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FÖRORD 
 
Examensarbetet ”Karaktärisering av två typer av restproduktbriketter genom laboratorieförsök 
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personal vid Hyttkontoret där jag särskilt vill nämna Karin Andersson som tagit så väl hand om 
mig. Vidare vill jag sända ett tack till personalen i Försökshall 75, med Tonny Eriksson i 
spetsen samt Hans-Olof Lampinen och Fenwei Su vid avdelningen Metallurgiutveckling.  
 
Jag vill även tacka Håkan Johansson, Lulefrakt för att han tagit sig tid att informera och 
klarlägga sakförhållanden för mig. Jag är också tacksam för den hjälp med analyser jag fått av 
LKAB. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare vid avdelningen för Processmetallurgi, Luleå tekniska 
universitet, Dr. Caisa Samuelsson, för mycket värdefull hjälp och stöd inte minst när problem 
har uppstått. Andra som jag besvärat och som bistått mig på ett sätt som jag är tacksam för är 
Ulrika Leimalm, Ryan Robinson, Ping Ma samt övrig personal vid institutionen för Kemi och 
metallurgi, Luleå tekniska universitet. 
 
 
Luleå, augusti 2003 
 
 
Anita Wedholm 
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SAMMANFATTNING 
 
Sedan 1993 har kallbundna restproduktsbriketter tillförts masugnarna vid SSAB Tunnplåt AB i 
Luleå. De ersätter en del järnbärare, slaggbildare, koks och kol, men medför också en något 
ökad slagg- och stoftmängd. Restprodukter som vanligtvis briketteras är hyttsot, filterstoft, 
brikettfines, LD-grovkorn, fines från stålskrot och avsvavlingsskrot. Brikettfabriken körs nu i 
det närmaste på maximal kapacitet men det har gjorts försök att injicera hyttsot direkt via 
formorna i masugn. Kontinuerlig injektion av hyttsot skulle medföra en möjlighet att genom 
brikettering recirkulera andra restprodukter. SSAB utreder därför hur ersättningsmaterial för 
hyttsot kan inverka på briketternas egenskaper och deras processpåverkan. Under hösten 2002 
producerades det tillfälligt en ny brikettsort där hyttsotet ersatts med glödskal. Briketter med 
den alternativa sammansättningen har på försök chargerats i Masugn 3 under en vecka.  
 
I detta arbete granskas och jämförs briketten innehållande glödskal och den ordinarie briketten 
där hyttsot ingår. De metoder som använts är termoanalys, isoterma reduktionsförsök, optisk 
mikroskopi, svepelektronmikroskop (SEM) med röntgenanalys, pulverröntgendiffraktion 
(XRD) samt utvärdering av driftsförsöket. Termoanalys användes för få en uppfattning om vad 
som sker i oreducerade briketter när de utsätts för ökande temperatur, upp till 1200°C. 
Försöken utfördes i inert miljö så att briketternas självreducerande förmåga skulle kunna 
undersökas. För att ytterligare studera briketternas reducerbarhet och egenskaper efter 
upphettning gjordes ugnsförsök, både i inert miljö och i reducerande gasblandning vid 950°C. 
Genom att i optiskt mikroskop studera och jämföra oreducerade glödskals- och hyttsots-
briketter samt briketter från de isoterma ugnsförsöken erhölls kännedom om förekomst av olika 
järnoxider och i vilken omfattning dessa reducerats. Med hjälp av SEM kunde grundämnen i 
brikettproven identifieras. För att få information om kemiska föreningar och förändringar i 
materialen efter ugnsförsöken utfördes XRD på pulverformigt material från briketter. Med 
utgångspunkt från data ur SSAB:s processuppföljningssystem MÖSS har driftsförsöket 
granskats och jämförts med valda referensperioder. Tim- och minutdata har använts men även 
veckorapporter, materialbalanser, rapporter gällande driftsstörningar mm har studerats. För att 
statistiskt försöka säkerställa om det förekommer några skillnader mellan försöksveckan och 
referensperioderna har processanalys utförts med hjälp av Simca-P 7.01. 
 
Glödskalsbriketter hade högre densitet och var därmed kompaktare än hyttsotsbriketter. 
Kolhalten i glödskalsbriketter var låg, 2,5 %, jämfört med hyttsotsbriketter vars kolhalt var 
drygt 14 %. Glödskalsbriketter hade hög järnhalt, nära 57 % medan hyttsotsbriketter innehöll 
ungefär 42 % järn. Av den totala järnhalten var 41 % i metalliskt form i glödskalsbriketten och 
53 % i hyttsotsbriketten. De vanligaste järnoxiderna i glödskalsbriketter var magnetit och 
wustit medan hematit dominerande i hyttsotsbriketter. Reduktionsgraden för glödskalsbriketten 
var låg efter ugnsförsöken i inert miljö men hyttsotsbrikettens självreducerande förmåga var 
bra. Glödskalsbriketten var också mindre reducerad än hyttsotsbriketten efter ugnsförsök i 
reducerande gasblandning. Detta berodde på att glödskalsbriketterna innehöll så lite kol. Kol är 
inte bara ett reduktionsmedel utan åstadkommer också porositet vilket underlättar gastransport i 
briketten. En annan orsak till glödskalsbrikettens sämre reducerbarhet kan vara att den innehöll 
mycket magnetit som är svårare att reducera än hematit. Hyttsotsbriketten hade ett överskott på 
kol och dess reducerbarhet var mycket god.  
 
Det var svårt att dra några slutsatser angående glödskalsbriketternas processpåverkan på grund 
av variationer i driftsförhållanden under fullskaleförsöket. Det kunde dock konstateras att 
ugnsgången under försöksveckan var ojämn men produktiviteten var hög och det alstrades 
mindre mängd hyttsot än under referensperioderna.  
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ABSTRACT 
 
Cold bonded briquettes made of residues have been charged to the blast furnaces at SSAB 
Tunnplåt AB in Luleå since 1993. They replace some of the iron ore pellets, slag former, coke 
and coal, but they also cause increased slag- and dust amount. Residues that are used for 
briquette manufacturing are BF flue dust, filter dust, briquette fines, coarse particles of BOF 
sludge and fines from steel and desulphuration scrap. The briquette plant is now operating at 
close to maximal capacity but attempts have been made to directly inject flue dust through the 
tuyeres in the BF. Continuous injection of flue dust would give an opportunity to recycle other 
by-products via the dust briquettes. SSAB is therefore investigating how a substitute for flue 
dust would affect the properties of the briquettes and their behaviour in the BF. A new 
briquette type, in which flue dust was replaced with mill scale, was temporarily produced in the 
autumn of 2002. In a one-week full-scale test this alternative briquette was tested at BF No. 3, 
SSAB Tunnplåt AB. 
 
The aim of this work was to examine and compare briquettes containing mill scale with the 
regular briquettes that include BF flue dust. Thermal analysis, isothermal reduction tests, 
optical microscopy, electron microscope (SEM) with XRF, X-ray diffraction (XRD) and 
evaluation of the full-scale test are the methods that have been used. Thermal analysis was used 
to get some understanding regarding the course of events in an unreduced briquette when it’s 
heated up to 1200°C. The trials were performed in inert atmosphere to investigate the 
briquettes self-reducing capacity. To further study the reducibility and properties of briquettes 
after heating, isothermal reduction tests were carried out in an experimental furnace in inert 
atmosphere and in reducing gas atmosphere at 950°C. Optical microscopy studies of unreduced 
and isothermally reduced briquettes of both types provided knowledge about the content of 
different iron oxides and in what extent they were reduced. Elements in the briquette samples 
could be identified with SEM. XRD was carried out on fine grained material from briquettes, in 
order to get information about chemical compounds and changes in the materials after the 
furnace trials. The full-scale test has been evaluated and compared with selected reference 
periods on the basis of process data stored in MÖSS, SSAB´s database for process information. 
Hour and minute data have been used but also weekly reports, material balances, reports 
considering process interruption etc. To verify statistically significant differences between the 
full-scale test and the reference periods, process analysis with Simca-P 7.01 have been 
performed. 
 
Mill scale briquettes had higher density than flue dust briquettes. The coal content in mill scale 
briquettes was low, 2,5 %, compared with 14 % coal in flue dust briquettes. Mill scale 
briquettes had high iron content, almost 57 % while flue dust briquettes contained nearly 42 % 
iron. The metallic part of total iron content was 41 % for the mill scale briquettes and 53 % for 
the flue dust briquette. The most common iron oxides in mill scale briquettes were magnetite or 
wustite while hematite was predominant in the flue dust briquette. Not much reduction took 
place in the mill scale briquettes during the reduction tests in inert atmosphere but the self-
reducibility of the flue dust briquette was good. The mill scale briquette was also less reduced 
after furnace trial in reducing gas atmosphere. One reason for this was the low amount of coal 
in mill scale briquettes. Coal is a reducing agent that also provides porosity, which facilitates 
transport of gas in the briquette. Another reason might be the high content of magnetite in mill 
scale briquettes; magnetite is more difficult to reduce than hematite. The flue dust briquette had 
an excess of coal and its reducibility was very good. 
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It was difficult to find some significant effects of mill scale briquettes on the BF process due to 
variations in operating conditions during the full-scale trial. However, it was established that 
the BF process was irregular during the full-scale testing week but the productivity was high 
and the dust generation was lower than during the reference periods. 
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1     INLEDNING 
 
Under hösten 2002 togs en restproduktbrikett med ny sammansättning fram av SSAB Tunnplåt 
i Luleå. Denna skiljde sig från den brikett som vanligtvis chargeras i masugnen i det avseendet 
att den inte innehöll något hyttsot men däremot en viss andel glödskal. Hyttsot har en kolhalt 
på ungefär 40 %, vilket innebär att en brikett med hyttsot innehåller tillräcklig mängd kol för 
reduktion av brikettens järnoxider. Då hyttsot ersattes med glödskal erhölls en brikett med lågt 
kolinnehåll. Briketter med glödskal chargerades på försök i masugnen under en vecka i januari 
2003. Efter driftförsöket började briketten med den ordinarie sammansättningen åter nyttjas 
som beskickningsmaterial i masugnen. 
 
Syftet med detta examensarbete var att klargöra briketternas egenskaper som exempelvis 
reducerbarhet och processpåverkan. Det genomfördes med hjälp av laboratorieförsök och 
utvärdering av driftförsök. Både briketten innehållande glödskal och den ordinarie briketten 
med hyttsot studerades och jämfördes. 
 

2     BAKGRUND 

2.1 Återvinning av restprodukter genom brikettering vid SSAB Tunnplåt 
AB i Luleå 

För att kunna recirkulera finkorniga restprodukter började SSAB Tunnplåt AB i Luleå, 1992, 
att undersöka möjligheten att tillverka kallbundna briketter. Året därpå startade en entreprenör 
produktion av briketter i en nybyggd anläggning inom SSAB:s område. Dessa kallbundna 
restproduktbriketter har sedan dess tillförts masugnen. De ersätter en del av järnbärare, slagg-
bildare, koks och kol, men medför också en något ökad slagg- och stoftvolym. 
 
De briketter som chargeras i masugnen innehåller vanligtvis hyttsot, filterstoft, brikettfines och 
en blandning av LD-grovkorn, stålskrot 0-8 mm och avsvavlingsskrot 0-8 mm. Till dessa rest-
produkter blandas snabbhärdande Portlandcement och vatten. Brikettreceptet justeras vid 
behov, till viss del beroende på att den genererade mängden av restprodukter kan variera, 
dessutom pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att optimera brikettkvalitén och öka åter-
vinning av finkornigt stoft och slam. Vid en beskickningsmängd på 40-80 kg briketter per ton 
råjärn, vilket är fallet vid SSAB Tunnplåt i Luleå, är kallhållfastheten en viktig kvalitets-
parameter hos de briketter som tillverkas, då de ska hålla för transport och chargering i 
masugnen. Om större mängder ska tillföras masugnen ökar betydelsen av egenskaper som 
högtemperaturhållfasthet, reducerbarhet och smälttemperatur. Stabiliteten hos de färdiga 
briketterna kontrolleras efter 24 timmar samt efter 28 dagars härdningstid. Detta görs genom ett 
tumbler test, enligt standarden ISO 3271, men avsiktning görs vid +6,0 mm istället för +6,3 
mm som standarden föreskriver. Det erhållna TTH-värdet är ett mått på kallhållfastheten hos 
briketterna [1].  
 
Sedan Masugn 3 togs i bruk i augusti år 2000 har mängden fallande hyttsot ökat till följd av ny 
gasrening. Numera avskiljs cirka 80 % av sotet torrt jämfört med ungefär 60 % tidigare. 
Hyttsot recirkuleras i nuläget endast genom stoftbriketter. Under hösten 2000 genomfördes för-
sök med att injicera hyttsot direkt via formorna i pilotmasugn. Försöket visade att det är 
tekniskt och processmässigt möjligt att återföra hyttsotet på detta sätt [2]. Sedan dess har flera 
kortare fullskaleförsök gjorts med direktinjektion av hyttsot i masugn 3. Det har dock uppstått 
vissa problem på grund av slitage på transportledningar.  Med anledning av den stora 
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Masugnen är en kontinuerligt arbetande
schaktugn för råjärnsframställning. En
schematisk illustration av masugnen
visas i Figur 1. Beskickningsmaterial i
form av järnbärare, slaggbildare och
reduktionsmedel, vanligen metallurgisk
koks, chargeras från toppen. Även
styckformiga restprodukter som åter-
vinns, till exempel briketter, ingår i det
beskickningsmaterialet. Genom mas-
ugnens formor tillförs förvärmd
förbränningsluft, syre, reduktionsmedel
och eventuellt ånga. Förutom koks
används kolpulver som reduktions-
medel i SSAB:s masugnar. Kolpulvret
injiceras via formorna. Innanför bläster-
formorna förbränns koks och kolpulver
i området som kallas flamzon eller
raceway. Vid förbränningen bildas en
het gas, vars funktion dels är att värma
beskickningen, dels att genom kemiska
reaktioner uppta syre vid reduktion
llt å

hyttsotsgenereringen körs brikettfabriken i det närmaste på maximal kapacitet men kontinuerlig 
direktinjektion av hyttsot i masugn skulle ge en möjlighet att genom brikettering recirkulera 
andra restprodukter som idag läggs på mellanlager och deponier. SSAB utreder därför hur 
ersättningsmaterial för hyttsot i briketter kan påverka briketternas egenskaper till exempel när 
det gäller kallhållfasthet, reducerbarhet och processpåverkan. Under hösten 2002 har det 
tillfälligt producerats en ny brikettsort där hyttsotet har bytts ut mot lika delar av två typer av 
glödskal. Glödskalet kommer från SSAB Tunnplåt AB:s valsverk i Borlänge. Det tillverkades 
drygt 2600 ton briketter med den nya sammansättningen som på försök sedan chargerades i 
masugnen under en vecka. Driftförsöket började den 14/1 2003 och avslutades den 22/1 varpå 
briketten med den ordinarie briketten innehållande hyttsot åter började nyttjas.  
 

2.2 Masugnsprocessen – viktiga reaktioner 
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Figur 1. Översiktlig bild av masugnen, dess zoner samt  
               ingående och utgående material. 
 

av järnoxider. Masugnen fungerar alltså som en kemisk reaktor och som en motströms 
värmeväxlare där det nedåtströmmande fasta materialet uppvärms till över smältpunkten av 
gasen som avgår via masugnstoppen.  
 
Beskickningsmaterialet värms vanligen långsammare än gasen avkyls och värmeöverföringen 
är därför intensivast i nedre delen av ugnen. I masugnens övre del torkas och värms det 
nedåtströmmande beskickningsmaterialet. Temperaturskillnaden mellan gas och material 
minskar nedåt i schaktet tills en zon nås där de har samma temperatur. Denna zon kallas 
masugnens termiska reservzon och är fördelaktig för masugnens funktion som kemisk reaktor. 
Temperaturen där ligger runt 950°C. Vid denna temperatur reduceras merparten av hematit och 
magnetit till wustit. Dessutom förekommer reduktion av wustit till metalliskt järn i denna zon. 
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En kemisk reservzon eller inaktiv zon kan uppstå inom den termiska reservzonen om det i ett 
område råder jämvikt mellan wustit och den uppåtströmmande reduktionsgasen. I Figur 2 visas 
temperaturfördelningen i masugnen och de viktigaste kemiska reaktionerna. 
 
Nedåt i masugnen är gasen betydligt varmare än beskickningen men i den nedre delen av ugnen 
där beskickningsmaterialet upphettas så att järnbärare och slaggbildare smälter sker intensiva 
värmekrävande reaktioner. Här sker direktreduktioner och kvarvarande wustit reduceras till 
metalliskt järn. På grund av reaktioner som förbrukar värme avkyls gasen snabbare än det fasta 
och flytande materialet värms och temperaturskillnaden mellan gas och material minskar igen. 
En nedre zon där temperaturen är lika för gas och beskickning bildas. Denna temperatur 
bestäms av Boudouards reaktion eller ”solution loss” reaktionen, som är mycket 
värmekrävande.  
 
Boudouards reaktion:   CO2 + C = 2 CO ( 1 ) 
 

 
Beskickningsmaterialets egenskaper och kvalité har mycket stor inverkan på masugnsprocessen 
och påverkar gasfördelning, smältzon, flamzon och ställfunktion. Dålig kallhållfasthet hos 
råmaterial (karaktäriseras med TTH-test), kan medföra försämrad permeabilitet i övre delen av 
masugnen och ökad hysttsotsgenerering. Detsamma gäller för material som faller sönder under 
reduktion vid låg temperatur (karaktäriseras med LTB-test). Sönderfall under reduktion i den 
termiska resevzonen (karaktäriseras med ITH-test) kan förorsaka lågt gasutnyttjande på grund 

 
Figur 2. Schematiserad temperaturfördelning hos gas och fast material 
               i masugnen samt reaktioner som  äger rum i de  tre viktigaste  
               temperaturzonerna [4].x  XX 
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av försämrad permeabilitet följd av kanalbildning och genomblåsning. Är reducerbarheten låg 
kan gasutnyttjandet sjunka vilket medför att förbrukningen av reduktionsmedel ökar. 
Ofullständigt reducerat material kan nå masugnens nedre del där energikrävande 
direktreduktion sker och andelen järn, Fe och mangan, Mn i slaggen kan öka. 
 
Även slaggen har stor betydelse för masugnsprocessen. Dålig masugnsgång kan bero på 
felaktig slaggsammansättning eller för låg slaggmängd. Slaggvariationer kan bero på ingående 
material, varierande kiselhalter i råjärnet, ansättning av material på masugnsmurverket och 
släppning av denna påkladdning samt tappningsteknik.  
 
 
Kemiska reaktioner i masugnens övre del 
I masugnens översta del, förvärmningszonen kommer gasens temperatur att sjunka från 800-
1000°C ned till 100-250°C i toppen. Här förångas fukt från beskickningen och delvis sönder-
delning av karbonater sker under bildning av koldioxid, CO2. I det järnbärande beskicknings-
materialet förekommer järnet vanligen i form av järnoxiderna hematit, Fe2O3, och magnetit, 
Fe3O4. Dessa oxider reduceras i masugnens övre del till wustit, FeO, samtidigt som 
kolmonoxid, CO, oxideras till CO2. Under det fasta materialets uppvärmning upp till en 
temperatur på 600°C är Fe2O3 och Fe3O4 ganska inerta och huvuddelen av reduktionen sker i 
reservzonstemperatur, 950°C. Metalliskt järn börjar bildas i denna zon, genom indirekt 
reduktion av FeO.  
 
De viktigaste reaktionerna är: 
Fe2O3 + CO  →  2 FeO + CO2 indirekt reduktion  ( 2 )  
Fe3O4  + CO  →  3 FeO + CO2 indirekt reduktion ( 3 ) 
FeO     + CO  →     Fe    + CO2 indirekt reduktion  ( 4 ) 
2 CO   + O2   →  2 CO2 ( 5 )      
 
Förutom CO fungerar vätgas, H2, som reduktionsmedel. 
 
Fe2O3  + H2   →  2 FeO +  H2O  indirekt reduktion ( 6 ) 
Fe3O4  + H2   →  3 FeO +  H2O indirekt reduktion  ( 7 ) 
 
Väte genereras i denna zon enligt den viktiga ”vattengas reaktionen”. 
 
CO + H2O →  CO2 +  H2 ( 8 )  
 
 
Kemiska reaktioner i masugnens nedre del 
I masugnens nedre del ligger smältzonen som innefattar formnivån och sträcker sig tre till fem 
meter uppåt. Här reduceras resterande wustit till metalliskt järn. Även kiseldioxid, SiO2, 
manganoxid, MnO och fosforoxid, P2O5, reduceras i detta område och dessutom kalcineras 
återstående kalciumkarbonat, CaCO3 här. Det smälta materialet uppnår en temperatur på 1400 -
1450°C och gasen avkyls till ungefär 1000°C i denna zon. I masugnsstället ackumuleras smält 
råjärn och slagg. Här sker uppkolning av råjärnet. Den lägsta temperatur vid vilken slagg kan 
rinna fritt, den kritiska ställtemperaturen, ligger runt 1500 - 1550°C. Då är både järn och slagg 
flytande. Flamzonen tillhör också masugnens nedre del men reaktionerna där behandlas 
separat.  
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De viktigaste reaktionerna är: 
FeO   + CO     →   Fe   +  CO2 indirekt reduktion ( 9 ) 
FeO   + C        →   Fe   +  CO direkt reduktion ( 10 )   
FeO   + H2      →   Fe   +  H2O indirekt reduktion ( 11 ) 
SiO2   + 2 C    →   Si   +  2CO direkt reduktion ( 12 ) 
MnO  + C       →   Mn +  CO direkt reduktion ( 13 ) 
P2O5  + 5 C     →   2 P  +  5 CO direkt reduktion  ( 14 ) 
CaCO3  →   CaO+  CO2 ( 15 ) 
 
Uppkolning av järn:   3 Fe + C  →  Fe3C ( 16 ) 
 
Direkt reduktion är endoterm och förorsakar viss termisk brist men den är återhållsam med kol 
och är därför inte helt ofördelaktig. Indirekt reduktion däremot ger visst termiskt överskott men 
förbrukar mer kol. 
 
 
Kemiska reaktioner i flamzonen 
I flamzonen sker den reaktion som ger huvuddelen av den värme som masugnen behöver. 
Överskott på kol, C och hög värme resulterar i att kolet förbränns ofullständigt och bildar CO. 
 
2 C + O2 → 2 CO ( 17 ) 
 
I flamzonen sker också den värmekrävande reaktion där det vatten som blästern innehåller, 
luftfukt eller injicerad ånga, reagerar med kol varvid kolmonoxid och vätgas bildas. 
 
H2O  + C   →  H2 + CO ( 18 ) 
 
Kontinuerlig förbränning av koks innanför formorna resulterar i ett tomrum som varierar 
beroende på blästerförhållanden och flöde av fasta material. Flamtemperaturen ligger vanligtvis 
på 2000 - 2500°C. Innanför flamzonen finns en kokspelare, kallad ”Döde mannen”, som endera 
flyter på smältan eller står på ställets botten [3] [4].  
 

3     METODER  

3.1 Material – restprodukter 
De material som ingår i gällande brikettrecept, BILAGA 1, är förutom cement uteslutande 
restprodukter. De restprodukter som briketteras är hyttsot, filterstoft, brikettfines, LD-grovkorn, 
stålskrot och avsvavlingsskrot. Ibland tas andra restprodukter, som avsiktad manganslagg, in 
kampanjvis och briketteras tillsammans med övriga material. Av 42 % LD-grovkorn, 33 % 
stålskrot och 25 % avsvavlingsskrot görs en förblandning som kallas skrotmix eller bara mix. 
Skrotmixen blandas samman med traktor under sommarhalvåret, i tillräcklig mängd för att 
täcka det kommande årets brikettproduktion. De producerade briketterna siktas före chargering 
i masugn och den uppkomna finandelen, brikettfines, återtas till brikettfabriken. Hyttsot 
överförs från sotcyklonen till en bulktransportbil varifrån sotet pneumatiskt fylls i silos vid 
brikettfabriken. Hela denna hantering är sluten för att undvika damning. Filterstoft är en 
blandning av de stofter som samlats upp i filter på olika ställen vid masugnen och stålverket. 
Filterstoft hanteras på liknande sätt som hyttsot. Den brikett som på försök tillverkats och 
under en vecka chargerats i masugnen innehåller alla de nämnda restprodukterna med undantag 
av hyttsot. I denna alternativa brikettsammansättning har hyttsot bytts ut mot en blandning av 
två olika typer av glödskal. Glödskalet kommer från SSAB Tunnplåts valsverk i Borlänge.   
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Kemisk analys, Tabell 1 och siktanalys, Figur 3, har gjorts på torkade prover av alla ingående 
material. Skrotmixens analyser kan variera bland annat på grund av tillvägagångssättet vid 
blandning. Glödskal innehåller en mindre mängd olja. Glödskal A har enligt gjorda analyser en 
oljehalt på 1,4 % olja och glödskal B innehåller mindre än 0,5 % olja.  
 
Tabell 1. Kemisk sammansättning hos de restprodukter och cement som används i briketter. XvävXXX 

 Skrotmix Hyttsot Filterstoft Brikettfines Glödskal A Glödskal B Cement 
Fe     (vikts-%) 54,2 28,4 63,7 35,0 76,2 73,4 2,46 
CaO  (vikts-%) 17,7 8,18 2,03 20,3 <0,09 0,16 65,0 
SiO2  (vikts-%) 4,94 4,52 1,58 7,20 0,21 

 
0,37 

 
20,1 

MnO (vikts-%) 1,70 0,57 1,97 1,28 0,54 0,72 0,04 
P2O5  (vikts-%) 0,24 0,075 0,11 0,22 0,018 0,045 0,10 
Al2O3 (vikts-%) 2,16 1,62 0,34 2,44 0,051 0,114 3,47 

        
MgO (vikts-%) 4,38 1,46 1,32 3,79 <0,02 0,032 2,11 
Na2O (vikts-%) 0,04 0,21 0,33 0,10 <0,05 <0,05 0,17 
K2O   (vikts-%) 0,08 0,17 0,74 0,06 <0,06 <0,06 0,93 

        
V2O5  (vikts-%) 1,51 0,24 0,24 1,03 0,013 0,017 0,02 
TiO2  (vikts-%) 0,74 0,26 0,12 0,60 0,0023 0,0032 0,21 
Cr2O3(vikts-%) 0,14 0,035 0,10 0,11 0,011 0,011 0,03 

        
C       (vikts-%) 2,82 39,8 0,42 12,3 0,80 5,90 0,70 
S        vikts-%) 0,26 0,29 0,65 0,44 51,6⋅10-4 <40⋅10-4 1,37 
Zn     (vikts-%) 0,04 0,23 0,20 0,10 <5⋅10-4 <5⋅10-4 0,00 

 
Av de material som briketteras är filterstoft och hyttsot mycket finkorniga material. 
Brikettfines har siktats av med sju millimeters maskstorlek men kornstorleken är på grund av 
maskornas form oftast inte större än fem millimeter. De material som ingår i skrotmixen har en 
kornstorlek på 0-8 millimeter. Brikettfines och skrotmix är i detta sammanhang grovkorniga, 
55 – 60 % av kornen är större än en millimeter. Vid siktanalyserna för de två glödskalen hade 
sikten med den största masköppningen endast två millimeters maskstorlek. För de flesta övriga 
material påbörjades siktanalysen med åtta millimeters masköppning. 
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Figur 3. Siktanalyser för de restprodukter som briketteras.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxdxxxxxxxx 
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3.2 Tillverkning av försöksbriketter 
De briketter som skulle användas till analyser och försök i laboratorieskala tillverkades av 5 kg 
torrt material enligt samma recept som vid fabrikstillverkning av de både brikettyperna. 
Brikettrecepten kan ses i BILAGA 1. De restprodukter som ingår i försöksbriketterna har 
torkats och förvarats inomhus till skillnad från merparten av fabriksbrikettmaterialet som lagras 
utomhus. Eftersom många av materialen i vanliga fall är fuktiga måste större mängd vatten 
tillsättas än vad som görs i brikettfabriken. Brikettblandningen med hyttsot kräver större 
vattenmängd än den innehållande glödskal, beroende på att hyttsot innehåller koks som är 
porös och absorberar vatten. Skrotmix och glödskal vägdes och fuktades ett dygn före 
brikettillverkning eftersom tidigare undersökningar på SSAB visat att vissa restprodukter till 
exempel avsvavlingsskrot ger bättre hållfasthet hos briketter om det är fuktigt. Brikettfines 
hämtades direkt från avsiktningsplatsen och var därför fuktig. Fukthalten bestämdes och tas i 
receptet upp som tillfört vatten (BILAGA 1). 
 
I Figur 4 beskrivs hur brikettillverkningen gick till. De torra materialen vägdes upp och 
blandades med de fuktiga restprodukterna. Erforderligt vatten tillsattes och efter omröring fick 
brikettmassan fick stå orörd i 20 minuter. Till varje brikett vägdes det upp 250 gram av 
blandningen som hälldes över i en form och skakades samman i några sekunder på en 
siktplatta. Därefter stampades massan ihop i formen, 20 gånger. Detta gjordes i en speciell 
brikettpress så att varje sammantryckning genomfördes på ett likformigt sätt. Då briketten 
lösgjorts ur formen, duschades den med vatten. De färdiga briketterna täcktes med plast och 
fick den första veckan härda i en inkubator vid en temperatur på 30°C. Vid ett par tillfällen 
sprayades briketterna med vatten. Efter den första härdningen förvarades briketterna i 
rumstemperatur. 
 

  Figur 4. Tillverkningsprocess för försöksbriketter: 
1. Torra och fuktiga restprodukter samt cement blandas, vatten tillsätts, 
       omröring och 20 minuters ”vila”. 
2. 250 g av brikettblandningen packas i en form, genom skakning. 
3. Brikettblandningen dunkas samman i formen. 
4. De färdiga briketterna duschas med vatten. 
5. Härdning i inkubatorskåp. 

 
 
Ingen hållfasthetsbestämning har gjorts på försöksbriketterna men briketternas fukthalt 
kontrollerades efter tre samt sex veckor efter tillverkningen. Även briketternas kemiska 
sammansättning bestämdes. 
 

2 

5 1 3 4
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3.3 Tillverkning av fabriksbriketter 
De briketter som används som beskickningsmaterial i SSAB:s masugn i Luleå tillverkas i en 
brikettfabrik, Figur 5, inom SSAB:s fabriksområde. En entreprenör äger och driver fabriken i 
nära samarbete med SSAB. I nuläget körs fabriken nära maxkapacitet, vilket innebär omkring 
120 kton briketter per år. 
  

 
Figur 5. Brikettfabriken.xxmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Torra material, vilka för närvarande är hyttsot, filterstoft och cement lagras i silos, Figur 5, 
medan de fuktiga materialen, skrotmix och brikettfines förvaras i materialfickor. För brikett- 
tillverkningen finns ett datorprogram som styr uppläggning av material på ett systematiskt sätt. 
Först tas material från fickorna och sedan hyttsot, stoft och cement, detta placeras i en 
blandningskammare. Sist tillsätts vatten. Sammanblandningen pågår i 120 – 180 sekunder. 
Briketterna tillverkas satsvis med 2000 kg material per sats inklusive vatten. 
 
En schematisk översiktsbild av brikettfabriken visas i Figur 6. Ett utlastningsband transporterar 
brikettblandningen till en materialficka inne i fabriken. Från denna portioneras blandningen ut 
till en briketteringsmaskin med intervaller på ungefär 20 sekunder. En sådan uppmätt mängd 
fördelas i 378 brikettformar på en bricka. I formarna kompakteras brikettblandning delvis 
genom hoptryckning beroende på stampens vikt, men till största delen genom vibrationer. De 
färdiga briketterna trycks ut ur formarna och brickorna transporteras av en robotfingervagn till 
en härdkammare där briketterna förvaras i rumstemperatur under ett dygn. Totalt 3060 
brikettbrickor finns i omlopp per dygn. Efter den första härdningen i härdkammaren 
kontrolleras briketternas kallhållfasthet genom TTH-test enligt ISO-standarden 3271, men 
avsiktning görs vid 6,0 mm istället för 6,3 mm som standarden föreskriver. Briketterna lagras 
tillfälligt i en utomhustempererad lokal i fabriken. Sommartid fuktas briketterna med vatten 
under den tid de förvaras där. Sedan transporteras briketterna med lastare till ett utomhuslager 
där de får härda i minst fyra veckor. Efter denna tid görs ett nytt TTH-test på briketterna. Målet 
är att TTH-värdet vid chargering i masugnen ska ligga över 60 %. Det är dock önskvärt att 
försöka minimera cementhalten för att hålla brikettkostnaden nere. 
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Figur 6. Schematisk illustration av brikettfabriken.   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Glödskalsbriketterna tillverkades under vecka 45 och 46, 2002. Totalt producerades 2657 ton 
glödskalsbriketter efter samma tillvägagångssätt som beskrivs ovan men endast 2/3 av de 378 
formarna fylldes med brikettmassan. Detta gjordes enbart av säkerhetsskäl eftersom denna 
brikettblandning har en högre densitet än en blandning innehållande hyttsot. På försök 
tillverkades också glödskalsbriketter med 8 % och 6 % cement för att kontrollera om det var 
möjligt att minska cementmängden och ändå erhålla ett acceptabelt TTH-värde. Alla 
glödskalsbriketter användes vid driftförsöket. 
 

3.4 Termoanalys, TG/DTA med masspektroskopi 
Termoanalys (TG/DTA) med masspektrometer användes som analysmetod för att försöka tolka 
vad som sker i oreducerade briketter när de utsätts för ökande temperatur, upp till 1200°C. 
Försöken utfördes i inert miljö så att briketternas självreducerande förmåga skulle kunna 
undersökas.  
 
Termoanalys innefattar ett antal metoder genom vilka ett materials fysikaliska och kemiska 
egenskaper fastställs som en funktion av temperatur eller tid.  
• TG (Thermogravimetry) är den metod med vilken ett provs vikt studeras som en funktion 

av temperatur eller tid samtidigt som det utsätts för ett kontrollerat temperaturprogram. 
• DTA (Differential Thermal Analysis) är en teknik som i en kontrollerad atmosfär mäter 

temperaturskillnader mellan ett prov och en termiskt inert referens som funktion av tid 
eller temperatur. DTA gör det möjligt att upptäcka fasomvandlingar i alla typer av 
material [5].  
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I Figur 7 ses en översiktsbild av den apparatur, STA 409 C, som användes vid termoanalysen. 
Det är med denna utrustning också möjligt att detektera utgående gasformiga föreningar med 
hjälp av masspektrometer.  

 
Figur 7. Översikt över termoanalysapparaturen, STA-409 C [5]. 
 
Termoanalys utfördes på material av glödskals- och hyttsotsbriketten som malts till ett pulver. 
Detta hade inte torkats. Till analysen användes en provmängd på drygt 70 mg som placerades i 
en degel av aluminiumoxid. Tillsammans med referensen, i detta fall en tom degel, fästes 
provdegeln i provhållaren. Ugnskammaren evakuerades på luft och under termoanalysen 
genomströmmades den av argon, med en flödeshastighet på 200 ml/min. Temperaturen ökades 
från rumstemperatur till 1200°C med 10°C/min. När temperaturen i ugns-kammaren uppnått 
1200°C genomfördes kylning för att åstadkomma en temperatursänkning med 20°C/min ned 
till 1000°C.  
 

3.5 Isoterm reduktion - ugnsförsök 
För att få en uppfattning om briketternas reducerbarhet och egenskaper efter upphettning 
gjordes ugnsförsök. Dessa utfördes i en vertikal, trådlindad Kanthal rörugn. I Figur 8 ses en 
schematisk bild av den utrustning som användes vid ugnsförsöken. Ugnskammaren består av 
ett 1,35 m högt rör av rostfritt stål med en innerdiameter på 7 cm. Innerröret är förslutet i 
botten. Den gas eller gasblandning som passerar genom ugnen tas in via botten och har flödes-
hastighet på 10 l/min. Flödet av respektive gas kontrolleras med hjälp av nålventiler och 
flödesmätare och reduktionsgas med önskad sammansättning mixas i en blandningskammare 
bestående av ett rör innehållande glaspärlor. Ett termoelement av K-typ som placerats i 
närheten av provet mäter temperaturen i ugnen [6]. Provet vägs under hela försöket med hjälp 
av en våg placerad ovanför ugnen och vikten registreras med cirka 20 sekunders intervaller i en 
dator. Viktregistreringen används för bestämning av briketternas viktsminskning. 
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Figur 8. Schematisk avbildning av försöksanläggningen vid den isoterma reduktionen [6].XX 

 
De isoterma ugnsförsöken utfördes vid en temperatur på 950°C, varje försök tog totalt 75 
minuter. Försöken genomfördes dels i enbart kvävgasflöde dels i en gasblandning bestående av 
55 % N2 (kvävgas), 40 % CO och 5 % H2. Briketterna sattes in i förvärmd ugn med N2-flöde. 
Vid försöken med den reducerande gasblandningen tillsattes CO efter fem minuter och därefter 
H2. Efter 60 minuter med N2/CO/H2-blandning, stängdes CO och H2 av, en i taget. När enbart 
N2 flödade genom ugnen togs briketten ut och viktloggningen avslutades. Därefter kyldes 
briketterna i argon i ungefär sju minuter. Två ugnsförsök gjordes i kvävgas och två i 
gasblandningen för varje brikettyp, se Tabell 2. Duplettkörningen utfördes för att kontrollera 
metodens reproducerbarhet. 
 
Tabell 2. Gasförhållande och brikettbeteckning vid de isoterma ugnsförsöken.  
Gasgenomströmning under 
de isoterma ugnsförsöken 

Briketter innehållande hyttsot Briketter innehållande glödskal 

100 % N2 H9 H11 G7 G8 
55 % N2, 40 % CO, 5 % H2 H7 H8 G5 G6 

 
Briketter med hyttsot kommer i fortsättningen att betecknas med H och G står för briketter 
innehållande glödskal. 
 

3.6 Beräkning av reduktionsgrad 
Genom att beräkna och jämföra briketternas reduktionsgrad efter ugnsförsöken i inert gas fås 
en uppfattning om den självreducerande förmågan. Även reduktionsgraden efter den isoterma 
reduktionen i gasblandningen är av intresse då detta förhållande mer liknar masugnsmiljön. 
Järnets oxidationstal i den kemiska analysen ligger till grund för beräkning av reduktions-
graden. 
 
Reduktionsgraden beräknas enligt: 

(19) 
reduktion före järnoxider ibundet  syre

reduktionefter  järnoxider ibundet  syre -reduktion  före järnoxider ibundet  syre  gradReduktions =
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3.7 Optisk mikroskopi 
Genom att i optiskt mikroskop studera och jämföra oreducerade glödskals- och 
hyttsotsbriketter samt briketter från ugnsförsöken kan kännedom fås om ingående föreningar 
och i vilken omfattning dessa reducerats under de isoterma reduktionsförsöken. Provbitar av 
briketter förbereddes för studier i ljusoptiskt mikroskop genom att ett parti skars ut från mitten 
av briketterna så att både kanten och mitten fanns med. De sex provbitarna plastades in i kutsar 
som efter härdning slipades och polerades. I ett ljusoptiskt mikroskop belyses den slipade 
provytan med planpolariserat ljus, som underlättar utskiljandet av olika faser i provet. Ett 
mikroskop av typen NIKON ECLIPSE E600 POL har använts för studie av brikettproverna i 
100, 200, 500 och 1000 gångers förstorning. 
 
Briketter tillverkade av restprodukter är mycket komplexa och består av en stor mängd olika 
föreningar. Det är därför omöjligt för någon med begränsad erfarenhet av mikroskopi att med 
detta hjälpmedel bestämma alla olika sammansättningar som förekommer i de briketter som här 
studeras. Denna granskning av brikettprover i optiskt mikroskop kommer på grund av detta att 
koncentreras kring järn och järnoxider. 
 

3.8 Svepelektronmikroskopi - SEM 
Svepelektronmikroskop (SEM), kan avbilda ytor i stark förstoring med stort skärpedjup genom 
att utnyttja elektroner vid bildalstringen. Då elektroner accelereras över ett elektriskt 
spänningsfall erhåller de en våglängd som blir mindre ju högre spänningen är. Storleken hos de  
minsta detaljer som kan avbildas med ett optiskt system är av samma storleksordning som 
våglängden. 

En översiktlig bild av svepelektron-
mikroskopet kan ses i Figur 9. En 
elektronkanon genererar elektroner 
från en spetsigt formad volframtråd 
(filament) eller en konisk enkristall 
av lantanhexabromid, LaB6. De 
emitterade elektronerna accelereras 
av en anodplatta som samtidigt 
fokuserar elektronerna så att de 
passerar genom anodplattans 
centrumhål och vidare förbi 
elektronmikroskopets linssystem. 
Elektronstrålen sveps i ett 
rektangulärt linjemönster över den 
provyta som ska avbildas. En 
elektrondetektor mäter antalet 
elektroner som sprids från varje 
punkt i provytan. Detektorns ut-
signal är proportionell mot antalet 
detekterade elektroner och styr 
intensiteten hos elektronstrålen i ett 

bildrör. Genom att synkroniserat svepa mikroskopets och bildrörets elektronstrålar erhålls en 
punkt-till-punkt avbildning av provytan på en bildskärm. Själva avbildningen i ett svep-
elektronmikroskop sker alltså utan linser. Mikroskopets maximala förstoring bestäms av hur 
bra strålen kan fokuseras samt spridningsprocessen i provytan. En praktisk gräns är för många 
material ungefär två nm. 

Figur 9. Schematisk bild av svepelektronmikroskopets 
               funktion [7].  



 

 13

Strålning reflekteras från kristallernas
atomplan. Om två närliggande,
parallella strålar reflekterar mot två
atomplan uppkommer Bragg-
reflektion då skillnaden i vägsträcka
för strålarna är ett helt antal våg-
längder. Villkoret för reflektion,
d.v.s. Braggs lag, är 2⋅d⋅sinθ = n⋅λ,
där d är avståndet mellan atomplanen,
θ  är vinkeln mellan strålen och atom-
planet, n är ett heltal och λ är
våglängden [8]. De genom reflektion
uppkomna vågsystemen förstärker
varandra i vissa riktningar och
försvagar varandra övriga riktningar –

Provprepareringen är enkel, elektriskt ledande material kan studeras direkt medan ickeledande 
material först måste täckas med ett tunt metallskikt. Vanligtvis används guld för att elektrisk 
uppladdning av provet skall undvikas. Med svepelektromikroskop kan även provets kemiska 
sammansättning analyseras. Vid elektronbestrålningen sänder provet också ut röntgen-strålning 
med bestämda våglängder, som kan mätas och relateras till de grundämnen som finns i 
provytan. Detta kräver att elektronmikroskopet är utrustat med en röntgendetektor [7].  
 
De i plast ingjutna provbitarna som tidigare studerades i optiskt mikroskop belades med guld 
för att kunna studeras i det svepelektronmikroskop, Philips XL 30, som finns på Luleå tekniska 
universitet. LaB6 i elektronkanonen emitterar elektroner och accelerationsspänningen hålls 
vanligtvis på 20 kV. Provkammaren är utrustad med provställning, elektronsignaldetektor, 
röntgendetektor, CCD-kamera och vakuumledning till vakuumpumpen. Vakuum är nödvändigt 
för att elektronerna ska kunna färdas tillräckligt långt för att nå provet. Med hjälp av ett 
röntgenanalysprogram (Link ISIS) kan grundämnen i provet identifieras. ”Mapping” är ett bra 
redskap för att kontrollera grundämnesfördelningen över ett område. Punktanalyser och 
linjeavsökning kan också göras.  
 

3.9 Pulverröntgen - XRD 
Röntgendiffraktion används för undersökning av kristallstrukturer i fasta kroppar och utfördes 
på pulverformigt material av de två brikettyperna. Både oreducerade briketter och briketter från 
ugnsförsöken analyserades. Med hjälp av denna metod kan kemiska föreningar i ett material 
bestämmas. 
 
Röntgendiffraktion bygger på de interferensfenomen som uppstår i en kristall när den bestrålas 
med röntgenljus. När ljusvågorna träffar atomerna blir de utgångspunkter för nya vågor med 
samma våglängd som den inkommande strålen, såvida att Braggvillkoret är uppfyllt, se Figur 
10. 
 
 

Figur 10. Röntgenstrålning kan reflekteras mot atomplanen  
               i en kristall om Braggvillkoret, 2⋅d⋅sinθ = n⋅λ, är 
               uppfyllt [8]. 
 
 

ett interferens- eller diffraktionsmönster bildas. Då en kristall innehåller en stor mängd atomer 
som är periodiskt ordnade blir interferenserna mycket skarpa. Kristallstrukturer kan beräknas ur 
interferensernas lägen och intensiteter i diffraktionsmönstret [9]. 
 
Den utrustning som använts är en Siemens D5000 X-ray Diffractometer. I denna strömmar 
strålning ut från ett röntgenrör, böjs av ett prov och registreras av en detektor, se Figur 11.  
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Provet roteras med en konstant vinkel-
hastighet och diffraktionsvinkeln, 2θ, har 
hållits mellan 10,0° och 90,0°. Varje gång 
Braggvillkoret uppfylls reflekteras primär-
strålen. Strålningen justeras med hjälp av 
filter och membran. Detektorn och den 
anslutna mätelektroniken registrerar de reflek-
terade strålarnas intensitet och reflektionens 
vinkelläge indikeras. På detta vis skapas 
diffraktionsmönstret [10]. 
 
 

3.10 Utvärdering av masugnsförsök 
Under en vecka i november 2002 tillverkades drygt 2600 ton briketter där hyttsot ersatts med 
glödskal. I dessa glödskalsbriketter varierade cementmängden mellan 6 och 10 %, i övrigt 
innehöll de samma material, förutom hyttsot som ersatts med glödskal, som den ordinarie 
briketten. I ett fullskaleförsök chargerades glödskalbriketterna i SSAB:s Masugn 3 under en 
vecka i januari 2003. 
 
Masugn 3 startades i augusti år 2000 och ersatte de två tidigare masugnarna i Luleå. Den har en 
effektiv volym på 2540 m3 och ställets innerdiameter är 11,4 m. Masugnen har 32 formor och 2 
tapphål. Kylsystemet består av 10 stavesrader samt dubbelmantel i området vid tapphålen och i 
sället. Stavesrad 2-4 består av koppar och de övriga av gjutjärn. Blästerluften har en temperatur 
1100-1150°C och kan syreanrikas upp till 5,5 %, även ånga kan tillsättas. Blästermängden är 
omkring 250 kNm3/h. Masugn 3 är en övertrycksugn med ett topptryck på maximalt 150 kPa:s 
övertryck. Som råmaterial används olivinpellets, koks, kolpulver, kalk, LD-slagg, manganslagg 
och stoftbriketter. Chargering av styckeformigt material i toppen sker med hjälp av en ”Bell 
less topp” och kolpulver injiceras via formorna. Fuelrate, det vill säga total mängd 
reduktionsmedel ligger runt 470 kg/ton råjärn varav ungefär 30 % är kolpulver och resten är 
koks. Under cirka 140 minuter tappas masugnen på råjärn och slagg och tiden mellan 
tappningarna är 30 minuter. Masugn 3 som har en kapacitet på 7000 ton råjärn per dygn svarar 
för 60 % av råjärnsproduktionen i Sverige.  
 
För SSAB:s masugn i Luleå finns ett processuppföljningssystem kallat MÖSS. I MÖSS loggas 
en stor mängd driftdata men även analyser, driftsstörningar och dylikt registreras och listas där. 
Minutdata sparas som längst i sex veckor och tim-, dygns-, vecko-, och månadsdata lagras i 
upp till tio år. Systemet utnyttjas för beskickningsberäkningar men det används också för att 
skriva loggbok, meddelanden, utbyta information och liknande mellan skiftlag och mellan 
driftansvarig och skiftlagen. Analysresultat som kan ses i MÖSS är till exempel siktkurvor, 
fukthalter och kemiska sammansättningar på råmaterial samt på fallande material, både råjärn 
och restprodukter.  
 
Med utgångspunkt från data i MÖSS har driftsförsöket granskats och jämförts med valda 
referensperioder. Utvärderingen har genomförts genom att studera trendkurvor i MÖSS samt 
genom att beräkna och jämföra medelvärden och standardavvikelser för viktiga parametrar. 
Tim- och minutdata har använts men även veckorapporter, materialbalanser, rapporter gällande 
driftsstörningar mm har studerats. För att statistiskt försöka säkerställa om det förekommer 
några skillnader mellan försöksveckan och referensveckorna har processanalys utförts med 
hjälp av ett multivariat dataanalysprogram, Simca-P 7.01. 

Figur 11. Röntgendiffraktometerns strålgång. α 
                 är öppningsvinkeln, 2θ är diffraktions- 
                vinkeln [10]. 



 

 15

Försöksperiod 
Glödskalsbriketterna började tas in i masugnen den 14 januari vid 21:00 tiden. Från början av 
försöksperioden förbrukades de briketter som hade sämst kallhållfasthet det vill säga briketter 
med endast 6 % cement. Inledningsvis chargerades 35 kg briketter/ton råjärn men ökades efter 
ett par dygn till cirka 45 kg/ton råjärn. De sista glödskalsbriketterna tillfördes masugnen den 
21/1 vid åtta tiden på morgonen. Data för försöksveckan har tagits från den 15/1 klockan 00:00, 
till och med den 21/1 klockan 10:00. Briketternas tid i ugnen från chargering till smälta, kan 
antas vara sju till tio timmar beroende på produktionstakt. 
  
Referensperioder 
Som referensperioder valdes tiden närmast före och närmast efter försöksveckan. 
Referensperiod Rföre, före försöket sträcker sig mellan tiderna 12/1 klockan 00:00 till 14/1 
klockan 20:00. Referensperiod Refter, efter försöksveckan, varar från 22/1 klockan 00:00 till och 
med 25/1 klockan 18:00. Dessutom har en fristående referensvecka valts ut så att den inte 
ligger allt för avlägset i tid och driften under perioden varit någorlunda regelbunden – inga 
stopp och ganska jämna bläster- och kolflöden samt att andelen extern koks var så lika 
försöksveckan som möjligt. Det var svårt att hitta en sammanhängande vecka som uppfyllde 
detta. Under referensperiod R1, från den 20/12 -02 till och med 26/12 -02, chargerades något 
mer extern koks än under försöksveckan.  
 
I fortsättningen kommer beteckningarna F för försöksveckan och Rföre, Refter respektive R1 för 
referensperioderna att användas. 
 

4 RESULTAT 

4.1  Försöksbriketternas egenskaper 
I Tabell 3 finns data för de briketter som senare användes till de isoterma reduktionsförsöken. 
Dessa briketter är torkade. 
 
Tabell 3. Briketternas mått, volym, vikt och densitet före de isoterma ugnsförsöken. 
 H7 H8 H9 H11 G5 G6 G7 G8 
Höjd        (cm) 4,80 4,80 4,79 4,80 4,00 3,99 3,98 4,02 
Diameter (cm) 5,08 5,08 5,12 5,03 5,09 5,09 5,08 5,06 
Volym    (cm3) 97,3 97,3 98,4 95,4 81,4 81,0 80,7 80,7 
 
Vikt          (g) 

 
222,4 

 
220,8 

 
224,5 

 
216,6 

 
225,7 

 
226,2 

 
225,8 

 
225,6 

Densitet(g/cm3) 2,29 2,27 2,28 2,27 2,77 2,79 2,80 2,80 
 
Trots att samma mängd brikettmassa vägdes upp vid tillverkningen av de båda brikettyperna är 
glödskalsbriketterna något tyngre efter torkning. Hyttsotsbriketterna krävde mer vatten under 
beredningen och detta resulterade i en större viktsminskning beroende på fuktavgång under 
torkningen. Torra glödskalsbriketter har i medeltal 22 % högre densitet jämfört med briketter 
som innehåller hyttsot. En kemisk analys av de två brikettyperna gjordes och resultatet kan ses  
i Tabell 4. Halten metalliskt Fe är ungefär lika hög i båda brikettyperna men glödskalsbriketten 
innehåller högre totalhalt Fe. Fe3+ utgör cirka 31 % av Fe totalt i både glödskalsbriketten och 
hyttsotsbriketten. Andelen Fe2+ av totalt Fe är 28 % för glödskalsbriketten men endast 17 % för 
hyttsotsbriketten. Det är stor skillnad på kolhalt i de båda brikettsorterna, cirka 2,5 % i 
glödskalsbriketten mot 14.1 % i hyttsotsbriketten.  
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Tabell 4. Briketternas sammansättning enligt kemisk analys. 
          
  

Fe 
totalt 

Fe3+
 

 

Fe2+ 
 

Fe 
met. 

CaO 
 

SiO2
 

MnO
 

P2O5
 

Al2O3
 

MgO
 

K2O
 

V2O5 
 

TiO2 
 

C 
 

S 
 

  % % % % % % % % % % % % % % % 
G 56,72 17,84 15,89 22,99 14,06 4,45 0,91 0,13 1,37 2,63 0,11 0,72 0,38 2,45 0,32 
                

H 41,55 12,66 6,99 21,90 17,27 6,22 0,97 0,14 2,01 3,34 0,13 0,82 0,48 14,10 0,41 
 
Fukthalten bestämdes tre veckor efter tillverkning genom att fem briketter av vardera sorten 
torkades i 100°C. Viktminskningen visade att G-briketterna innehöll 4,4 % fukt och H-
briketterna innehöll 4,9 % fukt. Efter sex veckor kontrollerades fukthalten igen och var då 
ungefär 2,7 % för båda brikettyperna. Ingen TTH-bestämning utfördes på försöksbriketter. 
 

4.2 Fabriksbriketternas egenskaper 
De briketter som tillverkas i brikettfabriken har hexagonal basyta, är fem cm 
höga och sex cm breda. De väger runt 0,5 kg. 
 
Glödskalsbriketterna med 10 % cement hade, en månad efter tillverkning, ett TTH-värde på 67 
%. För glödskalsbriketterna innehållande 8 % cement var TTH-värdet vid samma tid 53 % och 
för  briketterna med 6 % cement var TTH-värdet endast 47 %. Briketternas TTH-värde ökade 
under tiden fram till försöksveckan och varierade då mellan 56,3 och 71,4 %. 
 
Glödskalsbriketternas TTH-värde under försöksveckan var: 
F  – 64,6 %. 
 
Glödskalsbriketternas fukthalt under försöksveckan var: 
F –  6,1 %.  
 
Hyttsotsbriketternas TTH-värde under referensperioderna var: 
R1 – 66,0 % 
Rföre – 68,3 % 
Refter – 60,0 % 
 
Briketternas fukthalt under referensperioderna: 
R1  – 6,8 % 
Rföre  – 8,1 % 
Refter  – 7,3 % 
 
Värdena ovan, både TTH och fukthalter, är medelvärden för respektive perioder. 
 
Kemisk analys av fabriksbriketter utförs kontinuerligt och i Tabell 5 finns medelvärden listade. 
För H täcker medelvärdena alla referensperioderna. 
 
Tabell 5. Kemisk analys för fabrikstillverkade briketter. 

 Fe 
% 

CaO 
% 

SiO2 
% 

MnO 
% 

P2O5 
% 

Al2O3 
% 

MgO 
% 

K2O 
% 

V2O5 
% 

TiO2 
% 

C 
% 

S 
% 

G 57,6 14,2 4,4 0,98 0,15 1,39 2,76 0,06 0,83 0,41 2,7 0,27 
             

H 39,1 18,9 6,8 1,04 0,15 2,22 3,19 0,17 0,88 0,51 12,21 0,44 

6cm 
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↓exo

4.3 Termoanalys  
Resultaten från termoanalysen illustreras i diagrammen, Figur 12 - Figur 15. I DTA-graferna 
indikeras endoterma reaktioner av toppar. 
 
Vid studien av DTA och TG graferna från termoanalysen av glödskalsbriketten i Figur 12 ses 
att de snabbaste viktsminskningarna sker samtidigt som det förekommer endoterma toppar. Vid 
jämförelse med masspektroskopianalysen, Figur 13, kan det konstateras att vid den första 
endoterma toppen, avgår glödskalsbrikettens fukt vid en temperatur på 100°C. Mellan 380°C 
och 450°C avgår det kemiskt bundna vattnet. På grund av vattenavgång har provets vikt 
minskat med ungefär 5 %.  

88

92

96

100

0 200 400 600 800 1000 1200

Temperatur oC

Vi
kt

 %

-1,1

-0,9

-0,7

-0,5

-0,3

-0,1

0,1

TG  (v-%) DTA

 
Figur 12. TG och DTA som funktion av temperatur, gällande glödskalsbrikett.CCCCCCCCCC 

 

X
Figur 13. De viktigaste gaserna som detekterades under termoanalysen, gällande glödskalsbrikett. 
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↓exo

Mellan 600°C och 700°C minskar briketten återigen snabbt i vikt, ungefär 2 %, samtidigt som 
CO2 avgår. CO2 och CO sönderdelas i ugnskammarens topp vilket medför att kol detekteras i 
samband med koloxidavgång. På DTA-kurvan syns en endoterm topp vid 700°C. Små 
endoterma toppar kan också ses vid 950°C och 1100°C samtidigt som en något brantare lutning 
kan iakttas på TG-grafen. Vid samma temperaturer detekteras CO och CO2. Detta ger upphov 
till en viktsminskning på cirka 3 % i detta temperaturområde. 
 
I Figur 14 visas TG- och DTA-graferna från termoanalysen av hyttsotsbriketten och i Figur 15 
ses resultaten från masspektroskopin. Om dessa diagram jämförs kan det konstateras att fukt 
börjar avgå då temperaturen är runt 100°C, åtföljd av en endoterm topp och en viktsminskning 
på 3 till 4 %. Mellan 400°C och 500°C avgår kristallvatten och den totala viktsminskningen 
beroende på vattenavgången är drygt 5 % för hyttsotsbriketten.  
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Figur 14. TG och DTA som funktion av temperatur, gällande hyttsotsbrikett. XXXXXXXXXX  X 

 
Figur 15. De viktigaste gaserna som detekterades under termoanalysen , gällande hyttsotsbrikett. X 
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När temperaturen passerat 600°C börjar CO2 avgå. En endoterm topp ses vid 700°C. Strax efter 
att CO2 börjat bildas, detekteras också CO. Vid ungefär 730°C kan en liten endoterm topp ses. 
CO2 fortsätter att bildas med en högsta topp vid omkring 790°C medan CO avtar. Detta ger en 
viktsminskning på ungefär 3,5 %.  
 
Då temperaturen är över 800°C börjar CO åter detekteras och mellan 950°C och 1000°C sker 
en kraftig CO-avgång, i detta temperaturområde finns också en bred endoterm topp. Strax 
därpå, då temperaturen är drygt 1000°C, ses en ökning av CO2 samtidigt som CO minskar. 
Mellan 930°C och 1000°C är TG-kurvan väldigt brant vilket tyder på en snabb och kraftig 
viktsminskning. Detta prov minskade över 10 % i vikt i temperaturintervallet 800°C till 
1100°C. 
 
Den totala viktsminskningen under termoanalysen blev för G-briketten ungefär 11 % och för 
H-briketten drygt 21 %. 
 

4.4 Isoterm reduktion - ugnsförsök 
Under de isoterma ugnsförsöken förändrades briketterna. Både höjd och diameter ökade medan 
vikten minskade för alla briketter. Volymökning och viktminskning varierade dock beroende 
på typ av brikett och vilken gassammansättning som strömmade genom ugnen. I Figur 16 ses 
viktsminskningen för de åtta briketterna från ugnsförsöken. Briketter innehållande hyttsot, blå 
grafer, har minskat mest i vikt. I gasblandningen blev viktsminskningen 15,4 % och i kvävgas 
14,7 %. Briketter med glödskal, gröna grafer, minskade 7,8 % i kvävgas och 10,9 % i 
gasblandningen.  
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Figur 16. Procentuell viktsminskning hos briketter under de isoterma ugnsförsöken.            XxxXXx 
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I Figur 17 ses hela briketter innehållande
hyttsot, samt tvärsnitt av samma brikett-
typer. En färgförändring har ägt rum under
reduktionen. Briketten från ugnsförsöken i
gasblandningen har samma färg i mitten som
briketten från ugns försöken i kvävgas medan
den har en grå färgton runt kanterna. 
 
En viss volymökning har skett under
reduktionen. Den procentuella volym-
ökningen illustreras i Figur 18, där H står för
hyttsotsbriketter. I medeltal ökade H-
briketternas volym under ugnsförsöken i N2
6,1 % mot 10,2 % i gasblandningen.  

 

 
Figur 17. Hyttsotsbriketter, 1 är obehandlad, 2 är 
                 från  ugnsförsök i  100 % N2  och 3 är 
                 reducerad i  55 % N2,  40 % CO  och  

I  Figur 19  ses  briketter  som  innehåller  glöd-                    5 % H2. 
skal, tillsammans med tvärsnitt av likadant 
behandlade briketter. Även G-briketterna 
ändrade färg under reduktionen. Briketten från 
ugnsförsöken i gasblandningen, brikett 3 i 
Figur 19 har liknande färg som H-briketten 
från ugnsförsöken i kvävgas, en något ljusare 
färgton kan ses runt kanterna.  
 
I N2 var G-briketternas volymökning liten, i 
medeltal endast 3,0 %. I reducerande 
gasblandning ökade briketternas volym 
betydligt mer, i genomsnitt 17 %, se Figur 18 
staplarna G. Dessa briketter uppvisade stora 
sprickor efter ugnsförsöken.  
 
Malda prover av briketter från ugnsförsöken 
har analyserats med avseende på järnets 
oxidationstal. Analysresultat från ugnsför-
söken i N2 kan ses i Tabell 6 och i Tabell 7 
visas resultaten från ugnsförsöken i den 
reducerande gasblandningen. Totala halten Fe, 
halten metalliskt järn, Femet och Fe2+ erhålls 
från analysresultaten. Utifrån dessa beräknas 
Fe3+- halten. 
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Figur 18. Procentuell volymökning.xxxxxxxxxxx 

 
Figur 19. Glödskalbriketter, 1 är obehandlad, 2 är 
                 från ugnsförsök i 100 % N2 och 3 är 
                 reducerad i 55 % N2, 40 % CO och  
                 5 % H2. 
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Tabell 6. Kemisk analys för briketter från ugnsförsök i inert gas. 

 
Fe 

totalt 
Fe3+ 

 
Fe2+

 
Femet 

  
CaO 

 
SiO2

 
MnO

 
P2O5

 
Al2O3

 
MgO

 
K2O

 
V2O5 

 
TiO2 

 
C 
 

S 
 

 % % % % % % % % % % % % % % % 
G 54,95 10,29 25,30 19,36 18.69 5,73 1,14 0,15 1,73 3,43 0,172 0,94 0,49 0,62 0,65 
                

H 45,85 4,97 4,93 35,95 20,89 7,59 1,15 0,17 2,53 4,1 0,25 1,06 0,58 11,8 0,80 
 
Halten Femet hade inte ökat i G-briketten efter ugnsförsöken i N2 men större delen av kolet hade 
förbrukats. H-briketten hade efter dessa försök hög halt metalliskt järn, 78 % av Fetot var i 
metallisk form. Före ugnsförsöken var 53 % totala järnhalten i metallisk form. Viss reduktion 
hade ägt rum även i G-briketten, andelen Fe3+ minskade och Fe2+ ökade jämfört med 
obehandlat prov, Tabell 4. H-briketten hade hög kolhalt även efter ugnsförsöken i N2 men 
halterna av järnoxider var låga. 
 
Tabell 7. Kemisk analys för briketter från ugnsförsök i reducerande gas. 

 
Fe 

totalt 
Fe3+ 

 
Fe2+ 

 
Femet  

 
CaO 

 
SiO2 

 
MnO

 
P2O5 

 
Al2O3

 
MgO

 
K2O

 
V2O5 

 
TiO2 

 
C 
 

S 
 

 % % % % % % % % % % % % % % % 
G 58,77 2,47 21,21 35,09 18,6 5,57 1,16 0,15 1,92 3,35 0,15 0,92 0,47 0,77 0,64 
                

H 46,94 3,46 3,46 40,02 21,04 7,53 1,1 0,17 3,11 4,11 0,19 1,02 0,59 12,5 0,76 
 
Efter ugnsförsöken i reducerande gasblandning hade andelen Femet ökat till 85 % av Fetot i H-
briketten. För G-briketten blev denna siffra 60 %. Om de båda brikettyperna jämförs var H-
brikettens Fe2+-halt betydligt mindre medan G-briketten hade något lägre andel Fe3+ efter 
reduktionsförsöken i gasblandningen. 
 

4.5 Reduktionsgrad 
Reduktionsgraden beräknades enligt (19) sidan 11 och resultaten kan ses i Tabell 8.  
 
Tabell 8. Reduktionsgrad efter ugnsförsök. 
Briketter Gas under ugnsförsök Reduktionsgrad (%) 
G  100 % N2 4,5 
H 100 % N2  52 
G 55 % N2, 40 % CO, 5 % H2 47 
H 55 % N2, 40 % CO, 5 % H2  67 

 
 

4.6 Optisk mikroskopi 
Förklaring av beteckningar i bilderna från mikroskopi nedan, Figur 20 - Figur 34: 
 
H         hematit 
M/W   magnetit eller wustit 
Fe metalliskt järn 
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Oreducerade briketter  
GLÖDSKALSBRIKETT 
I detta prov förekommer små runda, nästan vita 
korn sannolikt bestående av metalliskt järn. 
Ibland är dessa omgivna av en tillsynes porig 
grå krans, Figur 20. I briketten finns också ett 
stort antal stavliknande beigegrå, något porösa 
korn av wustit eller magnetit, Figur 21. Vid det 
tillfälle då mikroskopin genomfördes var det 
inte möjligt med den utrustning som stod till 
förfogande, att skilja dessa järnoxider åt 
Hematit förekommer som oregelbundna, 
kantiga, melerade korn, Figur 22, men också 
som gulvita lite mer rundade korn.  
 
 

 
 
HYTTSOTSBRIKETT 
En representativ bild av strukturen i detta prov 
återges i  Figur 23. I provet påträffas stora 
mängder av melerade hematitkorn men det finns 
också mycket små runda partiklar av metalliskt 
järn. Däremot finns det inte lika mycket 
magnetit eller wustit som i glödskalsbriketten 
och inga stavliknande korn. 
 

 

 
 
 

 
Figur 20. Oreducerad glödskalsbrikett. 

Figur 21. Oreducerad glödskalsbrikett.      Figur 22. Oreducerad glödskalsbrikett. 

 
Figur 23. Oreducerad hyttsotsbrikett.  
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I Figur 26 syns en magnetit/wustit stav
vid kanten av briketten. Det kan
observeras att en viss reduktion ägt rum,
metalliskt järn har bildats. 

Briketter från ugnsförsöken med 100 % kvävgas  
GLÖDSKALSBRIKETT 
Viss skillnad mellan brikettens ytterkant och mitt kan iakttas. Det är lättare att upptäcka 
hematit i mitten, Figur 24, än i kanten, Figur 25, men mängden metalliskt järn verkar däremot 
förekomma i samma utsträckning över hela provbiten. Det finns dock mer små metalliska 
järnkorn i detta prov jämfört med den oreducerade glödskalsbriketten. En annan skillnad är att 
stavarna och kornen bestående av magnetit/wustit är mer kompakta här än i det oreducerade 
provet, vilket kan ses i Figur 21.  

 
 
 
 

                 
Figur 26. I  kanten  av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2. 

 
Figur 24. I mitten  av glödskalsbrikett,  efter ugns- 
                 försök i N2. 

 
Figur 25. I kanten av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2. 
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HYTTSOTSBRIKETT 
Trots reduktion så finns det stor mängd hematit kvar i provet men också mer metalliska 
småkorn än i den oreducerade hyttsotsbriketten. Magnetit/wustit förekommer endast i små 
mängder. Det kan inte noteras någon avgörande skillnad mellan brikettens mitt, Figur 27, och 
kant, Figur 28, varken då det gäller porositet eller reduktion. En större porositet kan däremot 
ses i detta prov vid jämförelse med den oreducerade H-briketten och G-briketten från 
ugnsförsök i N2. 
 

 
Figur 27. I  mitten  av  hyttsotsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2. 
 

 
Figur 28. I  kanten  av hyttsotsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2.  

 

Briketter reducerade i 55 % kvävgas, 40 % kolmonoxid och 5 % vätgas.  
GLÖDSKALSBRIKETT 
I detta brikettprov syns stor skillnad mellan ytterkanten och mittenområdet, Figur 29 - Figur 32. 
Hematit förekommer i mitten av briketten, och mycket sparsamt i ytterkanten. Det finns också 
många områden med småkorn av metalliskt järn i kanten, se Figur 30 och Figur 32. De 
stavliknande kornen har sannolikt omvandlats till sådana småkornsområden, speciellt i kanten. 
Längre in i briketten ses magnetit-/wustitstavar som delvis blivit reducerade, Figur 29 och 
Figur 31.  
 

 
Figur 29. I mitten av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2, CO, H2 - blandning. 

 
Figur 30. I kanten av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i, N2, CO, H2 - blandning. 
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Figur 31. I mitten av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2, CO, H2 - blandning. 

Figur 32. I kanten av glödskalsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2, CO, H2 - blandning. 

 
 
HYTTSOTSBRIKETT 
En stor mängd småkorn av metalliskt järn återfinns i detta brikettprov men hematit förekommer 
också. En viss skillnad har observerats mellan brikettens mitt, Figur 33, och kant, Figur 34. 
Ytterkanten är något porigare - porösare och andelen metalliskt järn är större än i mitten. I 
mittenpartiet är hematitkorn vanligare förekommande. 
 
 

Figur 33. I mitten av hyttsotsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2, CO, H2 - blandning.   
 
 

Figur 34. I kanten av hyttsotsbrikett, efter ugns- 
                 försök i N2, CO, H2 - blandning. 
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Skillnader mellan hyttsots- och glödskalsbriketter som observerades under 
mikroskopistudien 
• Det var betydligt lättare att påträffa hematit i hyttsotsbriketter än i glödskalsbriketter. 

Detta gällde både obehandlade briketter och briketter från ugnsförsöken. 
 
• Oreducerade glödskalsbriketter hade större mängd magnetit/wustit än hyttsotsbriketten. 

De stavar av magnetit/wustit som var vanliga i glödskalsbriketter förekom inte alls i 
hyttsots briketterna.  

 
• Hyttsotsbriketter var efter ugnsförsöken porösare än glödskalsbriketter från samma 

ugnsförsök. 
 
• Det var större skillnad mellan glödskalsbriketternas kant och mitt efter ugnsförsöken 

jämfört med vad som kunde observeras för hyttsotsbriketter. Glödskalsbriketterna var mer 
reducerade i kanten än i mitten, detta gäller briketter från reduktionsförsöken både i inert 
gas och i reducerande gasblandning. 

 

4.7  Svepelektronmikroskopi - SEM       
Svepelektronmikroskop ger en något annorlunda bild av provytan jämfört med optiskt 
mikroskop. Partiklarna och matrisen flyter mer ihop till en helhet men med hjälp av 
röntgenanalysprogrammet fås information om grundämnesfördelningen i provytan och i 
enskilda partiklar. Mapping visar grundämnesfördelning i hela den studerade ytan. Ju högre 
koncentration av ett ämne desto ljusare partier återfinns på respektive ämnesbild och på mörka 
partier är ämnets koncentration under detektionsnivån. Punkt- och linjeanalyser visar med hjälp 
av diagram grundämnesfördelningen på den markerade punkten eller längs linjen. 

Oreducerade briketter 
GLÖDSKALSBRIKETT 
I Figur 35 ses ett representativt 
område från den oreducerade 
glödskalsbriketten som analy-
serats med hjälp av mapping. 
De för denna brikett så typiska 
stavformade partiklarna fram-
träder tydligt. Dessa stavar av 
magnetit eller wustit som 
kunde ses i optiskt mikroskop 
innehåller enligt mappingen Fe 
och syre, O. Syre förekommer i 
nästan hela provytan men det 
kan noteras att O inte 
detekterats i vissa runda Fe-
partiklar. Detta påvisar att 
partiklarna består av metalliskt 
Fe.  

 
Figur 35. Mappinganalys av ett representativt område 
                 i G-briketten.  
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Matrisen består till största delen av kalcium, Ca, men också kisel, Si, och O, Figur 36. Både Ca 
och Si förekommer i högre koncentration på visa ställen. I Figur 37 ses en mappinganalys av 
det markerade området i Figur 36. Här påträffas Vanadin, V, och titan, Ti, i låga 
koncentrationer tillsammans med Ca och Si. Magnesium, Mg, uppträder tillsammans med O i 
enskilda små partiklar (<40µm).  
 

 
Figur 36. Område i obehandlad G-brikett, mappinganalys till höger. 
 
 

 
Figur 37. Mappinganalys av markerat område i Figur 36. 
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HYTTSOTSBRIKETT   
I Figur 38 ses en mappinganalys av ett område i den oreducerade hyttsotsbriketten. Här finns 
en hel del kolpartiklar men också skärvor och små, runda korn (<20µm) av järnoxid. Metalliskt 
järn förekommer också, som rundade partiklar i varierande storlekar. Dessa är ofta omgivna av 
en järnoxidkrans som även kan innehålla små mängder Mg och Ca. Matrisen består även här 
till största delen av Ca, Si och O, den liknar också i övrigt glödskalsbrikettens matris. 
 

Figur 38. Område i obehandlad H-brikett, mappinganalys till höger. 
 

Briketter från ugnsförsöken med 100 % N2 
GLÖDSKALSBRIKETT 
Denna provbit verkar åtminstone vid brikettkanten vara något porösare än den oreducerade 
briketten. Här uppträder oregelbundna partier av metalliskt järn men också runda korn, båda 
omgivna av järnoxid. En bild från kanten av en glödskalsbrikett kan ses i Figur 39. De stav-
formade kornen består fortfarande av Fe och O, men runt dessa kan en ökad koncentration av 
kol, C, noteras. Detta torde bero på att den plast som användes vid ingjutningen av proverna 
runnit in i hålrum som bildats runt stavarna under ugnsförsöket. Matrisens innehåll och 
utseende har i övrigt ej förändrats utan är som i den oreducerade briketten. 
  

Figur 39. Vid kanten av en G-brikett efter isotermt ugnsförsök i N2. Mappinganalys finns till  
                 höger i bilden. 
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En linjeanalys visar att det vid kanten av en magnetit/wustit stav i princip endast finns Fe 
medan resten av staven består av både Fe och O, se Figur 40.  
 

1 

 
2 

 
Figur 40. Linjeanalys i stavformad partikel vid kanten av briketten. Analyserna utfördes längs de vita 
                linjerna med början i cirkeln. 
 
 
HYTTSOTSBRIKETT 
En översiktsbild av ett område i 
brikettprovet innehållande hyttsot 
ses i Figur 41. Som synes finns en 
mängd runda och osymmetriska 
partiklar i en porös matris men det 
förekommer också täta, ”fläckiga” 
områden. För att få en uppfattning 
om sammansättningen i det 
markerade området gjordes en 
mappinganalys, Figur 42. Det 
metalliska järnkornet omges av en 
krans bestående av Ca, Si, O, Mn 
samt lite Fe och Mg. Denna krans 
är tätare och har en annan 
sammansättning är de kransar som 
förekom runt metalliska järnkorn i 
G-briketten från samma 
ugnsförsök. 

 
Figur 41. Översiktsbild från H-briketten efter isoterma ugns-

försök i N2.              XXXXXXXXXXX 



 

 30

Figur 42. Markerat område i Figur 41, mappinganalys till höger. 
 
En mappinganalys över en del av det täta området kan ses i Figur 43. De något ljusare partierna 
verkar till största delen bestå av Fe medan de omgivande, mörkare områdena har liknande 
sammansättning som kransen i Figur 42. 
 

Figur 43. Ett kompakt område i H-briketten, mappinganalys till höger. 
   

Figur 44. Kolpartiklar, i markerade lägen har punkt- 
                 analyser gjorts. 

 

                                                                                                

Punktanalyser i en kolpartikel, Figur 44
avslöjar att det ljusa partiet i punkt 1, till
största delen består av aluminium, Al, Si
och O. Det mörka området, punkt 2,
innehåller mest C. I hela partikeln
förekommer alkalier, främst kalium, K. 
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Briketter reducerade i 55 % N2, 40 % CO och 5 % H2 
GLÖDSKALSBRIKETT 
Liknande runda och oregelbundna järnkorn omgivna av järnoxid som i G-briketten från 
ugnsförsöken i kvävgas, finns i detta brikettprov, se Figur 45. Den omgivande kransen 
innehåller förutom Fe och O också något Ca. I Figur 46 och Figur 47 syns stavformade 
partiklar som delvis blivit reducerade och består av så kallad järnsvamp och järnoxid. Förutom 
en något ökad porositet jämfört med den oreducerade briketten märks ingen förändring i 
matrisen. 
 

Figur 45. Partikel i G-brikett från ugnsförsök i reducerande gas, mappinganalys till höger. 
 

Figur 46.  Översiktsbild  av område i G-brikett  med
                  bland annat stavformade partiklar som till
                  viss del reducerats. 

Figur 47. Mappinganalys av det markerade 
                området i Figur 46. 
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HYTTSOTSBRIKETT 
Kol och järnpartiklar inneslutna i en matris bestående av Ca, Si och O kan ses i bild och 
mappinganalys i Figur 48. 
 

Figur 48. Område i H-brikett från ugnsförsöken i reducerande gas, mapping analys till höger. 
 

 
Figur 49. Område med järnsvamp i H-brikett. 
 

Figur 50. Markerat område i  Figur 49.  Punkt-  
                 analyser har utförts vid punkt 1 och 2. 

 

I övrigt förekommer i detta prov liknande partiklar som i Figur 42 samt många områden som 
det i Figur 49. Punktanalyser i det markerade området, Figur 50, visar att de ljusare partierna, 
punkt 1, består av Fe och de omslutande något mörkare områdena, punkt 2, till största delen 
består av Ca och Si. Enligt mappinganalys över området i Figur 49, tycks det finnas 
anmärkningsvärt lite O i denna matris. 

Skillnader mellan hyttsots- och glödskalsbriketter som observerades under SEM-
analysen 
 C påträffas i G-briketter från ugnsförsöken endast i mycket låga koncentrationer och bara 

utspritt runt partiklar. Denna kolandel härrör från den plast som provbitarna är ingjutna i. 
Halten av C i dessa G-briketter är under detektionsnivån. I H-briketter förekommer en 
stor mängd kolpartiklar. 

 
 De avlånga, rektangulära partiklarna - stavarna, innehållande Fe och O som är vanligt 

förekommande i G-briketter påträffas ej i H-briketter.  
 
 Runt metalliska järnkorn i H-briketter kan det efter ugnsförsöken i både inert och 

reducerande gas ses en krans innehållande slaggämnen. 
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Förklaring av beteckningar i diagrammen, 
Figur 51 – Figur 55 
 
H         hematit 
M        magnetit 
W        wustit 
Fe metalliskt järn 
C         kol 
1          kalciumsilikat, Ca2SiO4 
2          kalcium-järn-magnesiumsilikat, 
            Ca2Fe1.2 MgO4SiO4O5 
H*       hyttsotsbrikett 
G*       glödskalsbrikett 
 
Vissa föreningar ligger väldigt nära varandra
i spektrat och det är svårt att skilja dem åt.
Detta gäller till exempel magnetittopparna
vid 35°och 62° på 2θ-skalan, som också kan
vara hematittoppar.  
 
Trots att glödskalsbriketter, Figur 51, bara
innehåller 2,45 % kol (Tabell 4) har en viss
reduktion ägt rum i inert miljö. Alla hematit-
och magnetittopparna har antingen försvunnit
eller minskat i förhållande till wustit-
topparna. Toppar för metalliskt järn har
uppkommit eller ökat i höjd. Kalcium-
karbonat, CaCO3 har i princip försvunnit och
en liten CaO topp bildats. Skillnaden mellan
ugnsförsöken i inert gas och i reducerande
gasblandning för glödskalsbriketten är enligt
XRD-analysen att andelen metalliskt järn i
briketten är större efter försöken i gas-
blandningen. Vissa wustittoppar har minskat
i förhållande till Fe-topparna. Även efter
ugnsförsöken i reducerande gas finns hematit
kvar i briketten men topparna är små i
förhållande till järn och wustittopparna.  

4.8 Pulverröntgen - XRD 
Resultaten för de tre brikettprover från glödskalsbriketter som analyserades med hjälp av 
pulverröntgen kan ses i Figur 51 och i Figur 52 presenteras resultaten för prov från hyttsots-
briketter. De blå graferna visar vilka föreningar som finns i briketter som reducerats i 
gasblandningen, 55 % N2, 40 % CO och 5 % H2 och de röda graferna visar föreningar i 
briketter från ugnsförsök 100 % N2. Oreducerade briketters sammansättning illustreras av de 
svarta graferna. 

 
Figur 51. XRD-spektrum för glödskalsbriketter. 
 
 

 
Figur 52. XRD-spektrum för hyttsotsbriketter. 
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Figur 53. Jämförelse mellan oreducerade H- och 
                 G-briketter. 

 
Figur 54. Jämförelse mellan H- och G-briketter  
                 efter ugnsförsök i N2. 

 
Figur 55. Jämförelse mellan H- och G-briketter 
                 reducerade i  gasblandning. 
 

 

Hyttsotsbriketterna, Figur 52, uppvisar
efter reduktion liknande förändringar som
glödskalsbriketterna. Här är dock Fe-
topparna jämförelsevis högre och wustit-
topparna mycket låga eller obefintliga.
Koltoppen är efter ugnsförsöken i inert gas
relativt hög i förhållande till grafens övriga
toppar trots att kol delvis förbrukas vid
reduktionen. 
 
I Figur 53 - Figur 55 ses en jämförelse
mellan röntgendiffraktionsgraferna för de
oreducerade H- och G-briketterna samt för
H- och G-briketter från ugnsförsöken.  
 
Den oreducerade hyttsotsbriketten inne-
håller mer hematit och betydligt mindre
wustit än glödskalsbriketten, Figur 53.
Magnetittoppen betecknad med M´ skulle
eventuellt kunna vara en kalcium-järn-
silikatförening. 
 
När det gäller briketter från ugnsförsöken i
kvävgas, Figur 54, förekommer stora
skillnader mellan briketter med hyttsot och
glödskalsbriketter. Metalliskt järn ger höga
toppar i H-briketten medan wustit
dominerar i G-briketten.  
 
En jämförande bedömning av röntgen-
diffraktionsgraferna för de två brikett-
typerna reducerade i gasblandningen, 
Figur 55, avslöjar att H-briketten 
innehåller ringa mängd järnoxider och 
mest metalliskt järn medan wustit 
fortfarande är dominerande i G-briketten. 
Metalliskt järn har dock bildats även i G-
briketten.  
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4.9 Utvärdering av masugnsförsök 
Driftsförhållanden 
 
Tabell 9. Data från månadsrapporter gällande försöksveckan och referensperioderna. 
 R1 Rföre F Refter 
Råmaterial Andel 

(%) 
Totalt 
(kg/trj) 

Andel 
(%) 

Totalt 
(kg/trj) 

Andel 
(%) 

Totalt 
(kg/trj) 

Andel 
(%) 

Totalt 
(kg/trj) 

Pellets MPBO 67 60 60 60 
 KPBO 33 1384 40 1385 40 1365 40 1374 

          
Briketter H 100 100 9 100 
 G  

34 
 

34 
91 43  

45 

          
Koks Egen 58 65 73 86 
 Extern 42 355 35 353 27 356 14 367 

          
 133  135  133  125 Kolpulver 
        

Fuelrate  488  488  489  492 
         
Blästerdata Andel 

(%) 
Totalt 

(kNm3/h)
Andel 

(%) 
Totalt 

(kNm3/h)
Andel 

(%) 
Totalt 

(kNm3/h) 
Andel 

(%) 
Totalt 

(kNm3/h)
Mängd  256,8  259,8  267,6  256,6 
         
Syrgas 4,82  4,39  4,81  4,38  
  (g/Nm3)  (g/Nm3)  (g/Nm3)  (g/Nm3) 
Fukt  4,3  6,5  5,8  6,9 

 
I vecko- och månadsrapporterna listas data för råmaterial, bränsle och bläster men också 
produktionsdata och analyser. I dessa rapporter anges ett dygnsmedelvärde för de dygn som 
ingår i den valda perioden samt ett medelvärde för hela perioden. Utvalda driftsdata från 
månadsrapporter för försöksveckan och referensperioderna kan ses i Tabell 9. Endast 
medelvärden för hela perioder har tabellerats. Eftersom bara hela dygn tas i beaktande i dessa 
rapporter finns en liten del hyttsotsbriketter med i råmaterialet för försöksveckan. Dessa 
chargerades i slutet av det sista dygnet och har därför ingen inverkan på övriga data. För 
råmaterial var förhållandena ganska lika i alla perioder förutom när det gäller andelen extern 
koks. Denna var betydligt högre under R1 än under övriga perioder. Under försöksveckan 
varierade andelen extern koks från 35 % i början av perioden till endast 20 % i slutet. Även 
under Refter varierade andelen extern koks, från 20 % ned till 10 %. Det gjordes ingen 
kompensation i form av ökad fuelrate på grund av minskad mängd reduktionsmedel, som 
orsakats av lägre kolhalt i G-briketter än i H-briketter. Fuelrate var ungefär lika för R1, Rföre 
och F. Refter hade något högre fuelrate. En viss ökning av mängden C till masugnen erhölls 
under F till följd av minskad andel extern koks. Den externa koksen innehöll mer aska än 
SSAB:s egen koks och hade därmed lägre C-halt. Mängden chargerade briketter skiljde sig 
något mellan perioderna, men detta torde ha haft mindre inverkan på processen. Under 
försöksveckan chargerades 35 kg glödskalsbriketter/trj från början och mängden ökades den 
16/1 till 45 kg/trj.  
 
Masugnsprocessen var ojämn under Rföre med ”kalla järn” (låg temperatur på råjärnet) och 
långa tappningar. Den tendensen fortsatte under F och Refter. Under F gjordes driftsreduceringar 
vid några tillfällen bland annat beroende på dålig ugnsgång - ”kalla järn”, läckage i skarven vid 
järnrännan, höga stavestemperaturer, problem på stålverket och med siktning av råmaterial. Ett 
sidbyte genomfördes under F vilket innebar skifte av tapphål från väster till öster sida.  
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Trendkurvor i MÖSS 
Granskningen av trendkurvor har i första hand inriktats på skillnader mellan referensperioderna 
och försöksveckan samt om det förekommit betydande avvikelser under försöksveckan. 
 
Vid varje tappning kontrolleras råjärnets temperatur i järnrännan. Under försöksveckan 
inträffade det vid tre tillfällen att järntemperaturen översteg 1520°C, Figur 56. Så höga 
ränntemperaturer är inte vanliga men uppmäts då och då. Temperaturer över 1530°C förekom 
under försöksveckan och under referensperioderna Refter och R1. Även temperaturer lägre än 
1415°C är ovanligt förekommande men noterades både under försöksveckan och under Rföre. 
De ovan nämnda temperaturavvikelserna inträffar ungefär två gånger per månad och då 
ränntemperaturen över en längre period studerades kunde det konstateras att försöksveckan inte 
avvek från mönstret.  
 

 
Figur 56. Ränntemperaturen under försöksveckan och angränsande referensperioder, trendkurva från 
                 MÖSS. 
  
Kiselhalten i råjärnet följer i stort sett ränntemperaturen. Då råjärnstemperaturen är låg är 
kiselhalten också låg. Den 17/1 under försöksveckan uppmättes låga ränntemperaturer i flera på 
varandra följande tappningar. Kiselhalten var under denna period också mycket låg, Figur 57. 
Låga kiselhalter förekom även under referensveckorna. Mangan och titan uppvisar också låga 
halter när ränntemperaturen är låg. Den 17/1 var manganhalten i råjärnet låg men under resten 
av veckan var den högre jämfört med referensperioderna.  
 

 
Figur 57. Kiselhalten i råjärn under försöksveckan och angränsande referensperioder, trendkurva från 
                 MÖSS. 
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Uppkolning av råjärn gynnas av hög temperatur vilket medför att kolhalten i råjärnet, Figur 58, 
är låg när ränntemperaturen är låg. Motsatsen gäller för svavel som uppvisar höga halter i 
råjärn vid låga ränntemperaturer, Figur 59. Den 13/1 under Rföre och den 17/1 under F var 
svavelhalten mycket hög. 
 

 
Figur 58. Kolhalten i råjärn under försöksveckan och angränsande referensperioder, trendkurva från 
                 MÖSS. 
 

 
Figur 59. Svavelhalten i råjärn under försöksveckan och angränsande referensperioder, trendkurva från 
                 MÖSS. 
 
Granskning av slagganalysen visar att Al2O3 också verkar följa råjärnstemperaturen med låga 
halter den 17/1. Sett över en längre tid som i Figur 60 visar det sig att aluminiumoxidhalten den 
17/1 var den lägsta under fyra månader. Kontroll av materialbalanserna visar att under försöks-
veckan chargerades 6,2 kg Al2O3/trj och 6,3 - 6,4 kg Al2O3/trj under referensveckorna. Slagg-
mängden var hög den 17/1, vilket resulterar i att Al2O3-halten blir lägre på grund av utspädning. 
  

 
Figur 60. Trendkurva från MÖSS som visar halten av Al2O3 i slagg under fyra månader, försöksveckan 
                 är markerad.  
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Halten manganoxid i slagg var vid ett par tillfällen mycket hög under försöksveckan, Figur 61. 
 

 
Figur 61. Halten av MnO i slagg under försöksveckan, trendkurva från MÖSS. 
 
Lika höga eller högre halter har endast uppmätts vid ytterligare tre tillfällen under tio månader, 
Figur 62. Dessa tre tillfällen inträffade i samband med driftsstopp. 

 
Figur 62. Trendkurva från MÖSS som visar halten av MnO i slagg under tio månader, försöksveckan 
                är markerad. 
 
Under försöksveckan chargerades enligt materialbalanserna, 4,1 kg Mn/trj medan det under 
referensperioderna chargerades mellan 3,6 och 3,9 kg Mn/trj. 
 
Medelvärden och standardavvikelser för viktiga parametrar  
Minutdata användes vid beräkning av medelvärden och standardavvikelser, beräkningarna 
utfördes i Excel. I Tabell 10 finns viktiga medelvärdena och standardavvikelserna listade samt 
de som visar på skillnader mellan försöksveckan och referensperioderna.  
 
Toppgastemperaturen var högre under försöksveckan jämfört med referensperioderna (se även 
Tabell 11) och motsatsen gällde för direktreduktionsgraden, DDR. Standardavvikelsen för 
DDR var också låg under försöksveckan. När det gällde EtaCO (gasutnuttjande) och PvBosh 
(permeabilitetsindex) förekom ingen avgörande skillnad mellan de olika perioderna. Både mitt- 
och randindex (ger indikation om var merparten av gasen passerar i masugnen, baserat på 
temperaturfördelning), var betydligt högre under R1 jämfört med de övriga perioderna. 
Beträffande kyleffekter hade försöksveckan de lägsta medelvärdena för kyleffekter i botten, 
dubbelmantel och stavesrad 1 men högsta medelvärdena på kyleffekter för stavesrad 5-7 och 8-
10. Totala kyleffekter för både staves och hela ugnen var högst under försöksveckan men 
standardavvikelserna var de lägsta. Skillnaden mellan perioderna var liten vad gällde 
medelvärden för den totala kyleffekten. 
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Tabell 10. Medelvärden(Medel) och standardavvikelser(Stdav) för viktiga parametrar. 
Benämning R1   Rföre  F  Refter  MÖSS 

nr.  Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav Medel Stdav 
5011 Toppgastemp 121,6  32,23 128,9  42,74 142,3  33,74 126,4  39,02 
5206 Pv Bosh    2,32    0,21    2,34    0,30    2,33    0,21    2,36    0,23 
5211 Eta CO  54,44    0,83  54,44    1,08  54,36    0,79  53,83    0,93 
          
5228 DRR (gas)  30,10    1,81  29,88    2,32  29,47    1,66  30,75    1,99 
5251 Randindex fp  57,46    7,69  38,03    8,39  37,95    7,22  38,27    6,51 
5252 Mittindex fp  53,52    7,19  44,04  15,11  48,33  10,36  40,28    9,31 
          
7032 Ränntemp 1459 193,2 1463  35,2 1464 180,3 1489  26,4 
7201 Torp_an C  4,48  0,23 4,38  0,23 4,51   0,26  4,56  0,25 
7202 Torp_an Si 0,32 0,12 0,31 0,12 0,32 0,15 0,37 0,14 
          
7203 Torp_an Mn    0,34    0,05    0,34    0,04    0,38    0,05    0,36    0,04 
7205 Torp_an S  0,06  0,02  0,07  0,03  0,06  0,03  0,05  0,02 
7301 Slagg CaO  32,36    1,03  32,71    0,73  33,22    0,77  32,42    0,88 
          
7302 Slagg MgO  17,04    0,41  16,75    0,33  16,57    0,34  17,07    0,51 
7303 Slagg SiO2  33,10    0,81  32,89    0,59  32,99    0,73  33,36    0,82 
7304 Slagg Al2O3  12,51    0,56  12,05    0,44  11,96    0,60  12,14    0,54 
          
7313 Slagg MnO    0,43    0,12    0,55    0,10    0,53    0,21    0,45    0,12 
7326 Slaggbasicitet    0,98    0,05    0,99    0,04    1,01    0,04    0,97    0,05 
13922 Kyleffekt botten totalt    0,36    0,06    0,24    0,07    0,24    0,06    0,26    0,07 
          
13923 Kyleffekt dbmantel-strad 1 

tot 
   1,12    0,15    0,95    0,18    0,94    0,17    0,97    0,21 

13924 Kyleffekt stavesrad 2-4 tot  24,94    3,49  25,28    4,49  25,31    3,10  23,61    4,72 
13925 Kyleffekt stavesrad 5-7 tot    3,59    1,10    3,67    1,64    4,38    1,22    4,12    1,61 
          
13926 Kyleffekt stavesrad 8-10tot    2,89    0,463    2,69    0,50    3,26    0,61    3,14    0,64 
13927 Kyleffekt staves totalt  31,32    4,55  31,52    5,72  32,83    3,80  30,77    6,34 
          
13928 Kyleffekt formor totalt    7,06    0,20    6,91    0,33    6,97    0,260    7,01    0,26 
13929 Kyleffekt ugn totalt  32,81    4,40  32,71    5,56  33,10    3,67  31,98    6,18 

 
Varken kisel- eller svavelhalten i råjärn uppvisade några beaktansvärda medelvärden för 
försöksveckan. Medelvärdet för manganhalten i råjärn var högst under försöksveckan, men 
även manganoxidhalten i slagg var hög då, med en mycket hög standardavvikelse. Höga 
standardavvikelser tyder på att analyserna varierat kraftigt under perioden. Aluminium-
oxidhalten i slagg under försöksveckan hade däremot lägsta medelvärdet jämfört med 
referensperioderna, men standardavvikelsen var störst.  
 
Produktion m.m. 
Produktionsdata, Tabell 11, hämtades från månadsrapporter. Tabellen innehåller medelvärden 
för de valda perioderna. Av de fyra perioderna hade försöksveckan den högsta 
produktionstakten och det alstrades minst hyttsot under denna tidsrymd. Då det gällde 
slaggmängdens medelvärden för perioderna kunde ingen väsentlig skillnad mellan dessa 
noteras. Dygnsmedelvärden visade dock att slaggmängden varierat kraftigt under F, mellan 159 
och 172 kg/trj, med den högsta noteringen den 17/1. Under referensperioderna varierade 
slaggmängdens dygnsmedelvärden betydligt mindre. Slaggbasiciteten, K2O-utbytet och 
toppgastemperaturen hade alla tre högsta värden under försöksveckan. K2O-utbytet varierade 
dessutom kraftigt under försöksveckan, från 53,5 ända upp till 101,6 %. 
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Tabell 11. Data från månadsrapporter för hela perioder, gällande försöksveckan och referensperioderna. 
 R1 Rföre F Refter 
Produktion Mängd 

(ton/dygn) 
Mängd
(kg/trj) 

Mängd
(ton/dygn)

Mängd
(kg/trj) 

Mängd
(ton/dygn)

Mängd 
(kg/trj) 

Mängd 
(ton/dygn) 

Mängd 
(kg/trj) 

Råjärn 6520  6474  6790  6627  
         
Slagg  164  166  164  164 
         
Hyttsot  16  16  13  16 
         
Övrigt     
Slaggbasicitet 0,98 0,99 1,0 0,97 
     
K2O utbyte 68,2 % 67,1 % 69,9 % 60,6 % 
     
Toppgastemperatur 125°C 131°C 142°C 128°C 
     
Toppgastryck 116 kPa 105 kPa 111 kPa 109 kPa 

 
 

Processanalys – Simca-P 7.01 
Det datamaterial som ligger till grund för processanalysen är timdata som hämtats från MÖSS. 
Datasetet består av 161 variabler och 484 så kallade objekt. De variabler som ingår i det 
primära datasetet kan ses i BILAGA 2. Objekten är i detta fall de tidpunkter, hela timmar, då 
data registrerats. För att bättre kunna skilja de olika tidsperioderna åt gjordes en klassindelning 
av materialet. I nedanstående plottar kommer perioderna att presenteras i olika färger. 
 
Klassindelning:  Referensperiod, R1  =  MÖRKBLÅ  
  Referensperiod, Rföre  =  GRÖN 
  Försöksveckan, F  =  RÖD  
  Referensperiod, Refter  =  LILA 
   
 
För att erhålla en översiktbild av datamaterialet gjordes en PCA (Principal Component 
Analysis) i två riktningar, principalkomponenter. Variablernas inbördes förhållanden visas i en 
variabelplott, som i Simca kallas loading plot, Figur 63. I en objektsplott tydliggörs objektens 
eventuella förhållanden till varandra som trender eller grupperingar,  Figur 64. 
 
Viss gruppering kan misstänkas, F och R1 återfinns på var sin sida av diagrammet, Figur 64. 
När gruppernas lägen jämförs med variabelplotten, Figur 63, kan höga difftryck i formor 
uppfattas vara dominerande under försöksperioden och höga temperaturer i botten rad 6, 
randindex, och kylbelastning i dubbelmantel var betydande under R1. Torpedo- och 
slagganalyser påträffas runt mitten av variabelplotten och har liten betydelse för modellen.  
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Figur 63. Variabelplott, loading plot, för hela datamaterialet. 
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Figur 64. Objektsplott, score plot. 
 
Med utgångspunkt från klassindelningen ovan gjordes en diskriminantanalys med dummy-
variabler, en PLS-DA modell. Eftersom analyserna hade liten inverkan uteslöts de i denna 
modell som är framtagen i 5 riktningar. Dummyvariablerna indikerar vad som skiljer klasserna, 
i detta fall perioderna, åt. Variabelplotten, Figur 65, avslöjar vilka verkliga variabler som har 
betydelse för de fiktiva diskriminantvariablerna.  
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Dummyvariablerna indikerar: 
$DA1 = försöksperioden, F 
$DA2 = referensperiod, Rföre  
$DA3 = referensperiod, Refter   
$DA4 = referensperiod, R1  
 
I diagrammet ses att F samvarierar med temperatur i stället rad 7 och 8 i syd, väst och nordväst 
samt difftryck i forma 9 och 30. Betydande variabler under Rföre är tapptid, antal slagg och 
difftryck i forma 12. Refter domineras av hög kylbelastning rad 5-7 och 8-10 samt höga difftryck 
i en mängd formor. Under R1 är det kylbelastning i botten, randindex och temperatur i botten 
rad 6 i söder, norr och väster som är framträdande. 
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Figur 65. Variabelplott för PLS-DA.  
 
I en PLS-modell (PLS=Partial Least Square regression) med samma klassindelning som i 
modellerna ovan, har ränntempertur, PvBosh, EtaCO, randindex, C-, Si-, och Mn-analyser 
definierats som Y-variabler. Objekts- och variabelplott för denna modell återfinns i Figur 66. 
Här kan två tydliga grupper urskiljas, R1 skiljer sig markant från de övriga perioderna. 
Randindex är betydande Y-variabel under R1. Variabelplotten visar också på höga 
temperaturer i botten rad 6 och hög kylbelastning i dubbelmantel och vissa formor under R1, 
men även mittindex återfinns i det område som kan antas ”tillhöra” R1. Mn-halt i järn är den 
viktigaste Y-variabel för de övriga perioderna. Andra inverkande variabler för F, Rföre och Refter 
är temperatur i stället, T-skin (temperatur efter masugnsväggen), slaggbasicitet och 
gashastighet.  
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Figur 66. Objektsplott till vänster och variabelplott till höger för PLS-modell. 
 
 
En ny PLS-modell togs fram och modifierades så att analyser och ränntemp uteslöts och Eta 
CO och PvBosh angavs som Y-variabler. För att få en bättre modell gjordes en tids- 
förskjutning av variablerna och de variabler som enligt VIP-listan hade lägre värde än 0,8-1 
exkluderades. Denna modell fick tolv signifikanta riktningar men i objektsplotten, Figur 67, 
och i variabelplotten, Figur 68, illustreras fördelningen i den första riktningen. 
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Figur 67. Objektsplott för PLS-modell. 
 
Trenden är fortfarande att R1 kan urskiljas medan F, Rföre och Refter är mer hopblandade. 
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Figur 68. Variabelplott.  
 
I PLS-DA modellen nedan har ytterligare variabler uteslutits på grundval av VIP-plotten men 
den bygger i övrigt på ovanstående modell. För att se om det är möjligt att skilja de perioder åt 
som tidsmässigt och vad gäller extern koks mer liknar varandra, det vill säga perioderna F, Rföre 
och Refter, har även period R1 har uteslutits.  
 
Dummy-variablerna indikerar: 
$DA1 = försöksperioden, F 
$DA2 = referensperiod, Rföre  
$DA3 = referensperiod, Refter   
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Figur 69. Variabelplott för PLS-DA. 
 
Det kan konstateras att F i PLS-DA modellen ovan samvarierar med temperatur i stället rad 7 
och 8, men variabler som slaggbasicitet, mittindex, toppgastemperatur och Eta H2 har också 
betydelse. Betydande variabler under Rföre är fortfarande tapptid och antal slagg (indikerar 
slaggmängd) men analyser har tillkommit. Mest betydande för Refter är enligt denna modell 
höga temperaturer i stället rad 7 och 8 i sydost.  
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5 DISKUSSION      

5.1 Briketternas egenskaper och tänkbara effekter på reducerbarheten 
 
Fukthalt 
Försöksbriketternas fukthalt var vid samma tid som termoanalysen genomfördes 4,4 % för G-
briketterna och 4,9 % för H-briketterna. Enligt termoanalysen var fukthalterna nära 3,5 % 
respektive 4 %. Fukt kan ha avlägsnats från proven när ugnskammaren evakueras på luft före 
termoanalysen. Fabriksbriketter lagras utomhus och hade vid chargering något högre fukthalt, 
G-briketterna innehöll 6,1 % fukt och H-briketterna runt 7,5 %. Även när det gällde 
fabriksbriketter så band H-briketterna mer vatten. Både fukt och kemiskt bundet vatten avgick 
enligt termoanalysen i temperaturområdet mellan 100°C och 500°C, detta motsvarar 
temperaturen i masugnens översta del, förvärmningszonen.  
 
Volym och densitet 
H-briketterna var större än G-briketterna beroende på att hyttsot innehåller koks som är poröst. 
Den största volymökningen, 17 %, uppvisade G-briketten efter ugnsförsöken i reducerande gas. 
Detta kan bero på att små gasföreningar som H2 kan diffundera in i briketten, binda syre genom 
reduktion av oxider och bilda H2O. Dessa molekyler blir kvar i briketten på grund av att de är 
för stora för de trånga porerna och förorsakar därmed svällning och sprickbildning. Även 
oxidation av C i provet kan ge upphov till bubblor av koloxider i briketten som åstadkommer 
sprängverkan [6]. Ingen av briketterna uppvisade katastrofal svällning, en volymökning på upp 
till 20 % anses acceptabel.  
 
G-briketterna hade högre densitet än H-briketterna och var därmed kompaktare. Detta kan ha 
negativ inverkan på reducerbarheten, eftersom den reducerande gasen kan ha svårt att tränga in 
i briketten.  
 
Hållfasthet 
Fabrikstillverkade H- och G-briketter med samma cementmängd hade likvärdiga TTH-värden. 
Försöken att minska cementtillsatsen i G-briketter föll inte väl ut, TTH-värdet minskade 
markant. En nedgång från 10 % till 8 % cement gav ett TTH-värde på 53 %, fyra veckor efter 
tillverkning. Detta ligger klart under målgränsen på 60 %.  
 
De briketter som utsattes för ugnsförsök har ej testas med avseende på hållfasthet men det 
kunde konstateras att G-briketten som genomgått reduktionsförsök i N2 var mycket hård och 
stabil. H-briketter från ugnsförsöken i både inert och reducerande gas var porösare och därmed 
mer ostadiga än dito G-briketter.  
 
Järnhalt och järnets oxidationstal 
Järnhalten var i obehandlade G-briketter hög, nära 57 %. Den metalliska järnhalten uppgick till 
23 %, 16 % var Fe2+ och nästan 18 % var Fe3+. Största delen av järnoxiderna var enligt 
granskningen i mikroskop och XRD, magnetit eller wustit men hematit förekom också. 
Järnhalten i H-briketter var cirka 42 % vilket var betydligt lägre än i G-briketten, men halten 
metalliskt järn var i princip lika hos de båda brikettyperna. Halten Femet var 22 % i H-briketten. 
Fe2+-halten var 7 % och Fe3+ nära 13 %. Av den totala järnhalten var 53 % i metallisk form i H-
briketten och 41 % i G-briketten. Den dominerande järnoxiden i H-briketten var hematit vilket 
kan ses i resultaten från mikroskopi och XRD. Magnetit är betydligt svårare att reducera än 
hematit på grund av kristallstrukturen, se Figur 70 och text sidan 47. Detta kan ha resulterat i 
en sämre reduktionsgrad för G-briketterna som innehöll en stor mängd magnetit.  
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Kolhalt 
Kolhalten i obehandlade G-briketter var låg, endast 2,45 %. Efter ugnsförsöken i inert gas hade 
kolhalten minskat till 0,62 %. Detta kan till viss del ha åstadkommits genom avgång av 
lättflyktiga kolväten, glödskalet innehöll lite olja, och sönderdelning av karbonater men 
troligtvis hade också reduktion ägt rum. Det bekräftas av XRD, se Figur 51, mikroskopistudien 
och SEM, som alla indikerade ökning av metalliskt järn. Den kemiska analysen, Tabell 6 
påvisar däremot ingen höjning av halten metalliskt järn efter ugnsförsöken i kvävgas men Fe3+ 
hade minskat och Fe2+ ökat jämfört med den obehandlade briketten. Termoanalysen som 
utfördes i inert gas tydde också på att G-briketten var något självreducerande. Reduktionen 
började vid 950°C vilket motsvarar temperaturen under ugnsförsöken och i den termiska 
reservzonen i masugnen.  
 
H-brikettens kolhalt var hög, över 14 %, vilket är betydligt mer än vad som behövs för 
reduktion av järnoxiderna och brikettens kolhalt var fortfarande hög efter ugnsförsöken. 
Direktreduktion av H-brikettens alla järnoxider under bildning av CO kräver, enligt 
stökiometrisk beräkning, en kolhalt på 5,2 %. C-halten var 11,8 % enligt den kemiska analysen, 
efter ugnsförsöken i inert miljö, Tabell 6. Detta kan förklara den höga C-toppen i XRD-grafen 
för H-brikett från dessa försök.  
 

5.2 Briketternas reducerbarhet 
Reducerbarheten för H-briketten var mycket god, även den självreducerande förmågan. Den 
från kemiska analysen beräknade reduktionsgraden efter ugnsförsök inert gas var 52 %, Tabell 
8. Efter ugnsförsöken i reducerande gasblandning var reduktionsgraden uppe i 67 % och XRD-
grafen, Figur 52, visar mycket höga toppar för metalliskt järn och i princip obefintliga toppar 
för järnoxider. Detta motsäger vad som kunde ses i mikroskopistudien av brikettproverna, där 
det inte var någon svårighet att finna hematit. En förklaring kan vara att metalliskt järn ger 
förhållandevis högre toppar än hematit i XRD beroende på sin kristallstruktur. Det kan också 
bero på variationer i brikettproverna, största andelen hematit återfanns i mittenpartiet av 
briketten. Det kan också ha varit så att flertalet hematitkorn delvis var reducerade, vilket kan 
vara svårt att upptäcka i optiskt mikroskop. Enligt den kemiska analysen måste andelen hematit 
i briketten som reducerats i gasblandningen vara mycket låg (Fe3+ = 3,46 %, vilket motsvarar 
cirka 5 % hematit). 
 
G-briketterna uppvisade en betydligt sämre reducerbarhet jämfört med H-briketter, både i inert 
och reducerande miljö. Detta bekräftades av termoanalysen, ugnsförsöken, XRD och 
beräkningen av reduktionsgrad som baserats på den kemiska analysen. Reduktionsgraden för 
G-briketten efter ugnsförsöken i N2 var endast 4,5 % och den kemiska analysen för G-briketten, 
Tabell 6, uppvisade ingen höjning av halten Femet. Detta motsägs av studierna i optiskt 
mikroskop, XRD och SEM som alla påvisade en ökning av metalliskt järn. Enligt den kemiska 
analysen var både totala järnhalten och Femet lägre i G-briketten från ugnsförsöken i N2 jämfört 
med den obehandlade briketten. Eftersom briketter minskar i vikt under ugnsförsöken borde 
viktsprocenten för Fetot istället ha ökat. Dessa variationer kan bero på skillnader i de 
analyserade proverna då det förekommer korn av metalliskt järn i råmaterialet som bl.a. kan 
vara svåra att mala vid provberedning. Efter reduktionsförsöken i gasblandningen var 
reduktionsgraden för G-briketten 47 %.  
 
Under termoanalysen minskade G-provet drygt 2 % i vikt mellan 600°C och 700°C beroende 
på nedbrytning av karbonater, Figur 12 och Figur 13 sidan 17. För H-provet gällde att 
koldioxid började avgå efter 600°C, orsakad av nedbrytning av karbonater vilket resulterade i 
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en endoterm topp vid 700°C, Figur 14 och Figur 15 sidan 18. Strax efter CO2 börjat bildas, 
detekterades också CO. Möjligtvis reagerade CO2 med C från provet under CO-bildning. Vid 
ungefär 730°C kan ytterligare en liten endoterm topp ses som kan tolkas så att här inträffade en 
indirekt reduktion där CO reagerade, tog upp syre från oxider i provet så att CO2 åter bildades. 
Detta gav en viktsminskning på ungefär 3,5 % för H-provet i temperaturområdet mellan 600°C 
och 750°C. Denna viktsminskning är större än den för G-briketten i liknande temperatur-
intervall och det kan delvis förklaras av att H-briketten innehåller något mer CaO, Tabell 4, då 
viss del av det som analyseras som CaO förekommer i karbonatform. Skillnaden i 
viktsminskning är dock större än vad som kan förväntas på grund av detta och cirka 1 % av H- 
brikettens viktsminskning bör ha berott på reduktion, vilket motsvarar viktsminskningen 
mellan 700°-750°C. Detta medför att H-briketten redan vid denna temperatur hade bättre 
reducerbarhet än G-briketten.  
 
De små endoterma toppar som uppträdde under termoanalysen av G-provet vid 950°C och 
1100°C samtidigt som CO och CO2 avgick och en brantare lutning kunde iakttas på TG-grafen, 
berodde på att C i provet reducerade järnoxider och CO bildades. På grund av indirekt 
reduktion bildades också CO2 vid samma temperaturer. Reduktion gav upphov till en 
viktsminskning på 3 % för G-briketten. 
 

Termoanalysen av H-provet visade en bred endoterm topp mellan 950 och 1000°C och i samma 
temperaturområde förekom kraftig CO-avgång. Detta berodde antagligen på att direktreduktion 
ägde rum där C band syre från järnoxider och CO bildades. Strax därpå, då temperaturen var 
omkring 1000°C, skedde en indirekt reduktion där CO fungerade som reduktionsmedel och 
CO2 bildades. Totalt minskade H-briketten cirka 11 % i vikt beroende på reduktion. 
 
 En orsak till att G-briketten uppvisade 
sämre reducerbarhet än H-briketten kan 
vara den höga andelen magnetit i 
glödskalet. Då Fe2O3 reduceras till Fe3O4 
kan transformationen från ett hexagonalt 
till ett kubiskt gitter lätt förorsaka 
gitterdeformationer. I ett defekt gitter 
ökar diffusionen till följd av vakanser 
och porer bildas beroende på låg 
koncentration av mellanrumsatomer i 
områden med massförluster. Denna 
porositet kvarstår även efter reduktion 
till wustit, vilket underlättar fortsatt 
reduktion till metalliskt järn. Vid 
reduktion av Fe3O4 till FeO uppstår 
ingen skillnad i syregittret. I detta 
närmast perfekta gitter existerar inga 
porer och diffusion i fast fas är mycket långsam. I Figur 70 ses reduktion av Fe2O3 och Fe3O4 
till metalliskt järn i CO-atmosfär. Om H2 används som reducerande gas blir inte skillnaden i 
reduktionshastighet lika stor eftersom det då bildas små porer även i FeO reducerad från Fe3O4 
[11]. 

 
Figur 70. Reduktion av hematit och magnetit malm i CO 
                 vid 1000°C [11]. 
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5.3 Driftförsöket och briketternas eventuella processpåverkan  
Det var inte de bästa förhållanden under försöksveckan för att analysera processpåverkan av G-
briketter. Andelen extern koks sjönk från 35 % ned till 20 %. Det har tidigare förekommit 
problem vid höga halter extern koks. Den externa koksen har haft tendens att sönderfalla och 
orsaka driftsstörningar och förhöjda sotmängder. Även under Refter varierade andelen extern 
koks, från 20 % ned till 10 %. Cementhalten i G-briketterna var inte heller konstant utan 
växlade mellan 6 % och 10 %. Detta återverkade på briketternas TTH-värde som varierade 
mellan 56 % och 71 %. Under F-veckan genomfördes ett sidbyte vilket innebar övergång från 
väster till öster tapphål. 
 
Trendkurvor, medelvärde och standardavvikelse visar att MnO-halten i slagg var hög under F. 
Detta kan till viss del förklaras av en något större ingående mängd Mn denna period. En annan 
förklaring kan finnas i reduktionsmekanismen för MnO [12].  MnO reduceras i slaggfasen i 
stället enligt reaktion (13) sidan 5, men också enligt: 
 
2 MnO + Si → 2 Mn + SiO2 ( 20 ) 
 
Eftersom G-briketter reducerades sämre än H-briketter förekom det mer FeO längre ned i 
masugnen eventuellt ända ner i stället där reduktion av MnO sker. Då MnO är en stabilare oxid 
än FeO reduceras Fe ut före Mn vilket kan medföra högre MnO-halt i slaggen. Hög halt av FeO 
i slagg medför låg halt av Mn råjärn [12]. Enligt trendkurvor och medelvärde var även Mn-
halten i råjärn hög under F-perioden. En viss bekräftelse på detta finns också i Simca-modellen, 
Figur 66 sidan 43. Detta gäller dock medelvärden för hela F. Under den period då det var kallt i 
masugnen, den 17/1, var råjärnets Mn-halt låg. Standardavvikelserna för ränntemperatur, Mn-
halt i råjärn och MnO-halt i slagg var höga under F-veckan, vilket tyder på stora variationer. 
Eftersom reaktion (12) sidan 5, som är en förutsättning för reaktion (20), samt reaktion (13) är 
endoterma kan Mn- och MnO-halterna till viss del bero på temperaturen i stället men även på 
chargerad mängd Mn.  
 
Totala kyleffekterna var högst under F jämfört med R-perioderna men uppdelat så visar det sig 
att kyleffekten var lägst i botten och stavesrad 1 men riktigt höga i stavesrad 5 – 10. Under R1 
var kyleffekterna höga i botten och stavesrad 1 vilket inte är ovanligt då hög andel extern koks 
används. Den har en tendens att sönderfalla och fines ansamlas i mitten av ugnen så att smältan 
rinner runt kanten. Att kyleffekten var hög i övre delen av masugnen under F är svårt att 
förklara och att efter endast ett driftsförsök relatera till användandet av G-briketter. 
 
Under försöksveckan genererades betydligt mindre mängd hyttsot jämfört med referens-
perioderna. Detta kan till viss del bero på att det under R1 och Rföre chargerades en större 
mängd extern koks men även Refter hade högre sotmängd trots lägre andel extern koks. 
Hyttsotsbriketter var efter ugnsförsöken i 950°C porösare än G-briketter. Det är möjligt att de 
har tendens att sönderfalla på grund av reduktion i övre delen av masugnen och därigenom 
förorsaka större sotmängd än den mer kompakta G-briketten. 
 
Alkaliutbytet var högst under försöksveckan trots att också slaggbasiciteten var den högsta. 
Detta kan bero på att hög syrgasanrikning och toppgasttryck ökar partialtrycket för 
kolmonoxid, PCO, vilket motverkar av förgasning av alkalier. Alkaliutbyte påverkas också av 
låg flamtemperatur [4]. Jämfört med R-perioderna hade F näst högsta topptryck och 
syreanrikning och näst lägsta flamtemperaturen. Höga kyleffekter i de övre stavesraderna tyder 
på att påkladdningar innehållande alkalier har släppt. Detta kan förklara det höga alkaliutbytet, 
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över 100 %, som inträffade vid något tillfälle under F. Trots låg ränntempertur och hög 
slaggmängd den 17/1 var slaggbasiciteten(B2) 1,0 detta dygn. Slaggbasiciteten påverkas också 
av ingående CaO och SiO2 och förhållandet mellan dessa. CaO/SiO2 beräknad från ingående 
material var högst under F. 
 
Toppgastemperaturen som också var högst under F påverkas av blästerförhållanden. Vid 
SSAB:s Masugn 3 förekommer hög toppgastemperatur vid hög andel ånga, stor mängd 
injicerad kol, hög fuelrate och låg syreanrikning. Sänkning av blästertemperaturen ger också 
högre toppgastemperatur [4]. Blästertemperaturen var lägre under F än under R-perioderna men 
övriga parametrar var genomsnittliga.  
 
Utvärderingen av driftförsöket påvisade inga tydliga effekter av glödskalsbriketterna på 
processen i masugnen. För att få en bekräftelse på att observerade indikationer, som t.ex. att G-
briketternas sämre reduktionsegenskaper kan medföra ökad MnO-halt i slagg eller att G-
briketter genererar mindre sotmängd, var relevanta krävs upprepning av driftförsöket.  
 

5.4  Förslag på fortsatt arbete 
• Fler fullskaleförsök med glödskalsbriketter under jämnare driftsförhållanden till exempel 

när det gäller andel extern koks och cementhalt i briketter. Även större mängd 
glödskalsbriketter bör testas.  

 
• Tillverkning av försöksbriketter innehållande både glödskal och någon kolhaltig 

restprodukt som hyttsot eller koksfines. Försök har redan gjorts med hyttsottillsats i 
glödskalsbriketter men hållfastheten blev klart försämrad. En tillsats av ett poröst 
kolhaltigt material skulle öka glödskalsbrikettens reducerbarhet så en justering av 
ingående material för att uppnå ökad hållfasthet i en sådan brikett skulle vara fördelaktigt.   
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6. SLUTSATSER 
  
* Driftförsöket visade att glödskalsbriketter kan chargeras till masugnen i den testade 

mängden.  
 
På grund av varierande driftsförhållanden var det svårt att dra några slutsatser angående 
glödskalsbrikettens processpåverkan men under försöksveckan var produktiviteten hög trots 
att ugnsgången var ojämn och det alstrades mindre mängd hyttsot än under referens-
perioderna. 
 
 

* H-briketten hade ett överskott på kol och dess reducerbarhet var mycket god, också i inert 
miljö.  

 
Detta berodde på att hyttsotsbriketter innehöll mycket kol som dels var ett reduktionsmedel 
men kolet åstadkom också porositet i briketten vilket underlättade gastransport. Dessutom 
dominerades förekomsten av järnoxider i hyttsotsbriketten av hematit som är lättare att 
reducera än magnetit.   

 
 
* Glödskalsbriketten hade sämre reduktionsegenskaper än hyttsotsbriketten och dess 

självreducerande förmåga var låg. 
 

Orsaken till detta var låg kolhalt och stor andel svårreducerad magnetit. 
Glödskalsbriketternas sämre reducerbarhet och indikationen på högre MnO-halt i slagg kan 
medföra begränsning för ökade brikettmänger i masugnsbeskickningen. Fler masugns-
försök måste genomföras för att verifiera detta. 
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8 BILAGOR 
 
BILAGA 1.  Brikettrecept  
 
BILAGA 2. Variabellista     
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Brikettrecept 
 
Hyttsotsbriketter  
Brikettfabrikens recept från juni 2002 
 
Vatten 6,3 % 
Filterstoft 6,2 % 
Hyttsot 23,2 %  Varierar mellan 22% och 23 %, ofta 450 kg på en 2000 kilos brikettsats→ 22,5 % 
Cement 10,3 % Brukar variera från 9,8 % till 10 % 
Skrotmix ≈ 47 % 
Brikettfines ≈ 6 % 
 

Omräkning till försöksbriketter 
Material     %  % av torrt gram 
Vatten     6,3   
Filterstoft     6,2   6,6  330 
Hyttsot 
 

  22,5 24,0 1200 

Skrotmix   49,0 52,3 2615 
Brikettfines     6,0   6,4  320 
Cement    10,0 10,7  535 
  100,0     100,0 5000  

 
Vattenmängd 
från fuktad Skrotmix    189,1 g 
i fuktig Brikettfines   49,5 g 
tillsatt vid brikettering 456,2 g 
Total vattenmängd 694,8 g 
 
Kommentar: Brikettblandningen blev för blöt, vattentillsatsen skulle ha varit 

mindre. Briketteringen gick trots det bra, endast lite kladd i formen. 
Inga briketter fastnade och gick sönder.  

Justering av recept 
Material gram     %* 
Vatten 695 12,3 
Filterstoft  330   5,8 
Hyttsot 
 

1200 21,3 

Skrotmix 2615 46,3 
Brikettfines  270   4,8 
Cement  535     9,5 
 5645   100,0 

* av blöt brikettblandning 

I försöksbriketter måste mer vatten tillsättas än
den mängd som anges i brikettfabrikens recept.
Allt försöksmaterial har torkats och förvarats
inomhus till skillnad från merparten av
fabriksmaterialet som lagras utomhus. 
 

Brikettfines togs från fickan under sikten och
tillsattes direkt i brikettblandningen. Det visade sig
att den innehöll 15,5 % fukt. Brikettreceptet
korrigerades delvis på grund av detta. I det justerade
receptet framgår också brikettblandningens  totala
vatteninnehåll. 
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Glödskalsbriketter 
 
Material  % av torrt gram 
Vatten   
Filterstoft   6,6  330 
Glödskal A 12,0  600 
Glödskal B 
 

12,0  600 

Skrotmix 52,3 2615 
Brikettfines   6,4  320 
Cement 10,7  535 
     100,0 5000  

 
Vattenmängd 
från fuktad Skrotmix    137,1 g 
från fuktat glödskal   46,5 g 
i fuktig BF   49,5 g 
tillsatt vid brikettering 281,2 g 
Total vattenmängd 514,3 g 
 
Kommentar: Denna brikettblandning gjordes också en aning blöt för att 

förhållandena skulle vara någorlunda lika. Glödskalsblandningen 
blev inte lika kladdig som hyttsotsblandningen och betydligt mindre 
vattenmängd krävdes. Briketterna blev mindre, d.v.s. lägre.  

 

Justering av recept 
Material gram     % * 
Vatten  514   9,4 
Filterstoft  330   6,0 
Glödskal A 600 11,0 
Glödskal B 
 

600 11,0 

Skrotmix 2615 47,9 
Brikettfines  270    4,9 
Cement  535  9,8 
      5464    100 

* av blöt brikettblandning 
 
(BF innehöll 15,48 % fukt) 
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Variabellista 
 
MÖSS nr. Beskrivning Enhet 

7001 Tapptid Minut 
7002 Mängd råjärn beräknat Ton/h 
7003 Antal slaggskänkar St 
7020 Tid mellan tappningar Minut 
   
7021 Råjärnsflöde Ton/min. 
7032 Ränntemperatur oC 
5001 Kallblästertryck kPa 
5002 Syrgasflöde kNm3/h 
   
5003 Ångflöde Ton/h 
5004 Blästerflöde kC/h 
5005 Blästertemperatur oC 

5006 Blästerfukt Gr/Nm3 
   
5007 Kolpulverflöde Ton/h 
5009 Blästertryck kPa 
5010 Topptryck kPa 
5011 Toppgastemperatur oC 
   

5012 H2-analys % 
5013 CO-analys % 
5014 CO2-analys % 
5015 H2-ståndrör % 
   
5054 Syrgastryck kPa 
5203 Blästerhastighet i formor m/s 
5204 Gashastighet ugn m/s 
5205 Gashastighet topp m/s 
   
5206 Pv Bosh  
5210 Syrgasanrikning % av bläster 
5211 Eta CO % 
5212 Eta H2 % 
   
5213 CO+CO2 % 
5215 Toppgasflöde kNm3/h 
5218 Flamtemperatur oC 
5228 DRR (gas) % 
   
5251 Randindex fp % 
5252 Mittindex fp % 
7201 Torpedoanalys-C % 
7202 Torpedoanalys-Si % 
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MÖSS nr. Beskrivning Enhet 
7203 Torpedoanalys-Mn % 
7204 Torpedoanalys- P % 
7205 Torpedoanalys-S % 
7206 Torpedoanalys-Ni % 
   
7207 Torpedoanalys-V % 
7208 Slagganalys-Ti % 
7301 Slagganalys-CaO % 
7302 Slagganalys-MgO % 
   
7303 Slagganalys-SiO2 % 
7304 Slagganalys-Al2O3 % 
7305 Slagganalys-TiO2 % 
7306 Slagganalys-V2O5 % 
   
7307 Slagganalys-Na2O % 
7308 Slagganalys-K2O % 
7309 Slagganalys-S % 
7311 Slagganalys-P2O5 % 
   
7313 Slagganalys-MnO % 
7315 Slagganalys-Fetot % 
7347 Slaggbasicitet  
13922 Kyleffekt botten tot MW 
   
13923 Kyleffekt dbmantel-st.rad 1tot. MW 
13924 Kyleffekt st.rad 2-4 tot. MW 
13925 Kyleff st.rad 5-7 tot MW 
13926 Kyleffekt st.rad 8-10 tot. MW 
   
13927 Kyleffekt staves tot. MW 
13928 Kyleffekt formor tot. MW 
13929 Kyleffekt ugn tot. MW 
13990 Kylbel dm vsida MW 
   
13991 Kylbel dm mitt MW 
13992 Kylbeldm ösida MW 
14201 Temp.stället100r8S oC 
14202 Temp.stället100r8SV oC 
   

14204 Temp.stället100r8V oC 
14206 Temp.stället100r8NV oC 
14207 Temp.stället100r8N oC 
14208 Temp.stället100r8NO oC 
   

14209 Temp.stället100r8O oC 
14211 Temp.stället100r8SO oC 
14214 Temp.stället100r7S oC 
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MÖSS nr. Beskrivning Enhet 
14215 Temp.stället100r7SV oC 
14217 Temp.stället100r7V oC 
14219 Temp.stället100r7NV oC 
14220 Temp.stället100r7N oC 
   

14221 Temp.stället100r7NO oC 
14222 Temp.stället100r7O oC 
14224 Temp.stället100r7SO oC 
14227 Temp. botten100r6S oC 
   

14229 Temp. botten100r6SV oC 
14230 Temp. botten100r6V oC 
14232 Temp. botten100r6NV oC 
14233 Temp. botten100r6N oC 
   

14235 Temp. botten100r6O oC 
14238 Temp. botten100r6SO oC 
14551 Temp. skinflow 42.8S oC 
14552 Temp. skinflow 42.8SV oC 
   

14553 Temp. skinflow 42.8V oC 
14554 Temp. skinflow 42.8NV oC 
14555 Temp. skinflow 42.8N oC 
14556 Temp. skinflow 42.8NO oC 
   

14558 Temp. skinflow 42.8O oC 
14559 Temp. skinflow 42.8SO oC 
14560 Temp. skinflow 41.3S oC 
14561 Temp. skinflow 41.3SV oC 
   

14562 Temp. skinflow 41.3V oC 
14563 Temp. skinflow 41.3NV oC 
14564 Temp. skinflow 41.3N oC 
14565 Temp. skinflow 41.3NO oC 
   

14567 Temp. skinflow 41.3O oC 
14569 Temp. skinflow 39.8S oC 
14570 Temp. skinflow 39.8SV oC 
14571 Temp. skinflow 39.8V oC 
   

14572 Temp. skinflow 39.8NV oC 
14573 Temp. skinflow 39.8N oC 
14575 Temp. skinflow 39.8NO oC 
14576 Temp. skinflow 39.8O oC 
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MÖSS nr. Beskrivning Enhet 
14577 Temp. skinflow 39.8SO oC 
14578 Temp. sond 42.3N oC 
14580 Temp. sond 42.3N2 oC 
14582 Temp. sond42.3N4 oC 
   

14584 Temp. sond42.3S oC 
14585 Temp. sond 42.3S2 oC 
14588 Temp. sond 42.3S3 oC 
14590 Temp. ståndrör 54SV oC 
   

14591 Temp.ståndrör 54NV oC 
14592 Temp.ståndrör 54NO oC 
14593 Temp.ståndrör 54SO oC 
13790 Kylbelastning botten tot. kW/m2 
   
13791 Kylbelastning dblmantel st.rad1.tot kW/m2 
13792 Kylbelastning st.rad 2-4 tot kW/m2 
13793 Kylbelastning  st.rad 5-7 tot kW/m2 
13794 Kylbelastning r.8-10 tot kW/m2 
   
13795 Kylbelastning staves tot. kW/m2 
13797 Kylbelastning ugn tot. kW/m2 
10251 Difftryck forma1 kPa 
10252 Difftryck forma2 kPa 
   
10253 Difftryck forma3 kPa 
10254 Difftryck forma4 kPa 
10255 Difftryck forma5 kPa 
10256 Difftryck forma6 kPa 
   
10257 Difftryck forma7 kPa 
10258 Difftryck forma8 kPa 
10259 Difftryck forma9 kPa 
10260 Difftryck forma10 kPa 
   
10261 Difftryck forma11 kPa 
10262 Difftryck forma12 kPa 
10263 Difftryck forma13 kPa 
10264 Difftryck forma14 kPa 
   
10265 Difftryck forma15 kPa 
10266 Difftryck forma16 kPa 
10267 Difftryck forma17 kPa 
10268 Difftryck forma18 kPa 
   
10269 Difftryck forma19 kPa 
10270 Difftryck forma20 kPa 
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MÖSS nr. Beskrivning Enhet 
10271 Difftryck forma21 kPa 
10272 Difftryck forma22 kPa 
10273 Difftryck forma23 kPa 
10274 Difftryck forma24 kPa 
   
10275 Difftryck forma25 kPa 
10276 Difftryck forma26 kPa 
10277 Difftryck forma27 kPa 
10278 Difftryck forma28 kPa 
   
10279 Difftryck forma29 kPa 
10280 Difftryck forma30 kPa 
10281 Difftryck forma31 kPa 
10282 Difftryck forma32 kPa 
 
 
 
 
 
 
 
 


