhalten brukar vid normala driftförhållanden vara omkring 0,35 % (börvärde 0,30 %) och 
råjärnets ränntemperatur omkring 1480ºC. I tabell 20 visas kiselhalten i råjärnet samt råjärnets 
ränntemperatur under dagarna omkring 6/4 då [S] ökar medan [C] minskar, figur 106. 
Kiselhalten uppvisar relativt normala halter medan ränntemperaturen överlag är något lägre än 
normalt. Vid låg råjärnstemperatur sjunker normalt kisel löst i råjärn, vilket det har gjort den 
27/3. Då råjärnstemperaturen var så pass låg är det troligt att höjningen i svavel och 
sänkningen av C i råjärn i figur 106 berodde mer på råjärnstemperaturen än att den döde 
mannen var blockerad. 
 
 
 

Datum 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 
[Si] (%) medelvärde 0,38 0,38 0,40 0,39 0,29 0,38 
[Si] (%) standardav. 0,088 0,134 0,065 0,123 0,076 0,096 
Ränntemperatur (ºC) 1476 1481 1486 1480 1471 1478 

 
Eftersom slaggens tappningstid inte registreras vid Masugn 3 i Luleå kunde inte 
slaggförhållandet analyseras. (Slaggförhållande = Tappningstid av slagg/Total tappningtid). 
 

 
Enligt Kalevi Raipala [3] [27] tenderar tapphålet 
att förkortas vid inaktivering av den döde 
mannen. Figur 108 visar inga klara samband 
mellan bottentemperaturen och tapphålets 
längd. 
 
De sammanlagda resultaten visar att 
svängningarna i bottentemperaturen under 
perioden 8/3-21/4 2004 inte visar på en 
inaktivering av den döde mannen i Masugn 3 
i Luleå. 
 

 
 

Figur 108. Bottentemperatur och tapphålets längd för 
Masugn 3 i Luleå under perioden 8/3-21/4 2004.
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Tabell 20. Kiselhalt i råjärn och råjärnstemperatur vid eventuell inaktivering av den döde 
mannen, Masugn 3 i Luleå. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
 

6.1 Raceway 
 
 
På grund av en längre driftstörning på stålverket sänktes produktionstakten under 10 dagar 
innan stoppet den 12/2 2004 vilket medförde att djupen på raceway förkortades ordentligt, 
figur 20. Nästa stopp den 17/3 2004 föregicks av en jämn driftperiod och djupen på raceway 
blev längre överlag. De driftparametrar som antas påverka djupet på raceway är främst 
blästerhastigheten i forma och flamtemperaturen. Andra faktorer som påverkar gasvolymen, t 
ex topptrycket inverkar också då dessa parametrar har starka samband med varandra. 
Flamtemperaturen påverkas bland annat av kolinjektion och syrgasanrikning. Högsta 
grafitiseringsgraden (Lc) och därmed temperaturen i raceway för koksborrkärnan forma 1 
uppmättes i delprov 0,25-0,5. Längre in i raceway avtog grafitiseringen och temperaturen. 
Dock uppmätte boshkoksen (0-0,25 m) det högsta Lc-värdet totalt. 
 
Vid jämförelse med racewaydjupsmätning med stång och MEFOS racewaydjupmätare 
uppmättes en skillnad på ca 10 cm, där racewaydjupmätaren uppmätte det kortare djupet. Då 
stången var något nött vid den sista mätningen den 25/8 2004 kan detta vara orsaken till ett 
längre racewaydjup då stången kan ha böjt av något. En annan orsak till det ökade djupet kan 
vara att stången slogs in den sista biten med slägga. Sambandet mellan racewaydjupet och 
processparametrarna blästerhastighet i forma och flamtemperatur bekräftas i de radiometriska 
mätningarna av racewaydjupet. 
 
 

6.2 Manuell koksprovtagning i forma jämfört med koksborrning 
 
 
Vid manuell koksprovtagning i forma bestod koksen till största del av boshkoks om fallit ned 
i raceways tomrum när masugnen stannat. En och annan mer rundad racewaykoks förekom 
också.  
 
Medelstorleken för den chargerade koksen var ca 50 mm. För de manuella koksproverna ur 
forma varierade medelstorleken mellan 32-34 mm vilket motsvarade en storleksminskning på 
16-18 mm. För koksborrning i forma varierade medelstorleken för boshkoksen (delproven 0-
0,25 m) för borrkärna forma 1, forma 8 och forma 12 ungefär mellan 24-33 mm vilket 
motsvarar en storleksminskning på 17-26 mm. De manuellt tagna formkoksproverna har en 
lägre storleksminskning vilket kan förklaras med den 10 dagar långa lågfartskörningen innan 
stoppet den 12/2 2004, figurer 23-24. Produktionstakten var högre innan stoppet den 21/4 då 
koksborrning i forma utfördes, figurer 27-28. Det medför att koksen blev mer utsatt för smält- 
och högtemperaturangrepp enligt litteraturstudien avsnitt 2.7.2.  
 
Vid CSR/CRI-test har formkoks i stort sett inverterade värden mot den ingående koksens, 
med hög CRI och låg CSR. För manuell koksprovtagning i forma har prov forma 4 högst CRI 
och lägst CSR följt av prov forma 22 med näst högst CRI, figur 41. Om man ser till 
analyserna i tabell 9 har inte forma 4 den högsta alkalihalten men däremot högst halt av Fe 
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och CaO. Då alkali, men även Fe och CaO, påskyndar solution loss reaktionen har dessa 
halter betydelse. Den högsta alkalihalten för de manuella koksproverna har forma 22. För 
koksborrning i forma, borrprov forma 8, är alkalihalten högst i delproven längre in mot den 
döde mannen (2,82-3,14 %) vilket medförde att dessa prover hade högst CRI och lägst CSR 
av alla prov. Det tyder på att högre alkalihalter har betydelse för CRI/CSR längre in mot 
ugnens mitt medan koks från bosh och raceway också påverkas av Fe- och CaO-halterna. En 
annan faktor som antas ha stor betydelse är den höga temperaturen som förekommer i 
raceway och i boshregionen som orsakar förgasning av alkali, kisel, MgO, P2O5 och S. 
Förgasningen av dessa ämnen lämnar en porös C-struktur där den reducerande CO2 gasen 
tillåts reagera med en större yta.  
 
Eventuellt kan XRF-analys användas för att förutspå CSR/CRI för formkoks. Hög halt (ca 2-3 
%) av alkali ger högt CRI och låg CSR. För manuella koksprover i forma (bosh och ev. 
racewaykoks) är alkalihalten lägre då alkali förångats. Därför tycks boshkoksprover med 
högre halt av Fe och CaO, men även prover med lägre halter av SiO2, MgO, P2O5 och S, ha 
högre CRI och lägre CSR.  
 
Hållfasthetsindex +10 mm (HI+10) för manuell koksprovtagning i forma, figur 42, är lägst för 
prov forma 4 (79,8 %). Samma prov har utsatts för den högsta temperaturen enligt 
grafitiseringsgraden i figur 100. Nötningen, HI-0,5, är därmed lägst med 17 %. Forma 17 och 
22 har ett HI+10 på ca 83 % vilket är några procent lägre än för produktionskoksen v.13. 
Hållfasthetsindex +10 mm för koksborrningens prover har i bosh- och racewayområdet 
varierat mellan 75-80 %, det vill säga något lägre hållfasthet än för de manuella koksproven. 
Orsaken till ett lägre HI+10 och ett högre HI-0,5 antas vara att förgasning av ämnen, nämnda i 
CSR/CRI avsnittet ovan, orsakar en porös C-struktur som lättare nöts bort under tumlingen. 
Som tidigare nämnts orsakade en högre produktionstakt innan stoppet den 21/4 2004, då 
koksborrning i forma utfördes, ett högre värmeläge i ugnen som i sin tur ger mer förgasning i 
bosh- och raceway och därmed mindre hållfast koks.  
 
Enligt XRF-analysen var Fe-halten i borrkärnornas bosh- och racewaykoks högre än för de 
manuellt tagna koksproverna i forma, bilaga 5 och tabell 9. Tabell 9 visar också att de 
manuellt tagna koksproverna (förutom prov forma 4) uppvisade en högre halt av alkali än 
koksborrningens borrkärnor för delprov 0-0,25 m. Förklaringen till dessa skillnader är 
troligtvis densamma som tidigare: lägre produktionstakt den 12/2 2004 vilket medför lägre 
råjärnsproduktion och lägre temperatur i den nedre delen av ugnen (bottentemperaturer vid 
stopp, figur 22) Den lägre temperaturen orsakar högre alkalihalter i den mer ”inaktiva” delen 
av masugnen.  
 
 

6.3 Koksborrning i forma 
 
 
Själva borrdjupet in mot ugnens mitt är störst för borrkärna forma 1 och minst för borrkärna 
forma 12. Det skiljer ungefär 20 cm mellan borrproven då forma 1 borrning avbröts vid ett 
avstånd på 2,33 m från ställets mitt medan forma 12 borrning avbröts vid ett avstånd på 2,5 m 
från ställets mitt. Borrkärna forma 8 har den minsta hoptryckningen av materialet (0,12 m) 
och därmed den tidigaste ökningen i matarkraft från borrmaskinen, figur 51. Forma 12 krävde 
den minsta matarkraften och har också den största hoptryckningen av materialet (0,55 m) 
vilket indikerar att koksen var minst packad för borrkärna forma 12.  
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Som tidigare nämnts är koksens medelstorlek störst för boshkoks (delprov 0-0,25 m) förutom 
för borrkärna forma 8 där racewaykoksen är större, figur 69. Alla borrkärnorna uppvisade en 
minskning i medelstorleken i deras respektive bird’s nest område varefter storleken åter ökar 
något för att längst in mot den döde mannen ha en medelstorlek på ungefär 10-16 mm. 
Orsaken till koksens minskning i bird’s nest området beror antagligen på direktreduktion av 
C, då detta område också har en hög järn- och slaggmängd. Då medelstorleken är omkring 50 
mm för ingående koks har koksens medelstorlek längst in minskat med 34-40 mm, en 
minskning på ca 70-80 %.  
 
För fraktionen +20 mm har borrkärna forma 1 högst andel agglomerat järn (magnetiskt 
material) och slagg jämfört med de andra borrkärnorna. Andelen magnetiskt material är också 
relativt hög längre in mot den döde mannen, figur 55 och 62. Borrkärna forma 8 består av 
minst andel magnetiskt material, figur 63, dock har boshkoksen den högsta andelen järn 
jämfört med de andra borrkärnorna. Det kan eventuellt förklara den lägre medelstorleken för 
boshkoks vid forma 8 då mer C från koks har direktreducerats med FeO. Borrkärna forma 12 
har minst andel av slagg jämfört med de andra två borrkärnorna.  
 
Forma 1 uppvisar en högre askhalt efter raceway och fram till ca 2 m än de övriga 
borrkärnorna. Då det också förekommer mer järnagglomerat i området än i de övriga 
borrproven, figur 61, antas det att mer järn och slagg tar sig ned mot stället i det området. Det 
tyder på att sidan mellan tapphålen där forma 1 befinner sig, figur 22, är mer aktiv än mot 
norr där forma 12 befinner sig. Den högre andelen slagg orsakar en högre koksnedbrytning då 
C i koks reduceras, antingen direkt eller indirekt och efterlämnar koks med högre askhalt. 
Askhalten i borrkärna forma 12 boshkoks är något lägre än de övriga borrkärnorna vilket kan 
förklaras med att norra sidan av masugnen antas vara mindre aktiv där mindre smälta tar sig 
ner mot stället och koksen angrips inte lika hårt. Det sista delprovet i forma 12 är mycket 
avvikande med hög askhalt vilket orsakas av höga halter av främst CaO och MgO.  
 
Delproven 1,5-1,75 m och 1,75-2 m i borrkärna forma 1 uppvisar avvikande värden. Proven 
har en förhöjd halt av alkalier och flykt, men även CaO i delprov 1,75-2 m. Då 
grafitiseringsgraden i delprov 1,5-1,75 m undersöktes visade det sig att Lc-värdet är lägre än 
för ingående koks, figur 100. Orsaken till detta är troligen att C-strukturen har förstörts då 
kalium reagerat med C eller andra ämnen i koksen och placerats mellan grafitstrukturens 
”lameller” och bildat så kallade fria alkalier. Detta medför en volymökning och en lokal 
densitetsförändring som i sin tur orsakar sprickbildning och C-strukturen förstörs. Antagandet 
stöds av att flykthalten i delprov 1,5-1,75 m också är relativt hög då fria alkalier kan vara 
aktiva i flyktanalysen. Delprovet efter (1,75-2 m) har den högsta flykthalten enligt figur 83 
och antas också innehålla fria alkalier men kan inte bekräftas då grafitiseringsgraden i 
delprovet inte undersökts.  
 
Trots att alkalihalten ökar för borrkärnornas delprov längre in mot den döde mannen, främst 
för borrkärna forma 1, påverkar inte halten av alkalier hållfasthetsindex (HI+10 och HI-0,5) i 
lika stor utsträckning som vad reduktionsgasen i CSR/CRI-testet gör på formkoks. HI+10 för 
formkoks i den döde mannen har några procent lägre värden än produktionskoks för alla tre 
borrkärnorna. Alkalihalten i fraktionen +20 mm koks för borrkärnorna forma 8 och forma 12 
ökar efter raceway men planar ut på en relativt konstant nivå, figur 81. Eftersom kiselhalten 
(SiO2/Al2O3-kvoten) är relativt konstant i den döde mannen, figur 79, samt att flykthalten i de 
flesta delproven är låg, antas det att de flesta delproven består av alkali bundet i inaktiva 
kiselföreningar. Järnhalten ökar i raceway för forma 1 och forma 8 medan i forma 12 är halten 



 - 76 -

ungefär lika låg som boshkoksens halter. Det kan indikera att mindre smälta tar sig ner mot 
stället i den norra delen av Masugn 3 där forma 12 befinner sig. 
 
Att borrkärna forma 1 skiljer sig från de övriga borrkärnorna kan bero på att mer smälta tar 
sig ner mot stället (har en högre produktivitet) i den södra delen av Masugn 3 (mellan 
tapphålen). Borrkärna forma 8 är något av ett mellanting mellan forma 1 och forma 12 medan 
resultaten för borrkärna forma 12 visar på en mindre produktivitet i den norra delen av 
masugnen. 
 
Andelen fines –0,5 mm ökar in mot den döde mannen för alla tre borrkärnorna medan den är 
låg i bosh- och racewayområdena. Borrkärna forma 12 ökar kraftigast efter raceway medan 
forma 8 har en ökning i fines först efter ca 1,5 m men ökade då till den högsta andelen fines, 
figur 67. Borrkärna forma 1 innehåller minst andel fines som består ungefär till hälften av 
koks, enligt C-halten i figur 93. För borrkärna forma 8 består fines till största del av andra 
ämnen än C efter ca 1,5 m, det vill säga där halten av fines ökar kraftigt. Forma 12 har också 
låg halt av koksfines efter ca 1,25 m och längre in mot den döde mannen. Ökningen i andel 
fines för forma 8 och 12 består till största del av CaO, men även andra oxider som MgO och 
SiO2. Det tyder på att koksnedbrytningen inte är lika påtaglig i dessa två formor som i forma 
1. Att det är koksfines och inte oförbränt kolpulver (”char”) stöds av analyserna av fines, 
bilaga 9, som liknar mer koksanalys än analys på PC och att det mesta av char förbrukas av 
solution loss (1) då reaktionen föredrar char framför koksfines.  
 
Boshkoksen (delprov 0-0,25 m) den högsta grafitiseringsgraden för borrkärna forma 1 
varefter graden av grafitisering avtar eftersom i racewayområdet, figur 100. I bird’s nest och 
längre in mot den döde mannen är grafitiseringsgraden betydligt lägre. Dock har all koks 
blivit utsatt för högre temperaturer än 1300ºC enligt kalibreringskurvan i figur 102. Troligtvis 
har koksen i den döde mannen för borrkärna forma 1 blivit utsatt för temperaturer närmare 
1800ºC enligt figur 103, eftersom Lc-värdena i den döde mannen är mellan 40-42 Å. 
Resultatet visar att den döde mannen troligtvis är aktiv i Masugn 3 i Luleå. 
 
Det som talar för att den döde mannen är aktiv är grafitiseringsgraden, avtagande Fe-halt mot 
den döde mannen liknande Rautaruukkis BF 2 som har en aktiv döde man, låg förslaggning i 
borrkärnornas döde man samt studien av bottentemperaturen och råjärnsparametrar som visar 
på en aktiv döde man för Masugn 3 i Luleå. 
 
Å andra sidan finns det resultat som talar för en mer kompakt (inaktiv?) döde man. Relativt 
hög halt av fines, liten medelstorlek för koks i den döde mannen, kompakta borrkärnor med 
liten hoptryckning vid borrning och relativt korta borrdjup.  
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7. SLUTSATSER 
 
 
Raceway 
 

• Racewaydjupet påverkas främst av blästerhastighet i formor och flamtemperaturen. 
Blästerhastighet i forma är direkt beroende av bland annat blästerflöde och topptryck 
medan flamtemperaturen har starka samband med kolpulver- och syrgasflöde. 

 

• Temperaturen är högst i början av raceway, ca 0-0,25 m in från blästerforman. Den 
höga temperaturen i raceway gör att så gott som all alkali förångas samt en stor del av 
kisel, svavel, magnesium och fosfor. 

 

• Vid undersökning av grafitiseringsgrad (Lc) visade det sig att koks från boshnivå hade 
utsatts för den högsta temperaturen. Det tyder på att ett distinkt bird’s nest bildats och 
att raceway böjs av uppåt och gasen styr mot ugnsväggen ovanför forman. 

 
Förgasning i raceway efterlämnar en porös yta på koksen som medför att 
 

• Reduktionsgasen i CSR/CRI-testet reagerar med en större yta och orsakar hög 
reaktivitet (CRI) och låg hållfasthet (CSR) för koks från bosh- och racewayområdet. 
Även hög halt av Fe i raceway katalyserar solution loss reaktionen vilket medför högre 
CRI och lägre CSR. 

 

• Hållfasthetsindex +10 mm (HI+10) minskar och nötningen (HI-0,5) ökar. 
 
Koksborrning i forma 
 
Borrkärnorna indelas visuellt i olika zoner såsom 
 

• Boshkoks, racewaykoks, bird’s nest, järn, stråk av järnagglomerat och den döde 
mannen. Borrkärna forma 1 har djupast raceway och ett område med stråk av 
järnagglomerat till skillnad från borrkärnorna forma 8 och forma 12. Det tyder på att i 
området mellan tapphålen, där forma 1 är placerad, tar en större mängd smälta sig ner 
mot stället. 

 
Den döde mannen i Masugn 3 i Luleå är aktiv eftersom 
 

• Fe i +20 mm koks och i fines -0,5 mm är hög i raceway och avtar in mot den döde 
mannen.  

 

• Låg förslaggning i den döde mannen. 
 

• Undersökning av koksens grafitiseringsgrad i borrkärna forma 1 visade att 
temperaturen i den döde mannen uppgått till närmare 1800ºC, vilket enligt 
undersökningar är en hög temperatur i en aktiv döde man.  

 

• Studie av samband mellan bottentemperatur och råjärnets temperatur och 
sammansättning visar att den döde mannen är aktiv. 
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Borrkärna forma 1 skiljer sig från borrkärnorna forma 8 och forma 12 genom att 
 

• Forma 1 uppvisar viss förorening av slagg- och järnagglomerat. De övriga två 
borrkärnorna, forma 8 och forma 12, har en låg förslaggning och förorening av järn i 
den döde mannen.  

 

• Borrkärna forma 1 fines –0,5 mm består av ca 40 % koksfines medan fines i den döde 
mannen för borrkärnorna forma 8 och forma 12 består till största del av oxider såsom 
CaO och MgO. 

 

• Förekomst av fria alkalier i intervallet 1,5-2 m in mot den döde mannen för borrkärna 
forma 1. 

 

• Ovanstående resultat kan vara ett resultat av att området är mer aktivt med varma 
bottentemperaturer och att mer smälta tar sig ner mot stället alternativt tyda på en viss 
inaktivering av den döde mannen vid forma 1. 

 
Förändring av kemisk sammansättning i borrkärnorna medför att 
 

• Hög halt av alkali i den döde mannen katalyserar solution loss reaktionen vilket 
medför att reaktiviteten (CRI) ökar och hållfastheten (CSR) minskar i den döde 
mannen. 

 

• HI+10 ökar och HI-0,5 minskar längre in mot den döde mannen. Värdena är något lägre 
än produktionskoks innan chargering. Högre alkalihalt i den döde mannen påverkar 
inte hållfasthetsindex då alkalier troligtvis är bundna i stabila silikatföreningar. 

 
Manuell koksprovtagning i forma och koksborrning i forma visar likartade resultat då 
 

• Koks från formnivå har inverterade värden på CSR/CRI, det vill säga hög CRI och låg 
CSR. 

 

• Koks från manuell koksprovtagning i forma och koksborrning i delprov 0-0,25 m har 
låga halter av alkali (men även magnesium, fosfor och svavel) då dessa ämnen har 
förgasats av den höga temperaturen. Det medför att högre halter av Fe och CaO 
orsakar högre CRI och lägre CSR då även Fe och CaO har en katalytisk effekt på 
solution loss. 

 
Den högre produktionstakten och värmeläget i Masugn 3 innan koksborrning jämfört med 
manuell koksprovtagning från forma medförde att 
 

• HI+10 är lägre och HI-0,5 är högre för borrkärnornas bosh- och racewaykoks jämfört 
med de manuellt tagna formkoksproverna.  

 

• Fe-halten i borrkärnornas delprov 0-0,25 m är högre och halten av alkali lägre än för 
manuell koksprovtagning i forma. 

 

• Koksens medelstorlek är mindre i borrkärnornas boshkoks jämfört med koks från 
manuell provtagning från forma.  
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
 
 

• Försök med racewaydjupmätare eller mätning av raceway med stång bör utföras med 
större föregående förändringar i de driftparametrar som antas påverka djupet på 
raceway för att bättre kunna fastslå dessa. 

 
• Utföra undersökning av grafitiseringsgrad av forma 8 eller forma 12 för att fastslå att 

temperaturen är så pass hög i hela den döde mannen. Detta kan även fastslå ifall det 
förekommer fria alkalier i den mer inaktiva delen av masugnen trots att den låga 
flykthalten i dessa borrkärnor talar emot det. 

 
• Kalibreringskurvan som visar grafitiseringsgrad/temperatur för produktionskoks vid 

SSAB Tunnplåt AB i Luleå bör om möjligt kompletteras genom upphettning av koks i 
kontrollerad atmosfär vid högre temperaturer än 1300ºC. 

 
• Koksborrning vid formnivå vid endast ett tillfälle visar en ögonblicksbild av 

masugnens tillstånd. För att kunna fastslå resultaten bör fler koksborrningar utföras. 
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Bilaga 2. Forma 1     2 
Bilaga 3. Forma 8     3 
Bilaga 4. Forma 12     4 
Bilaga 5. +20 mm koks. XRF    5 
Bilaga 6. +20 mm koks. Inneboende fukt, flykt, aska, S   6 
Bilaga 7. 5-10 mm koks och slagg/slaggbildare. XRF   7 
Bilaga 8. 5-10 mm koks och slagg/slaggbildare. Inneboende fukt, flykt, aska, S  8 
Bilaga 9. Fines -0,5 mm     9 
Bilaga 10. Fines -0,5 mm     10 
Bilaga 11. Diffraktionsmönster, XRD. Manuell provtagning i forma  11 
Bilaga 12. Diffraktionsmönster, XRD. Koksborrning i forma  12 
Bilaga 13. Diffraktionsmönster, XRD. Kalibreringskurva.  13 
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Provtagning 6/9 2004.      Bilaga 1 
 
Provtagning av koks efter sista siktningen på plan 4, Råmaterial –99.  
 
Tabell 1. Andel i vikt-% av vardera fraktion och sikt (MHG 160-163). 

  K1 K1 K2 K2 
Fraktion Klassmitt MHG-160 (wt%) MHG-162 (wt%) MHG-161 (wt%) MHG-163 (wt%)
>80 mm 85 7,2 1,9 7,5 7,8 

60-80 mm 70 22,2 12,5 19,7 18,5 
40-60 mm 50 45,7 53 53,3 49,9 
20-40 mm 30 23,3 31,1 17,9 22,2 
10-20 mm 15 0,1 0,2 0,1 0,2 
<10 mm 5 1,5 1,4 1,5 1,4 

 
Tabell 2. Beräkning av medelstorleken för varje sikt (MHG 160-163), plan 4.  

  K1 K1 K2 K2 
Fraktion Klassmitt MHG-160 MHG-162 MHG-161 MHG-163 
>80 mm 85 612 161,5 637,5 663 

60-80 mm 70 1554 875 1379 1295 

40-60 mm 50 2285 2650 2665 2495 

20-40 mm 30 699 933 537 666 

10-20 mm 15 1,5 3 1,5 3 

<10 mm 5 7,5 7 7,5 7 

Medelstorlek (mm) 51,6 46,3 52,3 51,3 

 
 
Medelvärde K1: 48,9 mm 
 
Medelvärde K2: 51,8 mm 
 
Medelvärde ingående koks: 50,4 mm 
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Forma 1      Bilaga 2 
 
Tabell 1. Invägt material i gram för borrkärna forma 1.  
Avstånd 
från  
forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -0,25 
 
 

(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 1 674,3 431,6 0 0 0 
64-76 224,7 0 0 0 252,8 236,9 0 0 0 217,6 0 
40-64 855,7 612,6 271,7 76,0 411,6 272,3 655,7 1 317,0 1 122,1 519,9 242,9 
20-40 1 690,0 2 481,2 2 538,9 2 782,8 1 526,3 1 512,8 3 152,7 3 295,1 2 158,5 1 865,9 1 648,6 
10-20 1 208,9 784,9 1 348,8 1 908,6 1 968,3 2 086,5 2 521,5 2 464,4 2 255,9 2 111,9 2 038,6 
5-10 545,7 544,1 591,7 512,8 1 882,8 2 419,7 2 518,9 2 007,3 2 057,4 1 625,5 1 439,4 
3-5 104,7 204,8 303,3 201,8 376,1 1 030,3 1 061,6 985,9 1 072,8 1 032,3 808,5 
1-3 68,0 74,7 214,6 248,6 337,8 1 085,6 1142 1 208,6 1 374,6 1 416,0 1 338,7 

0,5-1 20,4 20,9 44,6 66,5 152,4 476,6 545,3 573,5 687,8 788,6 908,0 
-0,5 31,8 45,5 62,6 72,0 135,5 885,6 846,8 934,0 1 185,9 2 009,7 1 664,7 

 
Tabell 2. Andel koks (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 1. Fraktioner mindre än 10 mm kan 
innehålla omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 
40-64 100 100 100 100 48,6 38,3 23,4 42,0 55,8 68,0 35,6 
20-40 93,3 99,0 100 100 79,9 62,1 50,5 42,1 68,1 79,6 76,5 
+ 20 95,9 99,2 100,0 100,0 64,8 51,7 31,9 38,5 63,9 79,0 71,2 

10-20 58,4 60,2 88,2 99,0 66,8 56,8 57,9 43,7 61,4 62,2 64,1 
5-10 23,4 10,0 25,4 63,7 16,8 38,3 38,1 35,3 43,2 52,9 52,3 
3-5 15,1 7,7 5,1 14,8 11,4 37,3 47,8 41,5 47,4 48,3 46,3 
1-3 6,0 5,5 5,4 7,5 11,2 26,5 42,5 33,6 49,8 43,0 34,0 

 
Tabell 3. Andel magnetiskt (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 1. Fraktioner mindre än 10 mm kan 
innehålla omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-64 0 0 0 0 51,4 61,7 0 0 0 32,0 0 
20-40 6,7 1,0 0 0 20,1 13,5 32,6 42,0 28,7 20,4 23,5 
+ 20 4,1 0,8 0,0 0,0 35,2 30,1 54,8 32,7 30,2 21,0 28,8

10-20 41,6 39,8 11,8 1,0 33,0 35,7 33,6 51,8 35,9 37,8 35,4
5-10 76,6 90,0 74,6 36,3 83,2 61,7 61,9 64,7 56,8 47,1 47,7
3-5 84,9 92,3 94,9 85,2 88,6 62,7 52,2 58,5 52,6 51,7 53,7
1-3 94,0 94,5 94,6 92,5 88,8 73,5 57,5 66,4 50,2 57,0 66,0

 
Tabell 4. Andel fines (-0,5 mm) samt fraktionen 0,5-1,0 mm för borrkärna forma 1. Allt invägt material i alla 
fraktioner finns med vid beräkningen, d v s både koks, slagg och magnetiskt material. 
Avstånd från 

forma (m) 
0,00 –
0,25 

0,25-
0,50 

0,5-
0,75 

0,75-
1,0 

1,0-
1,25 

1,25-
1,5 

1,5-
1,75 

1,75-
2,0 

2,0-
2,25 

2,25-
2,5 

2,5-
2,75 

Andel fines 
-0,5 mm (%) 0,7 1,0 1,2 1,2 1,9 8,9 6,0 7,1 10,0 17,3 16,5 

Andel 0,5-1,0 
mm (%) 0,4 0,4 0,8 1,1 2,2 4,8 3,9 4,3 5,8 6,8 9,0 
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Forma 8      Bilaga 3 
 
Tabell 1. Invägt material i gram för borrkärna forma 8.  
Avstånd 
från  
forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -0,25 
 
 

(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,7 0 
40-64 191,1 472,9 270,6 396,1 1 333,4 1 693,7 1 757,3 1 461,2 511,7 182,3 237,1 
20-40 2 406,9 3 488,1 2 447,7 2 773,5 2 583,4 2 278,8 2 589,3 1 876,5 2 028,5 1 987,7 1 227,1 
10-20 1 472,5 1 037,8 1 420,5 2 546,8 2 066,4 1 877,3 1 877,8 1 998,6 2 004,8 1 670,1 1 025,2 
5-10 506,1 778,0 822,6 1 876,6 1 859,1 2 096,5 1 933,3 1 743,7 1 676,4 1 262,7 1 024,6 
3-5 89,5 227,2 458,7 433,3 694,9 683,0 646,6 841,5 996,5 928,7 617,2 
1-3 38,8 67,8 274,3 402,7 787,8 717,2 828,9 1 274,1 1 714,6 1 261,9 916,0 

0,5-1 12,2 18,9 35,0 215,9 303,2 367,8 313,7 592,7 907,1 753,0 611,4 
-0,5 23,9 38,1 47,6 128,9 425,7 412,3 753,3 1 943,4 3 808,1 2 489,9 1 800,0 

 
Tabell 2. Andel koks (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 8. Fraktioner mindre än 10 mm innehåller 
också omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 
40-64 45,9 100 100 60,8 94,8 87,5 95,3 85,9 100 100 100 
20-40 77,8 96,0 100 77,3 82,7 83,3 72,1 77,2 92,0 92,9 94,8 
+ 20 73,1 82,5 92,0 68,0 69,7 71,6 69,2 68,3 77,4 86,5 89,7 

10-20 68,8 29,1 76,7 58,9 37,1 43,0 40,7 47,1 56,9 75,4 81,1 
5-10 43,0 4,7 8,0 20,9 27,4 25,7 30,0 30,8 36,5 53,2 59,9 
3-5 30,2 5,7 2,2 16,3 30,9 34,3 38,0 33,9 34,6 41,6 45,1 
1-3 10,6 5,9 3,8 10,9 43,4 44,7 40,6 29,3 31,2 35,8 41,1 

 
Tabell 3. Andel magnetiskt (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 1. Fraktioner mindre än 10 mm 
innehåller också omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

2,5-
2,75 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-64 54,1 0 0 39,2 5,2 0,6 0 11,4 0 0 0 
20-40 22,2 4,0 0 22,7 16,1 7,3 21,9 22,8 8,0 7,1 5,2 
+ 20 24,5 3,5 0 24,8 12,4 4,4 13,0 17,8 6,4 5,8 4,4 

10-20 31,2 70,9 23,3 41,1 61,3 47,9 50,8 50,7 42,5 24,6 14,8 
5-10 57,0 95,3 92,0 79,1 72,6 74,3 70,0 69,2 63,5 46,8 40,1 
3-5 69,8 94,3 97,8 83,7 69,1 65,7 62,0 66,1 65,4 58,4 54,9 
1-3 89,4 94,1 96,2 89,1 56,6 55,3 59,4 70,7 68,8 64,2 58,9 

 
Tabell 4. Andel fines (-0,5 mm) samt fraktionen 0,5-1,0 mm för borrkärna forma 8. Allt invägt material i alla 
fraktioner finns med vid beräkningen, d v s både koks, slagg och magnetiskt material. 
Avstånd från 

forma (m) 
0,00 –
0,25 

0,25-
0,50 

0,5-
0,75 

0,75-
1,0 

1,0-
1,25 

1,25-
1,5 

1,5-
1,75 

1,75-
2,0 

2,0-
2,25 

2,25-
2,5 

2,5-
2,75 

Andel fines 
-0,5 mm (%) 0,5 0,6 0,8 1,5 4,2 4,1 7,0 16,6 27,9 23,1 24,1 

Andel 0,5-1,0 
mm (%) 0,3 0,3 0,6 2,5 3,0 3,6 2,9 5,1 6,6 7,0 8,2 
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Forma 12      Bilaga 4 
 
Tabell 1. Invägt material i gram för borrkärna forma 12.  
Avstånd 
från  
forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -0,25 
 
 

(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 388,2 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 189,7 0 166,2 0 0 0 
40-64 493,5 290,8 106,9 882,5 1 212,6 926,8 690,1 677,2 1 022,2 493,5 
20-40 2 198,8 3 375,8 2 449,7 2 078,9 2 439,9 2 242,0 2 326,4 2 159,3 2 520,5 2 198,8 
10-20 1 133,5 1 121,1 2 926,2 3 196,6 1791 1 303,9 1605 1 959,4 2 150,5 1 133,5 
5-10 207,4 988,1 1 694,9 2 095,8 1 613,6 1 641,4 1 570,2 1 363,9 1 478,3 207,4 
3-5 40,0 265,7 611,2 628,4 754,8 771,3 708,9 787,7 878,1 40,0 
1-3 29,4 83,4 367,8 529 892,9 830,7 1 058,7 1 136,0 1 361,3 29,4 

0,5-1 11,5 29,5 60,4 207,9 343,8 672,7 644,6 904,6 1027 11,5 
-0,5 35,2 65,7 122 293,2 943,9 1 646,5 1 918,3 2 519,4 2 397,9 35,2 

 
Tabell 2. Andel koks (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 12. Fraktioner mindre än 10 mm 
innehåller också omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0 
40-64 98,4 100 53,9 45,4 96,0 99,5 100 86,1 100 98,4 
20-40 93,2 100 77,2 64,6 85,1 96,5 90,4 87,8 96,3 93,2 
+ 20 88,3 78,6 62,0 46,9 64,1 71,3 70,1 72,6 78,9 88,3 

10-20 81,7 72,4 67,8 46,3 45,0 61,8 62,2 67,0 69,0 81,7 
5-10 48,5 6,3 30,6 31,0 29,5 28,3 35,1 50,0 49,0 48,5 
3-5 7,5 4,2 11,7 21,7 29,5 33,3 40,9 45,2 38,4 7,5 
1-3 5,1 3,8 10,8 13,2 27,8 30,4 34,6 41,7 37,2 5,1 

 
Tabell 3. Andel magnetiskt (%) i magnetdraget material för borrkärna forma 12. Fraktioner mindre än  
10 mm innehåller också omagnetiskt material som slagg och slaggbildare. 
Avstånd 
fr. forma  
Fraktion 
(mm) 

0 -
0,25 

 
(m) 

0,25-
0,50 

 
(m) 

0,5-
0,75 

 
(m) 

0,75-
1,0 

 
(m) 

1,0-
1,25 

 
(m) 

1,25-
1,5 

 
(m) 

1,5-
1,75 

 
(m) 

1,75-
2,0 

 
(m) 

2,0-
2,25 

 
(m) 

2,25-
2,5 

 
(m) 

+76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
64-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40-64 1,6 0 46,1 54,6 4,0 0 0 13,9 0 1,6 
20-40 6,8 0 22,8 35,4 14,9 1,9 8,5 12,2 3,7 6,8 
+ 20 5,8 0 23,8 41,1 10,7 1,2 6,2 12,6 2,6 5,8 

10-20 18,3 27,6 32,2 52,9 49,9 31,5 37,3 33,0 31,0 18,3 
5-10 51,5 93,7 69,4 69,0 70,5 71,7 64,9 50,0 51,0 51,5 
3-5 92,5 95,8 88,3 78,3 70,5 66,7 59,1 54,8 61,6 92,5 
1-3 94,9 96,2 89,2 86,8 72,2 69,6 65,4 58,3 62,8 94,9 

 
Tabell 4. Andel fines (-0,5 mm) samt fraktionen 0,5-1,0 mm för borrkärna forma 12. Allt invägt material  
i alla fraktioner finns med vid beräkningen, d v s både koks, slagg och magnetiskt material. 
Avstånd från 

forma (m) 
0,00 –
0,25 

0,25-
0,50 

0,5-
0,75 

0,75-
1,0 

1,0-
1,25 

1,25-
1,5 

1,5-
1,75 

1,75-
2,0 

2,0-
2,25 

2,25-
2,5 

Andel fines 
-0,5 mm (%) 0,8 1,1 1,5 3,0 9,3 15,8 17,9 21,9 18,7 0,8 

Andel 0,5-1,0 
mm (%) 0,3 0,5 0,7 2,1 3,4 6,5 6,0 7,9 8,0 0,3 
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+20 mm koks     Bilaga 5 
 
Röntgenanalys, XRF 
 
Tabell 1. XRF-analys +20 mm koks för borrkärna forma 1. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 1,90 1,49 5,96 0,012 0,30 3,46 0,49 0,02 0,09 0,36 14,77 
0,25-0,5 4,19 0,79 3,61 0,013 0,18 2,24 0,03 0,02 0,04 0,49 13,31 
0,5-0,75 2,78 1,60 4,39 0,013 0,23 3,69 0,00 0,02 0,04 0,32 4,19 
0,75-1,0 1,91 3,00 5,11 0,013 0,39 4,23 0,11 0,02 0,09 0,22 15,73 
1,0-1,25 1,96 2,69 4,42 0,022 0,36 3,13 0,87 0,04 0,21 0,20 14,59 
1,25-1,5 1,10 2,14 5,43 0,027 0,26 2,77 1,15 0,76 3,33 0,14 17,45 
1,5-1,75 0,44 2,76 5,08 0,014 0,27 2,40 0,45 1,03 5,43 0,11 18,05 
1,75-2,0 0,28 8,97 4,40 0,013 0,22 1,99 0,64 0,90 4,16 0,09 21,67 
2,0-2,25 0,44 0,19 5,45 0,021 0,34 2,49 0,17 1,07 4,14 0,11 14,44 
2,25-2,5 0,52 0,57 5,35 0,017 0,34 2,63 0,29 0,85 3,47 0,12 14,22 
2,5-2,75 0,66 0,64 5,68 0,025 0,35 2,58 0,28 0,81 3,16 0,13 14,43 

 
Tabell 2. XRF-analys +20 mm koks för borrkärna forma 8. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 2,43 1,19 4,45 0,012 0,26 2,76 0,27 0,04 0,19 0,27 12,79 
0,25-0,5 4,83 0,88 2,75 0,010 0,19 2,06 0,06 0,02 0,08 0,25 13,12 
0,5-0,75 2,30 1,35 3,16 0,011 0,28 3,72 0,00 0,02 0,06 0,22 11,98 
0,75-1,0 1,72 2,55 4,27 0,013 0,34 3,14 1,49 0,11 0,31 0,35 14,88 
1,0-1,25 0,73 0,33 5,44 0,020 0,33 2,63 0,57 0,81 2,28 0,16 13,46 
1,25-1,5 0,44 0,29 5,39 0,021 0,36 2,61 0,44 0,79 2,53 0,16 13,03 
1,5-1,75 0,65 0,69 5,46 0,020 0,35 2,59 0,58 0,75 2,26 0,14 13,59 
1,75-2,0 0,77 0,75 5,59 0,020 0,35 2,58 0,55 0,72 2,42 0,16 14,06 
2,0-2,25 0,82 1,25 5,71 0,021 0,32 2,56 0,69 0,63 2,15 0,15 14,52 
2,25-2,5 0,64 1,55 5,91 0,021 0,34 2,62 0,77 0,64 2,22 0,16 14,98 
2,5-2,75 0,89 1,66 5,75 0,023 0,34 2,57 0,77 0,63 2,20 0,16 15,20 

 
Tabell 3. XRF-analys +20 mm koks för borrkärna forma 12. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 2,25 0,53 5,09 0,011 0,28 2,97 0,20 0,02 0,13 0,25 12,58 
0,25-0,5 2,13 1,66 4,88 0,014 0,32 3,45 0,41 0,02 0,12 0,23 14,01 
0,5-0,75 1,79 2,01 4,40 0,014 0,34 3,20 1,22 0,04 0,24 0,25 14,11 
0,75-1,0 1,20 0,81 4,35 0,017 0,30 2,66 1,24 0,40 1,10 0,19 12,65 
1,0-1,25 0,57 0,38 5,40 0,019 0,36 2,60 0,59 0,77 1,86 0,16 12,76 
1,25-1,5 0,73 0,86 5,36 0,021 0,37 2,72 0,71 0,69 1,76 0,16 13,53 
1,5-1,75 0,68 0,74 5,24 0,019 0,43 2,66 0,74 0,62 1,68 0,16 13,06 
1,75-2,0 0,69 1,60 5,16 0,019 0,34 2,51 1,10 0,50 1,43 0,16 13,63 
2,0-2,25 1,20 11,70 8,86 0,018 0,42 2,58 3,16 0,16 0,42 0,18 29,00 
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+20 mm koks     Bilaga 6 
 
Inneboende fukt, flykthalt, askhalt och svavel (S-LECO) 
 
Tabell 1. +20 mm koks för borrkärna forma 1. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 0,08 0,3 19,4 0,17 
0,25-0,5 0,09 0,5 17,0 0,24 
0,5-0,75 0,07 0,6 15,8 0,30 
0,75-1,0 0,11 0,6 17,9 0,43 
1,0-1,25 0,14 0,3 18,3 0,43 
1,25-1,5 0,23 0,7 29,6 0,37 
1,5-1,75 0,33 3,2 27,5 0,38 
1,75-2,0 0,19 6,2 42,0 0,34 
2,0-2,25 0,19 1,0 19,4 0,42 
2,25-2,5 0,21 0,7 20,3 0,42 
2,5-2,75 0,37 1,2 19,4 0,41 

 
Tabell 2. +20 mm koks för borrkärna forma 8. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 0,10 0,6 17,3 0,28 
0,25-0,5 0,09 0,3 19,1 0,23 
0,5-0,75 0,10 0,7 14,1 0,34 
0,75-1,0 0,14 0,2 23,6 0,43 
1,0-1,25 0,07 0,7 18,0 0,40 
1,25-1,5 0,13 0,8 17,3 0,41 
1,5-1,75 0,09 0,7 17,3 0,43 
1,75-2,0 0,11 0,8 19,2 0,42 
2,0-2,25 0,11 0,6 19,6 0,41 
2,25-2,5 0,13 0,7 19,0 0,42 
2,5-2,75 0,19 0,9 21,5 0,43 

 
Tabell 1. +20 mm koks för borrkärna forma 12. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 0,17 0,4 12,7 0,33 
0,25-0,5 0,08 0,2 19,4 0,39 
0,5-0,75 0,09 0,3 15,7 0,37 
0,75-1,0 0,11 0,3 16,8 0,43 
1,0-1,25 0,15 0,5 17,2 0,47 
1,25-1,5 0,17 0,8 18,3 0,46 
1,5-1,75 0,11 0,5 16,7 0,49 
1,75-2,0 0,14 0,6 17,5 0,42 
2,0-2,25 0,92 2,0 58,8 0,53 
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5-10 mm koks och slagg/slaggbildare    Bilaga 7 
 
Röntgenanalys, XRF 
 
Tabell 1. XRF-analys 5-10 mm koks och slagg/slaggbildare för borrkärna forma 1. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 - - - - - - - - - - - 
0,25-0,5 - - - - - - - - - - - 
0,5-0,75 2,69 2,13 3,09 0,012 0,25 3,67 0,02 0,02 0,04 0,30 13,26 
0,75-1,0 2,20 3,65 3,18 0,013 0,36 3,99 0,11 0,03 0,13 0,23 14,68 
1,0-1,25 - - - - - - - - - - - 
1,25-1,5 0,54 6,93 7,39 0,008 0,32 3,29 3,52 0,64 1,74 0,20 24,66 
1,5-1,75 0,42 3,28 8,44 0,009 0,31 3,09 2,59 1,60 4,20 0,28 24,25 
1,75-2,0 0,54 2,17 6,17 0,011 0,25 2,68 0,94 1,33 5,15 0,17 19,53 
2,0-2,25 0,47 1,90 5,26 0,018 0,28 2,48 0,36 0,95 4,08 0,11 15,96 
2,25-2,5 0,65 0,97 5,25 0,019 0,31 2,47 0,41 0,81 3,40 0,12 14,54 
2,5-2,75 1,16 1,27 5,88 0,020 0,29 2,83 0,56 0,67 2,86 0,13 16,05 

 
Tabell 2. XRF-analys 5-10 mm koks och slagg/slaggbildare för borrkärna forma 8. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 - - - - - - - - - - - 
0,25-0,5 1,24 1,94 3,27 0,013 0,30 3,12 0,85 0,03 0,20 0,27 11,63 
0,5-0,75 - - - - - - - - - - - 
0,75-1,0 1,51 3,48 3,29 0,012 0,32 2,94 2,28 0,16 0,48 0,27 15,23 
1,0-1,25 0,86 2,51 5,31 0,015 0,28 2,62 2,51 0,55 1,52 0,24 16,66 
1,25-1,5 0,52 5,13 7,57 0,014 0,27 2,70 3,56 0,58 1,44 0,27 22,15 
1,5-1,75 0,55 7,00 8,62 0,014 0,24 2,75 3,96 0,50 1,18 0,24 25,20 
1,75-2,0 0,61 4,91 6,96 0,017 0,23 2,63 2,51 0,51 1,48 0,21 20,22 
2,0-2,25 0,73 6,43 6,16 0,020 0,25 2,56 2,18 0,47 1,48 0,19 20,68 
2,25-2,5 0,77 2,83 5,65 0,023 0,30 2,57 1,43 0,54 1,88 0,16 16,35 
2,5-2,75 1,59 3,28 5,94 0,022 0,30 2,65 1,47 0,51 1,73 0,17 18,19 

 
Tabell 3. XRF-analys 5-10 mm koks och slagg/slaggbildare för borrkärna forma 12. 

Ämne Fe CaO SiO2 P2O5 S Al2O3 MgO Na2O K2O TiO2 Sum 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 1,54 2,00 3,76 0,012 0,32 2,94 0,51 0,03 0,13 0,29 12,03 
0,25-0,5 - - - - - - - - - - - 
0,5-0,75 1,88 3,10 2,77 0,012 0,33 2,98 1,28 0,02 0,17 0,23 13,42 
0,75-1,0 1,81 2,77 2,65 0,013 0,26 2,50 2,09 0,11 0,45 0,21 13,53 
1,0-1,25 0,66 5,70 7,38 0,015 0,27 2,70 4,00 0,51 0,96 0,27 22,62 
1,25-1,5 0,60 5,08 6,74 0,014 0,28 2,64 2,88 0,49 1,14 0,21 20,20 
1,5-1,75 0,79 1,99 4,53 0,018 0,31 2,43 1,65 0,41 1,25 0,16 13,72 
1,75-2,0 0,99 2,20 4,64 0,018 0,31 2,48 1,67 0,40 1,21 0,16 14,36 
2,0-2,25 2,25 6,84 5,89 0,019 0,31 2,37 2,04 0,26 0,72 0,17 21,69 
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5-10 mm koks och slagg/slaggbildare    Bilaga 8 
 
Inneboende fukt, flykthalt, askhalt och svavel (S-LECO) 
 
Tabell 1. Borrkärna forma 1.  
Koks och slagg/slaggbildare i fraktionen 5-10 mm. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 0,20 0,4 15,1 0,25 
0,25-0,5 0,18 0,6 11,9 0,28 
0,5-0,75 0,30 0,9 14,3 0,27 
0,75-1,0 0,07 0,5 17,2 0,40 
1,0-1,25 0,05 0,1 29,4 0,65 
1,25-1,5 0,23 1,2 33,5 0,41 
1,5-1,75 0,53 2,1 37,7 0,41 
1,75-2,0 0,45 2,3 30,2 0,37 
2,0-2,25 0,21 0,8 21,9 0,37 
2,25-2,5 0,22 2,1 22,2 0,38 
2,5-2,75 0,48 1,3 26,5 0,37 

Tabell 2. Borrkärna forma 8. 
Koks och slagg/slaggbildare i fraktionen 5-10 mm. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 - - - - 
0,25-0,5 0,15 0,8 17,7 0,35 
0,5-0,75 0,09 0,8 14,7 0,38 
0,75-1,0 0,14 0,1 23,4 0,35 
1,0-1,25 0,16 0,6 26,5 0,43 
1,25-1,5 0,15 0,4 48,8 0,46 
1,5-1,75 0,13 0,2 53,5 0,42 
1,75-2,0 0,16 0,5 34,4 0,39 
2,0-2,25 0,18 0,7 33,6 0,35 
2,25-2,5 0,23 0,7 34,3 0,39 
2,5-2,75 0,13 0,6 23,9 0,38 

Tabell 1. Borrkärna forma 12. 
Koks och slagg/slaggbildare i fraktionen 5-10 mm. 

Analys I:Fukt Flykt Aska S 
Avstånd 
fr. forma 

(m) 
(vikt-%) (vikt-%) (vikt-%) (vikt-%)

0-0,25 0,07 0,7 14,5 0,34 
0,25-0,5 0,07 0,6 13,2 0,35 
0,5-0,75 0,07 0,3 23,2 0,49 
0,75-1,0 0,07 0,2 27,8 0,43 
1,0-1,25 0,06 0,2 37,6 0,45 
1,25-1,5 0,08 0,3 38,1 0,49 
1,5-1,75 0,14 0,7 24,9 0,39 
1,75-2,0 0,07 0,3 19,7 0,27 
2,0-2,25 0,52 1,3 37,3 0,40 
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Fines -0,5 mm     Bilaga 9 
 
Tabell 1. Borrkärna forma 1. Fines innehåller koks, kol, slagg/slaggbildare och järn. 
Ämne Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C leco S leco

Avst. 
från 

forma 
(m) 

Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt%

0-0,25 29,76 4,13 13,39 0,23 0,10 7,38 1,45 0,13 0,65 0,27 1,73 0,08 -27,8 39,4 0,62
0,25-
0,5 35,55 4,59 15,97 0,19 0,11 5,50 1,75 0,05 0,28 0,44 2,78 0,11 -17,3 43,9 0,34
0,5-
0,75              43,1 0,51
0,75-
1,0              39,7 0,99
1,0-
1,25              52,7 0,76
1,25-
1,5 22,66 11,93 10,46 0,43 0,11 4,59 5,34 0,65 1,47 0,73 1,22 0,16 -30,4 43,1 0,50
1,5-
1,75 21,62 9,87 11,89 0,39 0,07 4,91 5,85 2,60 4,99 0,46 1,15 0,11 -26,7 35,2 0,40
1,75-
2,0 21,32 13,26 12,57 0,42 0,07 4,70 6,28 2,57 4,32 0,53 1,23 0,07 -23,4 32,9 0,40
2,0-
2,25 15,19 16,79 11,51 0,32 0,09 4,52 4,77 0,96 2,13 0,70 0,94 0,16 -35,3 43,7 0,68
2,25-
2,5 14,64 24,40 11,55 0,31 0,12 4,24 5,23 0,39 1,15 0,82 0,99 0,36 -29,4 37,1 0,75
2,5-
2,75 17,40 23,12 10,68 0,33 0,13 4,00 4,63 0,28 0,98 0,91 0,95 0,62 -28,4 35,1 0,59
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Fines -0,5 mm     Bilaga 10 
 
Tabell 2. Borrkärna forma 8. Fines innehåller koks, kol, slagg/slaggbildare och järn. 
Ämne Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C 

leco 
S leco

Avst. 
från 

forma 
(m) 

Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt%

0-0,25 27,62 4,26 10,52 1,43 0,08 6,76 1,98 0,06 0,31 0,35 1,43 0,11 -33,1 43,2 0,52
0,25-
0,5 29,07 4,47 9,56 0,65 0,07 4,61 1,43 0,03 0,13 0,30 0,90 0,10 -36,1 47,0 0,28
0,5-
0,75              46,6 0,40
0,75-
1,0              52,1 0,57
1,0-
1,25              57,9 0,46
1,25-
1,5 14,30 12,50 9,42 0,36 0,12 5,17 6,77 0,35 0,88 0,70 1,38 0,19 -42,2 50,9 0,54
1,5-
1,75 11,31 26,36 15,30 0,30 0,15 6,61 9,13 0,21 0,56 1,02 1,57 0,19 -22,5 29,2 0,83
1,75-
2,0 10,68 34,79 18,77 0,50 0,20 6,68 11,11 0,11 0,30 1,36 2,12 0,20 -8,5 14,8 0,64
2,0-
2,25 11,62 37,26 18,21 0,56 0,19 5,83 10,80 0,05 0,24 1,40 1,99 0,25 -6,5 13,1 0,54
2,25-
2,5 10,99 34,27 17,16 0,31 0,16 5,93 9,54 0,09 0,38 1,09 1,63 0,42 -13,2 20,1 0,75
2,5-
2,75 13,49 29,62 15,32 0,36 0,16 5,50 8,30 0,09 0,44 1,13 1,52 0,87 -17,3 24,2 0,63

 
Tabell 3. Borrkärna forma 12. Fines innehåller koks, kol, slagg/slaggbildare och järn. 
Ämne Fe CaO SiO2 MnO P2O5 Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Cr2O3 GLF C 

leco 
S leco

Avst. 
från 

forma 
(m) 

Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt% Vikt%

0-0,25 24,87 7,97 11,93 0,36 0,09 7,67 2,99 0,07 0,40 0,34 1,25 0,07 -31,2 40,9 0,42
0,25-
0,5 32,11 7,49 11,98 0,24 0,10 7,65 2,78 0,03 0,17 0,33 1,24 0,08 -21,9 37,3 0,63
0,5-
0,75 27,35 8,64 12,07 0,29 0,10 6,31 2,97 0,03 0,16 0,38 0,97 0,07 -28,8 43,2 0,85
0,75-
1,0 23,41 5,97 6,88 0,28 0,10 4,04 4,15 0,06 0,23 0,63 1,51 0,07 -42,5 54,1 0,48
1,0-
1,25 14,30 20,52 12,39 0,35 0,14 5,70 8,37 0,14 0,33 0,97 1,75 0,09 -28,7 37,8 0,82
1,25-
1,5 10,77 31,03 17,15 0,33 0,14 6,93 10,14 0,11 0,25 0,87 1,79 0,09 -15,7 22,7 0,94
1,5-
1,75 10,71 30,59 17,19 0,20 0,13 6,87 9,72 0,07 0,26 0,81 1,39 0,15 -17,2 24,3 1,03
1,75-
2,0 9,40 31,13 17,16 0,16 0,13 6,32 9,16 0,07 0,27 0,85 1,14 0,37 -19,7 26,0 0,96
2,0-
2,25 9,57 29,81 15,67 0,22 0,10 5,48 8,16 0,08 0,31 0,69 1,19 0,51 -24,0 26,1 0,65
2,25-
2,5 24,87 7,97 11,93 0,36 0,09 7,67 2,99 0,07 0,40 0,34 1,25 0,07 -31,2 40,9 0,42
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Diffraktionsmönster, XRD. Manuell provtagning i forma.   Bilaga 11 
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Diffraktionsmönster, XRD. Koksborrning i forma.   Bilaga 12 
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