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Sammanfattning
På SSAB EMEA i Luleå tillverkas stål baserat på pellets från LKAB i Malmberget  och i 
mindre utsträckning LKAB i Kiruna. I framtiden ändras förhållandet och Kiruna blir den 
större leverantören. Pellets från Kiruna skiljer sig från motsvarigheten i Malmberget genom 
en högre fosforhalt, även kolpulver och koks som används vid nedsmältning av pellets 
kommer att ha en högre fosforhalt. Detta kommer att leda till en stigande fosforhalt i råjärn 
vilket i sin tur medför ett försvårande av fosforreningen på SSAB. Verket har för närvarande 
ingen praxis för hantering av de ökade mängderna fosfor.

Den vedertagna uppfattningen är att  en god raffinering av föroreningar, som fosfor, till stor 
del åstadkoms genom slagg. Därför är ett  förslag till förbättring av fosforreningen en 
modifiering av slaggen. Detta kan göras genom att inte tillsätta dolomitkalk vid LD-
konvertern. Dolomitkalk tillsätts i dag på SSAB för att  minska på slitaget av LD-konverterns 
infodring som består av MgO. MgO har en tendens att lösas ut i slaggen och metoden att 
förhindra detta är att mätta slaggen med MgO genom tillsättning av dolomitkalk. 
Tillsättningen av dolomitkalk kan dock påskynda bildandet av trikalciumsilikater, 3CaO·SiO2, 
vilket i teorin hämmar upplösningen av kalk.

Detta examensarbete är gjord för att undersöka dolomitkalkens inverkan på fosforreningen 
genom att  utesluta dess tillsats vid LD-konvertern. Målet med arbetet var att få en klar bild på 
hur fosforreningen blev och att det sedan kan bli en praxis att rena stålet från P utan 
dolomitkalk i stålsorter som kräver låg P-halt.

På SSAB används ett datasystem som beräknar en modell för hur råjärnet ska blåsas.  
Personalen använder detta som riktlinje på hur mycket kalk och dolomitkalk som ska 
tillsättas. Under examensarbetes gång gjordes två olika försök. I ett av försöken togs 
dolomitkalken bort från denna beräkning och systemet fick beräkna en modell där de beställda 
kraven nåddes utan dolomitkalk. Det andra försöket innebar en kontrollerad blåsning där vissa 
parametrar fastställdes i förväg, så som hur mycket kalk och dolomitkalk som ska tillsättas i 
referenserna och sedan hur mycket kalk ska tillsättas i försöken utan dolomitkalk. Under 
försöken var en önskan att  se fosforfördelningens beteende under hela blåsningen och därför 
togs prover under själva blåsningen.

Resultatet visade att borttagande av dolomitkalk vid LD-konvertern bidrog till en förbättrad 
fosforfördelning men en kontrollerad blåsningsmetod måste utvecklas för att det ska ge en 
tydlig effekt. Det har också visats att en hög FeO-halt i slaggen, hög basicitet och en låg 
ståltemperatur bidrar till en god fosforrening.

Av resultaten att döma erhålls en marginellt förbättrad fosforrening genom att utesluta 
dolomitkalken från blåsningsförloppet av råjärnet. Resultatet innebar en förbättring men med 
en relativt stor spridning. En bättre utformad blåsningsmetod borde utvecklas för att kunna se 
en tydligare förbättring.
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Abstract
At SSAB EMEA in Luleå steel is manufactured mainly based on pellets from LKAB, 
Malmberget but a small part is from Kiruna. But in the future, the majority of the pellets will 
come from Kiruna instead of Malmberget. What distinguishes these two kinds of pellets from 
each other is that the pellet from Kiruna has higher phosphorus content. Coal and coke used in 
smelting the pellets will also have a higher level of phosphorus. This will contribute that the 
phosphorus content in pig iron will rise which will make phosphorus removal at SSAB more 
difficult because the company doesn’t have a practice in dealing with the new amounts of 
phosphorus.

A common knowledge is that a good refining of impurities is to a large part due of the slag.  
Therefor when it  comes to improving dephosphorization there is a proposal to modify the slag 
slag benefiting removal of phosphor. This can be done by  not adding dolomitic lime at LD 
converter. Dolomitic lime is added today at SSAB to reduce the wear of the LD converter 
linings composed of MgO. MgO from the linings has a tendency to dissolve in the slag and a 
method to prevent this is to saturate the slag with MgO by the addition of dolomitic lime. But 
the adding of dolomitic lime hastens the formation of tricalciumsilikates, 3CaO·SiO2 which 
inhibits the dissolve of lime.

This thesis purpose was to investigate the dolomitic lime effect on dephosphorization by 
excluding it  in the LD process. The goal with this work was to get a clear picture of the 
dephosphorization without the dolomitic lime and then based from this report develop  a 
praxis for depshosphorization on steel grade that demands low phosphor. 

At SSAB a computer system is used to calculate a model on how the pig iron should be 
treated as for example how much lime and dolomitic lime must be added to reach the 
demands. During this thesis two different trials were done. The first  trial in which dolomitic 
lime was removed from the computer system and the system calculated a model where the 
ordered requirements were met without adding dolomitic lime. The second trail was with a 
controlled blowing in which certain parameters were established in advance, for example the 
amount lime and dolomitic lime in the reference samples and then the amount lime in the trial 
samples. During the trials there were a desire to see the phosphorus behaviour during the 
entire blow, so samples were taken during the blowing as well as after.

The results showed that the removal of dolomitic lime at LD converter contributed to 
improved phosphorus distribution but a controlled blowing method must be developed for it 
to have a clear impact. It  has also been shown that a high FeO content in slag, high basicity 
and a low steel temperature contributes to a good phosphorus removal.

By the results there is a marginal improvement of the dephosphorization by removing the 
dolomitic lime in the blowing of the pig iron. But the improvement came with a relativity 
large distribution and a more designed method to blow the pig iron must be developed to see a 
clearer improvement.

vii



Innehållsförteckning
1. ..................................................................................................................................Inledning 1

1.1. ...........................................................................................................................Bakgrund 1

1.2. ....................................................................................................................Syfte och mål 1

2. ....................................................................................Processbeskrivning över SSAB, Luleå 2

2.1. ................................................................................................................Kokstillverkning 2

2.2. ....................................................................Reducering av järnmalmen i form av pellets 2

2.3. ......................................................................................................................Svavelrening 3

2.4. ....................................................................................................................LD-processen 3

2.5. ................................................................................................................Skänkmetallurgi 6

2.6. ...................................................................................................................Stränggjutning 7

3. .........................................................................................................................Litteraturstudie 8

3.1. ............................................................................................Begreppsförklaring för slagg 8

3.2. ............................................................................................Slaggbildning under blåsning 9

3.3. ................................................................................................CaO-FeO-SiO2 systemet 12

3.4. ....................................................................................................................Fosforrening 14

3.5. .............................................................................................................Infodringsslitage 20

4. ......................................................................................................Metod och genomförande 25

4.1. ............................................................................................................................Minitab 25

4.2. ...............................................................................................................Försöksmetoder 25

4.3. .....................................................................................................................Provtagning 26

4.4. .................................................................................................Analysering av proverna 27

5. ..........................................................................................................Resultat och diskussion 29

5.1. .............................................................................................Fosforhalten i stålet ”idag” 29

5.2. ....................................................................................................Resultat från förprovet 33

5.3. ........................................................................................Referensresultat för försök #1 38

5.4. ........................................................................Resultat av försökschargerna i försök #1 42

5.5. ........................................................................................Referensresultat för försök #2 46

5.6. ........................................................................Resultat av försökschargerna i försök #2 49

5.7. ......................................................................MgO och dess influens på fosforreningen 52

5.8. ..............................................................................................................Fosforfördelning 55

5.9. .................................................................................................................Begränsningar 55

viii



6. ................................................................................................................................Slutsatser 56

7. ......................................................................................................................Framtida arbete 57

8. ..............................................................................................................................Referenser 58

Bilaga A: Materialföreskrift för Bränd Kalk och Dolomitkalk...........................................60-61

Bilaga B: Modell ekvationer för att beräkna fosforfördelningen.............................................62

Bilaga C: Parametrar för 3:e försöket av användande av specialsonderna............................63

Bilaga D: Resultat från försök #1........................................................................................64-78

Bilaga E: Resultat från försök #2........................................................................................79-82

ix



1 Inledning
Här kommer bakgrund, mål och syfte till detta examensarbete presenteras.

1.1 Bakgrund
SSAB i Luleå, tillverkar stål baserat på malmpellets från LKAB i Malmberget och delvis på 
pellets från LKAB i Kiruna. I framtiden kommer den större delen av pelletsen att  levereras  
från Kiruna. Detta leder till att fosforhalten kommer stiga i råjärnet då pellets från Kiruna har 
en högre halt fosfor än pellets från Malmberget. 

Även den koks och kolpulver som används vid reduktion av järnmalmen i masugnen kommer 
bidra till en höjning av fosforhalten i råjärnet.

Sammanfattat kommer fosforhalten i råjärnet som går in i stålverket att öka (>0,45 %P) vilket 
bidrar till att fosforreningen försvåras. Konsekvensen blir att kundens krav blir svårare att 
uppnå (<0,1 %P).

Linz-Donawitz processen, även kallad LD-processen, genomförs genom att blåsa syrgas och  
tillsätta  kalk och dolomitkalk som slaggbildare. Detta renar råjärnet på kol, fosfor och andra 
föroreningar. För att  få en bra fosforrening i LD-processen är en bra slaggbildning en viktig 
faktor. En bra slaggbildning i sin tur beror på olika faktorer:

a. Tillsatsen av slaggbildare som huvudsakligen består av bränd kalk och dolomitkalk. 
Hur mycket slaggbildare, bestäms främst av halten kisel, Si, i råjärnet.  Kvantiteterna 
av tillsatserna beräknas i en värme- och massbalans.

b. Tillsättningsmetoden av slaggbildare.

c. Syrgaslansens position i jämförelse med stålbadet under olika tidsperioder i 
blåsningsförloppet. 

d. Sluttemperaturen vid LD-konvertern.

Dolomitkalken tillsätts idag främst för att minska slitaget  på teglet i LD-konvertern men en 
för hög tillsats försämrar fosforreningen genom att trikalciumsilikat, 3CaO·SiO2, bildas 
tidigare och hämmar upplösningen av kalk. En för låg tillsats av dolomitkalken sänker dock 
livslängden på teglet genom att MgO från infodringen löses upp i slaggen. Mer om detta 
kommer tas upp i kapitel 3.3 och 3.6.

Då en bra fosforrening beror på slaggens egenskaper som i sin tur beror främst på 
slaggbildningen, vill SSAB undersöka hur en förändring i tillsatserna av slaggbildare kan 
påverka fosforreningen. Främst önskas en högre förståelse för hur borttagande av dolomitkalk 
påverkar fosforrening. 

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att genom provtagning och analyser undersöka 
dolomitkalkens inverkan på fosforreningen vid LD-processen på SSAB EMEA i Luleå.

Inledning
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2 Processbeskrivning över SSAB, Luleå
I detta kapitel kommer en kort beskrivning över verksamheten på SSAB, Luleå, presenteras. 
Detta för att få en bredare bild av hur processlinjen ser ut, från tillverkningen av råjärn till 
färdiga ämnen.

Detta examensarbete utreder främst dolomitkalken som slaggbildare och dess inverkan på 
fosforreningen och infodringen i LD-konvertern. Därför kommer detta kapitel beskriva LD-
processen mer noggrant men processerna innan och efter kommer även de att kort beskrivas. 
Figur 2.1 nedan visar hela produktionslinjen vid SSAB i Luleå, från leverans av pellets och 
koks till färdiggjutna ämnen.

Figur 2.1 Produktionslinjen på SSAB, Luleå. [1]

2.1 Kokstillverkning 
Vid tillverkning av råjärn använder SSAB sig av både koks och kolpulver. Dessa två tillsatser 
är i masugnen s.k. reduktionsmedel. Koksen tillverkas i koksverket (se Figur 2.1a) som består 
av ett antal höga, smala ugnar. Processen koksning genomförs genom torrdestillation, dvs. 
stenkolen förbränns utan tillgång till syre. Denna process genomförs i ca 18 h med en 
temperatur på över 1000 °C  för att  sedan släckas med vatten och transporteras till masugnen. 
75 % omvandlas till koks och resterande 25 % blir gas [1].

2.2 Reducering av järnmalmen i form 
av pellets

Det är i masugnsprocessen, se Figur 2.1b och 2.2, 
som malmen från LKAB (Figur 2.1g), i form av 
pellets, reduceras och smälts ned. Pellets tillsammans 
med koks (reduktionsmedel), kalk och andra 
tillsatsämnen (slaggbildare) tillsätts i kontinuerliga 
lager i masugnen. Pellets reduceras långsamt till järn, 
Fe, och faller ner i masugnen. Ju längre ner 
materialet faller desto varmare blir temperaturen 
vilket leder till att materialet smälts och bildar råjärn. 
Då råjärnet droppat ned till botten av masugnen 
tappas den över till en s.k. torpedo-vagn och har då 
en temperatur på ca 1500°C. Torpedo-vagnen körs 
sedan vidare till svavelreningen, den första 
processen i stålverket [1].

Processbeskrivning
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Figur 2.2 Masugnen. [1]
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2.3 Svavelrening
Som namnet på processen indikerar raffineras råjärnet från svavel i 
svavelreningen. I detta steg injiceras kalciumkarbid i råjärnet genom 
att en lans sänks ned i smältan, Figur 2.3. Svavlet i råjärnet reagerar 
med kalciumet och binds till slaggen. I detta steg bestäms vilken 
svavelhalt chargen ska nå för att  klara kundens krav. Slaggen som 
bildas skrapas av och blir en restprodukt [2].

2.4 LD-processen
Omkring 60-70% av ståltillverkningsindustrin i väst använder sig av 
syrgasprocessen. Då syrgasprocessen sker genom toppblåsning 
refererar det till den s.k. Linz-Donawitz eller LD-process som började 
tillämpas på slutet av 40-talet.

Formen på konvertern är en cylinder med en konisk topp och sfärisk 
botten gjord av stål. Insidan på konvertern består av två lager av 
infodring, Figur 2.4:

Bakfoder bestående av magnesit, MgO

Slitfoder bestående av kolmagnesit (tjärbunden)

Konvertern är konstruerad för att kunna vickas och detta underlättar tillsats av skrot och 
råjärn. Vickning möjliggör även tappning av råstål och slagg efter blåsning. Volymen på 
konvertern är mellan 7 till 12 ggr större än volymen av råjärnet  som ska behandlas. Detta för 
att  kunna kvarhålla metallprojektiler vid blåsningen och 
även slaggen under skumbildning. Ovanför konvertern 
hänger syrgaslansen som sänks ned vid blåsning. I 
botten av konvertern finns det s.k. spolningsstenar för 
bottenspolning av inert gas (Ar/N2) [3].

Då råjärnet  ständigt är i kontakt med koks i masugnen är 
det oundvikligt att kol löses in i råjärnet till en 
mättnadsnivå. Även andra ämnen, som Si, löses in i 
råjärnet fast till en mindre mängd.

LD-processens huvuduppgift är att tillverka råstål av 
råjärn genom att sänka den inlösta kolhalten i råjärnet. 
Metoden går ut på att blåsa ren syrgas genom en lans på 
råjärnet för att oxidera kolet i råjärnet till koloxid. När 
önskad kolhalt, beroende på stålsort, i metallbadet nåtts 
stoppas blåsningen. Oxidationen av kolet kallas för 
färskning och sker enligt reaktion 2.1 och 2.2 [4] [5]:

[C] + 1/2 O2(g) → CO(g) Reaktion 2.1

[C] + [O] → CO(g) Reaktion 2.2

Processbeskrivning
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Figur 2.3 Svavelrening. 
[1]

Figur 2.4 Syrgasprocessen, 
toppblåsning av O2 med  
bottenspolning av inert gas (Ar/N2). 
[3]



Råjärn med en temperatur av ca 1400°C konverteras till råstål med en temperatur av ca 
1650-1700°C genom en exotermisk reaktion av olika grundämnen (C, Si, P, V, S, Mn) inlöst  i 
råjärnet. Ingen extern tillförsel av värme behövs då oxidationen av metalloiderna genererar 
värmen. Reaktionen är så exotermisk att det krävs en kylning av processen som kommer i 
form av tillsats av skrot i konvertern innan råjärnet chargeras in i konvertern. Kylning kan 
även åstadkommas genom tillsättning av malm (pellets) och/eller rådolomit. Tillsättning av 
malm görs innan blåsningen och/eller under hela blåstiden medan rådolomiten tillsätts i slutet 
av blåsningen och efter. I Figur 2.5 visas ett exempel på ett tillsatsprogram under 
blåsningsförloppet, från tillsättning av kylmedel och slaggbildningsmedel före blåsning till 
kylmedel efter blåsning. Kalk och dolomit är tillsatser för slaggbildning. Dolomiten tillsätts 
främst för att förhindra upplösningen av MgO från infodringen till slaggen. Under 
blåsningens gång kommer kolet, C, i råjärnet reagera med syre, O2(g), och bilda kolmonoxid, 
CO(g), enligt Reaktion 2.1 samt en mindre mängd koldioxid, CO2. Resterande metalloider 
kommer att tas upp i slaggen [5] [6].

Figur 2.5 Exempel på tillsatsprogram och lansprogram under blåsningsförloppet. [4]

På SSAB har varje konverter två syrgaslansar, av vilken en står på ”stand-by”. Lansarna är 
vattenkylda och den nedre delen av lansen, dysan, är tillverkad av koppar. Detta gör att dysan 
får en relativt låg temperatur trots den höga temperaturen i omgivningen pga. kombinationen 
av kopparens höga värmeledningsförmåga och vattenkylningen. Dysan består av fyra hål där 
gasen blåses ut mot metallbadet.

Figur 2.5 visar även ett exempel på ett lansprogram, samt hur långt ner syrgaslansen sänks 
ner under blåsningen. Det finns flera olika lansprogram och valet beror främst på halten Si i 
råjärnet men även returandel (stål som behövs blåsas om), skrotmix, och mängden malm är 
faktorer i valet  av lansprogram. Alla lansprogram startar med ett längre avstånd mellan lans 
och metallbad under första blåsningsperioden, detta för att bidra till en tidigare slaggbildning. 
Under blåsningens gång sänks lansen etappvis ner och närmare metallbadet till en slutnivå. 

Processbeskrivning

4



Nedsänkningen av lansen styrs av % förbrukad syrgasmängd av beräknad totalmängd syrgas 
för en blåsning [4].

Blåsningstiden varierar mellan 15-20 min. Då blåsningen är avslutad och tappningen av 
råstålet påbörjas tillsätts rådolomit för kylning. För att ta bort löst syre i råstålet tillsätts 
aluminium, Al, som deoxidationsmedel samt för att förhindra ett lågt utbyte för legeringarna 
som även de tillsätts under tappningen så att CAS-OB endast behöver finjustera. När smältan 
har en kolhalt < 2% kallas den för stål. Tappningen stoppas då operatörerna med hjälp av en 
IR-kamera upptäcker slagg. 

I Figur 2.6 visas en bild på hela chargeförloppet  som börjar med chargering av skrot och 
avslutas med tappning av slagg.

Figur 2.6 Chargeförloppet under en körning vid LD-konvertern. [2]

2.4.1 LBE-processen
På SSAB, Luleå, installerades 1984 ett bottenspolningssystem på båda konverterna kallat 
Lance Bubbling Equilibrium, LBE. Sex spolelement, så kallade rörstenar, är placerade på 
botten av LD-konvertern. Genom spolelementen blåses N2 eller Ar under blåsningens gång 
samt ca 1 min i direkt anslutning efter blåsstopp (efterspolning).

Utan LBE utgörs omrörningen i LD av syrgasstrålens ”jet” mot metallbadet och från 
reaktionen mellan syre och kol som ger CO(g) och värme. Med LBE fås en bättre omrörning 
som är en viktig parameter i slutet av blåsningen då den låga kolhalten i stålet ger en sämre 
omrörningsintensitet. En bra omrörning för kolatomerna till det område där syreatomerna 
träffar metallbadet och reaktionen mellan syre och kol kan ske. Om kolatomerna inte 
transporteras dit kommer ett  överskott av syre att lösas in i stålet och risken finns att syret 
reagerar med järn och bildar FeO. Fördelen med LBE kan sammanfattas till fyra punkter [4]:

En lägre FeO-halt i slaggen som ger högre utbyte av Fe över LD men även resulterar i 
att livslängden på infodringen höjs.

Processbeskrivning
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En lägre O-halt i stålet leder till att Al inte behövs i lika stor mängd och kostnaden 
sjunker. Den lägre tillsatsen av Al i stålet leder till färre fasta partiklar av Al2O3 inlöst i 
stålet vilket i sin tur leder till färre igensättningar och en förbättrad inre kvalité i 
slutprodukten.

En lägre syrgasförbrukning.

Flera reproducerbara blåsningar med avseende på analysen av stålet.

Figur 2.7 visar hur spolelementen är utplacerade samt tvärsnittet på LD-botten. Spolelementet 
har en längd på 1000 mm där ca 100 mm ligger i bakfodret. Den består av kolmagnesit med 
en kolhalt på 18 % där den större delen är grafit. Halten av kväve i stålet, [N], bestämmer 
vilken spolgas, N2 eller Ar, som ska användas. En vanlig metod är att spola med N2 i början 
då N-halten i stålet är låg, för att sedan växla till Ar i slutet av blåsningen.

Figur 2.7 Utplacering av spolelelement på LD-botten samt genomskärning av LD-botten. [4]

En viktig parameter i syrgasprocessen är slaggstopparen. 1988 installerades en 
slaggstopparutrustning med principen att  slaggstopparen i form av ett engångsflöte placerades 
i tapphålet under tappningens slutfas. Flötet hade en densitet  mellan slaggen och stålet och 
flöt därför i mellanskiktet mellan slagg och stål. När stålet runnit ut ur konvertern täppte 
därmed flötet igen tapphålet innan slaggen hann rinna ut [4].

Idag har denna metod bytts ut mot en automatiserad metod kallad Vai-Con. Denna metod går 
ut på att när en värmekamera upptäcker slagg skickas en signal ut  med kommandot att  fälla  ut 
en ”arm”. Armen sitter vid tapphålet och när den fälls ut blåser den N2 mot tapphålet och på 
det sättet pressas slaggen bort från öppningen och in konvertern igen.

2.5 Skänkmetallurgi
Skänkmetallurgin är steget mellan syrgasprocessen och gjutningen. Här finjusteras stålet efter 
kundens behov. Vissa ämnen tas bort medan vissa ämnen tillsätts för att erhålla ett bättre stål. 
För att stålet  ska möta behoven måste följande nedanstående processteg uppfyllas, dock 
genomgås inte alla steg vid befintlig ståltillverkningindustri.

a. Deoxidation.
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b. Omrörning för att erhålla en jämn temperatur och 
sammansättning i smältan.

c. Justering av myllrande temperatur till optimal nivå.

d. Svavelrening och borttagning av andra föroreningar.
e. Legering.
f. Borttagning av inneslutningar och/eller modifieringar.
g. Avgasning av flyktiga ämnen t  ex. kol som CO(g) eller väte 

som H2.

På SSAB, Luleå, finns två tillverkningsvägar. Antingen leds stålet  till 
CAS-OB, Composition Adjustment by Sealed Argon bubbling with 
Oxygen Bubbling, eller RH, Rheinstahl-Hereus, beroende på vilken 
stålsort som ska tillverkas.

I CAS-OB tillsätts legeringsämnen under inert  argonmiljö. Själva 
utrustningen i CAS-OB är i en form av en keramisk huv som sänks ned i badet. Argongas 
blåses in underifrån för att få en god omrörning och skydda stålet från syre. Legeringsämnen 
tillsätts i form av metallbitar eller långa metalltrådar.

RH används vid tillverkning av stål med krav på extremt låga kolhalter. Stålbadet cirkulerar i 
vakuummiljö och genom en ficka tillsätts legeringsämnen. Kol och syre förgasas och även 
vätehalten sjunker. Det görs noggranna mätningar för att  kontrollera att kundens beställda 
nivå nås [2].

2.6 Stränggjutning
I stränggjutningen omvandlas det 1600°C heta stålet till hanterbara ämnen. Skänken med 
stålet från skänkmetallurgin placeras i en hållare. Det flytande stålet leds sedan till en gjutlåda 
via ett gjutrör. Gjutlådan agerar som en buffert för att hålla en jämn nivå och för att tillåta 
skänkbyten under pågående gjutning.  Själva gjutningen sker genom en gjutform, kokill, som 
är vattenkyld och öppen upptill och nedtill. I kokillen tillsätts gjutpulver för att  få stålet att 
glida lättare. Stålet  dras ned i gjutbågen där den kommer att kylas ner med vatten ända fram 
till kapstationen. Vid kapstationen är stålet fortfarande glödande men tillräckligt fast för att 
stålsträngen kan kapas av de rörliga syrgaslansarna till s.k. slabs med längder mellan 4-11 m, 
se Figur 2.9 [1].
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Figur 2.9 Stränggjutning. [1]



3 Litteraturstudie
För att få en större inblick och kunskap inom LD-processen angående slaggbildning, 
egenskaperna hos den bildade slaggen, fosforrening, samt MgO-infodringen genomfördes en 
litteraturstudie som kommer att presenteras i detta kapitel.

3.1 Begreppsförklaring för slagg
Med slagg menas en produkt som uppkommer vid olika sorter av metallurgiska reaktioner och 
består huvudsakligen av oxider (silikater). Slagg kan delas upp i olika kategorier. När den har 
sitt ursprung från malmen kallas den masugnsslagg då det är i masugnen den bildas genom 
nedsmältning av malm. Slagg kan även uppkomma vid oxidation av metall inom smält- och 
värmningsprocesser som t ex. LD-slagg [7].

Slagg har en stor inverkan på rening av förorenad grundmassa. Den används i 
ståltillverkningsindustrin för att rena råjärnet från svavel, fosfor och många andra ämnen som 
anses vara föroreningar. Slaggen har länge setts som ett  material som skickas på deponi men 
på senare år har den istället börjat  användas som tillsats i cement, byggelement, mineralull 
och för vägfyllnad. Fortsatta undersökningar gör att nya användningsmetoder av slagg, som t 
ex. recirkulering i processerna, uppstår för att minska deponin men även för att  reducera 
utgifterna vid inköp av tillsatsmedel [2].

3.2 Begreppsförklaring för basicitet
Begreppet basicitet infördes för att göra det möjligt att beskriva en slaggs sammansättning 
och dess egenskaper. Då fosforreningen samt upplösningen av kalk och dolomitkalk i LD-
processen styrs av bildandet av slaggen är det en fördel att ha en kunskap om basiciteten i 
slaggen och de olika formerna av basicitet.

I slaggen existerar inte oxidföreningarna i form av rena komponenter, istället är 
komponenterna laddade (joniserade). Basiska oxider avger syrejoner medan sura oxider 
plockar upp syrejoner. 

Basisk oxid:

CaO → Ca2+ + O2- Reaktion 3.1

Sur oxid:

SiO2 + 2 O2- → SiO44- Reaktion 3.2

Då det råder balans mellan donerande och upptagande av syrejoner är slaggen neutral. I järn- 
och stålframställning kan de vanligaste oxiderna rangordnas enligt:

K2O→Na2O→CaO→MnO→FeO→MgO→Fe2O3→Al2O3→TiO2→V2O5→SiO2→P2O5

där de mest basiska oxiderna är placerade åt vänster och surheten ökar åt höger.
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Det finns idag ett antal olika basicitetmått som beskiver sammansättningen av slaggen men de 
vanligaste är [2]:

Ekvation 3.1

Ekvation 3.2

Ekvation 3.3

BR = %CaO + 0,7 ⋅%MgO
%SiO2 + 0,18 ⋅%Al2O3

Ekvation 3.4

På SSAB, EMEA i Luleå används B2, ekvation 3.1, främst vid uträkning av basicitet.

3.2.1 Optisk basicitet
De tidigare nämnda basicitetsmåtten har vissa nackdelar. Måtten kan inte med 100 % säkerhet 
säga att slaggen är basisk eller sur. Ett exempel på detta problem är Al2O3 som är en sur bas 
jämfört med CaO och MgO men i jämförelse med SiO2 är den basisk. En annan nackdel är att  
användande av basicitetsmåtten (ekvation 3.1 - 3.4) gör det svårt att jämföra olika slagger om 
de har fått samma basicitetsvärde men de enskilda komponenternas halter skiljer sig åt. Som 
tidigare nämnts betraktas slaggen som om den består av joner vilket gör det möjligt att 
beräkna en mer tillförlitlig basicitet, en s.k kallad optisk basicitet. Optisk basicitet beräknas 
genom ett linjärt samband och då behövs det inte tas hänsyn till vad som ska utgöra täljaren 
eller nämnaren.

Ekvation 3.5

Ekvation 3.6

Ekvation 3.5 beräknar den optiska basiciteten, Λ, som räknas ut med den optiska basiciteten 
för varje enskilt ämne i slaggen, Λi, där CaO är basen med värdet 1, och 
sammansättningsfraktionen Ni. Ni kan beräknas enligt Ekvation 3.6 med hjälp av 
molfraktionen av komponent i och antalet syreatomer i komponent i [2].

3.3 Slaggbildning under blåsning
För att  slaggbildningen ska ske måste först slaggbildare tillsättas. Två av de vanligaste 
tillsatserna är kalk med ca 95 % CaO och dolomitkalk med ca 59 % CaO och 40 % MgO.
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Under blåsningens gång i LD-konvertern kommer den kemiska sammansättningen på slaggen 
och metallen snabbt förändras med tiden. I Figur 3.1a och b visas exempel på stålbadets 
respektive slaggens kemiska sammansättning och hur den förändras under blåsningens gång 
[5].

Figur 3.1 (a) Reningen av råjärn  och (b) upptagandet av oxider i  slaggen under 
blåsningsförloppet. [5]

Figur 3.1a och b visar hur t ex. kisel nästan helt oxiderats bort från stålbadet till slaggen efter 
enbart 20 % av blåsningen. Fosfor, mangan och kol däremot oxideras under hela 
blåsningsförloppet.

Kalken, CaO, löses stadigt in i slaggen under blåsningen och därmed ökar slaggvikten. Efter 
ca 75 % av blåsningen ökar slaggvikten inte enbart av upplösningen av CaO utan också pga. 
den ökade halten järnoxid, FeO, i slaggen. 

Då råjärnet chargeras till LD-konvertern har den en temperatur på ca 1250-1450°C och vid 
slutet av blåsningen har temperaturen stigit till ca 1650-1750°C. Slaggens temperatur kan vara 
uppemot 300°C varmare än stålbadet men vid blåsningens slut kan skillnaden reduceras ned 
till 50°C. Vid studering av fasdiagrammet CaO-FeO-SiO2 (Figur 3.2) med fasfördelningen 
vid olika temperaturer kan det observeras att ju högre temperaturen blir desto större blir ytan 
för flytande slagg och ytan för dikalciumsilikat, 2CaO·SiO2, och 3CaO·SiO2 minskas [6].

3.3.1 Mekanism vid upplösning av kalk, CaO
Kalk är en basisk oxid och chargeras som slaggbildare så att slaggen kan binda till sig sura 
oxider som SiO2, P2O5 och V2O5. Tillsättning av kalk kan inte ske för tidigt eftersom det 
skulle ”skärma” av syrgastrålen vilket leder till att stålbadet kyls ned och försenar 
kolfärskningen. Det är dock viktigt  att  tillsätta kalk i början av blåsningen för att få en så tidig 
slaggbildning som möjligt [8].

Den slagg som producerats under den tidiga delen av blåsningen är rik på järnsilikater 
(2FeO·SiO2) . Då den brända kalken tillsätts i konvertern kommer upplösningen av kalken att 
ske i tre steg [8]:

1. Slaggen tar åt sig värmen snabbt från omgivningen och tränger sig in i porerna på 
kalken. Genomträngningen beror på storleken av hålrummen och viskositeten. 
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Eftersom temperaturen i detta stadium är något lågt (1400-1500°C) är viskositeten låg 
vilket missgynnar upplösningen av kalk.

2. Den fasta kalken reagerar med det flytande 2FeO·SiO2 enligt:

(2FeO ⋅SiO2 )(l )) + 4CaO(s )) → 2 CaO ⋅FeO( )(l ) ++ 2CaO ⋅SiO2( )
(s ) Reaktion 3.3

Järnsilikat + Kalk → Kalciumwüstit + Dikalciumsilikat

Kalciumwüstiten, 2(CaO·FeO)(l), är rik på järn och flytande medan 2CaO·SiO2 är i fast 
tillstånd vid temperaturer för ståltillverkning. Om kalken är porös (mjukbränd) när den 
tillsätts förhindras 2CaO·SiO2 att sintra ihop  med 2(CaO·FeO)(l) och bilda ett lager 
kring kalkpartiklarna. Om denna sintring äger rum (tillsättning av hårt bränd kalk) 
kommer det bildade lagret hindra fortsatt upplösning av kalken då hålrummen i 
kalkpartikeln täpps igen. Den flytande 2(CaO·FeO)(l) bildas i större mängd vid tillsats 
av mjukbränd kalk vilket leder till att  lagret av 2CaO·SiO2 omkring kalkpartikeln löses 
upp snabbare. 

3. I blåsningens slutstadium ökar temperaturen och FeO-halten i slaggen. Lagret av 
2CaO·SiO2 omkring kalkpartikeln mjuknar upp p.g.a. den ökade halten FeO som i 
reaktion med 2CaO·SiO2 löser upp  lagret. Detta leder till att upplösningen av CaO 
ökar kraftigt.

3.3.2 Mekanism vid upplösning av dolomitkalk
Dolomitkalk är ett mineral som är antingen vit, grå eller rosa och består av 
kalciummagnesiumkarbonater.  Den brända dolomitkalken som används på SSAB i Luleå ska 
ha en sammansättning enligt Tabell 3.1. Hela materialspecifikationen för både kalk och 
dolomitkalk kan hittas i Bilaga A. Dolomitkalken har en densitet mellan 2,8 – 2,9 g/cm3. 
Dolomiten är en skör mineral som lätt faller sönder [9].

Tabell 3.1 Sammansättning av dolomitkalk vid SSAB, Luleå.

Dolomitkalk

Ämne Vikt-% Max avvikelse

CaO 57,0 ± 2,0

MgO 39,0

CaO + MgO 95,0

SiO2 1,0

S 0,02

CO2 1,7 ± 0,2
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Vid användning av dolomitkalk inom stålindustrin används den främst som slaggbildare vid 
LD-konvertern. Utöver att ingå som tillsats i slaggbildningen ska MgO i dolomitkalken agera 
som en ”mättare” av MgO i slaggen. Detta för att hindra upplösningen av MgO i infodringen 
(teglet) och därmed utöka livslängden av teglet. Vid SSAB, Luleå, tillsätts MgO i normala fall 
tills mättningsgraden 9 – 13 vikt% erhållits men vid transportproblem och därmed brist på 
dolomitkalk sänks mättningsgraden till 7 – 11 vikt-% [10] [2].

Studier har dock visat att vid användning av dolomitkalk sjunker upplösningsgraden av kalk 
pga. en tidigare formering av 3CaO·SiO2. 3CaO·SiO2 har en högre smältpunkt än 2CaO·SiO2 
och därmed krävs en högre temperatur för upplösning av 3CaO·SiO2. I vanliga fall bildas inte 
3CaO·SiO2 förrän vid ett senare stadium av blåsningen men tillsättning av dolomitkalk kan 
påskynda bildningen.

Upplösningsgraden av dolomitpartiklar är mycket lägre än kalkpartiklar, med andra ord tar det 
längre tid för dolomitkalk att  lösas upp  i smältan jämfört med kalk. Tillsätts kalk och 
dolomitkalk samtidigt blir den proportionella upplösningen av kalk (vikt% kalk upplöst / vikt
% kalk tillsatt) dubbelt så stort som den proportionella upplösningen av dolomitkalk (vikt% 
dolomitkalk upplöst / vikt% dolomitkalk tillsatt).

Upplösning av dolomitkalk sker enligt reaktionen:

2FeO ⋅SiO2( )
(ll )
+ 2 CaO ⋅MgO( ))(s ) → 2CaO ⋅SiO2( )

(s )
+ 2 MgO ⋅FeO( )(s ) Reaktion 3.4

Järnsilikat + Dolomitkalk → Dikalciumsilikat + Magnesitwüsit

Den fasta lösningen magnesitwüstit, 2(MgO·FeO)(s), har en hög smältpunkt och bildar ett 
lager kring dolomitkalkpartikeln. Det leder till igentäppning av porerna och sänker 
upplösningsgraden av dolomitkalk på ett liknande sätt som upplösningen av kalk minskas av 
2CaO·SiO2.

Dogan et al. utvecklade en matematisk modell för att beräkna upplösningsgraden av 
slaggbildare som en undermodell till en generell kinetisk modell för en syrgasprocess med 
syrgaslansen placerad från ovan. De kom fram till att upplösningen och mängden genererad 
slagg är en funktion av CaO och MgO i slaggen, gasflödet av CO, och de fysikaliska 
egenskaperna hos slaggen under blåsningen. Kalk och dolomitkalk med mindre 
partikelstorlek och en snabbare tillsättning av slaggbildare under blåsningsförloppet ger en 
snabbare upplösning. Genom att tillsätta slaggbildarna tidigt under blåsningen skulle slaggen 
få mer fördelaktiga egenskaper, exempelvis viskositet, vilket även skulle sänka slitaget på 
teglet orsakad av slaggen [11].

3.4 CaO-FeO-SiO2 systemet
Med fasdiagram kan ämnens tillstånd (flytande, fast eller gasform) beskrivas vid olika 
temperaturer. Diagrammet visar även hur ämnen tillsammans bildar olika föreningar med 
varandra vid olika temperaturer och sammansättningar. De kan vara binära, ternära etc, dvs. 
diagrammen består av två, tre eller fler ämnen. 

I Figur 3.2 visas det ternära systemet mellan CaO, FeO och SiO2, dessa är de vanligaste 
oxiderna som väljs för att beskriva en basisk stålprocess. Efter blåsning i LD-processen är det 
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möjligt att med slagganalysen och sluttemperaturen, vanligtvis kring 1700°C, få kännedom 
om vilka föreningar som bildats.

FeO och SiO2 oxideras snabbt till slagg i början av blåsningen i LD-processen. Därefter börjar 
kalk att lösa upp sig vilket leder till att slaggen närmar sig kalk-hörnet i fasdiagramet. Ju 
närmare kalk-hörnet slaggen närmar sig desto mer lättflytande blir slaggen pga. att 
smältpunkten ökar, vilket isotermerna i Figur 3.2 visar. Vid LD-processen är riktpunkten att 
skapa en slagg som kan raffinera föroreningar som fosfor och har en bra viskositet, slaggen är 
tillräckligt flytande för att ta upp föroreningar men även tillräckligt trögflytande för att inte 
släppa ifrån sig ämnen.

Vid tillsats av MnO, MgO, P2O5 eller Al2O3 kommer mättningslinjerna för 2CaO·SiO2 och 
3CaO·SiO2 förskjutas mot två-fas systemet CaO-SiO2 och CaO-hörnet [12].

Figur 3.2 CaO-FeO-SiO2 fasdiagram.1
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3.5 Fosforrening
Vid ståltillverkning är halten fosfor, P, i stålet en kritisk parameter. Stål som används i 
tunnplåt, i bilens exteriör och andra applikationer där det krävs hög enhetlig deformering, 
måste ha en låg fosforhalt. Fosfor kan även göra att stål blir mer benägen till försprödning 
under värmebehandling och orsaka försämring i elektriska egenskaper [13].

3.5.1 Allmänt
Det existerar ett  antal olika metoder för att rena råjärn från P. Som exempel kan 
fosforreningen ske innan LD-konvertern, genom en s.k. förbehandling av råjärnet då 
fosforhalten i råjärnet är för högt för syrgasblåsningen att hantera. Det som främst sker vid 
fosforreningen är:

P[ ]+ 5
2
O[ ]+ 3

2
O2−( )→ PO4

3−( ) Reaktion 3.5

där [X] indikerar att ämnet är inlöst i metallen och (X) tyder på att ämnet är inlöst i slaggen. 

Fördelen med att utöva fosforreningen innan syrgasprocessen är att temperaturen kan hållas 
på en lägre nivå, kring 1300 – 1400°C, medan syrgasblåsningen i slutskedet uppgår till ca 
1700°C [6].

Fosforreningen i syrgasprocessen beskrivs ofta enligt:

2 P[ ]+ 5 O[ ]→ P2O5( ) Reaktion 3.6

men kan anses som omodern och idag studeras raffineringen av fosfor enligt reaktion 3.5.

Den bildade fosforpentoxiden från reaktion 3.6 fortsätter att reagera med kalciumoxiden, 
CaO enligt:

2CaO + P2O5 →Ca3 PO4( )
2 Reaktion 3.7

Exempel på ett vanligt blåsningsscenario kan ses i Figur 3.3. I början av blåsningen är 
fosforreningen effektivast pga. låg temperatur, hög FeO-halt i slaggen och bra slaggbildning. 
Vid 30-60% av blåstiden hämmas fosforreningen då FeO når sitt minimum. Vid 60-80% av 
blåstiden börjar fosforhalten i stålet åter igen att stiga. I slutet  av blåsningen har FeO-halten 
stigit så kraftigt att  fosfor på nytt börjar oxidera till slagg och fortsätter oxidera trots den höga 
temperaturen [5].
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Figur 3.3 Fosforreningen och temperaturen i stålet och FeO samt CaO halten i slaggen. [5]

Oavsett om det handlar om fosforrening i en förbehandlingsprocess eller under en 
syrgasprocess har de samma krav för att få en så effektiv fosforrening som möjligt. Dessa 
krav är:

a. Basiciteten (CaO/SiO2) hos slaggen ska vara hög vilket tyder på en hög aktivitet av 
O2- i slaggen. Detta leder till att aktiviteten av PO43- minskar.

b. Syrehalten i slaggen ska hållas hög genom att tillsätta syre i form av FeO(l) eller O2(g)

c. Temperaturen ska hållas låg då reaktion 3.5 vid hög temperatur går åt vänster.

Kombinationen av de tre villkoren ger stabilare oxider och reaktionerna 3.5 - 3.7 går åt höger 
vilket medför en bättre fosforrening. Då en dålig fosforrening sker är det främst på grund av 
för hög temperatur vid avslutad blåsning och för låg Si-halt. Den låga halten av Si i råjärnet 
orsakar dålig slaggbildning.

Det är svårt att förutspå fördelningen av fosfor mellan slagg och metall genom olika 
applikationsmodeller trots att det erhålls ett pseudo-tillstånd mellan slagg och metall. Detta 
pga. att under praktisk fosforrening, utöver slagg sammansättningen och temperaturen, är 
fosforfördelningen beroende av andra parametrar. Exempel är slaggvikt, sänkning av kolhalt, 
fosforhalt i råjärn, intensitet i bottenomrörning, lanshöjd, syrgasflöde och tillsatsprogram hos 
slaggbildare samt järnmalm. Det är därför vanligt att varje enskilt stålverk utvecklar en egen 
blåsningsmetod för att sedan anpassa en modell för kontroll och förutsägelse av fosforhalten. 
Exempel på olika applikationsmodeller är Turkdogans modell, Healys modell, och the optical 
basicity model m fl. (Bilaga B).

Det är allmänt vedertaget att 2CaO⋅SiO2 har en större löslighet av fosfor än vad den flytande 
slaggfasen har. Vid användandet av kalk för att höja basiciteten finns möjligheten att  förbättra 
fosforreningen. Dessvärre är kalk kostsamt och den ändrar även slaggens morfologi som 
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inkluderar procenthalten 2CaO⋅SiO2 i slutslaggen vilket påverkar de fysiska egenskaperna hos 
slaggen.

Deo et al. undersökte MgO och Al2O3 inverkan på slaggmorfologin och fosforfördelningen. 
De kom fram till att: (a) 2CaO⋅SiO2 stabiliseras vid högre basicitet, lägre tapptemperatur och 
högre fosforhalt i råjärnet, (b) närvaron av MgO i slaggen reducerar partikelstorleken på 
2CaO⋅SiO2 kornen och även fosforhalten i 2CaO⋅SiO2, (c) närvaron av Al2O3 stabiliserar 
kalcium-aluminium-ferrit och reducerar både mängden och kristallstorleken på 2CaO⋅SiO2 
och dess fosforhalt [14].

Enligt den joniska teorin hos slagg, som förklarades i kapitel 3.2, tenderar en slagg 
innehållande mer än 7 vikt-% MgO, speciellt MgO bestående av wüstit, att ”frysa” vid 
ståltillverkningstemperaturer. Magnesiumwüstit fälls först ut och den flytande slaggen blir 
utarmad av rörliga katjoner innan 2CaO·SiO2 bildas som binder PO43-. Detta reducerar 
mängden 2CaO⋅SiO2 och fosforreningen förhindras [14].

Undersökningen kunde även visa slutsatsen att vid ökad mängd FeO i form av tillsättning av 
järnmalm i slutet av blåsningen (>75% blåst) försämrar effekten av fosforreningen [14].

På Tata Steel i Indien gjordes en undersökning på vilken metod som var den bästa på att 
minska fosforhalten i företagets stålprodukt. Det absolut bästa var att begränsa inflödet att 
fosfor i malmen, koksen etc. Dock är detta ganska svårt. Istället undersöktes möjligheten att 
raffinera bort fosfor i syrgasprocessen [15]. 

En tidigare undersökning hos Tata Steel visade att halten mangan hade en effekt på 
fosforreningen, en högre halt mangan gav en sämre fosforrening. Med den kunskapen sänktes 
manganhalten till kring 0,15-0,20 %. Den bildade MnO i slaggen bromsade upp 
fosforreningen då reduktionen av Mn skedde samtidigt som reduktionen av P från slaggen. En 
ökad Mn-koncentration reducerar ytaktiviteten hos P vilket hindrar oxidationen och 
transporten av P till slaggen [15].

Vidare undersökte Tata Steel Si-haltens inverkan på fosforreningen. En hög Si-halt i råjärnet 
bidrar till många negativa effekter i LD-processen, som [15]:

Hög slaggvolym

Ökad kalkkonsumtion

Ökad förlust av Fe till slaggen som FeO

Kortare livslängd på infodring

Försenad slaggbildning

Ökad förekomst av skvalpning (stål och slagg rinner över kanten i konvertern)

Ökade frekvenser av lansstörningar

Svårigheter att hantera slagg med hög basicitet (> 3)

Litteraturstudie

16



Från fosforreningens perspektiv beror den slutgiltiga fosforhalten i stålet på hur mycket P2O5 
slaggen kan ta emot. Desto större slaggvolym ju mer P2O5 kan slaggen ta upp. För att 
optimera slaggvolymen behöver Si-halten optimeras. Tata Steel bestämde ett  optimum på 
0,6-0,7 % Si vilket gav en basicitet på 3,5 – 4, en slaggvolym på 165 kg/ton stål, en 
fosforfördelninggrad, LP, på mer än 100 (LP kommer förklaras närmare i kapitel 3.5.2). 
Sluthalten av fosfor i stålet gick ner till 0,015 % [15].

Även undersökningar av hur omrörning av badet  och lansen påverkade fosforrening gjordes 
på Tata Steel. Slutsatsen blev att en bra omrörning förhindrar fosfor att återgå till metallbadet 
då slaggen är som mest uttorkad, liten mängd FeO. Den låga mängden FeO sänker 
flytbarheten hos slaggen och hämmar återgången av fosfor till stålet. Angående lansen drog de 
slutsatsen att fler hål i lansen att blåsa syrgas igenom var bra för raffineringen av fosfor då det 
gav en större kontaktyta med badet. Nedsänkning av lansen närmare badet kunde även 
förbättra fosforraffineringen [15].

En annan undersökning värd att nämna är dubbelslagg-metoden. Konvertern chargerades med 
råjärn och skrot. Då blåsningen påbörjades tillsattes en viss mängd slaggbildare (kalk, malm 
och dolomitkalk). Efter ca 5 min stoppades blåsningen och en första avslaggning gjordes. 
Därefter rätades konvertern upp och blåsningen startades igen med tillsats av nya 
slaggbildare. Den andra blåsningen pågick tills dess C-halt ansågs tillfredsställande, 
blåsningen stoppades och råstålet tappades. Resultatet visade att  ett stål med låg P-halt kunde 
produceras [16].

3.5.2 Termodynamiken i fosforrening
De nämnda kraven på fosforrening har sitt  ursprung från termodynamiken inom fosforrening. 
Beskrivningen av fosfor från metallfasen till slaggfasen beskrivs oftast med reaktion 3.5. 
Detta för att reaktion 3.6 är skriven i molekylform och leder till ett fördelningssamband där 
halten av fosfor i råjärnet står i kvadratiskt förhållande till fosforhalten i slaggen. Detta 
synsätt anses omodernt då fosforfördelningen blir beroende av fosforhalten i råjärnet på ett 
sätt som saknar termodynamisk bakgrund om att fosforatomer oxideras till enkla fosfatjoner. 
Det kan finnas undantag där monomera fosfatjoner inte framträder starkast  (sur slagg). Därför 
är det enklare att betrakta slaggen som joniserad. Reaktion 3.5 ger jämviktkonstanten KP 
enligt ekvation [17]:

KP =
a
PO4

3−( )
aP[ ]⋅ aO[ ]5 2 ⋅ aO2−( )32

Ekvation 3.7

I ekvationen 3.7 ingår begreppet aktivitet, ai, för de olika komponenterna. Detta begrepp 
beskriver hur lätt eller svårt  det är att föra bort komponenten från den fas den befinner sig i. 
Vid hög aktivitet  är komponenten starkare bunden till den fas den redan existerar i än 
standartillståndet. Vid låg aktivitet är komponenten istället svagare bunden till den aktuella 
fasen än standardtillståndet. Aktiviteten kan beskrivas enligt:

ai = fi ⋅(%i) Ekvation 3.8
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där fi är aktivitetskoefficienten och (%i) är vikt-% av komponent i. Vid standardtillstånd 
används 1 vikt-% [17].

Ekvation 3.7 kan härledas till fördelningen av fosfor mellan slaggfasen och metallfasen och 
uttrycks i fosforfördelningsgraden, LP, enligt [17]:

LP =
%P( )
%P[ ] = CP ⋅ fP[ ]⋅aO

5
2 Ekvation 3.9

där (%P) är vikt-% fosfor i slagg och [%P] är vikt-% fosfor i stålet. CP är kapaciteten hos 
fosfor och återger hur bra slaggen är på att ta upp  fosfor från metallbadet. Den är endast 
beroende av temperaturen och slaggens sammansättning. En slagg med hög kapacitet kan ta 
emot mer fosfor än en slagg med låg kapacitet. Fosforkapaciteten kan beräknas enligt [17]:

CP = KP
' ⋅

a
O2−( )32
f
PO4

3−( ) Ekvation 3.10

och K’P uttrycks med avseende på vikten av fosfatatomen och fosfatjonen enligt [17]:

KP
' = KP ⋅

MP

M
PO4

3−
Ekvation 3.11

Vid observation av ekvation 3.9 och 3.10 kan indikationer på parametrar som har en effekt på 
fosforreningen ses [17]:

Hög syrejonaktivitet (aO2-) i slaggen.

Genom att tillsätta basiska oxider (CaO, MgO, MnO, Na2O) i en smälta med sura 
oxider (Si2O, P2O5) kan en hög syrjonaktivitet fås. Då hög aktivitet  nåtts bryts de 
kovalenta bindningarna och smältan joniseras vilket bidrar till att syrejonhalten och 
aktivitetskoefficienten hos syrejonen får höga värden. Smältan joniseras totalt om en 
basisk oxid tillsätts i överskott. Smältan kommer då bestå av monomera joner t ex. 
SiO44- och PO43-. Aktiviteten för syrejonen kan beskrivas med hjälp av ekvation 3.12:

a
O2−( ) = f

O2−( ) ⋅ %O2−( ) Ekvation 3.12

Låg aktivitetskoefficient för fosfatjonen (fPO43-) i slaggen.

För att förhindra återreduceringen av fosfatjonen till metallbadet behöver 
aktivitetskoefficienten för fosfatjonen hållas låg, så att attraktionen mellan fosfatjoner 
och metalljoner blir stark. Fenomenet kan framkallas genom att ha kvar anjonerna som 
monomerer (högbasisk slagg) och basera slaggen på metalloxider av alkalimetaller 
och alkaliska jordartsmetaller.

Hög aktivitetskoefficient för fosforjonen [fP] i metallbadet
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För att  transportera fosfor till slaggen måste aktivitetskoefficienten för fosfor i 
metallbadet vara hög. Det som styr aktivitetskoefficienten är samspelet mellan 
fosforatomer och övriga atomer från legeringsämnen i metallbadet. Interaktionen kan 
beskrivas enligt:

log fP[ ] = log fP
0⎡⎣ ⎤⎦ + eP

j ⋅ % j[ ]∑ Ekvation 3.13

fP0 avser fosfors aktivitetskoefficient i rent järn och ePj avser interaktionsparametrarna 
av ämne j med hänsyn till fosfor i en oändlig utspädd lösning. Ämnen med positiva 
interaktionsparametrar har en positiv inverkan på fosforfördelningen medan ämnen 
med negativa interaktionsparametrar har motsatt effekt.

Hög syreaktivitet i metallbadet

För att kunna oxidera fosfor till slagg krävs en hög syreaktivitet i badet. Den kan 
beräknas genom:

aO[ ] = fO[ ]⋅ %O[ ] Ekvation 3.14

Aktiviteten för syre bestäms främst  av halten syre i badet. Halten i sin tur bestäms av 
de lösta legeringsämnen som har en högre affinitet till syre än fosfor, exempel på 
ämnen är Al, Si, C och Mn. Syre kan tillsättas genom att  blåsa syrgas via en lans som i 
fallet syrgasprocessen eller tillsätta föreningar med hög syrepotential, t ex järnmalm.

Låg temperatur vid fosforoxidationsreaktionen.

Det har gjorts experimentella och teoretiska undersökningar för att påvisa ett samband 
mellan (a) fosforfördelningen med olika nyckelparametrar och (b) olika oxidiska 
slagger och metallbad. Slaggsammansättningen har varierats utan att ett samband 
kunde ses men när sammansättningen hölls konstant och temperaturen varierades 
istället har resultaten varit liktydiga. Healy[25] visade att fosforfördelningen påverkades 
positivt vid låga temperaturer, sambandet visade han med ekvation 3.15 [17]:

Ekvation 3.15

Övergripande gynnas fosforreningen positivt av en låg temperatur, en hög slaggbasicitet och 
hög syrehalt i slaggen.

Dong et al. utförde en studie där MgO och Al2O3 adderades till en CaO-CaF2-SiO2-slagg och 
undersökte fosforreningens kapacitet. Resultat visade att CaF2 är neutral i CaO-CaF2-SiO2-
systemet. Undersökningen visade också att genom att ersätta CaO med MgO viktbaserat ökar 
aktivitetskoefficienten för P2O5 linjärt med ökande MgO-halt  vilket då medför en sämre 
fosforrening [18].
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3.5.3 Slaggens inverkan på fosforrening
Som tidigare nämnts har slaggbildningen en stor inverkan på raffineringen av fosfor. I  t ex 
reaktion 3.5 kan det observeras hur viktigt det är att ha rätt basicitet på slaggen. En basisk 
slagg tyder på en hög koncentration av O2-, vilket krävs för att få en så effektiv fosforrening 
som möjligt, då den tillåter att fosfatjonen tas emot i slaggen lättare. Dock finns det misstro 
mot att all fosfor existerar som PO43- pga. reaktionen

PO4
3−( )→ P2O7

4−( ) + O2−( ) Reaktion 3.8

Selin skrev dock att det kan antas att all fosfor i slaggfasen kan ses som PO43- om fosforhalten 
i slaggen är lägre än 1,5 % [19].

Basiciteten på slaggen kan höjas genom tillsats av basiska flux-medel. Det har visats att vid 
tillsättning av natriumdioxid, Na2O, eller bariumoxid, BaO, höjs effektiviteten på 
fosforreningen mycket. Dock är dessa ämnen hälsofarliga och används inte. Idag är det desto 
vanligare med tillsats av kalk.

Vid bildandet av slagg reagerar kalk med järnsilikat och bildar 2CaO⋅SiO2. Praktiska försök 
på Hoogovens hittade ”nyckeln” till en kontrollerad fosforrening i kombinerade blåsnings-
konvertrar. Fosfor kan fångas upp i slaggen tidigt i blåsningen genom uttänkta förändringar i 
blåsningsmetoden. Den bildade 2CaO⋅SiO2 har en fast löslighet för P2O5. Genom att blåsa så 
att  de lätta 2CaO⋅SiO2-kristallerna flyter upp i den rika FeO slaggen kan övergången av fosfor 
från slaggen till metallsmältan hindras. Dessa kristaller smälter inte förrän vid slutet av 
blåsningen då FeO-halten ökar igen och en flytande slagg bildas. Pga. detta ”låser” 
2CaO⋅SiO2-kristallerna in fosfor i slaggen. Bildas inte 2CaO⋅SiO2-kristallerna har fosfor en 
tendens att gå tillbaka till stålet [8].

Metoden är relativt lätt  att utföra vid blåsning då det chargerade råjärnet har en låg Si-halt (< 
0,4 %). Detta pga. att  fast slagg med liten volym bildas tidigt under blåsningen för att 
mängden FeO som drivs upp i slaggen inte är lika stor. Mängden FeO är liten för att 
oxidationen av Si inte blir lika lång som vid högre halter Si. Detta gör att den nödvändiga 
mängden kalk för att nå önskad fosforrening minskar [8].

Försöken på Hoogovens ledde även till slutsatsen att vid tillsättning av dolomitkalk eller en 
för hög Si-halt i råjärnet inte bidrar positivt till en låg fosforhalt  (< 0,010vikt%) i stålet. Detta 
på grund av att upplösningsmekanismen för/av kalk förändras och en slagg med en lägre 
smältpunkt och viskositet bildas [8].

3.6 Infodringsslitage
Det finns tre olika grupper av slitage på infodringen. Dessa grupper är: strukturslitage, foder-
slaggslitage och termodynamiskt slitage [20].

Motståndet mot strukturslitage är förmågan hos ett material att motstå slitage orsakat av 
förändringar i dess struktur, fas och kemiska sammansättningar. Det finns åtta vanliga slitage 
av denna sort och de är uppräknade i Tabell 3.2.
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Tabell 3.2 De åtta vanligaste formerna av strukturslitage hos infodring.

Typ
Slaggerosion Ca 70 % av infodringsslitage orsakas på kemisk väg. T ex genom 

korrosion eller upplösning pga. interaktion mellan slagg, metall och andra 
smältor, damm, samt gaser. 

Termisk flisning Ca 20 % av infodringsslitaget orsakas av flisning pga. termisk stress som 
uppstår under ändringar av temperaturen.

Strukturisk 
uppmjukning

Upplösning av infodringen pga. polymorf transformation av fasen och 
dess utvidgning vid värmning vilket orsakar upplösning av strukturen.

Fusion Består av transformation av en infodring från fast till vätskefas. Detta sker 
då infodringen värms ovanför uppmjukningstemperatur eller då dess 
förmåga att vara infodring överskritts.

Pyroplastic 
deformation

Vid höga temperaturer får infodringen en slags ”pyraplastic state”. Som 
en regel börjar den vid en temperatur lika med 0,5 – 0,7 av
smälttemperaturen.

Smälterosion Är ett mekaniskt slitage av infodringen orsakad av en smälta i rörelse.

Gaserosion Är slitaget av infodringen i ett gasmedium och i vakuum pga. sublimation 
av föreningarna.

Mekaniska 
frakturer

Orsakas av värmda fasta produkter i rörelse.

Genom att minska den kemiska processens slitage på infodringen kan motståndet mot slitaget 
höjas vid användning i värmeprocesser. Ett förslag är att gå från infodring med oxider till utan 
oxider. Infodring utan oxider har en smälttemperatur mellan 2830 – 4000°C medan en MgO-
baserad infodring har den maximala smälttemperaturen 2825°C. Oxidfria infodringar 
(karbider, nitrider och borider) har dessutom en högre slagg- och metallresistans. Dock finns 
det problem som behöver lösas vid tillverkning av dessa. 

Resistansens hos infodringen mot slaggen beror på mättning av materialet med massa och 
energi från omgivningen, det resulterar i formeringen av ett  motståndskraftigt slagglager på 
ytan vilket kan minska slitaget. Motståndet kan ökas genom att  i infodringen skapa en 
fasförening och en struktur som främjar formationen av foderslagg. Andra metoder är att (1) 
deponera ett slaggformande lager på infodringen (inslaggning av konverterväggen efter 
blåsning), (2) täcka över infodringen med speciella plattor, (3) öka innehållet av magnesium-, 
kalcium-, krom- och aluminiumoxider i de basiska slaggerna. Vidare kan en periodisk 
variation i temperaturen användas för att ”frysa fast” ett slagg foder lager.

Motståndet mot det termodynamiska slitaget bestäms av mass- och energitransportsprocessen 
i infodringen. Den kontrolleras genom variationen av den termodynamiska gradienten.  T ex. 
höjningen i temperatur gradienten hos infodringen i en malmugn för nedsmälting av korund 
ökade resistansen med en faktor på 10.
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3.6.1 MgO-bärande infodring
Många ståltillverkare använder idag tegel för konvertrar gjorda av tjärbunden kol-magnesit 
innehållande MgO, se Figur 3.4. Tillverkningsprocessen av teglet kan läsas närmare i [21]. 
Problemet med tegel innehållande MgO är att oxiden kommer att lösas ut i slaggen. För att 
undvika detta använder en del ståltillverkare, bl.a. SSAB i Luleå, sig av metoden att tillsätta 
dolomitkalk för att mätta slaggen med MgO. Kemiska termodynamiska principer säger att 
ingen reaktion sker vid gränsskiktet  av de två faserna (slaggen och teglet) om koncentrationen 
av den spridande komponenten, i detta fall MgO, är lika stor som mättningskoncentrationen. 
Hållbarheten för infodringen är kring 3000 – 3500 charger och vid murning används kring 
250 – 260 ton tegel och murningen tar ca 50 – 60 h, från det att ugnen tas ur drift till det att 
den tas i drift igen [21].

Dock finns det som tidigare nämnts nackdelar med att tillsätta dolomit som slaggbildare då 
det påverkar raffineringen av b.l.a fosfor till det sämre. 

Babenko et al. utredde vad den optimala mängden av MgO är för att minska slitage av teglet 
men samtidigt inte försämra raffineringen. De kom fram till att  slagg nära till 
mättningsområdet (MgO)ac/(MgO)S ≤ 1.0 har tillfredsställande raffineringsegenskaper. Om 
slaggen hamnar i det supermättade området, (MgO)ac/(MgO)s > 1.0, försämras dock 
raffineringen, speciellt vid början och mitten av blåsningsförloppet. Med (MgO)ac menas den 
mängd som erhölls vid blåsning och (MgO)s är den mängd som krävs för mättning. För att få 
en slagg som har en liten negativ effekt på teglet i konvertern men även behåller sina 
raffineringsegenskaper behöver MgO tillsättas i perioder [22].

Figur 3.4 (a) Insidan på LD2 på SSAB under murning. Det svarta teglet är slitfodret av 
tjärbundet kol-magnesit och  det vita är bakfodret av magnesit, MgO. (b) Tapphålet i 
konvertern.

Litteraturstudie

22

(a) (b)



3.6.2 (CaO+MgO)-FeO-SiO2-systemet
De vanligaste ämnena i slaggen vid ståltillverkning är CaO, MgO, SiO2 och FeO. I Figur 3.5 
kan fasdiagrammet för dessa 4 ämnen ses. I figuren är olika procenthalter av MgO utritade.

Figur 3.5 Det kvartära systemet vid 1600°C  mellan  (CaO+MgO) - FeO - SiO2 i  jämvikt med 
flytande järn. [19]

Då de flesta infodringsmaterial är konstruerade av MgO är kunskapen om lösligheten hos 
MgO i slagg väldigt viktig. Upplösningen av MgO från teglet till slagg kan beskrivas enligt 
ekvation 3.16:

dn

dτ
= DF

δ
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ ⋅ ns − n( ) Ekvation 3.16

där dn/dτ är upplösningsgraden MgO; n är MgO-koncentrationen i slagg; ns är 
koncentrationen av MgO då slaggen är mättad; D är diffusionskoefficienten för MgO i 
slaggen; F är reaktionsytan mellan slaggen och teglet; δ tjockleken av diffusionslagret vid 
gränsytan; τ är tiden.

Slitaget av teglet  sker främst i början av blåsningsförloppet  då slaggen har låg basicitet  (1,0–
1,5) och en hög grad oxidation (30 % FeO). Gränsen för mättning av MgO kan vara upp till 
20 % och när basiciteten i slagg ökar minskar mättningsgraden till ca 8,8 % [23].
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Figur 3.6 Lösligheten av MgO i en CaO - MgO - SiO2 - FeO slagg plottad mot basiciteten. (19)

Ovan i Figur 3.6 visas lösligheten av MgO i en CaO-MgO-SiO2-FeO slagg. Bilden visar att ju 
högre basicitet desto mindre MgO löses upp i slaggen pga. att slaggen har nått 
mätningsgraden av MgO. Eftersom slaggen är mättad betyder det att upplösningen av MgO 
från teglet har minskat. Om basiciteten sjunker till mindre än 2 tyder det på att  en stor 
tillsättning av MgO måste ske för att undvika upplösningen av MgO från infodringen [19].

Då slitaget sker främst i startfasen, då basiciteten är som lägst, är egentligen den enda 
metoden att  skydda teglet inslaggning av konvertern efter varje blåsning. En stor fördel är då 
att slaggen är supermättad för att reducera lösligheten och slitaget.

Vid en studie provades metoden att istället för att använda naturliga MgO-bärande material 
använda syntetiska slaggbildare med MgO-bärande flux. Försöken med fluxmedlet i stor 
testskala gav positiva resultat. Fluxmedlet har dock sina fördelar och nackdelar. Nackdelarna 
förknippas huvudsakligen med produktionssvårigheter och ibland transporten av materialet 
till kunden. Trots problemen kunde syrgasprocessen förbättras ur ekonomisk synvinkel. 
Genom att delvis ersätta dolomitkalk med fluxmedel erhölls en förbättrad slaggbildning, MgO 
i slaggen ökade till 11-12%, oxidationen av slaggen minskade och förbättrade fosforreningen i 
metallen [23].
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4 Metod och genomförande
Här följer en noggrann presentation på hur examensarbetet planerades och genomfördes 
samt hur resultaten granskades med hjälp av olika dataprogram.

Examensarbetet påbörjades genom att bekanta sig med syftet och målet  uppställt av SSAB, 
samt ett studerande av vetenskapliga artiklar. Artiklarna berörde slaggens inverkan vid 
raffinering av stål och fosforrening. Även slaggens, i synnerhet MgO:s, inverkan på 
infodringen i LD-konvertern studerades.

Besök hos operatörerna gjordes även för att få en bättre uppfattning om hur LD-processen 
körs. När, hur och varför tillsatserna görs. 

4.1 Minitab
En kort undersökning av en excelfil med data över de stålkoder som har hårdast krav på 
fosforhalten gjordes. Detta gjordes i det statistiska dataverktyget Minitab, med störst  fokus på 
dolomitkalkens inverkan i P-reningen. Datamaterialet vilket användes erhölls från en excelfil 
[24].

Minitab är ett s.k. statistiskt program och använder sig av numerisk analys. Det vill säga att 
lösningar fås med hjälp av numeriska beräkningar. Numeriken utgår från analytiska 
uppställningar som kan delas in i stegintervall för att kunna lösas [26].

Standarddiagram som spridningsdiagram och histogram gjordes över alla stålkoder 
tillsammans men även över stålkoderna var för sig gentemot P-halten i slutprovet vid LD-
processen. Närmare undersökning gjordes genom att använda en tredje variabel i ett så kallat 
konturdiagram.

För att få en översiktlig bild av slutresultaten i fosforfördelningen från försöken gjordes ett 
lådagram med hjälp av Minitab. Detta för att ett lådagram visar spridningen och medelvärdet 
av resultaten som helhet.

4.2 Försöksmetoder
Under detta examensarbete gjordes två olika försöksupplägg där dolomitkalken plockades 
bort i båda uppläggen. Dolomitkalken plockades bort helt för att se om den drastiska 
förändringen påverkade något i fosforreningen.

Försök #1

Det första försöket gjordes genom att använda datasystemet som räknar ut en modell åt 
operatörerna på hur råjärnet ska blåsas. Modellen ger en riktlinje på hur mycket kalk och 
dolomitkalk som ska tillsättas och vilket tillsatsprogram samt lansprogram etc. som ska 
användas. Då dolomitkalken togs bort räknade modellen ut hur mycket mer kalk som måste 
tillsättas för att ersätta det som försvinner då dolomitkalken tas bort.

Försök #2

Efter att sett  resultatet från första försöket beslutades det att ett andra försök skulle köras, med 
skillnaden att  blåsningen skulle vara mer kontrollerad. Detta gjorde genom att köra med 
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förbestämda parametrar; skrotmix 8, lansprogram 3, och tillsatsprogram 28. I referenserna 
tillsattes 23 kg kalk/ton råjärn och 23 kg dolomitkalk/ton råjärn. I försökschargerna togs 
dolomitkalken bort och mängden ersattes med kalk. I försökschargerna tillsattes därmed 46 kg 
kalk/ton råjärn.

Under båda försöken behövdes det tas prover under själva blåsningens gång. För första 
försöket bestämdes det  att  prover skulle tas fyra gånger under processen. Vid andra försöket 
togs prover endast två gånger under processen. Provtagningen kommer att beskrivas närmare 
senare i kapitlet.

4.3 Provtagning
Innan ett riktigt försök kunde göras provades redskapet 
som skulle användas vid provtagning under blåsning. 
SSAB hade i sin ägo några speciella sonder som utöver 
att  ta stålprov även kunde ta slaggprover. En illustrerad 
bild på provsonden kan ses i Figur 4.1. Sonden sänks 
ned i konvertern som bilden visar. Den nedre delen av 
sonden tar stålprov som vanligt  i metallbadet. Det som är 
nytt på sonden är slaggprovstagningen högre upp på 
sonden i den del som ligger i slaggbadet. Runt de röda 
”skålarna”, där slaggprovet tas, är pappmaterialet 
tunnare för att  det ska kunna brinna upp snabbare och 
slaggen kan rinna in i kopparna.

Förprov med specialsonderna

Vid användande av de specialgjorda sonderna fästes de 
som vanliga sonder på subslansen för att  kunna sänkas 
ner i konvertern. Flera försök gjordes med dessa specialsonder men det visade sig att det 
fanns olika nackdelar att  använda dem. Den största nackdelen var att  de skålar där slaggen 
skulle rinna ner i smälte under provtagning då blåsningen var igång. En annan nackdel var att 
ett  stålprov inte kunde tas då det var omöjligt att skicka sonden ända ner till stålbadet pga att 
det kunde finnas osmält skrot vilket kan skada sublansen. Det gjordes ett  försök med målet att 
även få ett  stålprov. Under detta försök stoppades blåsningen då 1800 Nm3 O2 blåsts ned i 
metallbadet, konvertern tippades för att göra det möjligt att ta proverna manuellt från 
framsidan av konvertern med en provtagningslans. Vid ca 2700 Nm3 och 4000 Nm3 O2 
användes provsonderna och vid blåsningens slutskede tog blåsarna ett P06 stålprov 
(slutprovet vid LD-konvertern) som vanligt  och ett slaggprov togs vid tappning. Totalt erhölls 
prover på tre charger, dock kom det att saknas slaggprover vid vissa tillfällen då skålarna 
smälte. I vissa fall saknades stålprov då provet inte blev taget av sonden tillräckligt bra. Vid 
blåst 4000 Nm3 kunde inte prover fås i två charger då det var problem att ladda sonden på 
sublansen.

Alternativ metod av provtagning

Problemen med sonderna gjorde att provtagningsmetoden behövde ses över. Det bestämdes 
att  specialsonderna inte skulle användas och istället skulle vanliga provtagningssonder  (P06) 
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Figur 4.1 Provsond kapabel att ta 
både slagg- och stålprov.



användas för att  ta stålprov under blåsningen. Slaggprovet togs genom att sticka in ett stålrör 
via tapphålet. Detta sätt att ta prover på är den metod som användes för resterande försök.

I försök #1 stoppades blåsningen en gång i början för att vicka konvertern så att ett  manuellt 
stål- och slaggprov kunde tas. Vid resterande provtagningstillfällen skickades en P06-sond ner 
för att ta ett stålprov och samtidigt togs ett slaggprov via tapphålet. Vid färdigt blåst tog 
operatörerna som vanligt ett P06-prov och ett slaggprov togs manuellt vid tappning.  Proverna 
i försök #1 togs enligt Tabell 4.1.

Tabell 4.1 Provtagningstillfällen och metod för en charge vid försök #1.

Provnr Blåst O2 [Nm3] Provtagningsmetod
1 ~ 1700 Stopp av blåsning, vinkling av konvertern för att manuellt ta ett 

stålprov och slaggprov.
2 ~ 2700 Syrgassond (P06) med sublansen och slaggprovtagning via

tapphålet.
3 ~ 4000 Syrgassond (P06) med sublansen och slaggprovtagning via

tapphålet.
4 Färdigt blåst Syrgassond (P06) med sublansen och slaggprovtagning vid 

tappning.

I försök #2 skickades en P06-sond ner vid 50 % blåst O2 och ett  slaggprov togs samtidigt via 
tapphålet. Sedan tog operatörerna ett slutprov som vanligt och ett slaggprov togs vid tappning. 
I Tabell 4.2 visas denna provtagning.

Tabell 4.2 Provtagningstillfällen och metod för en charge vid försök #2.

Provnr Blåst O2 [%] Provtagningsmetod
1 ~ 50 Stopp av blåsning, vinkling av konvertern för att  manuellt ta ett 

stålprov och slaggprov.
2 100 Syrgassond (P06) med sublansen och slaggprovtagning via tapphålet

4.4 Analysering av proverna
Efter provtagning togs proverna till driftlabbet där både slagg- och stålproverna analyserades 
med hjälp av en röntgen, ARL 9800 XP, SIM-SEQ XRF tillverkad av Thermo Scientific.

Slaggproverna behövde krossas, magnetsepareras, malas, och pressas till ”briketter” innan 
analysen kunde genomföras. Proverna tagna under blåsningen hade väldigt hög Fe-halt och 
magnetseparation var omöjlig, den hoppades därför över. Ytterligare konsekvens av den höga 
Fe-halten var att  det inte helt  gick att krossa slaggprovet då det  kunde finnas stora bitar av stål 
i provet och krossen ”kvävdes”. De största bitarna fick plockas ut och krossningen fick ske i 
etapper med olika gapöppningar. Analysering av slaggen angav den totala Fe-halten i slaggen. 
All Fe i slaggen antas därför vara föreningen FeO. Detta stämmer dock inte då Fe i slaggen 
kan vara i formen Fe(II) och Fe(III) men för att göra det enkelt antogs det att  all Fe existerar i 
formen  Fe(II).

Två olika sorters stålprover togs vid provtagningen, en läppformad och en cirkelformad. 
Stålproverna behövdes kapas, grovslipas och finslipas innan analysering enligt Figur 4.2. Två 

Metod och genomförande

27



olika stålprover användes då vid manuell tagning var det  de sonder med en cirkelformat prov 
de som kunde lättas användas.

Figur 4.2 Stålprover och provberedning.
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5 Resultat och diskussion
Kommande kapitel och dess delkapitel kommer att beskriva resultat från de olika  
undersökningarna samt diskutera vad resultaten kan innebära.

5.1 Fosforhalten i stålet ”idag”
I denna del kommer en kort  introduktion på hur fosforreningen ser ut på SSAB i Luleå i 
dagsläget med hjälp av det statistiska programmet Minitab. Data som används är hämtad från 
SSAB:s SQL-databas och gäller för charger mellan vecka 2, 2010 t o m vecka 4, 2011 och har 
excelfilnamnet Fosfor_v3 [24].

I Figur 5.1 visas hur effektiv fosforreningen varit för de charger som finns i datafilen. 
Lådagrammet säger att ca 75 % av chargerna har klarat den begärda haltnivån på fosfor, som 
ligger på <0,01 %P. Eller från en annan synvinkel: 25 % av chargerna klarade inte 
fosforkravet och blev bommar. 

Figur 5.1 Sammanfattande  statistisk beskrivning över fosforhalten i stålbadet med max-gränsen 
0,01 %P.

Om analysen fokuserar på varje enskild stålkod fås resultatet som visas i Figur 5.2a-e. 
Antalet charger för varje stålkod varierar mellan 83 – 312 st men medelvärdet för varje 
stålkod ligger kring 8,5 ‰ med en standardavvikelse kring 0,002 enheter. Det kan observeras 
här att resultatet är nästintill identiskt då alla stålsorter är samlade tillsammans. För varje 
stålsort är det upp till 25 % av antalet charger som inte klarar den satta fosforgränsen på 
< 0,01 %P. 
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Figur 5.2 Beskrivande statistisk  sammanfatting över de  stålkoder som kräver låg P-halt. (a) 
38105 (b) 38413 (c) 38415 (d) 38416 och (e) 38422.

Om blåsningen fortsätter på det sätt det  görs idag måste något i produktionssättet ändras om 
den nya fosforhaltgränsen ska uppnås, eftersom så höga procentvärden av antalet charger blir 
bommar.
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Figur 5.3 Spridningsdiagram mellan fosforhalten i stålet och mängd tillsatt dolomitkalk. (a) alla 
stålsorter (b) värdena i diagrammet  grupperade efter typ av stålsort. 

I Figur 5.3a ovan kan ingen påtaglig observation göras om att en stor mängd dolomitkalk 
påverkar halten av P i stålet efter blåsning (P i P06) negativt, som påståtts i ett  antal 
undersökningar. Det är snarare en positiv trend att lägre halt P i stålet tycks uppstå vid mer 
mängd dolomitkalk. 

Genom att gruppera datapunkterna i stålkoder erhålls Figur 5.3b. Mellan stålkoderna syns det 
ingen skillnad. De är alla samlade i samma område med enstaka avstickare.

Allmänt känt är att  en låg Si-halt i råjärnet och en för hög sluttemperatur i LD-konvertern kan 
orsaka dålig fosforrening. Därför gjordes konturdiagram med dessa två variabler som Y-
variabler och dolomitkalken som X-variabel med fosforhalten i stålbadet som Z-variabel. 
Resultatet kan ses i Figur 5.4a och b.

 I figurerna kan fosforhalten i stålet observeras med färgskalan:

låg fosforhalt (<0,01 %P)  – blå/lila 

hög fosforhalt (>0,01 %P) – grön. 

Det observeras att vid låg Si-halt  i råjärnet i samband med låg dolomitkalktillsats ges enstaka 
höga P-halter i stålbadet. Vid observation av temperaturen efter blåsning och tillsatsen av 
dolomitkalk ses det att  den höga P-halten tenderar att vilja placera sig i diagrammet vid höga 
temperaturer och låga tillsatser. Det som bör tas med i tanken är dock att vid dessa gröna 
punkter finns det märkbart mindre antal värden jämfört med de lila och blå områdena. 
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Figur 5.4 Konturdiagram med (a) Si-halten i  råjärn som Y-variabel, mängd tillsatt dolomitkalk 
som X-variabel  och fosforhalten  i stålbadet som Z-variabel. (b) Temperaturen efter blåsning som 
Y-variabel, mängd tillsatt dolomitkalk som X-variabel och fosforhalten i  stålbadet som som Z-
variabel.

Fortfarande visar diagrammen att dolomitkalken tycks ha en positiv inverkan på 
fosforreningen. I en korrelationstabell kan den linjära relationen mellan två parametrar 
undersökas utifrån värden. Värdena hamnar mellan intervallet -1 och +1. Ju högre 
absolutvärdet är desto starkare är relationen mellan parametrarna. Dock ska det tas i hänsyn 
att även om det visas en korrelation mellan två parametrar behöver den inte stämma i varje 
fall. Kontrollerade experiment är det enda som kan visa ifall parametrarna har en korrelation. 
En ytterligare sak att ta hänsyn till är om relationen är linjär. Det kan finnas icke-linjära 
relationer som är betydelsefulla men som inte syns i denna sorts kontroll då 
korrelationskoefficienten är lika med noll. Då värdet mellan två olika parametrar är positivt 
tyder det på att variablerna är korrelerade i samma riktning, dvs ökar ena parameterns värde 
ökar även den andra parameterns värde. Ett negativt värde mellan två olika parametrar påvisar 
att  om en parameter minskar så ökar den andra parametern. Data från Excelfilen användes för 
att beräkna korrelationen mellan utvalda parametrar och resultatet visas i Tabell 5.1.

Det kan noteras även här att tillsatsen av dolomitkalk har en positiv inverkan på 
fosforreningen. Korrelationskoefficienten mellan P P06 och dolomitkalk är -0,491 vilket tyder 
på att när det tillsattes mer dolomitkalk minskade halten av P i stålet. Dock är absolutvärdet 
inte särskilt högt och relationen mellan de två parametrarna är svag. Kalk tycks ha en liknande 
effekt på fosforhalten i stålet som dolomitkalken. En närmare undersökning visar att en ökad 
slaggvikt har en positiv inverkan på fosforreningen med en något starkare relation. Detta 
stämmer bra överens med teorin, dvs. en ökad mängd slagg ska ge en bättre raffinering och 
slaggvikten ökar med tillsatt  mängd kalk och dolomitkalk. Detta kan ses i Tabell 5.1 mellan 
dolomitkalk och slaggvikt samt mellan kalk och slaggvikt. 

Avslutningsvis iakttogs korrelationen mellan temperaturen i LD efter färdigtblåst och 
fosforhalten i stålet. Det finns en svag relation som visar att när temperaturen ökar kommer 
halten av fosfor i stålet att öka. Det överensstämmer även det med teorin, dvs vid en hög 
temperatur tenderar fosfor att diffundera från slaggen tillbaka till stålbadet.
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Tabell 5.1 Korrelationstabell mellan olika parametrar.

P RJ Si RJ P P06 Kalk Dolomit
kalk

Slaggvikt Första 
lansläge

Sista 
lansläge

P RJ
Si RJ 0,241
P P06 0,214 -0,427
Kalk 0,093 0,721 -0,472
Dolomitkalk 0,001 0,577 -0,491 0,577
Slaggvikt 0,048 0,654 -0,503 0,744 0,657
Första Lansläge 0,085 -0,5 0,309 -0,444 -0,428 -0,461
Sista Lansläge 0,097 -0,259 0,212 -0,215 -0,306 -0,256 0,645
Temp LD -0,014 -0,05 0,326 -0,056 -0,208 -0,113 0,035 0,104

Det som i allra högsta grad måste tas hänsyn till, är den mänskliga faktorn. Som tidigare 
nämnt låg max-gränsen för fosfor i stålet på 0,015 % när chargerna kördes och den större 
delen av chargerna har klarat den gränsen. Detta kan till stor del bero på blåsarna. Varje 
enskild blåsare vid LD-processen blåser olika. De har fått  den erfarenheten som krävs för att 
kunna ta beslutet  om vilken den bästa blåsningsmetoden är för att uppnå de nivåer som krävs. 
Om blåsningen fortsätter på samma vis kommer antalet  bommar öka eftersom max-gränsen 
för P har sänkts (< 0,01%P) och P-halten i råjärnet kommer att öka (>0,045 %P). En 
förändring någonstans i processen krävs alltså för att klara det nya kravet.

5.2 Resultat från förprovet
Under tredje försöket med specialsonderna lyckades 7 av 8 sonder skickas ned i slaggbadet. 
Vid varje provtagning erhölls tillfredsställande mängd slagg, dock kunde inget stålprov fås. 
Detta pga. att sublansen var inställd på nivån 50/100 cm ovanför metallbadet och 
stålprovsdelen nådde därmed inte metallbadet. Detta gör att en representativ fosforfördelning 
inte kan uträknas. En annan nackdel är att i och med att  ingen riktig slaggmängd kan 
beräknas, vid de tillfällena proverna är tagna, finns det ingen kunskap  om slaggen har tagit 
upp tillräckligt med fosfor eller om slaggmängden är så liten att den är mättad av P. Resultatet 
av slagganalyserna kan ses i Bilaga C.

5.2.1 Tre krav för god fosforrening 
1. Hög FeO-halt

Litteraturstudien visade vilka krav som krävs för en bra fosforraffinering. Ett krav var att 
syreaktiviteten i slaggen ska vara hög, detta kan åstadkommas genom hög FeO-halt eller att 
blåsa syrgas.
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Figur 5.5 Punktdiagram för FeO och fosfor mot % Blåst O2.

Ovan, i Figur 5.5, kan sambandet  mellan halten P och halten FeO i slaggen observeras. Varje 
punkt representerar en charge. De olika punkterna i de två serierna kan egentligen inte 
kopplas till varandra eftersom de är olika charger. Dessa charger har dock samma stålkrav och 
borde då se ut  relativt lika varandra vid samma tillfälle. I diagrammet syns det en likartad 
trend mellan FeO och P. Sjunker halten FeO i slaggen tycks halten P ha en liknande tendens. 
Detta stämmer bra överens med teorin då en hög FeO-halt ger en hög syreaktivitet vilket leder 
till en bättre fosforrening. 

2. Hög basicitet

Andra kravet är att  basiciteten ska vara hög för att få en god fosforrening. Figur 5.6 visar 
förhållandet mellan P-halten och basiciteten i slaggen vid olika tillfällen i blåsningen.

Den låga basiciteten vid början är naturlig då slaggen fortfarande är relativt sur de första % 
Blåst O2. Mellan 30 – 100 % blåst O2 borde basiciteten stiga och ligga mellan 3-4. Dock visar 
Figur 5.6 att  basiciteten inte stiger över 2. 

En anledning till den låga basiciteten i slutet av blåsningen kan vara den låga CaO-halten. Vad 
kan då orsaken till den låga CaO-halten vara? En teori är att den tillsatta kalken inte har löst 
upp sig i slaggen eftersom 2CaO·SiO2-skalet kring kalkpartikeln hindrar upplösningen. Detta 
kan vara förklaringen i början av blåsningen men vid blåst 70 % O2 tycks detta vara väldigt 
orimligt eftersom de borde vara mer sannolikt att så långt in i blåsningen att all kalk är 
upplöst. Är den inte det erhålls en sämre rening av inte bara fosfor utan andra föroreningar 
också.
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Figur 5.6 Punktdiagram för P och basicitet i slagg.

En möjlighet är att  vid upplyftningen av provsonden från badet rinner slaggen av och kvar 
finns bara den slagg som har en låg viskositet då den hade lättare att rinna i  och den lyckats 
hålla sig kvar i skålarna och frusit fast. Den slaggen har en mycket lägre basicitet då den har 
en låg viskositet. Detta skulle kunna åtgärdas med att minska på antalet ”skålar” i sonden och 
ge skålarna en högre kant för att hålla kvar slaggen. Dock kan det bli svårare att få ut 
slaggprovet.

Vid närmare undersökning av ingående råjärn, se Tabell  5.2, för dessa charger upptäcktes det 
att  Si-halten var väldigt hög för alla utom en. Istället för att CaO-halten var för låg kan det 
vara möjligt att halten Si i råjärnet var för hög. Detta leder till att det bildas mer SiO2 i 
slaggen vilket då sänker basiciteten.

Tabell 5.2 Analysuppgifter på ingående råjärn vid referensprovtagning.

 Inngående råjärn [vikt-%%]  
Chargnr C Si Mn P S V Ti

S5030 4,42 0,122 0,25 0,034 00,002 0,168 0,028
S5031 4,69 0,422 0,34 0,036 00,005 0,205 0,086
S5032 4,68 0,51 0,35 0,036 00,001 0,195 0,104
S5033 4,72 0,633 0,33 0,036 00,001 0,195 0,118
S5034 4,76 0,566 0,32 0,035 00,001 0,184 0,108
S5035 4,71 0,544 0,3 0,037 00,002 0,187 0,092
S5036 4,73 0,533 0,31 0,036 00,001 0,181 0,095

En teoretisk beräkning gjordes på basiciteten för att undersöka vad chargerna borde ha för 
basicitet. Uträkningen baserades på att all Si i råjärnet övergår till SiO2 och den mängd CaO 
som tillsatts vid provtillfället. Resultatet blir basiciteter mellan 2 och 6, se Tabell 5.3. De 
basicitetsvärden uträknade vid blåst mellan 29 och 37 % O2, samt 2 av de 3 som tagits kring 
70 % blåst O2 är acceptabla. Charge S5030 har teoretiskt en väldigt hög basicitet vilket 
antagligen beror på den låga Si-halten i råjärnet i just den chargen.
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Tabell 5.3 Teoretisk uträknad basicitet.

Chargenr %Si 
Råjärn

Råjärn 
[kg]

SiO2 
Råjärn 

[%]

Tillsats 
av FeSi 

[kg]

Tillsats 
av Si 
från 
FeSi 
[kg]

SiO2 
råjärn 
[kg]

Kg CaO 
(Dolomitkal

k+kalk)

Teoretisk 
Bas

% 
Blåst 
O2

S5030 0,12 124900 0,2567 306 232,56 553,2 3693,8 6,7 67,7
S5031 0,42 121900 0,8985 1095,2 5152,5 4,7 66,6
S5032 0,51 122900 1,0910 1340,8 6172,7 4,6 68,4
S5033 0,63 122900 1,3477 1656,3 4142,4 2,5 36,8
S5034 0,56 122900 1,1979 1472,3 3444,8 2,3 29,1
S5035 0,54 121900 1,1552 1408,1 3593,0 2,6 35,8
S5036 0,53 120900 1,1338 1370,7 3458,6 2,5 34,5

Utöver den låga basiciteten kan inget direkt samband mellan P i slaggen och basiciteten 
upptäckas.

3. Låg ståltemperatur

Figur 5.7 Punktdiagram för P och temperaturen i slagg.

Tredje kravet för en bra fosforrening är att  erhålla en låg ståltemperatur. I Figur 5.7 visas 
halten P i slaggen och dess samband med ståltemperaturen. Här kan en klar trend mellan P-
halten och ståltemperaturen ses. Vid låga temperaturer tycks slaggen ha en högre halt P än vid 
högre temperaturer.

5.2.2 MgO:s inverkan på fosforrening
Tidigare studier säger att vid användning av dolomitkalk försämras raffineringen av fosfor i 
LD-konvertern. I Figur 5.8 kan relationen mellan P-halten i slaggen och den procentuella 
MgO i slagg observeras för de tagna referensproverna. I diagrammet kan det skönjas ett  svagt 
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samband mellan halten P i slaggen och MgO-halten. När halten MgO är mellan 8-11 vikt-% 
tycks slaggen ha en något lägre halt P i slaggen jämfört med proverna tagna tidigare i 
blåsningen då MgO ligger mellan 7-10 vikt-%. Riktvärdet på MgO-halten för just dessa 
charger är 9 vikt-% och det kan utläsas av diagrammet att halten håller sig mellan 7 – 11 vikt-
%. 

Den lägre halten av P i slaggen hos de prover tagna vid 70 % blåst  O2 kan bero på att 
3CaO·SiO2 har bildats vid detta skede och eftersom den har en högre smältpunkt gör den det 
svårare för kalk att lösas upp.

Figur 5.8 Punktdiagram för MgO-halten och P-halten i slagg.

Som för excelfilen Fosfor_v3 gjordes en korrelationstabell för referensproverna, Tabell 5.4, 
för att undersöka det linjära sambandet mellan P-halten och de parametrar som antas ha mest 
inflytande på fosforreningen. Till skillnad från resultatet i Tabell 5.1 kan det observeras att 
mängden tillsatt  dolomitkalk ger en dålig effekt på P-halten, detta är även illustrerat i Figur 
5.8. Tabell 5.4 visar även att detta samband är relativt starkt då den har ett absolutvärde på 
nästan 0,80, ju närmare 1 värdet är desto starkare är relationen mellan parametrarna.
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Tabell 5.4 Korrelationstabell för olika variabler som kan ha en effekt på P-halten i slagg.

P slagg % Tillsatt 
dolomitkalk

% Tillsatt 
Kalk

% Blåst O2 FeO MgO

P slagg
% Tillsatt 

Dolomitkalk
-0,779

% Tillsatt Kalk -0,789 0,951
% Blåst O2 -0,803 0,989 0,981

FeO 0,556 -0,704 -0,822 -0,774
MgO -0,52 0,383 0,527 0,485 -0,829

Det kan även observeras att resterande parametrar (% Tillsatt kalk, % Blåst O2, FeO och 
MgO) har alla, förutom FeO, en negativ påverkan på halten P i slaggen. Jämförs % Tillsatt 
dolomitkalk och FeO kan det utläsas att när halten FeO sjunker tillsätts mer dolomitkalk och 
att det sambandet är relativt starkt med ett absolutbelopp på ca 0,70.

Det som inte får bortses från är att provtagning inte sker på en och samma charge vilket 
egentligen gör beräkningen på det linjära sambandet väldigt osäker. För dessa charger har det 
antagits att alla charger ser ungefär likadana ut vid de tagna provtagningstillfällena. De kan 
därför sägas utgöra en hel charge.

Pga. att  det inte finns stålanalyser till dessa resultat  kan det  tyvärr inte sägas hur effektiv 
fosforreningen var då fosforfördelningen, LP (definition se ekvation 3.9), inte kunnat 
beräknas.

5.3 Referensresultat för försök #1
Vid provtagningen erhölls 10 charger med slagg- och stålprover vid olika tillfällen under 
blåsningsförloppet enligt Tabell 5.5.

Tabell 5.5 Erhållna referenscharger från försök #1 med slagg- och stålprov.

Provtillfälle ⇒ ~ 1700 Nmm3 02 ~ 2700  Nm3 02~ 4000 NNm3 02 Färdiggt blåst
Charge ⇓ Slagg Stål Slagg Stål Slagg Stål Slagg Stål
S5857  X X X  X X X
S5859 X X   X X X X
S5860 X X X X X X X X
S5861 X X X X X X X X
S5862 X X X  X X X X
S5863 X X X  X X X X
S5864 X X  X X   X X  X
S6011 X X X X X X X
S6012 X X X X X X X X
S6014 X X X X X X X

Efter analys av proverna och uträkning av fosforfördelningen erhölls Figur 5.9 som visar 
fosforfördelningen på Y-axeln mot % blåst O2 på X-axeln.
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Figur 5.9. Fosforfördelningen för referenschargerna vid första försöket under 
blåsningsförloppet. 

Figuren visar att fosforfördelningen, LP, har en viss trend. Trots att vissa charger saknar ett 
värde vid vissa provtillfällen kan det förutsättas att kurvorna för varje charge borde se ut 
ungefär som kurvor med Lp vid alla provtillfällena. Detta för att  chargerna blåses på samma 
sätt. Mellan ca 30 och 50 % blåst O2 syns det en indikation på att fosforfördelningen går ned 
för att sedan vid ca 65 % blåst O2 gå uppåt igen. Detta är antagligen den s.k fosforpuckeln. 
Om Figur 5.9 jämförs med Figur 3.1a, som är ett exempel på ett stålbads förändring under 
blåsning, ses en viss likhet vid de olika provtagningarna då puckeln uppstår. Figur 3.1a visar 
att  vid ca 50 % blåstid börjar fosfor i stålbadet att stiga igen för att sedan börja sjunka vid 80 
% blåstid. Den slutgiltiga fosforfördelningen för samtliga referenscharger hamnar mellan 35 
och 55 vilket är lågt jämfört med ett annat stålverk som har mellan 40 - 100 [15]. 

I Tabell 5.6 visas den statistiska informationen för fosforfördelningen vid varje provtillfälle, 
det vill säga vid ca 1700 Nm3, 2700 Nm3, 4000 Nm3 blåst syrgas samt färdig blåst. 
Medelvärdena visar en sänkning av fosforfördelningen mellan provtillfälle 2 (2700 Nm3) och 
3 (4000 Nm3) för att sedan börja öka igen efter provtillfälle 3 för att hamna på den slutgiltiga 
fördelningen med ett medelvärde på 45,3. Detta är också en indikation på en ”fosforpuckel”.

Tabell 5.6 Statistisk beskrivning av fosforfördelningen vid varje provtillfälle för 
referenschargerna från försök #1.

Provtillfälle Antal Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum
1 9 27,1 6,42 18,5 37,9
2 6 28,5 3,86 24,0 31,7
3 6 19,7 8,11 11,9 32,7
4 10 45,3 7,07 34,9 52,4
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5.3.1 Tre krav för god fosforrening med referenser från försök #1
Som tidigare nämnts har en bra fosforrening tre huvudsakliga krav: (1) hög FeO-halt, (2) hög 
basicitet och (3) låg temperatur. Dessa variabler kan ses plottade mot fosforfördelningen i 
Figur 5.10, Figur 5.11 och Figur 5.12.

1. Hög FeO-halt

Figur 5.10 Sambandet mellan fosforfördelningen och mängden FeO i slaggen för 
referenschargerna i försök #1.

För de flesta charger i Figur 5.10 kan det tydligt observeras att fosforfördelningen ökar med 
ökad FeO-halt i slaggen. Detta stämmer bra överens med de fakta som nämnts tidigare i 
litteraturstudien; att med en ökad FeO-mängd ökar syreaktiviteten vilket leder till att en större 
mängd P kan reagera med syre beroende på mängden av legeringsämnena. FeO-halterna i 
diagrammet är svåra att  koppla ihop med ett provtillfälle då halten växlar relativt mycket vid 
olika provtillfällen. Diagrammet visar att  FeO-halten får ett  maximum på drygt  30 vikt-% och 
ett minimum på ca 12,5 vikt-%. 30 vikt-% är relativt högt men innebär inte nödvändigtvis att  
halten är så hög vid slutet  av blåsningen. Det är mera troligt att slaggen har den halten FeO i 
början av blåsningen för att senare sjunka innan blåsningen är klar. 

2. Hög basicitet 

Vidare säger teorin att med ökande basicitet ökar fosforfördelningen. I Figur 5.11 kan dock 
denna teori inte riktigt ses. Diagrammet visar att Lp ökar med stigande basicitet men det som 
måste noteras är att Lp stiger oavsett basicitet då det finns flera parametrar som bestämmer 
kapaciteten av fosforreningen.

Undersöks fosforfördelningen mot basicitet vid varje enskilt provtillfälle skulle det vara 
möjligt att lättare hitta ett samband. Tyvärr kunde denna typ av undersökning i detta fall inte 
ge något resultat då värdena var för slumpmässigt utplacerade. Grupperingen kan ses i Figur 
5.11 där varje provtillfälle är inringad i rött. Dock var de två första provtillfällen var svåra att 
urskilja och hamnade i en gemensam grupp.
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Figur 5.11 Sambandet mellan fosforfördelningen och basiciteten i slagg för referenschargerna i 
försök #1.

3. Låg ståltemperatur

Tredje och sista kravet för en bra raffinering av fosfor är en låg ståltemperatur. En låg 
temperatur kommer att driva reaktionen 3.5 åt höger och bilda fosfatjoner. 

Vid undersökning av fosforfördelningen mot ståltemperaturen kan det observeras i Figur 5.12 
att  vid varje provtillfälle hamnar ståltemperaturen vid ungefär samma värde. Det erhölls inga 
ståltemperaturer för första provtillfället men för 2:a, 3:e och 4:e provtillfälle kunde 
temperaturer fås. Matchas provtillfälle mot temperaturen fås:

2 - ∼ 1470 °C

3 - ∼ 1550 °C

4 - ∼ 1700 °C

När diagrammet observeras ska varje provtillfälle ses som enskilt  (se markering i Figur 5.12). 
Detta för att överskådligt kan de olika provtillfällena inte kopplas samman. Detta gör att 
temperaturens inverkan på fosforfördelning bättre upptäckas. I detta fall visar diagrammet att 
vid varje provtillfälle stiger fosforfördelningen med sjunkande ståltemperatur precis som 
teorin säger.
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Figur 5.12 Sambandet mellan fosforfördelningen och temperaturen i stålbadet för 
referenschargerna i försök #1.

5.4 Resultat av försökschargerna i försök #1
Vid försök utan dolomitkalk, där systemet beräknar modellen för blåsningen, erhölls 12 
charger med slagg- och stålprover vid de 4 olika provtillfällena under blåsningsförloppet 
enligt Tabell 5.7. Vid 4000 Nm3 blåst O2 var det svårt att  erhålla slaggprover då stålröret fäst  
mer fastfruset stål än slagg.

Tabell 5.7 Erhållna försökscharger från försök #1 med slagg- och stålprov.

Provtillfälle ⇒ ~ 1700 NNm3 O2 ~ 2700 N Nm3 O2 ~ 4000 NNm3 O2 Färdigtt blåst
Charge ⇓ Slagg Stål Slagg Stål Slagg Stål Slagg Stål
S6015 X X X X X X X
S6016 X X X X X X X
S6143 X X X X X X X
S6144 X X X X X X X
S6145 X X X X X X X X
S6146 X X X X X X X
S6147 X X X X X X
S6148 X X X X X X X X
S6149 X X X X X X X X
J4646 X X X X X X X X
J4647 X X X X X X X
J4648 X X X X X X X

Resultatet av fosforfördelningen i försöket utan dolomitkalk kan ses i Figur 5.13. 
Chargenummer syns i diagrammets förklaring på samma sätt som för referenschargerna.
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Vid de tre första provtillfällena ligger försökschargernas fosforfördelning till större del i 
samma värden som referenserna. Skillnaden är att försökschargerna har en större spridning än 
referenserna i Lp. Detta kan även ses i den statistiska informationen i Tabell 5.8.

Figur 5.13 Fosforfördelningen för försökschargerna från försök #1 under blåsningsförloppet.

Vid provtillfälle fyra, med andra ord färdig blåst, finns det  två charger som sticker ut mer än 
de andra, S6015 och S6016. Dessa visar en fosforfördelning upp mot 80. Den första teori som 
kom i åtanke till varför dessa två charger fick sådant hög LP var att slutkravet på stålet var låg 
P. Dessa charger blåstes därför med en annorlunda metod än de resterande chargerna. Vid 
nästa försökstillfälle togs det därför prover på endast charger med lågt fosforkrav. Försöket 
resulterade i chargerna J4646, J4647 och J4648. Av de tre chargerna var det endast J4648 som 
fick en relativt hög Lp på ca 60. J4647 kunde ha fått ett högre Lp men i detta fall lyckades all 
kalk inte tillsättas pga. maskinstörning.

Orsaken till att fosforfördelningen annars ser likadan ut som referenserna kan också bero på 
att  ugnen är ”otvättad” från MgO från tidigare charger och det kan påverka fosforreningen. 
Detta kommer att tas upp senare i kapitlet.

Tabell  5.8 Statistisk  beskrivning av fosforfördelningen över varje  provtillfälle för 
försökschargerna från försök #1.

Provtillfälle Antal Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum
1 11 22,6 7,80 5,9 33,8
2 10 24,5 9,30 9,1 39,7
3 6 18,9 6,28 12,8 30,0
4 12 49,0 17,39 19,8 78,6

Medelvärdena från den statistiska beskrivningen visar en blåsning där fosforfördelningen är 
relativ hög i början för att sedan sjunka efter halva blåsningen och sedan stiga igen för att 
slutligen hamna kring 50 i fosforfördelningen. Den s. k fosforpuckeln kan ses i medelvärdena 
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men är desto svårare att  upptäcka i diagrammet. Medelvärdena för försökschargerna skiljer 
sig inte mycket från referenschargernas medelvärden.

5.4.1 Tre krav för god fosforrening med försökscharger från försök #1
1. Hög FeO-halt

I Figur 5.14 visas sambandet mellan fosforfördelningen och mängden FeO i slaggen för 
försökschargerna från försök #1.

Figur 5.14 Sambandet mellan fosforfördelningen och mängden FeO i slaggen för 
försökschargerna från försök #1.

En svag trend att fosforfördelning ökar med ökande FeO-halt i slaggen kan ses i Figur 5.14.  
Trenden är svag för att  vid hög halt  FeO är spridningen hos LP relativt stor då den varierar 
mellan 20 - 80 i LP. Detta stämmer överens med teorin om att fosforfördelningen ökar med 
högre syreaktivitet i badet som erhålls genom hög FeO-halt eller att syrgas blåses i badet. 
Värdena ligger tätt mellan varje provtillfälle men det kan ändå ses att  Lp stiger med ökande 
FeO-halt. Liksom för referenserna kommer FeO här upp till ett maximum på drygt 30 vikt-% 
och ett minimum på ca 12,5 vikt-%.

2. Hög basicitet

Figur 5.15 visar förhållandet mellan fosforfördelningen och basiciteten för försökschargerna 
från försök #1.

När det gäller ett samband mellan fosforfördelningen och basiciteten är den lite svårare att 
upptäcka. I de tagna försökschargerna har basiciteten legat på en låg nivå (1 – 2) under 
blåsningen, i likhet med referenserna, för att på slutet stiga drastiskt till en basictitet på 4 – 5. 
Figur 5.15 påvisar en trend att fosforfördelningen stiger då basiciteten stiger. Lp och basicitet 
skulle dock stiga oavsett om de var beroende av varandra eller inte pga. andra parametrar. 
Relationen undersöks närmare genom att igen ställa Lp mot basiciteten vid varje enskilt 
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provtillfälle (inringat i Figur 5.15). Tyvärr kunde inget framtydande samband hittas, mycket 
på grund att basiciteten har ett väldigt konstant värde vid alla provtillfällen.

Figur 5.15 Sambandet mellan fosforfördelningen och basiciteten i slaggen för referenschargerna 
från försök #1.

3. Låg ståltemperatur

I Figur 5.16 visas relationen mellan fosforfördelningen och temperaturen i stålbadet. Som för 
referenschargerna indikerar figuren att en högre fosforfördelning erhålls vid sjunkande 
temperaturer. Detta kan ses vid jämförelse mellan chargerna S6144 och J4648 där den senare 
nämnda chargen har en högre Lp och en lägre sluttemperatur än S6144. Detsamma kan 
observeras mellan andra charger men inte bara vid sluttemperaturen utan också vid de olika 
provtillfällena. 
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Figur 5.16 Sambandet mellan fosforfördelningen och temperaturen i stålbadet för 
referenschargerna från försök #1.

5.5 Referensresultat för försök #2
Under referensförsök #2, med förbestämda parametrar och provtagning erhölls fyra 
referenscharger. Det var endast vid ett  tillfälle där stålprov inte erhölls, se Tabell 5.9. Några 
av dessa charger är dessutom blåsta med ett annat tillsatsprogram än det tilltänkta. 

Tabell 5.9 Erhållna referenscharger med slagg- och stålprov från försök #2.

 50 % blååst O2 Färdigtt blåst
Ordning  Slagg Stål Slagg Stål
1:a chargen S6729 X X X X
2:a chargen S6730 X X X
3:e chargen S6731 X X X X
4:e chargen S6732 X X X X

I Figur 5.17, kan resultatet från detta försök observeras. Detta diagram är lättare att  utvärdera 
då det har färre punkter.

Vid 50 % blåst O2 ligger LP mellan 10 och 25. Vid färdigt blåst  ligger Lp mellan 25 och 45 
vilket är ungefär samma spridning som referenserna i försök #1 men tio enheter lägre. 
Detsamma gäller vid blåst 50 % O2. Detta kan bero på att blåsningen i detta försök är mer 
kontrollerad och chargerna blåses därför annorlunda jämfört med referenserna från försök #1.
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Figur 5.17 Fosforfördelningen för referenschargerna från försök #2.

5.5.1 Tre krav för god fosforrening med referenser från försök #2
Följande avsnitt behandlar de tre huvudkraven för en bra fosforrening.

1. Hög FeO-halt

Figur 5.18 Förhållandet mellan fosforfördelning och FeO-halten i slagg för referenschargerna 
från försök #2. 

I Figur 5.18 går det inte lika tydligt se ett  samband mellan fosforfördelningen och FeO-
halten. FeO-halt har i detta försök fått ett maximum på ca 25 vikt-% till skillnad från 
referensproverna i försök #1 som hade dryga 30 vikt-%. Prover i detta försök är inte tagna 
lika många gånger som vid försök #1. Ett högre maximum av FeO kan ske tidigare än blåst 50 
% O2 och detta kan vara orsaken till det lägre värdet.
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2. Hög basicitet

Figur 5.19 Förhållandet mellan fosforfördelning och basicitet för referenscharger från försök #2.

Till skillnad från referenserna i första försöket kan ett samband mellan Lp och basicitet ses 
lättare i Figur 5.19. Som resultaten från försök #1 visar ligger basiciteten väldigt lågt långt  in 
i blåsningen. Vid 50 % blåst ligger basiciteten mellan 1,1 och 1,4 med en Lp mellan 12 och 
25. Vid färdigblåst har basiciteten stigit och har hamnat mellan 3,5 och 4,2 med Lp mellan 25 
respektive 45. Det kan observeras en klar trend som indikerar att Lp ökar då basiciteten stiger.

3. Låg ståltemperatur

Även här syns det i Figur 5.20 att  Lp stiger med ståltemperaturen vid de olika provtillfällena, 
som visats innan med referenserna från försök #1.
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Figur 5.20 Förhållandet mellan fosforfördelning och ståltemperatur för referenschargerna från 
försök #2.

Sammanfattningsvis visar referenserna att slutresultatet i fosforfördelningen i LD-konvertern 
ligger mellan 20 och 50 med väldigt stor spridning. Från båda försöken kan även observeras 
att  fosforfördelningen gynnas av hög FeO-halt, hög basicitet och låg ståltemperatur. Detta 
stämmer väl överens med teorin.

5.6 Resultat av försökschargerna i försök #2
Under försök #2, med förbestämda parametrar och provtagning, erhölls fem försökscharger 
enligt Tabell 5.10. Några av dessa charger är dessutom blåsta med ett  annat tillsatsprogram än 
det tilltänkta. 

Tabell 5.10 Erhållna försökscharger med slagg- och stålprov från försök #2.

 50 %  blåst O2 Färdiggt blåst
Ordning  Slagg Stål Slagg Stål
1:a chargen S6733 X X X X
2:a chargen S6734 X X X X
3:e chargen S6735 X X X X
4:e chargen S6736 X X
5:e chargen S6737 X X X X

Efter analys av de erhållna slagg- och stålproverna kunde fosforfördelningen beräknas, vilket 
resulterade i Figur 5.21. Diagrammet visar i likhet med försök #1 att Lp ligger på samma nivå 
som referenserna vid 50 % blåst i försök #2. Däremot kan det observeras att charge S6733, 
körd utan dolomitkalk, får ett  liknande värde som referenserna medan charge S6734 får en 
högre fosforfördelning. Denna tendens syns vid båda provtillfällena. Chargerna efter dessa två 
får ett värde i Lp mellan de två chargerna, vilket kan tyda på att en slags balans har bildats 
mellan LP 50 - 70.
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Figur 5.21 Fosforfördelningen under blåsningsförloppet för försökschargerna från försök #2.

5.6.1 Tre krav för god fosforrening med försökscharger från försök #2
1. Hög FeO-halt

I Figur 5.22 syns en tydlig trend att fosforfördelningen ökar med stigande FeO-halt. Till 
skillnad från referenserna i försök #2 ligger dessutom maximum av FeO i försökschargerna på 
30 vikt-%, ca 5 vikt-% mer än referenserna. Även minimumet ligger ett antal procentenheter 
högre, på ca 3 vikt-% mer. Denna ökning kunde inte observeras i försök #1 mellan 
referenserna och försöksproverna.

Figur 5.22 Förhållande mellan fosforfördelning och FeO-halt i slagg för försökscharger från 
försök #2.
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En anledning till att  försöksproverna har en högre FeO-halt än referenserna kan bero på att 
chargen är blåst mjukare. Detta kan ses om Mn/C-förhållandet beräknas och ställs mot FeO-
halten. Om ett lågt Mn/C-förhållande erhålls kan en hög FeO-halt förväntas och då har 
chargen blåsts mjukt. Resultatet av detta kan ses i Figur 5.23. Diagrammet visar tydligt att 
den höga FeO-halten i slutproverna hos försökschargerna kan förklaras av det låga Mn/C-
förhållandet. Dock finns en försökscharge som sticker ut. Det är den första chargen som 
kördes utan dolomitkalk. De två referenschargerna som ligger väldigt lågt i FeO-halt  är två 
charger som har relativt hög C-halt, 0,08 respektive 0,06.

Figur 5.23 Mn/C-förhållande mot FeO-halten för både referenserna och försökchargerna i 
försök #2.

2. Hög basicitet

Figur 5.24 Förhållandet mellan fosforfördelningen och basicieten för försökschargerna i försök 
#2.
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Som tidigare visats hos referenserna i försök #2 syns en klar trend hos försöksproverna i 
Figur 5.24, att fosforfördelningen ökar med stigande basicitet vid provtillfällena. Någon 
skillnad i basiciteten mellan referenser och försöksprover kan inte upptäckas trots att 
dolomitkalken tagits bort. Resultatet var dock väntat  då dolomitkalken har ersatts av kalk just 
av detta skäl.

I varje charge, från både försök #1 och #2, har det under blåsningen erhållits en väldigt låg 
basicitet (< 2), även då det är blåst  > 50 % O2. Vad kan vara orsaken till den låga basiciteten? 
Som tidigare nämnts är en teori att  kalken inte har löst upp  sig. Dock verkar detta orimligt vid 
70 % blåst O2 då kalk vid den tidpunkten borde vara upplöst. En annan teori är att 
kalkmaterialet var av dålig kvalitet vilket gör det  svårare för kalk att lösa upp sig. En 
ytterligare teori är att provtagningen inte gav bästa möjliga prov vid blåsningen då det är 
relativt svårt att få ett bra prov genom tapphålet. Den låga basiciteten kan vara en orsak till att 
fosforfördelningen är låg vid början av blåsningen då det är där fosforreningen ska vara som 
effektivast.

3. Låg ståltemperatur

För att  se en trend i Figur 5.25 måste punkterna delas in i två grupper. En vid ca 1480 °C och 
en vid 1690 °C. Den är inte lika tydlig som för referenserna i försök #2 men det finns en svag 
trend som visar att Lp ökar med sjunkande ståltemperatur. Detta kan observeras vid båda 
provtillfällena.

Figur 5.25 Förhållandet mellan fosforfördelningen och ståltemperaturen för försökschargerna 
från försök #2.

5.7 MgO och dess influens på fosforreningen
Anledningen till att dolomitkalk tillsätts är som sagt att  förhindra upplösningen av MgO från 
teglet och på det viset förhindra slitaget på infodringen. Hur påverkar då dolomitkalken, i 
synnerhet MgO, fosforreningen? 
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I Figur 5.26 visas förhållandet mellan fosforfördelning och MgO-halt i slagg för 
referenschargerna från försök #1. Detta diagram är baserat på provtillfälle 2 som ligger vid ca 
2700 Nm3 blåst O2 (se Tabell 4.1). Orsaken till fokuseringen på ett provtillfälle är att det 
översiktliga diagrammet blev för rörigt och det blev svårt att  dra slutsatser. Det var endast  vid 
blåst 2700 Nm3 som ett svagt samband kunde urskiljas. Värdena visar en svag trend att 
sjunkande MgO-halt ger en högre LP. Samma trend kan ses i Figur 5.27 från försök #2 men  
trenden syns redan i det översiktliga diagrammet.

Figur 5.26 Förhållandet mellan fosforfördelning och MgO-halt för referenserna tagna vid 2700 
Nm3 blåst O2 från försök #1.

Figur 5.27 Förhållandet mellan fosforfördelning och MgO-halt för referenserna från försök #2.
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Vid försöken där dolomitkalk inte tillsatts visar främst Figur 5.28 att  fosforfördelningen stiger 
med minskande halt  MgO i slaggen.  Vid observation av Figur 5.29 som visar försök #2 bör 
observeras att MgO-halten i den först blåsta chargen utan dolomitkalk, S6733, har hamnat på 
6 – 7 vikt-%. De följande chargerna (S6734 - 37) har dock sjunkit till en konstant halt på 3 – 4 
vikt-%. Detta indikerar att det räcker med en charge för att ”tvätta” ugnen från MgO. Att 
halten av MgO har hamnat  på 3 – 4 vikt-% och inte sjunkit ännu mera kan bero på att MgO 
löser ut från teglet och funnit en balans mellan 3 och 4 vikt-%.

Figur 5.28 Förhållandet mellan fosforfördelning och MgO-halt för försökschargerna från försök 
#1.

Figur 5.29 Förhållandet mellan fosforfördelning och MgO-halt för försökschargerna från försök 
#2.

I bilaga D och E finns fullständiga tabeller över chargerna från försök #1 och #2 med stål- och 
slagganalys.
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5.8 Fosforfördelning
Efter genomförda resultatredovisningar undersöktes fosforfördelningen i slutproverna från 
båda försöken tillsammans. Resultatet blev ett lådagram, beräknat i programmet Minitab, 
enligt Figur 5.30.

Figur 5.30 Lådagram över fosforfördelningen för slutproverna i båda försöken.

Det syns tydligt att borttagandet av dolomitkalken förbättrar fosforfördelningen (Y-axeln). 
Prickarna i lådan visar medelvärdet och det röda sträcket indikerar hur medelvärdet har stigit 
utan dolomitkalk. I resultaten med dolomitkalk ligger medelvärdet strax över 40 medan 
resultaten utan dolomitkalk ligger kring 50. Själva lådan ska motsvara 50 % av alla värden. 
De två s k ”morrhåren” ska tillsammans motsvara de resterande 50 % av värdena (25 % 
vardera). 

Den högra lådan, Utan Doka, beskriver att LP ligger mellan 41 - 59. Morrhåren på lådan 
indikerar att 25 % av värdena har ett LP mellan 20 - 41 och 25 %  av värdena har ett LP mellan 
59 - 80. Morrhåren visar även att i försöken utan dolomitkalk är spridningen mycket  större 
jämfört med resultaten med dolomitkalk.

5.9 Begränsningar
Under examensarbetets gång har den största svårigheten varit  att göra provtagningen, i 
synnerhet av slagg, på ett säkert och effektivt sätt  som ger sanningsenliga analyser. 
Provtagning av slagg under blåsning försvårades av provtagningens plats, tapphålet. 
Provtagning närmare centrum av konvertern hade gett bättre prover. Mycket av den slagg som 
erhölls vid tapphålet hade en stor mängd stål. Detta leder möjligtvis till att analysen visar en 
högre halt  Fe i slaggen än vad provet egentligen har. Vid provberedningen innan analys 
handplockades mycket av stålet bort från slaggen men det fanns alltid rester kvar. Den osäkra 
provtagningen kan också påverka beräkningen av basiciteten. Vid tapphålet är kanske inte all 
kalk upplöst vilket då leder till att den basicitet som analysen påvisat inte behöver vara 
densamma längre in i LD-konvertern.
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6 Slutsatser
I kapitlet redovisas, förutom slutsatserna, svårigheterna vid provtagningen då detta ger en 
bättre förståelse för mina resultat.

Vid arbetets gång visade det sig att provtagningen var det mest komplicerade att genomföra. 
Länge provades sonderna med både stål- och slaggprovstagning utan att få någon större 
framgång i provtagning under blåsningens gång. Dessa sonder är dock mer utformade för att 
ta ett slaggprov efter blåsning än under själva blåsningen. Om sonden konstrueras på ett mer 
effektivt sätt  skulle dessa provsonder fungera väldigt bra. Ett förslag är att de två delarna på 
sonden fästs så att de inte separerar, samt att det fästs en så kallad platsledare i sonden. 
Sonden kan dock mest troligt endast användas vid färdig blåst. Skålarna för slaggtagning 
kommer annars att smälta i badet under blåsning.

Provmetoden att ta slaggprov via tapphålet under blåsning är inte den mest optimala metoden 
då det är väldigt svårt att få ett  prov. Chansen att stål istället fryser fast på stålröret är väldigt 
stor och skedde minst en gång per charge och detta ledde till att vissa charger blev 
ofullständiga. En annan orsak till att metoden inte är optimal är att medan provet tas så kan 
det ibland stänka relativt mycket från LD-konvertern.

Efter att ha utvärderat resultaten har följande slutsatser dragits.

• Medan det har varit svårt att se någonting i resultaten har de i en liten grad visat att 
fosforfördelningen är beroende av hög halt FeO i slaggen, hög basicitet och låg 
ståltemperatur.

• Halten av FeO i slaggen utan tillsättning av dolomitkalk höjde halten av FeO, mest 
troligt beror det på att chargerna blåstes något mjukt.

• Basiciteten under blåsningen erhåller ett väldigt  lågt värde (< 2). Orsaken till de låga 
värdena kan bero på provmetoden och proverna är då kanske inte tillförlitliga. Om det 
är så att basiciteten är låg under den större delen av blåsningen kan det ha en negativ 
effekt på fosforreningen under blåsningen.

• Resultatet av jämförelsen mellan MgO och fosforfördelning visar att minskande MgO-
halt ökar fosforfördelningen. Detta samband är relativt starkt.

• Det har också visats att då dolomitkalken ej tillsatts har LD-konvertern ”tvättas” från 
MgO efter en charge.

• Från resultaten har det  konstaterats att fosforfördelningen kan förbättras genom att inte 
tillsätta dolomitkalk men spridningen är dock alldeles för stor. För att effekten ska vara 
mer tydlig utan spridningen måste blåsningen mest troligt ske i en mer kontrollerad 
form. Därför vore det bra att utveckla en ny  blåsningsmetod till just de stålsorter som 
kräver en låg P-halt. 

o Ett förslag på en blåsningsmetod är att (a) blåsa längre (sikta på en låg C-halt), 
(b) maximera FeO i slagg, (c) sikta på en basicitet kring 3 och (d) som 
förberedelse inför en P-blåsning tvätta ugnen från MgO med en charge innan 
blåsning av annan charge med lågt P-krav.
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7 Framtida arbete
Här kommer förslag till framtida arbete inom utveckling av fosforrening i LD-processen att 
presenteras.

• Utveckla en kontrollerad blåsningsmetod där dolomitkalken inte tillsätts för att  ta reda 
på om det hjälper fosforreningen ytterligare.

o Hitta maximum av FeO i slaggen som gynnar fosforrening men inte 
missgynnar utbytet av Fe.

• Det vore intressant ur vetenskaplig synpunkt att  undersöka hur länge LD-konvertens 
infodring klarar sig då dolomitkalk inte tillsätts. Detta för att få en uppfattning om 
motståndskraften hos infodringen. 

• Undersöka orsaken till den låga basiciteten då den under detta examensarbete var låg 
under blåsningens gång. Om basiciteten är som examensarbetet visar (låg) kommer en 
höjning av den under blåsning att öka effektiviteten av raffinering i t ex P och bommar 
vid LD-konvertern kommer att minska.
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Modell ekvationer för att beräkna fosforfördelningen1

Turkdogan’s 
model

log
(P)

[P]
= 5,9 log(CaO)+ 2,5 log(FeO)+ 0,5 log(P2O5 )+10,6

Healy’s model log
(P)

[P]
= 22350

T
+ 0,8(CaO)+ 2,5 log(Fet )−16

Optical basicity 
model

logCP = −18184 + 435,84Λ− 22,35Λ2

+22390 ⋅ Λ
T

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ − 0,06257(FeO)− 0,04256(MnO)+ 0,359(P2O5 )

0,3

Suito’s model

log
(P)

[P]⋅(Fet )
5
2

= 0,720[(CaO + 0,3(MgO)

+0,6(P2O5 +MnO)]+
11570

T
−10,520

Suito’s and 
Inoue’s model log(KP ) = 0,145[(CaO)+ 0,3(MgO)+ 0,6(MnO)]+

22810

T
− 20,56

Molecular slag 
model

log
(%P2O5 )

[%P]2 (%Fe)5
= 7,04 log(%CaO)+ 9922

TC +17,8
− 20,2

Quadratic 
formalism model

RT lnaP2O5 (l) = RT lnaP2O5 (RS ) + 52720 − 230,70T

Dessa ekvationer tar inte hänsyn till utfällningen och/eller upplösningen av dikalciumsilikater 
i fosforfördelningen.

1 Källa: Deo, B, o.a. Effect of MgO and Al2O3 variations in oxygen steelmaking (BOF) slag on slag 
morphology and phosphorus distribution. Ironmaking and Steelmaking. 2005, Vol. 32, Nr 1, ss. 54-60.
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Resultat på analys från slagg och P06
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Parametrar för 3:e försöket av användande av specialsonderna
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Resultat från försök #1 

Referenser 
 Ingåendde råjärn [viikt-%]

Chargnr StatVecka C råjärn Si råjärn Mn råjärn P råjärn S råjärn V råjärn Ti råjärn

S5857 201113 4,705 0,318 0,328 0,034 0,029 0,306 0,111

S5859 201113 4,738 0,377 0,327 0,032 0,030 0,309 0,135

S5860 201113 4,537 0,368 0,325 0,031 0,031 0,296 0,132

S5861 201113 4,782 0,369 0,332 0,032 0,026 0,309 0,133

S5862 201113 4,840 0,521 0,338 0,032 0,019 0,307 0,176

S5863 201113 4,781 0,440 0,330 0,031 0,025 0,311 0,153

S5864 201113 4,766 0,467 0,315 0,031 0,035 0,301 0,154

S6011 201114 4,563 0,349 0,212 0,036 0,046 0,219 0,088

S6012 201114 4,554 0,348 0,228 0,036 0,033 0,223 0,090

S6014 201114 4,466 0,405 0,224 0,036 0,044 0,225 0,096
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Slaggg analys  [vikt-%%]

Charge Provnr Fe FeO CaO SiO2 MnO P2O5 P Al2O3 MgO Na2O K2O V2O5 TiO2 Bas
1              

S5857 2 15,0 19,3 26,5 16,6 9,32 1,09 0,476 1,25 7,6 0,03 0,03 12,23 4,1 1,59S5857
3              

4 23,7 30,51 38,8 6,44 4,18 0,61 0,266 0,59 10,2 0,01 0,01 4,86 1,63 6,03

1 12,2 15,67 25,7 20,7 10,1 0,82 0,358 1,21 6,72 0 0,03 11,72 5,29 1,24

S5859 2              S5859
3 9,4616 12,17 34,63 18,44 7,74 0,77 0,336 1,25 8,24 0 0,01 10,81 4,56 1,88

4 14,2 18,29 44,12 8,89 4,37 0,64 0,279 0,79 13,8 0,05 0,01 5,45 2,11 4,96

1 13,1 16,82 25,84 20,46 8,99 0,93 0,406 1,35 7,42 0,02 0,04 11,34 4,88 1,26

S5860 2 14,9 19,17 35,78 13,11 5,94 0,77 0,336 0,98 11,52 0,04 0,02 7,88 3,12 2,73S5860
3 9,4 12,08 35,89 17,91 6,43 0,78 0,340 1,76 9,02 0,01 0,01 10,6 4,18 2

4 16,7 21,45 40,55 9 3,87 0,58 0,253 1,58 14,52 0,06 0,01 4,82 1,94 4,5

1 17,4 22,39 22,6 18,93 9,28 0,97 0,423 1,19 6,54 0,01 0,02 11,18 4,63 1,19

S5861 2 17,3 22,32 26,56 16,6 7,43 0,93 0,406 1,13 8,66 0,02 0,02 10,24 3,96 1,6S5861
3 12,6 16,27 33,52 16,35 6,66 0,93 0,406 1,34 8,69 0,02 0,02 10,53 3,97 2,05

4 17,3 22,29 43,51 7,79 3,74 0,6 0,262 0,84 12,82 0,04 0,01 4,87 1,86 5,59

1 19,9 25,57 21,65 20,01 8,33 0,72 0,314 1,11 6,23 0,03 0,05 9,16 4,76 1,08

S5862 2 15,5 19,94 27,19 20,02 8,04 0,92 0,402 1,34 7,35 0,04 0,05 8,75 4,34 1,36S5862
3 10,9 14,03 34,15 19,69 6,83 0,78 0,340 1,61 8,8 0,04 0,03 8,47 4,16 1,73

4 18,4 23,70 39,95 9,41 3,94 0,56 0,244 0,83 13,57 0,05 0,01 4,28 1,93 4,25

1 18,6 23,97 21,55 20,13 8,2 0,84 0,367 0,86 6,87 0,02 0,04 10,53 4,65 1,07

S5863 2 17,2 22,08 26,82 18,06 7,15 0,89 0,388 0,84 8,57 0,03 0,03 9,5 3,99 1,49S5863
3 12,6 16,25 32,65 17,54 6,97 0,9 0,393 0,89 9,71 0,03 0,02 9,54 3,83 1,86

4 18,2 23,43 38,47 9,95 4,59 0,6 0,262 0,65 13,52 0,05 0,01 4,87 2,06 3,87

1 18,1 23,30 23,53 20,08 7,62 0,85 0,371 1,31 7,3 0,02 0,03 9,35 4,47 1,17

S5864 2              S5864
3              

4 17,0 21,86 38,94 9,32 4,02 0,57 0,249 0,73 16,11 0,06 0 4,6 1,94 4,18

1 22,4 28,76 21,18 19,57 6,91 1,26 0,550 0,94 6,43 0,01 0,02 8,84 3,81 1,08

S6011 2 13,2 16,95 29,85 20,72 6,36 1,14 0,498 1,14 8,51 0,02 0,02 9,52 4,14 1,44S6011
3              

4 17,9 23,02 40,08 9,82 3,2 0,84 0,367 0,64 14,39 0,05 0 4,53 1,77 4,08

1 21,4 27,59 19,77 20,34 7,54 1,21 0,528 0,74 7,66 0,04 0,03 9,02 3,7 0,97

S6012 2 18,9 24,32 23,85 19,61 6,91 1,22 0,532 0,73 9,52 0,05 0,03 8,25 3,4 1,22S6012
3 19,7 25,28 26,17 17,31 5,82 0,72 0,314 0,84 9,61 0,03 0,02 8,76 3,21 1,51

4 22,3 28,75 37,23 10,4 4,07 0,89 0,388 0,65 8,84 0 0 5,11 1,89 3,58

1 16,2 20,78 26,11 20,8 7,25 1,12 0,489 2,1 9,31 0,04 0,04 7,77 2,95 1,26

S6014 2 10,8 13,95 34,45 20,33 60 1,04 0,454 3,01 10,12 0,06 0,05 7,07 2,71 1,7S6014
3              

4 23,7 30,43 36,36 8,7 3,9 0,59 0,257 1,88 12,14 0,03 0 3 1,05 4,18

Bilaga D

66



SStålanalyys [vikt-%] Syree

Charge Provnr C Mn P Cr Ni Cu V Al Mo Ti
Blåst O2 
[Nm3]

% Blåst 
O2

1 0,08 0,014 0,01 0,033 0,005 0,033 0,013 0,001 0,001 1668 27

S5857 2 0,19 0,018 0,021 0,037 0,005 0,043 0,203 0,002 0 2834 46S5857
3 0,11 0,013 0,017 0,034 0,004 0,036 0,066 0,002 0 4083 66

4 0,024 0,11 0,006 0,016 0,034 0,008 0,003 0,002 6214 100

1 0,11 0,019 0,017 0,034 0,003 0,059 0,005 0,001 0,002 1701 28

S5859 2            S5859
3 0,22 0,02 0,028 0,038 0,003 0,047 0,147 0,002 0 4054 68

4 0,041 0,16 0,008 0,026 0,035 0,006 0,004 0,002 6004 100

1 0,1 0,016 0,017 0,035 0,002 0,06 0,056 0,002 0,002 1651 28

S5860 2 0,14 0,014 0,022 0,036 0,003 0,055 0,093 0,001 0 2787 47S5860
3 0,19 0,016 0,023 0,037 0,002 0,043 0,104 0,001 0 3914 65

4 0,034 0,12 0,007 0,02 0,034 0,005 0,003 0,002 5979 100

1 0,08 0,015 0,015 0,035 0,007 0,044 0,044 0,002 0,002 1686 28

S5861 2 0,11 0,013 0,021 0,037 0,005 0,047 0,133 0,003 0 2726 45S5861
3 0,17 0,013 0,022 0,039 0,005 0,037 0,157 0,001 0 4013 67

4 0,036 0,11 0,005 0,019 0,035 0,008 0,002 0,003 6028 100

1 0,09 0,017 0,022 0,04 0,007 0,049 0,039 0,002 0,005 1693 27

S5862 2          2800 44S5862
3 0,14 0,014 0,026 0,04 0,006 0,034 0,103 0,002 0 4060 64

4 0,031 0,11 0,005 0,022 0,038 0,01 0,002 0,003 6365 100

1 0,08 0,015 0,013 0,035 0,004 0,042 0,063 0,001 0,003 1702 27

S5863 2          2800 44S5863
3 0,13 0,012 0,022 0,036 0,005 0,032 0,066 0,001 0 4050 63

4 0,036 0,12 0,005 0,021 0,035 0,011 0,002 0,002 6381 100

1 0,09 0,014 0,024 0,034 0,001 0,046 0,073 0 0,001 1701 29

S5864 2 0,12 0,011 0,034 0,036 0 0,045 0,15 0 0 2700 46S5864
3            

4 0,062 0,15 0,006 0,041 0,033 0,002 0,004 0,002 5826 100

1 0,06 0,015 0,013 0,050 0,002 0,031 0,069 0,001 0,002 1673 29

S6011 2 0,09 0,017 0,015 0,047 0,002 0,041 0,090 0,002 0,000 2730 47S6011
3 0,13 0,021 0,018 0,048 0,000 0,042 0,147 0,001 0,000 4000 69

4 0,036 0,09 0,007 0,018 0,045 0,004 0,003 0,002 5771 100

1 0,07 0,017 0,015 0,040 0,003 0,030 0,093 0,002 0,000 1767 31

S6012 2 0,09 0,020 0,022 0,041 0,001 0,035 0,133 0,002 0,000 2750 48S6012
3 0,17 0,026 0,031 0,042 0,002 0,044 0,190 0,002 0,000 4050 71

4 0,028 0,1 0,01 0,028 0,038 0,004 0,003 0,002 5694 100

1 0,08 0,014 0,012 0,039 0,002 0,037 0,067 0,001 0,000 1698 29

S6014 2 0,10 0,014 0,014 0,041 0,000 0,034 0,133 0,002 0,000 2735 47S6014
3 0,15 0,015 0,014 0,042 0,001 0,025 0,216 0,000 0,000 4050 70

4 0,043 0,1 0,005 0,011 0,039 0,005 0,002 0,002 5767 100

Bilaga D

67



Charge Provnr Stål Temp. [C] Lp Stålkod Krav Tillsatsprogram Lansprogram
1

S5857 2 1460 26,4 38804 PVS 3 38S5857
3 1554

38804 PVS 3 38

4 1703 44,4

1 18,8

S5859 2 37229 VS 1 28S5859
3 1575 16,8

37229 VS 1 28

4 1700 34,9

1 25,4

S5860 2 1480 24,0 37229 VS 1 28S5860
3 1542 21,3

37229 VS 1 28

4 1700 36,2

1 28,2

S5861 2 1473 31,2 38433 VS 1 28S5861
3 1548 31,2

38433 VS 1 28

4 52,4

1 18,5

S5862 2 1479 35432 Bondjärn 1 30S5862
3 1512 24,3

35432 Bondjärn 1 30

4 1686 48,9

1 24,4

S5863 2 1454 35432 Bondjärn 1 29S5863
3 1500 32,7

35432 Bondjärn 1 29

4 1675 52,4

1 26,5

S5864 2 1480 38445 VS 1 29S5864
3

38445 VS 1 29

4 1692 41,5

1 37,9

S6011 2 1462 29,1 38403 VS 1 28S6011
3 1550

38403 VS 1 28

4 1695 52,4

1 30,5

S6012 2 1476 26,7 38403 VS 1 28S6012
3 1575 11,9

38403 VS 1 28

4 1714 38,8

1 34,0

S6014 2 1469 31,7 38105 PVS 3 39S6014
3 1562

38105 PVS 3 39

4 51,5
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Kalk Dokaa Malmm  

Charge
Pro
vnr

Total 
[kg]

Provtagni
ng [kg]

% Tillsatt 
provtagnin
g

Total 
[kg]

Provtagni
ng [kg]

% Tillsatt 
provtagning

Total 
[kg]

Provtagni
ng [kg]

% Tillsatt 
provtagning

Slaggmän
gd [kg]

1 1675 53 2346 100 3041 100 

S5857 2 3189 1680 53 2346 2346 100 3041 3041 100 S5857
3

3189
1680 53

2346
2346 100

3041
3041 100 

4 3189 100 2346 100 3041 100 11200

1 1902 53 862 24 1017 100 

S5859 2 3582   3577   1017 1017 100 S5859
3

3582
2689 75

3577
2727 76

1017
1017 100 

4 3582 100 3577 100 1017 100 11382

1 1505 73 921 31 1049 100 

S5860 2 2070 2063 100 3017 2721 90 1049 1049 100 S5860
3

2070
2063 100

3017
3017 100

1049
1049 100 

4 2070 100 3017 100 1049 100 9044

1 855 22 861 31 2704 100 

S5861 2 3923 2366 60 2808 2643 94 2704 2704 100 S5861
3

3923
2716 69

2808
2808 100

2704
2704 100 

4 3923 100 2808 100 2704 100 10303

1 1647 50 1260 30 2486 100 

S5862 2 3281 2086 64 4191 2301 55 2486 2486 100 S5862
3

3281
2486 76

4191
4004 96

2486
2486 100 

4 3281 100 4191 100 2486 100 13351

1 1917 62 1193 30 2454 100 

S5863 2 3098 1917 62 3935 1884 48 2454 2454 100 S5863
3

3098
3098 100

3935
3935 100

2454
2454 100 

4 3098 100 3935 100 2454 100 12335

1 2151 61 1157 33 3936 100 

S5864 2 3504 3504 100 3501 2749 79 3936 3936 100 S5864
3

3504
  

3501
  

3936
3936 100 

4 3504 100 3501 100 3936 100 10984

1 1177 50 887 30 2575 100 

S6011 2 2346 1645 70 2948 2450 83 2575 2575 100 S6011
3

2346
1645 70

2948
2948 100

2575
2575 100 

4 2346 100 2948 100 2575 100 8813

1 2194 100 1335 99,78 2321 100 

S6012 2 2194 2194 100 1338 1338 100 2321 2321 100 S6012
3

2194
2194 100

1338
1338 100

2321
2321 100 

4 2194 100 1338 100 2321 100 7555
1 1986 62 2255 100 3065 89 

S6014 2 3193 3193 100 2255 2255 100 3445 3065 89 S6014
3

3193
3193 100

2255
2255 100

3445
3035 88 

4 3193 100 2255 100 3445 100 5473
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Försökprover

 Ingåendee råjärn [vikkt-%]

Chargnr StatVecka C råjärn Si råjärn Mn råjärn P råjärn S råjärn V råjärn Ti råjärn
S6015 201114 4,569 0,387 0,227 0,036 0,014 0,224 0,095

S6016 201114 4,554 0,428 0,211 0,037 0,050 0,224 0,097

S6143 201115 4,534 0,321 0,343 0,033 0,056 0,219 0,076

S6144 201115 4,424 0,282 0,349 0,032 0,049 0,215 0,068

S6145 201115 4,411 0,299 0,358 0,033 0,043 0,217 0,073

S6146 201115 4,437 0,333 0,359 0,033 0,048 0,216 0,076

S6147 201115 4,443 0,353 0,375 0,033 0,037 0,219 0,080

S6148 201115 3,909 0,366 0,429 0,030 0,033 0,189 0,078

S6149 201115 4,569 0,420 0,371 0,034 0,037 0,219 0,098

J4646 201115 4,589 0,549 0,350 0,037 0,036 0,219 0,119

J4647 201115 4,166 0,462 0,320 0,034 0,028 0,195 0,102

J4648 201115 4,546 0,516 0,330 0,036 0,030 0,213 0,110
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 Slaggg analyss [vikt-%]

Chargnr Provnr Fe FeO CaO SiO2 MnO P2O5 P Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Bas
1 23,5664 30,32 20,56 20,07 7,7 1,02 0,445 1,23 4,75 8,84 3,18 1,02

S6015
2 13,857 17,83 31,95 20,72 7,18 1,15 0,502 1,75 5,86 8,74 3,21 1,54

S6015
3            

4 24,8601 31,98 41,39 8,95 3,23 0,72 0,314 1,13 5,54 3,7 1,29 4,63
1 21,9871 28,29 23,42 21,17 7,02 0,92 0,402 1,82 4,22 7,74 3,15 1,11

S6016
2 11,4214 14,69 36,23 22,23 5,61 0,76 0,332 2,59 6,79 6,63 3,14 1,63

S6016
3            

4 23,4161 30,12 42,52 9,43 3,02 0,71 0,310 1,69 5,72 3,49 1,32 4,51
1 21,4 27,57 22,3 18,30 9,96 1,05 0,459 1,86 4,92 8,76 3,08 1,219

S6143
2 10,1 12,99 35,3 19,57 8,98 1,01 0,439 2,21 5,61 9,57 3,41 1,806

S6143
3            

4 20,9 26,84 41,5 9,82 5,08 0,78 0,342 1,15 6,23 5,04 1,72 4,223
1 22,6 29,14 21,8 17,52 10,88 1,16 0,507 0,94 3,63 9,37 3,03 1,245

S6144
2 16,6 21,30 30,7 16,91 10,41 1,06 0,463 1,14 4,40 9,22 3,00 1,813

S6144
3            

4 22,8 29,38 42,0 8,68 5,86 0,79 0,344 0,86 3,91 4,80 1,63 4,832
1 21,6 27,80 20,0 18,36 10,44 1,09 0,475 1,94 6,01 8,89 3,07 1,087

S6145
2 16,0 20,53 26,0 19,18 10,40 1,08 0,473 2,45 6,18 9,20 3,13 1,355

S6145
3 12,9 16,54 31,4 18,85 9,00 0,70 0,308 2,96 6,77 9,08 3,12 1,666

4 17,7 22,82 44,1 10,91 5,05 0,85 0,373 2,44 5,36 5,08 1,70 4,043
1 21,7 27,92 21,5 18,29 11,06 1,01 0,442 2,31 3,19 9,30 3,03 1,175

S6146
2 13,9 17,94 31,5 18,60 10,53 1,06 0,464 2,69 3,74 9,21 3,05 1,696

S6146
3            

4 16,9 21,69 47,2 10,93 4,77 0,87 0,382 2,19 4,03 5,12 1,65 4,317
1 20,7 26,67 23,4 17,96 10,57 1,10 0,479 2,65 3,37 8,91 3,05 1,305

S6147
2            

S6147
3            

4 19,8 25,52 42,6 10,99 5,25 0,90 0,393 2,46 3,54 5,24 1,71 3,874
1 11,4 14,66 28,4 22,65 12,49 0,42 0,183 4,99 4,37 7,04 3,60 1,255

S6148
2 9,5 12,24 34,0 21,25 10,47 0,63 0,274 4,85 4,64 7,44 3,25 1,602

S6148
3 9,3 12,00 40,4 18,94 7,87 0,70 0,307 4,94 4,25 7,00 2,76 2,133

4 16,9 21,76 46,7 10,89 5,38 0,79 0,344 2,93 3,67 4,59 1,63 4,291
1 23,5 30,23 20,9 18,49 10,18 0,95 0,415 2,65 3,05 7,95 3,23 1,128

S6149
2 19,3 24,85 28,9 16,91 9,59 1,00 0,437 2,92 3,34 7,53 2,92 1,709

S6149
3 12,1 15,61 35,2 18,66 9,82 0,96 0,421 3,45 3,52 8,10 3,17 1,889

4 24,2 31,09 41,0 8,42 7,13 0,64 0,281 1,62 3,12 3,50 1,40 4,875
1 18,926 24,35 22,93 22,85 8,22 0,77 0,336 2,76 5,62 7,07 3,52 1

J4646
2 10,987 14,13 33,21 23,49 7,8 0,78 0,340 2,99 5,79 6,98 3,53 1,41

J4646
3 10,0474 12,93 38,94 21,08 6,45 0,82 0,358 2,99 5,44 6,99 3,18 1,85

4 20,0065 25,74 46,83 9,95 3,63 0,67 0,292 1,66 4,83 3,47 1,49 4,71
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 Slaggg analys  [vikt-%]

Chargnr Provnr Fe FeO CaO SiO2 MnO P2O5 P Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Bas

1 20,6759 26,60 24,23 20,95 7,49 0,77 0,336 3,64 4,69 6,12 3,11 1,16

J4647
2 14,753 18,98 29,92 20,93 8,35 0,82 0,358 4,39 5,13 6,43 3,15 1,43

J4647
3 12,9411 16,65 34,3 20,36 7,21 0,64 0,279 4,73 5,9 5,74 2,9 1,68

4 24,1678 31,09 36,26 11,92 4,66 0,59 0,257 2,94 5,23 3,45 1,64 3,04

1 16,4187 21,12 24,54 22,96 8,45 0,75 0,327 3,05 6,53 7,07 3,69 1,07

J4648 2 14,5382 18,70 28,92 21,78 8,25 0,9 0,393 3,03 6,62 6,84 3,31 1,33J4648
3 10,8622 13,97 34,89 20,78 7,48 0,88 0,384 3,19 7,36 6,93 3,17 1,68

4 20,9828 26,99 45,07 10,35 3,88 0,68 0,297 1,71 4,68 3,29 1,45 4,35
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SStålanalyys [vikt-%%] Syre

Charge Provnr C Mn P Cr Ni Cu V Al Mo Ti
Blåst O2 
[Nm3] % Blåst O2

1  0,06 0,018 0,009 0,045 0,000 0,032 0,111 0,001 0,001 1705 29

S6015
2  0,09 0,016 0,015 0,046 0,001 0,036 0,123 0,001 0,000 2778 47

S6015
3  0,14 0,018 0,017 0,048 0,001 0,038 0,129 0,001 0,000 3990 67

4 0,036 0,07 0,004 0,012 0,044 0,004 0,002  0,002  5921 100
1  0,07 0,021 0,014 0,039 0,009 0,035 0,072 0,004 0,001 1701 28

S6016
2  0,09 0,022 0,017 0,041 0,009 0,046 0,156 0,005 0,000 2707 45

S6016
3  0,15 0,018 0,017 0,042 0,008 0,035 0,148 0,005 0,000 4036 67

4 0,028 0,07 0,004 0,014 0,038 0,01 0,002  0,005  5998 100
1 0,1 0,017 0,016 0,038 0 0,039 0,07 0,002 0,002 1693 28

S6143
2  0,16 0,016 0,019 0,041 0 0,042 0,132 0,003 0 2839 47

S6143
3  0,27 0,02 0,021 0,044 0 0,038 0,26 0,004 0 4173 70

4           5612 100
1  0,09 0,015 0,014 0,038 0,001 0,029 0,079 0,005 0 1698 31

S6144
2  0,14 0,017 0,021 0,04 0 0,034 0,159 0,006 0 2750 50

S6144
3  0,28 0,018 0,027 0,04 0 0,034 0,131 0,01 0 4040 74

4 0,033 0,17 0,007 0,024 0,038 0,003 0,003  0,014  5461 100
1  0,08 0,017 0,008 0,039 0,009 0,033 0,059 0,001 0 1707 29

S6145
2  0,1 0,016 0,015 0,04 0,011 0,032 0,121 0,001 0 2800 47

S6145
3  0,17 0,021 0,018 0,041 0,011 0,036 0,168 0,001 0 4040 68

4 0,04 0,16 0,008 0,019 0,038 0,012 0,004  0,002  5927 100
1  0,08 0,018 0,01 0,037 0,002 0,034 0,047 0,001 0,001 1701 29

S6146
2  0,013 0,016 0,015 0,04 0,003 0,038 0,14 0,001 0 2750 47

S6146
3  0,23 0,02 0,017 0,041 0,001 0,041 0,156 0,001 0 4158 72

4 0,047 0,18 0,008 0,016 0,037 0,005 0,003  0,001  5794 100
1  0,09 0,017 0,016 0,04 0,007 0,035 0,081 0,002 0 1718 31

S6147
2  0,13 0,014 0,019 0,42 0,006 0,03 0,133 0,002 0 2760 49

S6147
3  0,21 0,017 0,019 0,042 0,006 0,03 0,189 0,002 0 4040 72

4 0,037 0,16 0,009 0,019 0,039 0,009 0,003  0,002  5576 100
1  0,02 0,031 0,025 0,040 0,010 0,082 0,056 0,001 0,000 1710 32

S6148
2  0,21 0,030 0,025 0,043 0,011 0,062 0,153 0,002 0,000 2720 51

S6148
3  0,27 0,024 0,023 0,043 0,011 0,037 0,178 0,001 0,000 4050 76

4 0,063 0,19 0,01 0,021 0,04 0,014 0,004  0,002  5334 100
1  0,09 0,016 0,012 0,038 0,001 0,030 0,100 0,001 0,001 1711 27

S6149
2  0,10 0,011 0,015 0,040 0,000 0,025 0,160 0,001 0,000 2720 44

S6149
3  0,19 0,014 0,019 0,042 0,001 0,028 0,188 0,002 0,000 3950 63

4 0,026 0,13 0,007 0,017 0,037 0,003 0,002  0,003  6250 100
1  0,08 0,020 0,015 0,037 0,000 0,040 0,024 0,000 0,001 1696 29

J4646
2  0,11 0,023 0,019 0,039 0,001 0,047 0,141 0,001 0,000 2700 46

J4646
3  0,17 0,019 0,019 0,039 0,000 0,028 0,013 0,000 0,000 4150 71

4  0,034 0,11 0,007 0,017 0,038 0,002 0,002  0,002  5880 100
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SStålanalyys [vikt-%%] Syre

Charge Provnr C Mn P Cr Ni Cu V Al Mo Ti
Blåst O2 
[Nm3] % Blåst O2

1           1708 30

J4647
2  0,10 0,017 0,028 0,042 0,000 0,023 0,197 0,002 0,00 2800 50

J4647 3  0,14 0,018 0,029 0,043 0,000 0,020 0,120 0,000 0,00 4150 74
4  0,018 0,08 0,013 0,026 0,041 0,004 0,003  0,002  5643 100
1  0,09 0,022 0,019 0,039 0,001 0,046 0,063 0,000 0,00 1690 29

J4648
2           2750 47

J4648 3  0,13 0,018 0,023 0,042 0,001 0,025 0,207 0,000 0,00 3950 67
4  0,042 0,11 0,005 0,021 0,038 0,003 0,002  0,002  5893 100
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Charge Provnr Stål Temp. [C] Lp Stålkod Krav Tillsatsprogram Lansprogram

1  24,9

S6015
2  32,0

38105 PVS 3 38S6015
3   

38105 PVS 3 38

4  78,6
1  19,3

S6016
2  15,2

38105 PVS 3 39S6016
3   

38105 PVS 3 39

4  77,5
1  27,0

S6143
2 1507 27,5

38482 VSM 1 28S6143
3 1607 

38482 VSM 1 28

4 1724 
1  33,8

S6144
2 1492 27,2

38482 VSM 1 30S6144
3 1579 

38482 VSM 1 30

4 1683 49,2
1  27,9

S6145
2 1461 29,6

37427 V 1 27S6145
3 1547 14,6

37427 V 1 27

4 1678 46,6
1  24,6

S6146
2 1476 29,0

37427 V 1 28S6146
3 1555 

37427 V 1 28

4 1695 47,7
1  28,2

S6147
2 1487 

37427 V 1 28S6147
3 1576 

37427 V 1 28

4 1683 43,6
1  5,9

S6148
2 1531 9,1

37427 V 1 28S6148
3 1601 12,8

37427 V 1 28

4 1684 34,4
1  25,9

S6149
2 1445 39,7

37427 V 1 29S6149
3 1531 30,0

37427 V 1 29

4 1729 40,1
1  16,8

J4646
2 1486 14,8

38436 PVS 3 30J4646
3 1564 18,8

38436 PVS 3 30

4 1698 41,8
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Charge Provnr Stål Temp. [C] Lp Stålkod Krav Tillsatsprogram Lansprogram
J4647 1   

2 1491 21,1
35103 P 3 393 1584 15,5
35103 P 3 39

4 1702 19,8
1  14,9

J4648
2 1498 

35103 P 3 39J4648 3 1530 21,3
35103 P 3 39

4 1654 59,4
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Kalk Malm

Charge Provnr Total [kg]
Provtagning 
[kg]

% Tillsatt 
provtagning Total [kg]

Provtagning 
[kg]

% Tillsatt 
provtagning

Slaggmängd 
[kg]

1 2123 39 2341 86

S6015
2

5386
5386 100

2719
2719 100

S6015
3

5386
5386 100

2719
2719 100

4 5386 100 2719 100 12102
1 2326 39 3709 100

S6016
2

6004
3554 59

3709
3709 100

S6016
3

6004
6004 100

3709
3709 100

4 6004 100 3709 100 13132
1 2727 72 3376 100

S6143
2

3773
3234 86

3376
3376 100

S6143
3

3773
3773 100

3376
3376 100

4 3773 100 3376 100 8892
1 3195 71 3953 100

S6144
2

4498
4462 99

3953
3953 100

S6144
3

4498
4498 100

3953
3953 100

4 4498 100 3953 100 9969
1 2669 70 695 100

S6145
2

3803
2672 70

695
695 100

S6145
3

3803
2674 70

695
695 100

4 3803 100 695 100 8017
1 2826 65 1051 100

S6146
2

4350
4350 100

1051
1051 100

S6146
3

4350
4350 100

1051
1051 100

4 4350 100 1051 100 8574
1 2587 74 1991 100

S6147
2

3515
3515 100

1991
1991 100

S6147
3

3515
3515 100

1991
1991 100

4 3515 100 1991 100 7679
1 1494 30 0 0

S6148
2

4992
2775 56

287
0 0

S6148
3

4992
3489 70

287
287 100

4 4992 100 287 100 10377
1 3235 65 2164 100

S6149
2

4998
4506 90

2164
2164 100

S6149
3

4998
4506 90

2164
2164 100

4 4998 100 2164 100 11843
1 1518 25 3616 100

J4646
2

6003
3225 54

3616
3616 100

J4646
3

6003
6003 100

3616
3616 100

4 6003 100 3616 100 12099
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Kalk Malm

Charge Provnr Total [kg]
Provtagning 
[kg]

% Tillsatt 
provtagning Total [kg]

Provtagning 
[kg]

% Tillsatt 
provtagning

Slaggmängd 
[kg]

1 2573 100 3604 100

J4647
2

2576
2576 100

3604
3604 100

J4647 3 2576
2576 100

3604
3604 100

4 2576 100 3604 100 6798
1 1501 25 1692 100

J4648
2

6018
3789 63

1692
1692 100

J4648 3 6018
6018 100

1692
1692 100

4 6018 100 1692 100 12418
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Resultat från försök #2

Referenser

Ingåendee råjärn [vikkt-%]

Charge StatVecka C råjärn Si råjärn Mn råjärn P råjärn S råjärn V råjärn Ti råjärn

S6729 201118 4,594 0,435 0,322 0,038 0,049 0,249 0,091

S6730 201118 4,569 0,386 0,331 0,039 0,040 0,256 0,094

S6731 201118 4,579 0,394 0,327 0,039 0,041 0,256 0,094

S6732 201118 4,580 0,398 0,328 0,039 0,039 0,255 0,094

Slaagg analyys [vikt-%]

Charge Provnr Fe FeO CaO SiO2 MnO P2O5 P Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Bas

S6729
1 13,55 17,43 25,85 23,08 8,30 0,75 0,33 1,42 9,58 8,64 3,36 1,12

S6729
2 13,64 17,55 40,91 11,51 4,41 0,83 0,36 1,11 15,18 5,34 1,71 3,55

S6730
1 16,24 20,89 25,62 20,69 7,99 0,86 0,37 0,82 9,23 8,86 3,28 1,24

S6730
2 13,32 17,14 41,67 10,62 4,06 0,85 0,37 0,80 16,30 5,43 1,69 3,92

S6731
1 18,81 24,20 25,64 18,33 7,63 1,09 0,47 0,66 9,08 8,57 2,86 1,40

S6731
2 19,00 24,45 38,02 9,32 4,35 0,80 0,35 0,60 14,23 4,89 1,57 4,08

S6732
1 18,90 24,32 24,54 19,18 8,35 1,06 0,46 0,69 8,63 8,50 2,82 1,28

S6732
2 17,66 22,72 41,60 10,01 4,40 0,91 0,40 0,65 11,25 5,22 1,58 4,15

SStålanllys [vikt--%] Syre

Charge Provnr C Mn P Cr Ni Cu V Al Mo Ti Blåst O2 [Nm3] % Blåst O2
S6729 1 0,12 0,028 0,02 0,04 0,00 0,06 0,11 0,00 0,00 3074 50

2 0,042 0,17 0,013 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 6161 100
S6730 1 3055 50

2 0,08 0,19 0,015 0,02 0,04 0,00 0,01 0,00 6053 100
S6731 1 0,09 0,019 0,01 0,04 0,00 0,04 0,17 0,00 0,00 3054 50

2 0,06 0,13 0,010 0,01 0,04 0,00 0,01 0,00 6107 100
S6732 1 0,10 0,021 0,01 0,04 0,00 0,04 0,13 0,00 0,00 3070 50

2 0,04 0,14 0,009 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 6119 100
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Charge Provnr Stål Temp. [C] Lp Stålkod Tillsatsprogram Lansprogram

S6729
1 1489 11,42

35803 3 28S6729
2 1706 27,85

35803 3 28

S6730
1 1502

35803 3 28S6730
2 1690 24,74

35803 3 28

S6731
1 1472 24,54

35803 3 28S6731
2 1678 34,92

35803 3 28

S6732
1 1500 21,66

35803 3 28S6732
2 1671 44,25

35803 3 28

Kalk Doka Malm
Total 
[kg]

Provtagning 
[kg]

% Tillsatt 
provtagning Total [kg] Provtagning [kg]

% Tillsatt 
provtagning Total [kg] Mn/C

3002 2676 89 2994 2994 100 911

3002 3002 100 2994 2994 100 0,247

2999 2623 87 3007 3007 100 2078

2999 2999 100 3007 3007 100 0,437

2999 2600 87 2997 2997 100 3220

2999 2999 100 2997 2997 100 0,485

3014 2713 90 3001 3001 100 2823

3014 3014 100 3001 3001 100 0,250

Försöksprover

  Ingåendee råjärn [vikkt-%]
Chargnr StatVecka C råjärn Si råjärn Mn råjärn P råjärn S råjärn V råjärn Ti råjärn

S6733 201118 4,525 0,439 0,304 0,038 0,063 0,243 0,090

S6734 201118 4,546 0,443 0,302 0,038 0,064 0,243 0,090

S6735 201118 4,382 0,278 0,294 0,037 0,058 0,235 0,062

S6736 201118 4,230 0,420 0,299 0,038 0,059 0,240 0,085

S6737 201118 4,308 0,354 0,307 0,039 0,055 0,244 0,073
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 Slaggg analys  [vikt-%%]
Chargnr Provnr Fe FeO CaO SiO2 MnO P2O5 P Al2O3 MgO V2O5 TiO2 Bas

S6733
1 14,68 18,89 28,14 21,51 8,72 0,84 0,37 0,87 6,20 9,72 3,42 1,31

S6733
2 21,75 27,98 43,01 9,14 3,89 0,80 0,35 0,66 6,67 4,50 1,44 4,70

S6734 1 15,92 20,48 32,68 18,92 8,74 1,27 0,56 1,04 3,41 8,68 3,05 1,73S6734
2 22,88 29,43 44,98 9,41 3,83 0,79 0,35 0,80 3,30 4,16 1,38 4,78

S6735 1 14,55 18,72 32,45 23,57 7,93 0,77 0,34 1,34 3,46 8,01 2,16 1,38S6735
2 20,75 26,69 44,94 11,66 3,93 0,82 0,36 1,00 3,43 4,54 1,13 3,85

S6736 1            S6736
2 20,45 26,31 46,52 10,99 3,86 0,80 0,35 0,90 3,40 4,37 1,10 4,23

S6737 1 16,15 20,78 30,40 20,89 9,09 0,98 0,43 1,62 2,94 9,20 2,25 1,46S6737
2 18,76 24,13 47,59 11,19 4,16 0,90 0,39 1,12 2,98 4,91 1,22 4,25

Ståålanlyss [vikt-%%] Syre
Chargnr Provnr C Mn P Cr Ni Cu V Al Mo Ti Blåst O2 [Nm3] % Blåst O2

S6733
1 0,10 0,026 0,02 0,04 0,000 0,04 0,16 0,002 0,0001 3025 50,2

S6733
2 0,089 0,12 0,008 0,02 0,04 0,003 0,01 0,002 6021 100

S6734 1 0,10 0,014 0,01 0,04 0,001 0,03 0,14 0,002 0,0001 3054 50,0S6734
2 0,028 0,10 0,005 0,01 0,04 0,003 0,00 0,003 6114 100

S6735 1 0,09 0,026 0,02 0,04 0,001 0,05 0,13 0,002 0,0001 3072 51,5S6735
2 0,031 0,12 0,007 0,02 0,04 0,004 0,00 0,003 5967 100

S6736 1          3000 50,6S6736
2 0,035 0,12 0,006 0,01 0,04 0,004 0,00 0,001 5924 100

S6737 1 0,09 0,021 0,02 0,04 0,000 0,04 0,12 0,002 0,0001 3195 53,4S6737
2 0,036 0,15 0,008 0,03 0,04 0,006 0,00 0,002 5983 100

Kalk Malm

Chargnr Provnr Total [kg] Provtagning [kg] % Tillsatt provtagning Total [kg] Mn/C

S6733
1

6058
3550 58,6

3477S6733
2

6058
6058 100

3477
0,741667

S6734
1

6016
4011 66,7

2704S6734
2

6016
6016 100

2704
0,28

S6735
1

5989
3032 50,6

2101S6735
2

5989
5989 100

2101
0,258333

S6736
1

6005
4008 66,7

1544S6736
2

6005
6005 100

1544
0,291667

S6737
1

5990
3997 66,7

1725S6737
2

5990
5990 100

1725
0,24
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Kalk Malm

Chargnr Provnr Total [kg] Provtagning [kg] % Tillsatt provtagning Total [kg] Mn/C

S6733
1

6058
3550 58,6

3477S6733
2

6058
6058 100

3477
0,741667

S6734
1

6016
4011 66,7

2704S6734
2

6016
6016 100

2704
0,28

S6735
1

5989
3032 50,6

2101S6735
2

5989
5989 100

2101
0,258333

S6736
1

6005
4008 66,7

1544S6736
2

6005
6005 100

1544
0,291667

S6737
1

5990
3997 66,7

1725S6737
2

5990
5990 100

1725
0,24
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