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Sammanfattning 
Den tonnagemässigt största restprodukten som bildas hos Ovako i Hofors är 
ljusbågsugnsslaggen. Tidigare deponerades ljusbågsugnsslaggen men då tillståndet för 
deponin tog slut skapades en nollvision som innebär att Ovako försöker hitta 
användningsområden till alla restprodukter. Ett användningsområde för ljusbågsugnsslagg är 
vägbyggnad, särskilt som ballast i asfalt då slaggen har utmärkta egenskaper inom detta 
område.  
 
Ståltillverkningen är skrotbaserad och det ingående skrotet innehåller krom som till en del går 
in i slaggen. Det är viktigt att slaggen lakar så lite krom som möjligt för att den på ett 
miljövänligt sätt ska kunna användas som ballast. Ovako Hofors arbetar därför aktivt med att 
minimera kromlakningen. Stora framsteg skedde då slaggbildartillsatsen som tidigare enbart 
bestod av kalk byttes ut mot en blandning av dolomit och kalk.  
 
Fasta lösningar baserade på MgO och spineller är de faser som tros kunna innehålla krom 
utan att kromlakning sker. Krom som binds i andra faser kan lakas ut. Vid ett högt CaO/MgO-
förhållande finns risken att primärkristallisationen sker med CaO istället för som önskat med 
MgO. Enligt termodynamiska beräkningar ger ökande FeO-halt i slaggen att ett något högre 
CaO/MgO-förhållande kan tolereras innan primärkristallisationen börjar ske med CaO. 
 
I detta arbete testas om en ökad järnoxidhalt minskar kromlakningen genom att stabilisera de 
fasta lösningarna av MgO. Undersökningar gjorda vid Luleå tekniska universitet visar på att 
en ökad järnoxidhalt stabiliserar de krominnehållande MgO-baserade fasta lösningarna. I 
arbetet är målet att FeO/MgO-förhållandet i den fasta lösningen ska vara minst 50/50. Enligt 
termodynamiska beräkningar är det främst järnoxid i form av FeO som kan lösas in i fast 
lösning.  
 
Stelningshastigheten har betydelse för att tillräckligt mycket FeO ska hinna lösa in sig i den 
fasta lösningen innan slaggen stelnar. När slaggen väl stelnat har FeO svårt att fortsätta lösa in 
sig. Enligt termodynamiska beräkningar innebär en högre halt FeO i slaggen att FeO löser in 
sig snabbare i den fasta lösningen och därmed borde stelningshastigheten bli mindre viktig 
med ökande FeO-halt.  
 
Tre olika metoder testades för att öka halten järnoxid. Den första var att en ny syrgasbrännare 
installerades som blåste in mycket syre. De andra metoderna innebar tillsats av 
järnoxidbärande material och extra syrgasblåsning utöver vad den nya syrgasbrännaren 
tillförde. Slaggprov från försöksserien togs både från slagg som hamnat i slaggrytan och den 
slagg som hamnat bredvid på golvet då golvslaggen stelnar snabbare än grytslaggen. Som 
referensprov användes slagg som tillverkats tidigare.  
 
De analyser som gjordes för att utvärdera resultaten var XRD, SEM, totalanalys och lakning. 
Ökad syrgasinblåsning genom den nya syrgasbrännaren ökade järnoxidhalten medan de andra 
två metoderna inte visade någon ytterligare ökning. I de flesta slaggproven låg kromlakningen 
under detektionsgräns (0,04 mg/kg) vilket är ett nytt fenomen. Då endast några få slaggprov 
lakar krom tyder detta på att en höjd halt järnoxid minskar kromlakning.  
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Alla slaggprov som lakade låg inom området för primär kristallisation av CaO i det ternära 
fasdiagrammet CaO-MgO-SiO2. Det skulle kunna betyda att krom har fångats i fel fas och att 
slaggen kan laka även om de fasta lösningarna med MgO är stabila.  
 
Då endast några få slaggprov lakade kunde inverkan av stelningshastigheten inte påvisas. Om 
detta är en effekt av den höjda FeO-halten är dock oklart. Däremot visar arbetet att 
kromlakningen inte är beroende av kromhalten i slaggen utan av kromets löslighet. Det tyder 
på att det går att binda även höga halter krom i slagg och därmed kan kromlakning förhindras.  
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Abstract 
The largest residue in tonnes from the steel production at Ovako in Hofors is the slag from the 
electric arc furnace. Until recently the residues were deposited in landfills, but the permit for 
the old landfill ran out and instead of building a new one Ovako Hofors has adopted a zero 
waste vision. The purpose of the zero vision is to find areas of use for all residues. A possible 
use for the electric arc furnace slag is as aggregates in asphalt because the slag has excellent 
properties in this field.  
 
The steel production is scrap based, and some of the chromium content in the scrap is 
transferred to the slag. It is important to minimize leaching of chromium to be able to use slag 
as construction material in an environmentally friendly way. Ovako Hofors is actively 
working on decreasing the leaching of chromium. So far progress has been made by 
introducing dolomite in the slag forming agents.  
 
Phases capable of stabilizing chromium are spinels and solid solution with MgO. Chromium 
in other phases is capable of being leached. If the ratio between CaO/MgO is high enough a 
primary solid solution of CaO is formed instead of the wanted primary solid solution of MgO. 
With an increased content of FeO it takes a higher CaO/MgO ratio to form the primary solid 
solution with CaO according to thermodynamic calculations. 
 
The aim of this thesis is to investigate if it is possible to prevent leaching of chromium by 
stabilizing the solid solution of MgO. An increased concentration of iron oxide stabilizes the 
solid solutions of MgO according to research done at Luleå University of Technology. The 
aim is to achieve a ratio between FeO/MgO in the solid solution of at least 50/50. 
Thermodynamic calculations show that it is primarily FeO that helps the stabilization of the 
solid solution of MgO. 
 
The rate of solidification is important because FeO needs time to be integrated into the solid 
solution of MgO before the melt solidifies. When the slag is solidified FeO cannot continue to 
be incorporated in the solid solution at the same rate. According to thermodynamic 
calculations a higher grade of FeO increases the rate of which FeO can be integrated into the 
solid solution of MgO. If this is true the rate of solidification becomes less important with 
increasing FeO content.  
 
Three different methods were tested to increase the iron oxide content of the slag. In the first 
method a new effective oxygen burner was installed and ran during all experiments. The other 
methods used were addition of iron oxide material and additional oxygen. Samples of slag 
were taken from both the slag pot and from the floor. The slag from the floor solidifies 
quicker than the slag from the pot. For reference measurements old slags were used. 
 
To evaluate the results XRD, SEM, leaching and chemical analysis were done. The oxygen 
burner increased the iron oxide content while the other two methods did not show any further 
influence on the iron oxide content. In most of the samples the leaching of chromium were 
under the detection limit of 0,04 mg/kg. Only a few of the samples have leaching of 
chromium which indicates that higher iron oxide content does affect the leaching of 
chromium in a wanted way. 
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All of the test samples which did leach chromium had a composition in the area of primary 
crystallization of CaO in the ternary phase diagram of the system CaO-MgO-SiO2. Thereby it 
is a possibility of chromium being bound in the wrong phase and chromium leaching can take 
place even if the solid solutions with MgO are stable. 
 
There were not enough samples of slag which leached chromium to draw any conclusions 
regarding the effect of the solidification rate. It was discovered that the leaching of chromium 
does not depend on the chromium content in the slag, thereby proving the possibility to bind 
chromium in stable phases to prevent the leaching of chromium. 
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1 Inledning 
Bakgrunden och syftet för examensarbetet beskrivs. Information om de olika 
produktionsflödena hos Ovako i Hofors samt slagg och flera av dess egenskaper presenteras. 
Även en kort information om krom och järnoxid är inkluderade i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Anledningen till varför detta examensarbete utfördes förklaras kortfattat. 
 
Produktionen på Ovako i Hofors genererar årligen uppemot 450 000 ton låglegerat 
kvalitetsstål med skrot som huvudsaklig råvara. I tillverkningsprocessen bildas även 
restprodukter, varav den tonnagemässigt största är ljusbågsugnsslagg med 40 000 ton per år. 
Dessa restprodukter deponerades tidigare men vid årsskiftet 2008/2009 tog tillståndet för den 
gamla deponin slut. För att undvika kostnaden att bygga en ny deponi har en nollvision 
införts. Denna innebär att Ovako försöker hitta användningsområden för alla restprodukter 
och deponera så lite som möjligt eftersom deponering är kostsamt och många restprodukter 
istället kan användas som resurser. Genom att använda restprodukterna sparas naturresurser.  
 
Stålskrotet som tillsätts i ljusbågsugnen innehåller en låg halt krom som till viss del hamnar i 
slaggen eftersom ljusbågsugnen körs under oxiderande förhållanden.1 För att säkra upp 
ljusbågsugnsslaggens användningsområden framöver undersöks eventuella sätt att minska 
kromlakningen. 
 
Arbetet med att minska kromlakningen från ljusbågsugnsslaggen för att kunna använda den 
som konstruktionsmaterial har pågått under flera år. För att minska kromlakningen har 
slaggbildartillsatsen ändrats från enbart kalk till en blandning av kalk och dolomit, vilket 
medfört att en större mängd av kromet bundits i stabilare mineral.2 Jämförelser mellan andra 
slagger från låglegerad ståltillverkning och experiment gjorda vid Luleå Tekniska Universitet 
indikerar även ett samband mellan halten järnoxid i slaggen och kromlakningen. 
  
I andra delar av Europa och världen har ljusbågsugnsslagg använts länge bland annat för 
konstruktion av vägar och som ballast i asfalt. Sverige har inte infört några miljömässiga 
riktvärden på vad slaggen ska uppfylla för att få användas som konstruktionsmaterial. Utan 
riktvärden ges olika förutsättningar för användning av slagg då slaggen bedöms från fall till 
fall och olika i olika kommuner. Den olika bedömningen av slaggen kan vara en av 
förklaringarna till varför cirka 20% av ljusbågsugnsslaggen från låglegerat stål deponeras i 
Sverige.3  
 
Genom att aktivt arbeta för att sänka kromlakningen i slaggen säkerställer Ovako i Hofors att 
omgivande miljö inte påverkas negativt. Samtidigt möjliggörs ett fortsatt användningsområde 
för slaggen även om ett gränsvärde för kromlakning skulle införas.  
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1.2 Syfte och arbetsmetodik 
Här presenteras syftet till detta examensarbete samt examensarbetets upplägg.  

1.2.1 Syfte 
Detta examensarbete ämnar undersöka hur järnoxidhalten i slaggen påverkar 
kromlakningsegenskaperna i ljusbågsugnsslaggen genom fullskaleförsök där olika metoder 
för höjning av halten järnoxid testas. 

1.2.2 Arbetsmetodik 
Nedan följer en kort beskrivning av tillvägagångssättet för examensarbetet.  
 

• Litteraturstudie. En litteraturstudie över tidigare arbeten på kromlakning och 
järnoxidhalt i slagg samt bakomliggande teori om kromlakning. 

• Inledande ugnsprovtagningskampanjer. Kartläggning av den normala variationen av 
järnoxidhalten och hur den påverkas av olika processparametrar. 

• Möte. Ett möte där olika tillvägagångssätt för att höja järnoxidhalten diskuterades och 
försöksmetodiken bestämdes. 

• Fullskaleförsök. Olika metoder för att höja järnoxidhalten testades i ljusbågsugnen 
och prover togs från slaggen. 

• Analyser. Slaggen från olika försök testades genom lakning, totalanalys, SEM och 
XRD. 

• Utvärdering av resultat. Resultaten från försöken jämfördes med teorierna från 
litteraturstudien. 

• Rapportskrivning. 

1.2.3 Avgränsningar 
Då denna undersökning syftar till att se hur järnoxid inverkar på slaggens lakning av krom, 
kommer de tekniska egenskaperna ej att testas. Focus i detta arbete ligger på de fasta 
lösningarna.   
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1.3 Produktionsflöden 
Kort om ståltillverkningen från skrot till produkt hos Ovako i Hofors. Även slagg, 
slagghantering och slaggskumning beskrivs här. 

1.3.1 Produtionsflöde ämnestillverkning 
Produktionsflödet från skrot till produkt samt slaggflödet gås igenom kortfattat. 

1.3.1.1  Ljusbågsugn 
Skrotet som kommer in delas upp efter kvalitet och storlek på skrotgården. En viss del av 
skrotet kommer från den egna produktionen eftersom götgjutning används, vilket ger mer 
spill än kontinuerlig gjutning. Varje stålsort har ett eget skrotrecept för att få rätt 
sammansättning. Skrotet lastas i skrotkorgar för att chargeras till ljusbågsugnen. Ugnen 
chargeras i två, ibland tre, omgångar med skrot. För att kunna chargera ljusbågsugnen måste 
ugnsvalvet lyftas av. När första skrotlasset är i ugnen tillsätts slaggbildare, kol samt syrgas 
och elektroderna slås på. 
 
Slaggbildarna tillförs genom lansar i valvet medan kol och syrgas tillförs genom lansar i 
slaggluckan som är placerad i sidan av ugnen. När skrotet från första chargeringen är 
tillräckligt smält tillsätts nästa skrotlass. Ugnen körs på ett oxiderande sätt vilket får till följd 
att en stor del av legeringsämnena kommer att hamna i slaggen. Det oxiderande körsättet ger 
en högre produktivitet samt ger bättre förutsättningar för att rena skrotet från föroreningar 
som till exempel fosfor. 
 
När allt skrot är smält tas ett stålprov (första stålprovet) som analyseras. Analysresultaten 
visar om det är klart att gå vidare till nästa steg i ståltillverkningsprocessen. Om stålet 
däremot innehåller för mycket av vissa ämnen krävs vidare behandling i ljusbågsugnen. När 
stålet fått klartecken tippas ugnen så att slaggen rinner ut ur slaggluckan ner i slaggrytan som 
står under. Efter slaggtappningen lutas ljusbågsugnen åt andra hållet och stålet tippas genom 
ett hål i botten ner i en skänk. För det mesta lämnas det kvar några ton stål i ugnen för att 
minska infodringsslitaget. Med stålet brukar även lite slagg följa med, därför passerar skänken 
en slaggdragningsstation innan den förs vidare till skänkugnen.1,4  

1.3.1.2  Skänkugn och gjutning 
I skänkugnen får stålet sin slutliga sammansättning genom raffinering, tillsatser av 
legeringsämnen och avgasning under vakuum. När detta är klart går stålet vidare till 
götgjutningen. En charge stål räcker till att fylla 24 kokiller på 4,2 ton vardera genom 
stigande götgjutning. Göten lossas från kokillerna efter att de har fått svalna till en hanterbar 
temperatur och transporteras sedan till valsverket.1,4
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Figur 1. Flödesschema över stålproduktionen på Ovako i Hofors 5

 
1. Skrotet och slaggbildare tillsätts i ljusbågsugnen. 
2. Skrotet smälts i ljusbågsugnen. Därefter tappas slagg och stål. 
3. Slaggen dras av från stålet i slaggdragningstationen. 
4. Stålet raffineras och legeras i skänkugnen. 
5. Stålet avgasas i skänkugn. 
6. Stigande götgjutning. 
7. Göten och kokillerna skiljs åt 

1.3.1.3  Valsverk 
Göten placeras i gropugnar tills de har uppnått rätt valstemperatur. Därefter går en del av 
göten direkt till smidepressen för smide av ämnen till ringtillverkning. Den större delen av 
göten tas dock från gropugnarna till det första valsparet där de valsas en gång. När detta är 
gjort kapas ändarna bort och genom syrgashyvling tas ytdefekter bort. Ändarna hamnar på 
skrotgården för återvinning. Sedan valsas ämnena i ytterligare två valspar till innan de skickas 
vidare antingen till rörverket eller ringverket i Hofors eller stångverket i Hällefors.1,4  
 
Produktionen av ämnen är ett så kallat varmt flöde vilket innebär att stannar det ena verket 
stoppas även de andra. Anledningen till att varmt flöde används är att minimera 
energiförlusterna. Genom att använda värmen från ståltillverkningen behöver inte göten 
värmas upp lika mycket före valsning. 
 



 
 
  
 Kapitel 1 - Inledning 
 

5 
 
 

1.3.2 Produktionsflöde vidareförädling 

1.3.2.1  Ringverk 
Ämnena kapas till mindre bitar, kutsar. Små ringar kapas upphettade medan stora kapas kallt. 
Ett hål görs i mitten av den kapade sidan på kutsen, därefter påbörjas valsningen. Större ringar 
valsas ej utan tillverkas genom smide.1,4

1.3.2.2  Rörverk 
Ämnena delas och läggs i en ugn tills de nått rätt valstemperatur. En syl gör en liten 
fördjupning och i hålverket bildas ett hål i mitten genom tryck- och dragspänningar. Ämnet 
valsas i ett asselverk för att få rätt väggtjocklek. Därefter sker en valsning i reducerverket för 
att bestämma ytterdiametern varefter röret varmriktas och finjusteras. Därefter kan röret 
skickas till kunden eller få fortsatt behandling som till exempel kallbearbetning och 
komponenttillverkning.1,4

1.3.3 Produktionsflöde slagg 
Slagg bildas vid pyrometallurgisk framställning av metaller och består till största del av 
oxider, inom ståltillverkning bland annat CaO, FeO, MgO och SiO2. Slagg hjälper till att rena 
stålet, isolera mot kontakt med luft, hålla kvar värmen i stålbadet och skydda infodringen. 
 
För att skydda infodringen som innehåller MgO använder sig Ovako Hofors av skummande 
slagg och dolomittillsats, (Ca,Mg)O. Slaggen har endast förmågan att lösa in en viss mängd 
MgO innan den blir mättad. Genom att mätta slaggen på MgO från dolomiten löser slaggen 
inte upp MgO från infodringen. Sedan dolomit infördes som slaggbildare har livslängden på 
infodringen ökat. 
 
Ljusbågen förstör infodringen på ugnens insida men osmält skrot skyddar ljusbågsugnens 
sidor från ljusbågen. Skummande slagg isolerar ugnens sidor och därför kan en lång ljusbåge 
användas även efter att skrotet smält.1 Följande parametrar påverkar slaggskumningen: 
 

• Basiciteten, B2 ska ligga mellan 1,5 -2 för optimal skumning. 
• Gasutveckling, kol och syre bildar kolmonoxid och koldioxid6. 
• Viskositeten, en hög viskositet ger ett stabilt skum. SiO2, P2O5, Al2O3 och Fe2O3 ökar 

viskositeten medan CaO, MgO, MnO och en hög temperatur minskar viskositeten 6,7. 
• Ytspänningen, en låg ytspänning gör att nya bubblor lättare kan bildas. CaO, MgO, 

FeO och Al2O3 ökar ytspänningen medan SiO2, P2O5, C och O minskar ytspänningen. 
• Andel fasta partiklar, fasta partiklar verkar som kärnbildare åt bubblorna. Exempel på 

sådana partiklar är fri CaO och fri MgO6. 
 
 
 
 



 
 
  
 Kapitel 1 - Inledning 
 

6 
 
 

Slaggen töms via slaggluckan vid tappning ner i slaggrytan. Då slaggluckan är placerad på 
sidan av ugnen och skummande slagg används i processen, svämmar slaggen över och ner i 
grytan under en stor del av processen i ljusbågsugnen. I grytan kan slaggskumningen göra att 
slaggen fortsätter att svälla över och hamna på golvet. Slaggrytan brukar användas till två 
charger innan den byts ut.  När två charger töms i grytan hamnar uppskattningsvis 40 % av 
slaggen på golvet och får ett snabbare stelningsförlopp än slaggen som är kvar i grytan. 
 
För att varm slagg inte ska skvalpa ut vid transporten till slagghanteringen får slaggen stå i 
slaggrytan i cirka två timmar för avsvalning för att en skorpa bildas ovanpå slaggen. Efter 
transporten tippas slaggen över en ramp. Entreprenören Harsco Metals tar i samband med 
detta hand om hanteringen av slaggen.  
 
Det finns möjlighet att vattenkyla den tippade slaggen, vilket bland annat resulterar i att större 
slaggbitar spricker till mindre som i sin tur leder till att slaggen blir lättare att hantera. 
Slaggen vattenkyls varje vardagsmorgon och kylvattnet får ånga bort innan ny varm slagg 
tippas. Avdunstningen är viktig för att minimera risken för vätgasexplosioner som kan 
uppkomma när vatten hamnar under het slagg. Optimalt vore att vattenkyla slaggen i samband 
med varje tippning. 
 
Slaggen lagras och får torka innan den går in i sorteringsverket. Där avskiljs järnet genom 
magnetseparation och säljs tillbaka till Ovako för omsmältning. Den sorterade slaggen siktas i 
olika fraktioner innan den mellanlagras utomhus och slutligen säljs vidare. Om slaggen ska 
användas till asfalt krossas den och siktas ytterligare till önskade fraktioner. Idag används en 
stor del av ljusbågsugnsslaggen till deponitäckning, men det finns förhoppningar om att i 
framtiden utöka användandet av slaggen som ballast i asfalt. 
 

 
Figur 2. Slaggrytor som svalnar inför transporten till slaggtippen. 
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1.4 Slagg som konstruktionsmaterial 
Här förklaras vilka egenskaper slaggen har som konstruktionsmaterial, främst i vägar. Det 
förklaras även hur järnoxid påverkar vissa av de olika egenskaperna.  
 
Då ljusbågsugnsslaggen produceras i begränsad mängd och är tyngre än jungfruliga material 
(vilket gör transporten dyrare) är det viktigt att den används på rätt ställen, där 
slaggegenskaperna har största möjliga värde. Slaggen har ofta bättre egenskaper som ballast i 
asfalt jämfört med jungfruligt material. Slaggens egenskaper gör att det blir slitstarka vägar 
med längre livslängd och som inte kräver lika mycket underhåll som de vägar som finns idag. 
Slagg gör bland annat asfalten mindre känsligt för växlingar mellan frys- och töpunkter.3,8  
 
Andra fördelar med att använda slagg vid konstruktion är att det sparar på naturresurser, både 
på så sätt att mindre nytt material måste brytas och att någon form av deponering av slaggen 
undviks.  

1.4.1 Slitstyrka 
Bindemedlet i asfalt, bitumen, är surt medan slaggen är basisk. När dessa blandas reagerar de 
med varandra och bitumen binder därför bättre till slaggen än till jungfruligt material. Bättre 
bindning mellan ballast och bitumen påverkar många faktorer, till exempel försvinner mindre 
bitumen vid slitage och asfalten får bättre motstånd mot vattenskador. Tillsammans leder 
detta till att slaggasfalt får bättre stabilitet och slitstyrka än vanlig asfalt.3
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1.4.2 Formens inverkan 
Skummande slagg är porös vilket ger asfalten bullerdämpande egenskaper som är 
eftersträvansvärda då ljudnivån från vägar är ett problem. Ljudet som uppstår då däcken rullar 
på vägen går ner i asfalten via porerna istället för att studsa bort från vägen och därmed skapa 
buller. Tyst asfalt gjord på naturmaterial har en mycket kortare livslängd då håligheterna 
istället är skapade i själva asfalten vilket ger en svagare asfalt. Det är även porerna som ger 
slaggen så bra friktion som syns i figur 3 nedan.3  
 
Om ljusbågsugnsslaggen krossas till den önskade storleken för asfalt med rätt 
krossningsmetod får slaggen en form med hög kubicitet vilket gör att slaggen har likadana 
egenskaper i alla riktningar. Formen på slaggen ger även bra dräneringsegenskaper.3  
 
Asfalt med slagg har den egenskapen att ytan vid slitning behåller samma struktur, till 
skillnad från naturmaterial som blir mer och mer blankpolerade när de åldras. Detta gör att vid 
användande av jungfruligt material ökar halkrisken under asfaltens livslängd, medan asfalt 
gjord på slagg har samma friktion under hela sin livstid, vilket ses i figur 3. Detta minskar 
underhållet för vägen i många länder 9,3. I Sverige är blankpolering av asfalt vanligtvis inte ett 
problem då bilkörning med dubbdäck ruggar upp ytan även på asfalt av naturmaterial. 
 

 
 Figur 3. Halkrisk för asfalt gjord på slagg respektive naturmaterial.9
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1.4.3 Volymexpansion 
För att vara ett bra konstruktionsmaterial får slaggen inte expandera under användning 
eftersom det i värsta fall kan leda till att asfalten spricker. Volymexpansion beror på att fri 
CaO eller fri MgO hydratiseras enligt reaktion 1 respektive 2 nedan.  
 

22 )(OHCaOHCaO ↔+        (1) 
 

22 )(OHMgOHMgO ↔+        (2) 
 
Den undersökta ljusbågsugnsslaggen har en liten volymexpansion och denna minskas 
ytterligare genom att slaggen lagras upp till ett år och ges därmed tid att hydratiseras nästan 
fullständigt innan användning. Ett annat sätt att minska volymutvidgningen är att minska 
halten fri MgO och fri CaO. Minskning av fri MgO och CaO kan åstadkommas genom att 
lösa upp all slaggbildare, inte övermätta med MgO och inte tillsätta mer CaO än nödvändigt.6 
Undersökningar på fasta lösningar har lett till teorier om att kristaller med över 40% MgO kan 
hydratiseras10. Om detta stämmer borde faser med ett alltför högt MgO-innehåll undvikas. 
 
När fri CaO och MgO löser in andra ämnen bildas en så kallad fast lösning (denna fas 
beskrivs i avsnitt 2.2.2), vilket kan förhindra hydratiseringsreaktionerna. Järnoxid har positiva 
egenskaper för att reducera mängden fri kalk. En hög FeO-halt gör att slaggen kan lösa in mer 
kalk genom en smältpunktsänkning.6 Ett högt Fe2O3/FeO-förhållande binder upp kalk genom 
att bilda 2CaO•Fe2O3.

6,11  

1.4.4 Vittring 
Vittring uppstår då fasförändringar leder till att slaggen sönderfaller i och pulvriseras. Detta 
kan uppkomma hos dikalciumsilikat, Ca2SiO4. När dikalciumsilikat får svalna långsamt 
omvandlas α-fasen först till β-fasen (även kallad larnit) och sedan till γ-fasen vilket innebär en 
volymökning på över 10%. Vittring orsakas av spänningar i materialet och sker när β-fasen 
ombildas till γ-fasen. En snabbare kylning kan resultera i β-Ca2SiO4 inte omvandlas till γ-
fasen och därmed stoppas vittringen.12  

 
Figur 4. Schematisk bild över omvandlingen av de olika Ca2SiO4-faserna.12

 
Ett sätt att kyla ner slaggen snabbt är att spola den med vatten. Järnoxiden i slaggen påverkar 
vittringen då Fe2O3 stabiliserar β-fasen medan FeO antas gagna γ-fasen.6 Det ska tilläggas att 
ljusbågsugnsslaggen oftast inte har problem med vittring. 
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1.4.5 Lakning 
Lakning sker när slaggen löser upp sig i en vätska (oftast vatten) och de olika ämnena som 
slaggen innehåller går ut i vattenlösningen. För att kunna använda slaggen som 
konstruktionsmaterial får lakningen av krom i vatten inte vara alltför hög. EU har satt gränsen 
för kromlakning på 0,5 mg/kg för inert avfall (mottagningskriterier för deponier). Det är 
troligt att ett riktvärde av samma storleksordning skulle kunna införas i Sverige. Det finns två 
olika sätt att minska kromlakningen från slaggen. Ett är att reducera allt krom från slaggen till 
stålet, vilket hittills betraktas både ekonomiskt och praktiskt omöjligt. Det andra är att 
stabilisera upp kromet i faser som inte lakar.6 Stabilisering av krominnehållande faser 
beskrivs mera i avsnitt 3.1. 

1.5 Krom 
Ämnet krom och varför kromlakning bör undvikas. 
 
Krom är ett grundämne som kan ha olika oxidationstal, varav de vanligaste förutom metalliskt 
Cr är Cr(III) och Cr(VI). Cr(III) den form av krom som är mest stabil medan Cr(VI) ofta 
bildar lättlösliga föreningar och är cancerogen.13, 14 Krom används ofta som legeringsämne 
inom ståltillverkningen då det ger stålet härdbarhet, styrka och icke korrosiva egenskaper. 
Kullagerstål som är den typen av stål det produceras mest av hos Ovako Hofors innehåller 
cirka 1,5 % krom. 
 
Trevärt krom har på grund av sin elektronkonfiguration stor benägenhet att gå in i oktaederhål 
i olika kemiska föreningar. Detta styr hur kromet är bundet i strukturen och vilka föreningar 
som har möjlighet att lösa in krom, i avsnitt 2.2 anges vilka faser i den undersökta slaggen 
som kan ha ett krominnehåll.  
 
Ett Pourbaix-diagram, även kallat pE-pH diagram kan ses i figur 5. Pourbaix-diagrammet 
visar vilken fas som är stabil i vattenlösning vid olika pH och redox-potential. pH avläses på 
x-axeln och redox-potential i jämförelse med normalvätgaselektroden, SHE, på y-axeln. De 
lutande streckade linjerna representerar vattnets stabilitetsområde. Ovanför den övre linjen 
oxideras vattnet och bildar O2, nedanför linjen reduceras inlöst O2 till H2O. Nedanför den 
undre linjen reduceras vattnet till H2 medan ovanför linjen oxideras H2 till H+ eller H2O. Vid 
kontakt med vatten kommer alla ämnen i sinom tid att reduceras respektive oxideras tills de 
ligger inom vattnets stabilitetsområde.  
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De heldragna linjerna markerar gränserna mellan de olika föreningarna av elementet i fråga. 
Gränserna är inte absoluta då det sker en gradvis övergång mellan de olika formerna, därför 
finns det renaste ämnet i mitten av det inramade området. De lodräta strecken visar ett pH 
beroende mellan olika föreningar medan de lutande heldragna sträcken visar att föreningarna 
beror både av pH och av redox-potential.  
 

 
Figur 5. Pourbaix-diagram över krom15

 
Regnvatten har naturligt ett högt redox-värde och när vattnet kommer i kontakt med slaggen 
börjar de lättlösliga delarna av slaggen lösa upp sig. De faser som löser upp sig är kalkrika 
vilket innebär att pH höjs. De krominnehållande faserna måste därmed vara stabila vid både 
ett högt pH och hög redox-potential.   
 
Vid höga temperaturer existerar krom i tvåvärd och trevärd form.16 I Pourbaix-diagrammet 
(figur 5) ses att vid basiska förhållanden med högt pH så kommer krom i vattenlösning vara i 
sexvärd form. Därmed behöver inte krom först ombildas till sexvärt krom innan det lakar ut 
utan kan ombildas från trevärt till sexvärt krom i lakvattnet. 

1.6 Järnoxid 
En förklaring på vad järnoxid är och vad som inkluderas med begreppet i rapporten. 
  
Järn kan ha två olika oxidationstal, Fe(II) och Fe(III), när det förekommer som oxid. FeO, 
wustit, består av tvåvärt järn och Fe2O3, hematit, har trevärt järn. Det förekommer en 
blandning av dessa oxidationsgrader av järn i den järnoxidiska spinellen magnetit, Fe3O4. När 
begreppet järnoxid används i rapporten inkluderas både två- och trevärt järn, främst menas 
föreningarna FeO och Fe2O3. FeO har en smältpunkt på 1377˚C, medan Fe2O3 har en högre 
smältpunkt på 1566˚C. 17,18
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2  Olika slagger och faser  
Olika sorts ståltillverkning genererar olika sorters slagg. Här visas hur slagg från låglegerad 
ståltillverkning skiljer sig innehållsmässigt från slagg från rostfri ståltillverkning. Det 
redogörs även för vilka olika faser som ingår i låglegerad slagg. 

2.1 Skillnad mellan olika typer av slagger 
Olika sorts slagger diskuteras utifrån det ternära fasdiagrammet över CaO-MgO-SiO2. 
 
När de olika slaggerna diskuteras nedan tas ingen hänsyn till övriga komponenter i 
slaggsammansättningen än CaO, MgO och SiO2. 

2.1.1 Hofors ljusbågsugnsslagg 
Sammansättningen av den studerade ljusbågsugnsslaggen är markerad med en röd ring i figur 
6. Den röda pilen visar vilken riktning smältans sammansättning rör sig i då slaggen börjar 
stelna. Diagrammet visar att MgO är är den första fas att kristallisera när slaggen stelnar. Den 
svarta triangelns hörn visar vilka faser som kommer att finnas i slaggen då den stelnat. Dessa 
faser är MgO, Ca2SiO4 och CaO. Egentligen är ett av hörnen i triangeln Ca3SiO5 men denna 
fas är endast stabil vid höga temperaturer och sönderfaller vid lägre temperaturer till CaO och 
Ca2SiO4.  
 
Innan Ovako Hofors började med dolomittillsatsen i slaggbildaren hade slaggen en lägre 
MgO-halt och högre CaO-halt. Ett högre CaO/MgO-förhållande gör antingen att en mindre 
del MgO kärnbildades innan smältan började kristallisera ut CaO eller att 
primärkristallisationen sker direkt med CaO. 

2.1.2 Ljusbågsugnsslagg fån rostfri ståltillverkning 
Den gröna triangeln i figur 6 representerar en typisk komposition i en slagg från rostfritt 
ståltillverkning och består av Ca2SiO4, Ca3MgSi2O8 och Ca2MgSi2O7. Därmed är det endast 
ett av mineralen, Ca2SiO4, som ingår i båda slagg typerna. Då olika mineral finns har 
slaggerna olika grundförutsättningar för att binda krom i stabila faser, till exempel har 
spineller (se avsnitt 2.2.1) lätt för att bildas i slagger från höglegerad ståltillverkning. 
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Figur 6. Trefasdiagram över systemet CaO-MgO-SiO2 med sammansättning och början av 
stelningsförloppet av ljusbågsugnsslaggen inritat 19. 

2.1.3 Sp-faktorn 
Eftersom slagg från låg- och höglegerade stål inte består av samma slags mineral kan samma 
ämne påverka de olika slaggtyperna på olika sätt. Därför får oftast inte det förfaringssätt som 
fungerar på ena slaggen samma verkan då det appliceras på den andra typen av slagg. Ett 
exempel på detta är sp-faktorn som visas i formel 3.  
 

3232 5,00,12,0 OCrnFeOOAlMgOfaktornSp n −++=−    (3) 
 
Sp-faktorn beskriver kromlakningen hos höglegerade ljusbågsugnsslagger. Ett högre värde 
ger minskad kromutlakning. Detta samband har visat sig vara svårt att applicera på 
låglegerade ljusbågsugnsslagger, även om ämnena i fråga har egenskaper som minskar 
kromlakningen även här.1
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2.2 Olika faser i slaggen 
I ljusbågsugnsslaggen finns olika faser varav vissa kan innehålla krom. Faserna och några av 
deras egenskaper beskrivs här. 
 
I ljusbågsugnsslaggen finns det flera olika faser varav vissa kan innehålla krom. De vanligaste 
faserna är spineller, fast lösning baserad på MgO, kalciumsilikater och kalciumaluminater. 
Andra faser kan förekomma i mindre mängd eller under vissa omständigheter. De faser som 
kan innehålla krom är spineller, fasta lösningar och kalciumaluminater.12

2.2.1 Spinell 
En spinell har den kemiska formeln AB2O4, där A är en tvåvärd katjon och B en trevärd 
katjon. Syret har en ytcentrerad kubisk packning och katjon A är placerad i tetraederhål 
medan de trevärda katjonerna B har sin plats i oktaederhålen. Figur 7 visar enhetscellen av en 
sådan spinell. 

 
Figur 7. Enhetscell av spinell 
 
Spinellerna som bildas i slaggen är ofta rika på krom som i trevärd form har en affinitet för 
oktaederhålen i spineller. Spineller är naturligt stabila och är därmed ett lämpligt material för 
kromet att fångas i då lakning ska undvikas. Förutom krom brukar slaggens spineller 
innehålla magnesium, järn, mangan och aluminium men sammansättningen varierar mellan 
olika slaggtyper. 
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2.2.2 Fast lösning  
En fast lösning uppstår när två eller fler ämnen kan lösa in sig i varandra och bilda en 
homogen fas utan att förändra den ursprungliga kristallstrukturen. Det lösta ämnet kan 
antingen substituera en atom i kristallgittret eller placera sig i tomrummet mellan 
värdatomerna. Enligt denna definition består slagg nästan helt av fasta lösningar, men i denna 
rapport inkluderas endast faserna som grundar sig på MgO eller CaO som fasta lösningar. Om 
inget annat anges i texten avses fast lösning baserad på MgO. 
 
Vissa ämnen är fullt lösliga i varandra och bildar en kontinuerlig fast lösning vid alla möjliga 
kompositioner, en så kallad kontinuerlig fast lösning. Ett exempel på detta är blandningen 
mellan FeO och MgO som ses i figur 8. Oavsett vilken sammansättning smältan har vid start 
kommer det bildas en fastfaslösning, i figuren benämnd magnesio-wustite. 

 

FeO - MgO 
 

Figur 8. Fasdiagram över systemet FeO-MgO 20

 
Andra ämnen bildar endast fasta lösningar vid vissa kompositioner och temperaturer. Ett 
exempel på detta är systemet MgO-Cr2O3 som ses i figur 9. I figuren kan utläsas att krom 
löser in sig som bäst runt 2350˚C då upp till 45 % (med % menas viktprocent i denna rapport 
om ej annat anges) Cr2O3 kan förekomma i den fasta lösningen. Vid lägre temperaturer är 
förmågan att lösa in krom sämre. Vid 1400˚C kan den fasta lösningen bara lösa in cirka 10% 
Cr2O3 innan en fasövergång sker. MgO har oktaederhål i sin struktur, vilket som tidigare 
nämnts gör att krom har lätt att lösa in sig i denna fasta lösning. 
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Figur 9. Fasdiagram över systemet MgO-MgCr2O3
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MgO-MgCr2O3 

 
I ljusbågsugnsslaggen från Ovako Hofors kan olika fasta lösningar bildas. Främst bildas en 
fast lösning med MgO som bas, men även en fast lösning med CaO som grund kan formas. 
De fasta lösningarna kan bland annat lösa in järn, mangan och krom. Båda dessa fasta 
lösningar har egenskaper som gör det möjligt för krom att lösa in sig. Av dessa är den fasta 
lösningen med CaO mer lättlöslig och därmed finns risken att kromet i denna lakas ut. Den 
fasta lösningen med MgO är mindre lättlöslig och blir mindre reaktiv med ökande inlösning 
av FeO (se avsnitt 3.1). Möjligheten att stabilisera den fasta lösningen med MgO som bas gör 
att denna är ett lämpligt fångstmaterial för krom. En fördel med fast lösning av MgO är att fri 
MgO bildar fast lösning i större utsträckning än CaO, speciellt när FeO och MnO finns 
närvarande.10

2.2.3 Kalciumsilikat och kalciumaluminat 
Kalciumsilikat och kalciumaluminat är andra vanliga mineral i slaggen. Både kalciumsilikat 
och kalciumaluminat bildas efter att de fasta lösningarna bildats och fungerar därmed som ett 
matrismaterial som håller ihop de faser som stelnat tidigare.  
 
I den studerade slaggen innehåller kalciumsilikat normalt inte krom vilket innebär att om 
kylningen av slaggen skett så snabbt att kromet inte hunnit gå in i fast lösning eller spineller 
kommer det att hamna i en kalciumaluminatfas. Att ha krom i kalciumaluminaten är inte 
något att eftersträva eftersom kalciumaluminat antas vara lättlöslig och kan därmed bidra till 
förhöjd kromlakning. 
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2.2.4 Mellanfaser 
Reaktionerna mellan smälta och fast fas är betydligt snabbare än reaktionerna mellan fasta 
faser då atomerna har lättare att röra sig i smälta. För att reaktionerna ska ske mellan eller i 
fasta faser krävs en tillräckligt hög temperatur. Ju högre temperatur desto snabbare kan 
reaktionen ske. 
 
Eftersom reaktionerna sker långsammare mellan fasta faser krävs det längre tid för att nå 
jämvikt. Vid lägre temperaturer när kinetiken är långsam kan det behövas flera dagar med 
konstant temperatur (eller ännu längre) för att jämvikt ska inställa sig. Vid ett normalt 
avkylningsförlopp ges systemet inte den tiden och istället för jämvikt med endast rena faser 
kan mellanfaser skapas.  
 
Kristallisation av spineller sker direkt ur smältan eller omvandlas från den fasta lösningen. 
Om spinellbildningen inte sker i direkt anslutning till eller inuti den fasta lösningen kommer 
atomerna att transporteras genom matrismaterialet och riskerar att vid ytterligare 
temperatursänkning fastna mellan de två faserna, d.v.s. bilda en mellanfas. Om denna nya fas 
är lättlöslig i vatten kommer kromet att lakas ut. På grund av de låga kromlakningsvärdena 
som eftersträvas får ingen fas laka krom. Därför är spinellbildning inte alltid positiv för en 
minskning av kromlakningen även om spinellerna i sig är ett bra fångstmineral för krom  
 
Ju färre faser som kan innehålla krom desto bättre, därför siktar denna undersökning främst på 
att bilda en stabil fast lösning och i denna binda så mycket krom som möjligt. 
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2.2.5 Fasernas utseende 
Här visas hur de olika faserna känns igen i SEM. En översiktlig bild över fördelningen av de 
olika ämnena i dessa ges. 
 
Svepelektronmikroskop, SEM, är ett lämpligt instrument för att studera slaggens 
mikrostruktur. I SEM kan de olika faserna kännas igen på sitt utseende. De fasta lösningarna 
ser ut som oformliga klumpar, på bilden är några av dessa markerade med röda pilar. 
Spinellerna som de gröna pilarna pekar på känns igen på sin raka kantiga form. De verkar ofta 
bildas från de fasta lösningarna vilket syns i SEM-bilden (figur 10) nedan då det ser ut som 
om spinellerna växer ut från de fasta lösningarna. Spineller är väldigt hårda och slipas därför 
inte ner lika snabbt under provberedningen som de andra faserna. Detta syns bland annat ofta 
vid SEM-bilder genom att spinellerna sticker upp högre än omgivande material. 
 
Kalciumsilikaterna och kalciumaluminaterna som stelnar sist fungerar som matrismineral och 
syns mellan fasta lösningar och spineller. Matrismineralerna har inga skarpa gränser mot 
varandra och kan ofta med ögat bara skiljas åt som skiftningar i gråskalan. 
 

 
Figur 10. SEM-bild över låglegerad ljusbågsugnsslagg 
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Figur 11 föreställer samma svepelektronmikroskopbild som figur 10 men är uppdelad efter 
olika ämnen, så kallad mapping. Tack vare uppdelningen kan det ses hur de olika ämnena O, 
Mg, Al, Si, Ca, Cr, Mn och Fe är fördelade i de olika faserna. Kromet syns tydligast i 
spinellerna där koncentrationen är störst men finns även i de fasta lösningarna. Kisel och 
kalcium syns endast i matrismineralen, medan resterande ämnen finns i olika hög grad i de 
fasta lösningarna och i spinellerna. 
 

 
Figur 11. Mapping över föredelningen av olika element i låglegerad ljusbågsugnsslagg 
 
SEM-bilder från olika ljusbågsugnsslagger vid låglegerad ståltillverkning ser likartade ut då 
samma faser existerar. Det som skiljer mellan slaggerna som har olika nivåer på kromlakning  
är sammansättningen av de olika elementen i faserna. Slagger som inte lakar något krom alls 
(som Smedjebackens slagg) har ett högt FeO/MgO-förhållande i de fasta lösningarna medan 
slaggen i Hofors har ett lägre förhållande.
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3 Inverkan av järnoxid 
Hur och varför en höjd halt järnoxid påverkar slaggen och dess olika faser och därigenom 
lakningen av krom. 

3.1 Pourbaix-diagram över Fe och Mg 
Stabiliseringen med järnoxid av den fasta lösningen bestående av MgO förklaras med hjälp 
av Pourbaix-diagram över Fe och Mg. 
 
Som tidigare nämnts har vattnet runt slaggen en hög redox-potential i samband med ett högt 
pH-värde. Som ses i Pourbaix-diagrammen för magnesium och järn i figur 12 respektive figur 
13 är magnesium relativt lättlösligt under dessa förutsättningar, medan järn är stabilt. Genom 
att lösa in järnoxid i den fasta lösningen med magnesiumoxid antas järnet dela med sig av sina 
egenskaper och stabilisera upp den fasta lösningen. 
 
 

 
Figur 12. Pourbaix-diagram över magnesium. 
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Figur 13. Pourbaix-diagram över järn. 
 
Enligt experiment utförda vid Luleå Tekniska Universitet så minskar kromlakningen från den 
fasta lösningen baserad på MgO då Fe-halten stiger.  
 
Stabilisering av MgO-baserad fast lösning antas minska kromlakningen i Hofors 
ljusbågsugnsslagg då primärkristallisationen av krom sker i fast lösning med MgO. Slagg är 
mer komplex än de experimentella fasta lösningarna då slaggen som tidigare visats består av 
flera faser. Dessutom innehåller de fasta lösningarna fler ämnen än FeO, MgO och Cr2O3, 
ämnen vars inverkan på stabiliteten inte studerats. Under sådana omständigheter är det inte 
lika säkert att förhållandet mellan FeO och MgO har lika tydlig inverkan på kromlakningen i 
en verklig slagg. 
 
När spinellerna bildas från fast lösning kan de ta med sig en del av järnet ifrån den fasta 
lösningen vilket sänker FeO/MgO förhållandet och skulle på så vis kunna göra den fasta 
lösningen mer vattenlöslig. 
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3.2 Termodynamiska beräkningar  
För att i teorin se vilken inverkan en ökad halt järnoxid har på ljusbågsugnsslaggen och se 
om även oxidationsgraden av järn kan påverka de olika faserna på olika sätt genomfördes 
termodynamiska beräkningar. Resultaten och en kort sammanfattning av utförandet beskrivs 
här. 
 
Tabell 1 visar en standardanalys på ljusbågsugnsslaggen i Hofors. De ämnen som varierar 
mest är CaO och FeO. Alla ämnen ner till 0,5 vikt%, dvs alla ämnen till och med Cr2O3, har 
använts för beräkningar i datorprogrammet FactSage. Notera att allt järn är omräknat till FeO, 
och att det i slaggen egentligen finns en blandning av FeO, Fe2O3, Fe3O4 och metalliskt Fe. 
 
Tabell 1.  Standardanalys av slagg från ljusbågsugnen i Hofors 
Ämne CaO FeO SiO2 MgO Al2O3 MnO Cr2O3 P2O5 TiO2
Vikt% 33 25 13 10 6 6 3 0,5 0,4
Ämne V2O5 S C ZnO MoO3 NiO CuO K2O Na2O
Vikt% 0,2 0,1 0,1 <0,07 <0,01 <0,02 <0,32 <0,02 <0,18  
 
De termodynamiska beräkningarna utfördes i datorprogrammet FactSage, där de olika 
databaserna FToxid-SLAGA, FToxid-SPINA och FToxid-MeO_A användes. Vissa 
föreningar beskrivs av fler än en databas och dubbletter kan inverka på beräkningarna. För att 
undvika störningar måste därför alla dubbletter elimineras. 
 
Då FactSage bygger på beräkningar beror resultaten mycket på hur systemet är definierat och 
vilka databaser som används. Detta gör att värdena inte stämmer exakt, men beräkningarna 
visar väldigt bra hur olika förändringar påverkar systemet.  
 
Resultaten av de termodynamiska beräkningarna som utfördes på originalsammansättningen 
redovisas i figur 14 och 15. X-axeln visar temperaturen och y-axeln visar mängden av 
respektive fas. Då slaggen först existerar som smälta vid höga temperaturer och sedan svalnar 
ska diagrammen läsas från höger till vänster för att följa stelningsförloppet. 
 
Beräkningarna utgår från jämvikt mellan alla faser vid alla temperaturer. Vid högre 
temperatur och särskilt medan smälta fortfarande finns kvar stämmer därför beräkningarna 
någorlunda. Men vid lägre temperaturer kommer reaktionskinetiken att förhindra reaktionerna 
från att ske i samma utsträckning som enligt beräkningarna och vid ännu lägre temperaturer är 
fasomvandlingarna så långsamma att de kan försummas.  
 
I ljusbågsugnen är slaggen inte homogen och därmed kan små variationer i sammansättningen 
på olika ställen förekomma. Om provtagningen är rätt utförd är variationen ett mindre 
problem vid jämförelse med att resultaten är beräknade med utgångsläge att jämvikt råder.  
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3.2.1 Olika faser 
I figur 14 markeras den smälta slaggen av den röda linjen. När denna når 0 gram har all 
smälta stelnat. Den fasta lösningen ses som en svart linje, betecknad MeO för metalloxid, och 
spinellerna visas med en gul linje. Bland resterande faser ses framför allt Ca2SiO4 och dess 
fasomvandlingar men likväl andra kalciuminnehållande faser finns representerade, dock i 
mindre mängd.  
 
Enligt de utförda termodynamiska beräkningarna, som visas i figur 14 nedan, kommer den 
sista smältan stelna vid 1100˚C. Fastfaslösningen börjar kristalliseras redan vid 1800˚C. 
Spinellerna börjar bildas vid 1450˚C. 

 
Figur 14. Termodynamiskt beräknat diagram över olika faser i original slaggen 

gram 

 
Reaktionerna sker snabbt ner till 1100˚C eftersom smält slagg fortfarande förekommer. De 
primära kromuppfångande faserna som kristalliseras ut från smältan är av stor vikt för 
kromlakningen då det är osannolikt att de hinner omvandlas ytterligare. Det är den främsta 
anledningen till att den fasta lösningen av MgO är viktig för kromlakning, då det är den första 
fas som kristalliseras och som kan innehålla krom.   
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3.2.2 Fast lösning 
Figur 15 visar sammansättningen hos den fasta lösningen i den ursprungliga slaggen. Den 
svarta MeO-linjen utgör summa av alla ämnen som ingår i den fasta lösningen. Till en början 
består den fasta lösningen nästan enbart av MgO, i bilden är MgO en mörkblå linje. Allt 
eftersom temperaturen sänks så börjar även andra ämnen lösa in sig, främst järn och mangan 
(den blågröna respektive röda linjen i figur 15). Alla ämnen visas i grundform i diagrammet 
även om de i slaggen oftast är i oxidform. För att underlätta för läsaren rapporteras ämnena i 
rapporten som om de vore i oxidform, till exempel Mg benämns MgO.  
 
Vid 1450˚C består den fasta lösningen av lika mycket FeO som MgO, det vill säga 
förhållandet 50/50 (med utgångspunkt från FeO/MgO) som ses genom att linjerna korsar 
varandra. I figur 14 är skärningen markerad med en röd pil. Vid lägre temperaturer än 1450˚C 
är FeO det dominerande ämnet, vilket stämmer med teorier av J. Geiseler et al som bland 
annat säger att fast lösning som bildas vid lägre temperaturer är mer rik på FeO än den som 
bildats vid högre temperatur10. 
 
Vid höga temperaturer, innan linjerna skär varandra är avståndet emellan linjerna för MgO 
och FeO (visas i figuren av en svart dubbelpil) av stor vikt. Detta avstånd kommer att 
benämnas "fönstret" i resten av rapporten.   
 

 
Figur 15. Termodynamiskt beräknat diagram över olika faser i originalslaggen 

gram 

 
Att ha i åtanke är dock att temperaturen vid skärningen inte riktigt stämmer då skärningen 
mellan Fe och Mg sker vid en högre temperatur än skärningen mellan FeO och MgO. Då 
syftet med beräkningarna är att jämföra olika sammansättningar i slaggen är detta av 
underordnad betydelse eftersom skärningen är konsekvent fel för alla diagram. 
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Skärningen mellan linjerna för FeO och MgO är väsentlig då det är ett 50/50 förhållandet 
mellan FeO och MgO som arbetet siktar på (den MgO-baserade fasta lösningen antas vara 
tillräckligt stabil då). När slaggen nått temperaturen som korresponderar mot detta antas all 
fast lösning som bildas därefter vara i stort sett olöslig i vatten. Om skärningen inträffar vid 
en högre temperatur kommer mer av den fasta lösningen att ha stabila egenskaper eftersom en 
större andel bildas som stabil fast lösning. Dessutom är kinetiken bättre vid hög temperatur 
vilket ger större chans att uppnå jämvikt. 
 
Om fönstret är litet (linjerna ligger nära varandra) kommer den fasta lösningen vara 
jämförelsevis stabil även innan förhållandet 50/50 uppnås. Ju smalare fönster desto stabilare 
fast lösning eftersom mindre avstånd mellan linjerna betyder en högre FeO/MgO halt. När 
fönstret är riktigt smalt är förhållandet nästan 50/50 från början vilket betyder att det aldrig 
under stelningsförloppet (termodynamiskt sett) bildas en riktigt vattenlöslig fast lösning. En 
fast lösning som däremot bildas vid ett stort fönster har större benägenhet att lösa upp sig i 
vatten. 
 
Skärningens inverkan illustreras av figur 16 (som bland annat utgör en förstorad detalj av 
figur 15) nedan där det skiljer 100˚C mellan förhållandet 50/50 mellan den ursprungliga 
sammansättningen och en slagg med en tillsats på 10% FeO. I slaggen med den ursprungliga 
sammansättningen, som har skärningen vid en lägre temperatur, stelnar ungefär 18% av 
smältan innan 50/50. Vid tillsats av 10% FeO flyttades skärningen av FeO och MgO linjerna 
till en temperatur 100 grader högre och stelnar bara strax över 10% av smältan innan 50/50-
förhållandet uppnåtts. Detta innebär att med 10% FeO tillsats hinner 8 procentenheter mindre 
slagg stelna och bilda fast lösning innan den fasta lösningen antas vara så stabil att 
kromlakning kan undvikas. För dessa beräkningar se bilaga 1. 
 
Dessutom borde en tillsats av FeO göra att den fasta lösningen som bildas innan skärningen är 
mer stabil, då fönstret är smalt (förhållandet FeO/MgO är nära 50/50). Med ett smalare fönster 
borde stelningshastigheten inte ha lika stor betydelse för kromlakningen vilket hoppas kunnas 
ses i och med detta arbete.  

 
 

Figur 16.  Jämförelse av FeO/MgO-förhållandet i fast lösning mellan den ursprungliga sammansättningen 
och en höjd FeO-halt med 10%. 
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Flera liknande termodynamiska beräkningar gjordes med olika förändringar av den 
ursprungliga sammansättningen hos slaggen. Dessa var de ändringar som beräknades (utifrån 
den ursprungliga sammansättningen):  
 

• MgO-halten ökades med 4% 
• MgO-halten sänktes med 4% 
• Fe2O3-halten ökades från 0% till 10% 
• FeO-halten ökades med 10% 
• FeO-halten ökades med 10% samtidigt som halten MgO ökades med 2% 
• FeO-halten ökades med 10% samtidigt som halten MgO sänktes med 2% 

 
För diagrammen över de olika sammansättningarna i slaggen, se bilaga 1. 
 
De termodynamiska beräkningarna i FactSage kan ge en hint om hur de olika komponenterna 
påverkar kärnbildning och sammansättning hos de olika faserna. Sammanställningar av 
beräkningarna ges nedan i jämförelse med beräkningarna på den ordinarie sammansättningen 
om ej annat anges. 
 
 
 
 
 

 
Figur 17.  Skrot samt skrotkorg som väntar på lastning 
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I tabell 2 sammanfattas resultaten från de termodynamiska beräkningarna genom att jämföra 
olika parametrar från de modifierade slaggerna och notera en ökning (ett plus), sänkning (ett 
minus) eller ingen skillnad (en nolla) jämfört med den ursprungliga slaggen. 
 
De olika parametrarna som jämförs är: 

• Smältpunkt. Temperatur när den sista smältan stelnar. 
• MeO kristallisation. Temperatur när den fasta lösningen, MeO, börjar formas. 
• Fönstrets höjd. Hur långt avstånd det är mellan linjerna FeO och MgO i den fasta 

lösningen innan de korsar varandra. 
• Fönstrets skärning. Vid vilken temperatur linjerna FeO och MgO korsar varandra i 

den fasta lösningen, det vill säga förhållande 50/50. 
• Max Cr i MeO. Hur mycket krom det maximalt går att lösa in i fasta lösningen. 
• Max Cr temp. Vid vilken temperatur det går att lösa in mest krom i den fasta 

lösningen. 
• Spinell kristallisation. Vid vilken temperatur spineller börjar bildas. 

 
De parametrar som antas vara viktigast för den fasta lösningen är fönstrets storlek, fönstrets 
skärning och max Cr i fast lösning. För en stabil fast lösning ska fönstrets skärning ske vid så 
hög temperatur som möjligt, fönstrets storlek ska vara så liten som möjligt och max krom i 
fast lösning så hög som möjligt. I tabell 2 syns det tydligt att de enda slaggerna som uppfyller 
dessa kriterier är de FeO-berikade slaggerna. 
 
Tabell 2 säger inget om hur stor ökningen eller sänkningen av parametrarna är men visar 
genom färgkodning om förändringen teoretiskt sett är positiv eller negativ för minskad 
lakning av krom. Grön färg betyder att ändringen är positiv, röd betyder negativ och vit 
markerar att det antingen inte är någon skillnad jämfört med originalslaggen eller att det är 
svårt att avgöra om ändringen är bra eller dålig. För att se siffervärden på de olika 
parametrarna se tabell i bilaga 1.  
 
Tabell 2. Jämförelse mellan de modifierade slaggerna och den ursprungliga slaggen där ökning, sänkning 
och ingen skillnad visas 

+4% MgO -4% MgO +10% Fe2O3 +10% FeO +2%MgO -2%MgO
Smältpunkt + 0 - 0 0 -
MeO kristallisation + - - - + -
Fönstets höjd + - - - - -
Fönstrets skärning - + + + + +
Max Cr i MeO + - - + + +
Max Cr temp + - + - - -
Spinell kristallisation - + + - - 0

+10%FeO

 
 
Gällande vissa parametrar är det svårt att säga om en höjning eller sänkning är bra eller dålig 
då detta beror på hur stor förändringen är och hur andra parametrar förändras samtidigt. Ett 
exempel på detta är temperaturen för maximalt inlöst krom i fasta lösningen. Om kromet går 
in i den fasta lösningen vid hög temperatur (innan den fasta lösningen är stabil) finns risk för 
kromlakning. Men om inlösningen av krom sker vid låg temperatur är reaktionskinetiken så 
långsam att inlösningen kan utebli och kromet tvingas därmed lösa in sig i en annan fas. 
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3.2.3 Inverkan av MgO 
Här utvärderas magnesiumoxids inverkan på den ursprungliga slaggen genom att använda de 
termodynamiska beräkningarna för en ökad respektive sänkt halt på 4% MgO. 
 
Den maximala halten inlöst krom i den fasta lösningen påverkas i högre grad av den ingående 
MgO-halten än något annat av de ämnen som testades. Max halt inlöst krom är enligt 
beräkningar proportionell mot MgO-halten. Vid minskad MgO-halt med 4 % är kromhalten i 
fast lösning 0,68g och vid motsvarande ökning 1,13g vilket är en skillnad på 0,45g. En 
skillnad på 0,45g är en stor del av allt krom då det ingående kromet vägde strax över 2g. 
 
Avståndet mellan linjerna FeO och MgO är nästan obefintligt vid minskad MgO-halt, 
förhållandet ligger nästan 50/50 från start och ger en skärning på 1500˚C. En höjd MgO-halt 
ökar storleken på fönstret och ger en skärning av linjerna FeO och MgO på 1400˚C, vilket är 
100˚C lägre jämfört med den sänkta MgO-halten. 
 
Då MgO är det första ämne som kristalliseras hos ljusbågsugnsslaggen (ses i figur 14) har 
mängden magnesium en stor inverkan på när den första slaggsmältan börjar kristallisera. Med 
en tillräckligt låg halt MgO så kommer CaO att börja sin kristallisation före MgO. Som rent 
ämne har MgO en smältpunkt på 2800˚C. Vid höga MgO-halter sker därför första 
kristallisationen vid en hög temperatur medan en minskad halt har motsatt effekt. 
 
MgO påverkar många andra faktorer i den fasta lösningen. MgO-halten påverkar till exempel 
när den fasta lösningen börjar bildas och även hur mycket fastfaslösning som bildas. Inte nog 
med att fastfaslösningen ökar/minskar på grund av hur mycket MgO som finns i slaggen, så 
påverkar MgO också hur mycket FeO som går in i den fasta lösningen. Vid en ökning av 
MgO i den fasta lösningen ökar även FeO och en minskning har motsatt effekt. Den positiva 
effekten ökad MgO-halt har på kromlakningen från ljusbågsugnsslaggen har setts tidigare2,4. 
 
En sänkt MgO-halt med 4% visar på att spinellerna då börjar bildas tidigare och visar även på 
en liten ökning i andelen spineller som bildas jämfört med originalet. En höjd halt MgO 
förskjuter bildandet av spineller mot lite lägre temperaturer, men därefter bildas lika mycket 
spineller som vid den ursprungliga sammansättningen. 
 
Att en ökande MgO-halt uppskjuter bildandet av spineller kan te sig motsägelsefullt då MgO 
är en viktig komponent i spinellerna. En förklaring till detta kan vara att den höga MgO-
halten förmår andra spinellbildande ämnen att istället för att bilda spineller gå in i den fasta 
lösningen. 
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3.2.4 Skillnad mellan FeO och Fe2O3 
Här jämförs beräkningarna för FeO och Fe2O3 för att se vilken inverkan olika oxidationstal 
av järn har på ljusbågsugnsslaggen. 
 
En höjning av halten Fe2O3 gör att spineller börjar bildas vid en högre temperatur medan en 
höjning av FeO-halten har motsatt effekt, spineller bildas vid lägre temperatur. Vid tillsats av 
FeO minskades den totala mängden bildade spineller. 
 
I de fasta lösningarna medför en ökad halt Fe2O3 att den fasta lösningen börjar bildas senare, 
och bildas därför inte i lika stor utsträckning. Under cirka 1300˚C så bildas det lite mer fast 
lösning än för den ursprungliga sammansättningen. En ökad FeO-halt förskjuter den första 
kristallisationen av den fasta lösningen lika mycket som Fe2O3, men bildar mycket mer fast 
lösning. En tillsats av FeO eller Fe2O3 gör att koncentrationen av MgO minskar, vilket kan 
vara en förklaring till att den fasta lösningen börjar kristalliseras ut senare då MgO är det 
första ämnet att kristallisera.  
 
Dessa teorier stöds av figur 18, som visar fasdiagrammet MgO-FeO-Fe2O3. Här syns tydligt 
att Fe2O3 inverkar på bildningen av spineller. Som setts tidigare bildar en blandning av MgO 
och FeO endast fast lösning. Med en tillsats av Fe2O3 i denna blandning kan spineller bildas 
av både FeO och MgO. 

 

MgO-FeO-Fe2O3 

Figur 18. Trefasdiagram över MgO-FeO-Fe2O3 vid 1160°C och olika log PO2 
21

 
En ökning av FeO-halten gör att mer krom kan gå in i fasta lösningen, men på grund av att 
mer fast lösning bildas sjunker kromkoncentrationen i fasen vilket under analys skulle ses 
som om det finns mindre krom i den fasta lösningen i slagg med mycket FeO. 
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3.2.5 Samspel mellan MgO och FeO 
MgO och FeO förstärker vissa egenskaper hos varandra, till exempel ökar de varandras 
affinitet för krom. När både halten MgO och FeO var hög nåddes den högsta halten inlöst 
krom i den fasta lösningen. Vid en kombination av hög FeO-halt och sänkt MgO-halt sänks 
smältpunken jämfört med den ursprungliga sammansättningen även om ämnena var för sig 
inte har någon eller liten inverkan på denna parameter. 
 
Vid hög FeO-halt och låg MgO-halt bildas något mindre spineller än i den ursprungliga 
smältan. Här syns ingen skillnad i spinellbildning mot beräkningar gjorda bara på en tillsats 
av FeO. När både FeO- och MgO-halten är hög bildas spinellerna senare och en mindre 
mängd spineller bildas. 
 
Även i kombination med tillsats av FeO ger en ökad MgO-halt mer fast lösning, och mer FeO 
har möjlighet att lösa in sig ner till 1200˚C. En minskad MgO-halt har motsatt inverkan. 

3.2.6 Teoretiska slutsatser av beräkningarna 
Vilken oxidationsgrad järnet har i slaggen har stor inverkan både på bildningen av den fasta 
lösningen och på bildningen av spineller. Då denna undersökning främst syftar till att bilda en 
stabil fast lösning önskas övervägande del av järnoxiden bestå av FeO. Att försöka öka endast 
FeO och inte Fe2O3 kan inverka på vilka metoder som kommer att användas för att öka halten 
järnoxid. 
 
Genom att minska halten MgO kan liknande resultat som en höjning av FeO-halten uppnås, 
eftersom det är förhållandet mellan FeO och MgO som tros påverka stabiliteten av den fasta 
lösningen. Men eftersom MgO även påverkar mycket annat (till exempel infodringslitage, 
primärkristallisation av CaO, kromhalt och möjlighet att fånga upp krom i fast lösning) så bör 
MgO-halten försöka hållas konstant. Genom den naturliga variationen i MgO-halt kommer 
förhoppningsvis teorin ändå kunna bekräftas. 
 
Det är bra om mycket krom kan gå in i den fasta lösningen från och med att ett 50/50 
förhållande mellan FeO och MgO uppnås, men innan smältan hinner stelna helt så att 
reaktionerna fortfarande sker snabbt.  
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3.2.7 Inverkan av FeO på ternära fasdiagrammet CaO-MgO-SiO2 
Nedan i figur 19 ses två trefasdiagram beräknade i FactSage över SiO2, MgO och CaO. 
Fasdiagrammet till höger har en tillsats av 20 % FeO. Den viktigaste skillnaden (för 
ljusbågsugnsslaggen) mellan diagrammen är att en tillsats av FeO flyttar gränsen mellan CaO 
och MgO mer åt CaO hållet. Det innebär att området för primärkristallisation av MgO ökar. 
Slaggen borde därför kunna ha en större del CaO i förhållande till MgO innan 
primärkristallisation av CaO riskerar att ske om slaggen har ett högt FeO-innehåll. 

 
Figur 19. Trefasdiagram skapade i FactSage över systemet CaO-MgO-SiO2. Den nedre bilden har en 
extra tillsats med 20% FeO. 
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4 Metoder att höja Järnoxidhalten 
Här behandlas olika sätt att höja halten järnoxid i slaggen. Det redogörs även vilka för och 
nackdelar som respektive metod har.  
 
Det finns olika sätt att få upp järnoxidhalten i slagg till önskade nivåer: 

1. Tillsats av järnoxidhaltigt material 
o I ljusbågsugnen 

 Genom inblåsning 
 Big-bags i sista skrotkorgen 
 Big-bags i ugnen i slutet av processen 

o I slaggrytan 
 Preparera grytan i förväg 
 Tillsätta järnoxid vid tappning 

2. Ökad syrgasinblåsning 
3. Minskad tillsats av kol 

 
Dessa kan även kombineras. Vid valet mellan dessa måste hänsyn visas gentemot 
ståltillverkningsprocessen då stålet är den huvudsakliga produkten. Det finns ändå relativt stor 
frihet att göra små ändringar i ljusbågsugnen då det kan kompenseras för i senare processteg. 
 

4.1 Tillsats av järnoxidhaltigt material 
Här presenteras de järnoxidhaltiga materialen, dessutom redogörs det för fördelarna och 
nackdelarna med de olika metoderna för tillförande av järnoxidbärande material. 
 
För detta ändamål kan restprodukterna glödskal och/eller syrgashyvelgranulat som bildas vid 
senare steg i ståltillverkningen användas. Järnoxidmaterialet kan tillsättas på olika sätt i 
ugnen, antingen genom inblåsning eller i big-bags. Det finns några fördelar med att använda 
tillsatser: 

• Det är lättare att styra oxidationsgraden av järnet i slaggen genom att välja en tillsats 
som har mer FeO än Fe2O3.  

• En redan bildad järnoxid tas tillvara istället för att i ljusbågsugnen oxidera upp järn 
(som annars blir produkter) från stålbadet.  

 
Glödskal är en restprodukt som bildas när ytan på de varma göten reagerar med syret i luften 
och ramlar av vid valsningen. Syrgashyvelgranulat är små droppar järnoxid som bildas av 
syrgashyvlingen något senare i processen. Hyvelgranulat innehåller färre föroreningar än 
glödskalen men har en ganska hög halt metalliskt järn. Syrgashyvelgranulatet har även ett 
högre FeO/Fe2O3-förhållande än glödskalet då det inte är lika oxiderat. Glödskal har dock en 
högre sammanlagd halt av järn i oxidform.  
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4.1.1 Chargeringsmetoder 

4.1.1.1  Blåsning 
Det finns både för- och nackdelar med att blåsa in järnoxidmaterial i ljusbågsugnen. En 
nackdel med inblåsning är att materialet måste vara torrt då det annars kan klumpa sig och 
sätta igen utrustningen. En annan nackdel är att det krävs införskaffande av utrustning för att 
kunna genomföra sådana försök och om blåsningen sker vid slaggluckan kan järnoxiden på 
grund av slaggskumningen följa med slaggen ut innan den hinner blandas in. Fördelarna är att 
det med rätt utrustning är ett enkelt sätt att tillföra järnoxid, att blandningen mellan järnoxid 
och slagg blir bra och att tillsatsen kan ske i slutet av processen på ett mer kontrollerat sätt. 

4.1.1.2  Big-bags i skrotkorg 
Att placera big-bags i skrotkorgen är det enklaste sättet att tillföra järnoxid i försöksväg då 
järnoxiden lastas in med skrotet. Problemet är att järnoxiden är med under en stor del av 
processen även om den placeras i skrotkorgen som tillsätts sist. Under processen har 
järnoxiden då möjlighet att reduceras tillbaka till järn och hamna i stålet istället för i slaggen. 

4.1.1.3  Big-bags i slutet av processen 
Om big-bags istället tillsätts i slutet av processen är risken inte lika stor att järnoxiden ska 
reduceras. Problematiken består i att ugnsvalvet måste öppnas ytterligare en gång. En extra 
ugnsöppningen gör att tid men även energi förloras, i försökssyfte kan detta dock vara 
acceptabelt.  
 
Det stora problemet med att tillföra big-bags genom öppning av ugnsvalvet är att 
ljusbågsugnen under körning är lutad bort från slaggluckan eftersom den skummande slaggen 
annars skulle rinna ut. Under öppning av ugnsvalvet måste ugnen rätas upp vilket innebär att 
nästan all slagg skulle försvinna från ugnen. 

4.1.1.4  Tillsats i slaggrytan 
Det som talar för att tillsätta järnoxiden direkt i slaggrytan är att den då inte påverkar 
ståltillverkningsprocessen. Däremot är det troligt att slaggens värmeinnehåll inte är tillräckligt 
att lösa upp järnoxiden och en homogen blandning därför blir svår att åstadkomma.  
 
Om järnoxiden tillsätts i slaggrytan måste den vara torr då det annars finns risk för 
vätgasexplosioner när vattnet utsätts för hettan i slaggen. Om oxiden tillsätts i grytan innan 
slaggen, vilket är enklast, kommer den del av slaggen som hamnar utanför grytan inte att 
påverkas av tillsatsen. Alternativet är att tillsätta järnoxiden under tappning men då påverkas 
inte slaggen som redan runnit ut tidigare under processen. 
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4.2 Ökad syretillförsel 
Den teoretiska inverkan av extra syrgasinblåsning förklaras. Resultat från andra studier om 
syrgasblåsning och järnoxidhalt i slagg presenteras. 
 
Ökad syrgasinblåsning kan oxidera mer järn från stålet till järnoxid. Andra ämnen, 
exempelvis krom, kommer också att oxideras upp i slaggen i hög grad. Ett Ellingham-diagram 
visar på olika komponenters benägenhet att bilda oxider. De ämnen som ligger långt ner i 
diagrammet formar oxider före ämnena högre upp. Om det vid tillsats av ett oxidiskt ämne 
finns ett annat ej oxiderat ämne vars linje ligger längre ned kommer detta ämne att kunna 
reducera oxiden för att själv ta dess plats. Oxidationsreaktionerna för några järnoxider samt 
krom visas i reaktion 4, 5 och 6. 
 

FeOOFe 22 2 ↔+         (4) 
 

energiOFeOFeO +↔+ 3222       (5) 
 

322 3
2

3
4 OCrOCr ↔+        (6) 
 
I Ellingham-diagrammet, figur 20, är krom markerat med en lila linje. Oxidationen till FeO 
visas med en röd linje medan oxidation till Fe2O3 visas av det gröna strecket. Oxidationen till 
Fe3O4 ses mellan linjerna för FeO och Fe2O3 vilket är att vänta då oxidationsgraden av 
spinellen är en blandning av två- och trevärt järn. Det syns att vid de temperaturer som råder i 
ljusbågsugnen är oxidationen från Fe till FeO mer gynnsam än fortsatt oxidation till Fe3O4 
och Fe2O3. Detta gör att ökad syrgasblåsning i teorin är ett bra sätt att få upp halten FeO i 
slaggen utan att påverka halten Fe2O3 särskilt mycket. 
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Figur 20. Ellingham-diagram 
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I praktiken förekommer dock oxidation av FeO till Fe2O3 vid syrgasblåsning. Denna 
oxidation genererar energi och används vid vissa verk för att kunna lösa in extra SiO2 i 
slaggen12. 
 
Vid en tidigare studie gjord hos Ovako Hofors undersöktes hur olika parametrar inverkade på 
halten järnoxid i slaggen. När syrgasmängden korrelerades med järnoxidhalten sågs inget 
samband mellan mängden använd syrgas och järnoxidhalten i slaggen. I studien togs ingen 
hänsyn till oxidationsgraden av järnoxiden så det finns en möjlighet att FeO oxiderat istället 
för järnet i smältan. Andra möjligheter är att den höjda halten syrgas motverkades av andra 
parametrar22. 
 
Enligt en rapport av European Commission beror syrgasens oxidationsmöjligheter på om det 
finns ljusbågar i ugnen eller ej. Vid närvaro av en ljusbåge är oxidationsförmågan reducerad 
jämfört med när syrgasen blåses in när elektroderna är avstängda. Dock ska hänsyn tas till att 
försöken som leder till slutsatsen om syrgasens oxidationsmöjligheter kopplat till närvaro av 
en ljusbåge är relativt få och utförda på slagg från rostfri ståltillverkning23. 
 
Teorin om ljusbågens inverkan skulle kunna förklara varför just stålsorten 803Q i den tidigare 
utförda studien verkar ha ett samband med hög järnoxidhalt då denna sort på grund av sitt 
krav på renhet ofta behöver blåsas ytterligare en stund med mycket syrgas även efter att 
smälta uppnåtts. För att inte temperaturen i stålet ska bli alltför hög och för att spara energi 
stängs ljusbågen ibland av under den extra blåsningen22. 

4.3 Kol 
Hur koltillförsel påverkar järnoxidhalten i slaggen visas i detta kapitel. 
 
När kol och syre reagerar med varandra i ljusbågsugnen kommer de att bilda koldioxid. Dessa 
reaktioner kan ses i Ellingham-diagrammet (fig 20) som blåa linjer. Vid höga temperaturer 
kommer drivkraften för denna reaktion att vara hög och både järnoxid och kromoxid kan 
reduceras av kol enligt reaktionerna 7 och 8. 
 

222 COFeCFeO +→+        (7) 
 

232 3432 COCrCOCr +→+        (8) 
 
Detta gör att en lägre kolhalt kan innebära att en mindre andel järnoxid reduceras. Förstudien 
bekräftar detta 22. Kolet har dock en stor inverkan på slaggskumningen vilket gör att den 
parametern måste ändras med försiktighet.  
 
Kolet sprutas in genom en lans i slaggluckan och kan därför följa med slaggen till slaggrytan 
då en del av slaggen skummar över. Om mycket kol sprutas in i slutet av processen finns det 
risk att allt kol inte hinner bilda koloxid i ljusbågsugnen och vid slaggtappning hamna i 
grytan. Kol har i grytan möjlighet att fortsätta reducera järnoxid, utan att bidra till stålutbytet. 
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5 Utförande av försök 
De försök och provtagningar som utfördes under detta projekt redovisas här. 
 
Innan fullskaleförsöken påbörjades gjordes två inledande provtagningskampanjer: 

• Ugnsprov utan ny syrgasbrännare 
• Ugnsprov med ny syrgasbrännare 

 
Under projektet gjordes följande försök i ljusbågsugnen: 

• Försök med ny syrgasbrännare 
• Försök med extra syrgas 
• Försök med tillsats 

 
En mängd olika stålsorter tillverkas i Hofors. För att skilja dessa åt används ett system med 
tre siffror och en bokstav. Alla försök och provuttag, bortsett från ett, gjordes på 
kullagerstålsorter med betäckning 803. Genom att i stort sett bara använda 803:or är 
skrotsammansättningen någorlunda konstant och kromhalten är teoretiskt sett ungefär lika 
hög. Det försök som avviker från övriga är ett av syrgasbrännarförsöken som gjordes på 
825B, en stålsort med en slaggbildartillsats som endast består av kalk.  
 
Som referenser valdes fyra prover av tidigare producerad slagg (för mer information om dessa 
se avsnitt 5.4.1). 

5.1 Metodik 
Från varje fullskaleförsök samlades slagg in från ugnen, slaggrytan samt från golvet. 
Slaggprov togs både från grytan och golvet för att se stelningshastighetens betydelse. För att 
inte kontaminera försöksslaggen med annan slagg utarbetades en speciell procedur för 
hanteringen efter att slaggen lämnat ugnen. 
 
Innan varje försök påbörjades togs allt material på golvet bort och en ny slaggbädd lades på 
för att skydda golvet mot den varma slaggen som sväller över grytan. Samtidigt ställdes en 
tom slaggryta in under ugnen. Under försöken tippades endast slagg från en charge i 
slaggrytan innan den byttes. Samtidigt med det första stålprovet i slutet av 
ljusbågsugnsprocessen togs ett slaggprov under varje försök. 
 
När försökschargen var färdig och tappning skett togs grytan ut och fick svalna i ungefär 2 
timmar innan slaggtruckföraren tog ett aktivt beslut om slaggen stelnat nog mycket för 
tippning. Det aktiva beslutet var en säkerhetsåtgärd för att undvika att slagg skvalpar ur under 
transport och tippning. Slaggen tippades alltid över en tom ramp. Så fort slaggen från grytan 
tippats vattenkyldes den tills slaggen var tillräckligt kall för att flyttas till en uppmärkt plats. 
 
Den del av slaggen som svällde över ur grytan och hamnade på golvet togs upp med 
lastmaskin, och placerades i plåtlådor innan vidare transport för uppmärkning. Både 
golvslaggen och grytslaggen förvarades sedan utomhus innan provtagning. 
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5.2 Inledande provtagning 
Slaggproven i den inledande provtagningen togs direkt ur ljusbågsugnen genom slaggluckan, 
så kallade ugnsprov. Provtagningen var dels till för att kartlägga den naturliga variationen av 
järnoxidhalten samt för att studera olika parametrars inverkar på järnoxiden. Mer kunskap om 
parametrarna och deras inverkan gör det lättare att bestämma vilka metoder som är lämpliga 
för att höja järnoxidhalten. 
 
På den slagg som tillverkades utan den nya syrgasbrännaren togs två slaggprov från ugnen. 
Det första provet togs i samband med det första stålprovet (se avsnitt 1.3.1.1) och det andra 
slaggprovet togs strax innan tappning. På chargerna med den nya brännaren och i 
fullskaleförsöksslaggen togs bara det första slaggprovet. På alla ugnsprov utfördes endast 
totalanalys. 
 
 
 

 
Figur 21.  Ljusbågsugnen och provtagningsroboten. 
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5.3 Fullskaleförsöken 
Här presenteras de olika försöken och vilka charger de utförts på. 
 
Tabell 3 visar vilka försök som utfördes på vilka charger. För en mer detaljerad version 
inklusive processparametrar och avvikelser i körsätt se bilaga 3. Slaggbildarmängden som 
tillsattes var cirka 1600 kg dolomit och runt 1900-2000 kg kalk, förutom charge N8204 som 
hade 3900 kg kalk och ingen dolomit som slaggbildare. 
 
Slaggerna kommer hädanefter främst att refereras till med hjälp av provnamnet. Provnamnen 
är uppbyggda på följande sätt: bokstaven betecknar vilken charge provet kommer ifrån, det 
vill säga alla prov som har ett provnamn med A kommer ifrån charge N8077. Proverna utan 
siffror, till exempel A, är ugnsproven tagna tillsammans med första stålprovet. Prover med 
ojämna nummer, som 1A, kommer från slaggrytan. Prov med jämna nummer exempelvis 2A 
namnger en golvslagg. 
 
Tabell 3. Tabell med chargenummer och namn på de olika försöken. 

Provnamn Charge nr Stålsort Provsort Försök
A N8077 803Z Ugnsprov
1A N8077 803Z Grytprov Syrgasbrännare
2A N8077 803Z Golvprov
B N8146 803Z Ugnsprov
3B N8146 803Z Grytprov Syrgasbrännare
 4B N8146 803Z Golvprov
C N8203 803L Ugnsprov Syrgasbrännare
5C N8203 803L Grytprov
6C N8203 803L Golvprov
D N8204 825B Ugnsprov
7D N8204 825B Grytprov
8D N8204 825B Golvprov
E N8230 803F Ugnsprov
9E N8230 803F Grytprov Tillsats 1000 kg
10E N8230 803F Golvprov
F N8301 803J Ugnsprov
11F N8301 803J Grytprov Syrgasbrännare
12F N8301 803J Golvprov
G N8331 803P Ugnsprov
13G N8331 803P Grytprov Syrgasbrännare
14G N8331 803P Golvprov
H N8359 803D Ugnsprov
15H N8359 803D Grytprov Extra syrgas
16H N8359 803D Golvprov
I N8373 803P Ugnsprov
17I N8373 803P Grytprov Tillsats 2000 kg
18I N8373 803P Golvprov
J N8458 803F Ugnsprov
19J N8458 803F Grytprov Extra syrgas
20J N8458 803F Golvprov
K N8459 803D Ugnsprov Syrgasbrännare
22K N8459 803D Golvprov

Syrgasbrännare. 
Ingen dolomit, 
extra kalk
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5.3.1 Försök med ny syrgasbrännare 
När fullskaleförsöken påbörjades hade en ny syrgasbrännare installerats på motsatt sida från 
slaggluckan. Syrgasbrännaren är väldigt effektiv och förkortar tiden det tar att smälta skrotet 
med flera minuter. Denna syrgasbrännare går på automatik och kan därmed inte regleras 
under försöken. Syrgasbrännaren har högre effekt på syrgasblåsningen än syrgaslansarna och 
är därför viktig för att utvärdera om syrgas har någon effekt på järnoxidhalten. 
 
Då brännaren var nyinstallerad under försöksperioden var dess körsätt inte optimerat och en 
hög förslitning på infodringen erhölls. Därför testades olika nivåer på mängden syrgas. På 
grund av ändringarna i syrgasbrännaren ändrades förutsättningarna för bildning av järnoxid i 
slaggen från försök till försök. Den nya syrgasbrännaren var påslagen även under försöken 
med tillsats av järnoxid och extra syrgas vilket innebär att dessa försök också har en högre 
grundnivå syrgas än normalt.  

5.3.2 Försök med extra syrgas 
Till skillnad från övriga försök användes båda syrgaslansarna i slaggluckan istället för bara 
den ena. Genom att använda två lansar för syrgasinsprutning ökas mängden syrgas in. En av 
lansarna stängdes dock av strax efter att allt skrot från den andra skrotkorgen hade smält för 
att undvika tillsats av extra mycket kol.  
 
Viktigt att notera är att syrgaslansarna och syrgasbrännaren opererar under två olika system 
utan koppling till varandra. Därmed ändras inte mängden syrgas från syrgasbrännaren vid 
ändring av inblåsningen från syrgaslansarna. 

5.3.3 Tillsatsförsök 
Tillsatserna bestod av syrgashyvelgranulat i big-bags som tillsattes i den andra skrotkorgen. 
Målet var att höja järnoxidhalten till 35 % det vill säga till samma halt som slaggen i 
Smedjebacken.  
 
Vid det första tillsatsförsöket användes en big-bag med 1000 kg hyvelgranulat enligt 
beräkningarna nedan (avsnitt 5.3.3.1). Vid det andra tillsatsförsöket dubblerades tillsatsen till 
2000 kg.  
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5.3.3.1  Beräkningar av tillsats 
När de två första chargerna från syrgasbrännarförsöken var analyserade låg järnoxidhalten 
runt 30% vilket antogs vara den nya grundnivån. För att få reda på hur mycket 
syrgashyvelgranulat som behövdes för att höja halten till 35% utgick beräkningarna ifrån 
medelanalysen på hyvelgranulat, se bilaga 2. Medelanalysen antogs vara tillräcklig för att 
beräkningar ska kunna ske då det teoretiskt ger en skillnad på högst en procentenhet järnoxid i 
slaggen mot om det högsta respektive lägsta innehållet av järnoxid i syrgashyvelgranulat 
skulle ha använts. 
 
För att öka halten järnoxid i slaggen från 30% till 35% krävs 77 kg järnoxid/ton slagg, enligt 
ekvation 9. 
 

35,0
1000
300

=
+
+

xkgkg
xkgkg

         (9) 

Enligt medelanalyserna på hyvelgranulat, är järnoxidinnehållet 72%, vilket leder till att det 
behövs 107 kg syrgashyvelgranulat per ton för att nå den önskade halten järnoxid. 
Beräkningen visas i ekvation 10. 
 

kgkg 107
72,0

77
=         (10) 

Den genomsnittliga slaggmängden per charge antas vara 9 ton vilket teoretiskt sett ger en 
åtgång på 1000 kg hyvelgranulat per charge vid avrundning uppåt. 
 
Syrgashyvelgranulatet som användes i försöken hade enligt analysen en järnoxidhalt på 75,8 
%, det vill säga något högre än medelvärdet. Vid beräkning enligt ekvation 11 med den 
verkliga analysen erhålls en järnoxidhalt i slaggen på 35,4 % vilket kan anses motsvara de 
värden som eftersträvas. 
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5.3.3.2  Beräkningar av smälttid för tillsats 
Vid tillsats av järnoxidhaltigt material kommer tiden i ugnen förlängas då mer material finns 
att smälta. Några minuter extra tid i ugnen är dock acceptabelt i försökssyfte. 
 
Vid slutet av processen i ljusbågsugnen är effekten 60MW. Ett ton syrgashyvelgranulat består 
främst av FeO, Fe2O3 och metalliskt järn. Entalpin för uppvärmning från 298K till 1900K och 
smältning av ett ton av dessa olika järnföreningar har beräknats. Tabell 4visar resultaten av 
beräkningarna samt den tid som krävs i ugnen. Som ses i tabellen nedan så tar det mindre än 
en halv minut att värma upp och smälta ett ton 25ºC hyvelgranulat i ljusbågsugnen oberoende 
på proportionerna av FeO, Fe2O3 och metalliskt järn.  
 
Tabell 4. Entalpi och smält tid för olika järnföreningar från 298K till 1900K   
Järnförening Massa [kg] mol kJ/mol kJ sek
FeO 1000 13928 121 1680760 28
Fe2O3 1000 6266 219 1370050 23
Fe 1000 17921 79 1411968 24  
 
Om materialet endast ska smältas och ingen uppvärmning därefter behöver ske förminskas 
energiåtgången och därmed förkortas tiden i ugnen.   
 
 

 
Figur 22. Grytslagg från försöksserien. 
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5.4 Provtagning 
Tre olika slags slaggprover togs från alla fullskaleförsök, slagg från ugnen, slagg från grytan 
och slagg från golvet. Detta avsnitt beskriver hur de togs ut. 
 
Slaggproverna direkt från ugnen togs antingen med hjälp av en robot eller för hand med en 
provtagningsskopa. Anledningen till att två olika provtagningssätt användes var att det är 
bättre att låta en robot utsättas för riskerna med provtagning, men då det är en ogästvänlig 
miljö krävs ofta reparationer. När provtagningsroboten inte fungerade togs proverna manuellt.  
 
Slaggprov från grytan togs efter att slaggen fått svalna åtminstone ett dygn. Den slagg som 
vanligtvis brukar tippas i den aktuella rampen är ljus och grönaktig och skiljer sig tydligt mot 
den mörka försöksslaggen. Vissa av försökschargerna hade mycket vit kalk på sig. Därmed 
kunde kontaminerade bitar relativt lätt urskiljas och undvikas. I övrigt togs prov från olika 
fraktioner, olika ställen på slagghögen och slagg som varit i olika delar av grytan. Variationen 
i uttaget av slaggbitarna är till för att ge en representativ bild av slaggen i slaggrytan. 
 
När golvslaggen togs ut följde delar av slaggbädden med. Slaggbädden och försöksslaggen 
kunde särskiljas genom färgvariationen då försökslaggen var mörkare. Om endast en liten 
andel gammal slagg följde med utfördes provtagning på alla fraktioner, men om en stor andel 
följde med togs bara de större bitarna som kunde identifieras som försöksslaggen. 

5.4.1 Referensprover 
Eftersom den nya syrgasbrännaren kördes konstant under försöksuttagen var det inte möjligt 
att köra några referensprov helt och hållet enligt normal praxis. Därför togs slagg som 
tillverkats tidigare och användes som referens. På grund av detta fanns tyvärr inga 
referensprover uppdelade i grytslagg och golvslagg att tillgå. 
 
Referens 1, R1, består av ett slaggprov som medverkat i projektet "väder och vind" och har 
lagrats inomhus. Slaggen har både dolomit och kalk som slaggbildartillsats. Slaggen 
krossades, totalanalyserades och skaktestades.  
 
Referens 2, R2, har genomgått krossning och sortering i olika fraktioner. Dessa fraktioner låg 
utomhus på slaggtippen. En skopa från varje fraktion blandades. Den senaste lågkonjunkturen 
har inneburit en förskjutning i de stålsorter som producerats det senaste året (läs 2009). 
Förskjutningen i stålsorter har inneburit att ovanligt mycket slagg utan dolomittillsats 
producerats. Därför finns risk att slaggen har en hög kalkhalt och lägre MgO-halt än önskat. 
Alla fraktionerna blandades och krossades tillsammans för att få ett så homogent material som 
möjligt. Även på denna slagg utfördes skaktest och totalanalys. 
 
Två prover som togs ut våren 2006 med samma slaggbildartillsats som används i nuläget, 
1600 kg dolomit och 1900 kg kalk användes också som referens. Provnumren på dessa prover 
är 0604-1 och 0621-1, i denna rapport döpta till referens 3, respektive referens 4. Sedan 
provuttaget har slaggen, med storlek 0-4 mm, lagrats inomhus i plåtburkar. Totalanalyser som 
gjordes när de var nyuttagna kompletterades med järntitrering för att få reda på 
oxidationsgraden hos järnoxiden. Värdena på laktesten är tagna från en tidigare undersökning 
på dessa två slagger. 
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5.5 Analysmetoder 
Hur den utplockade slaggen förbereddes för de olika analysmetoderna förklaras i detta 
kapitel. 
 
Slaggen som plockats ut varierade väldigt mycket i storlek. Vissa bitar var endast någon 
centimeter stora medan vissa var över en decimeter i diameter. Ofta finns det en anledning till 
att slaggen sönderfaller i olika storlekar, det kan vara att kylningshastigheten eller 
sammansättningen varierar på olika ställen i slaggen. I tidigare undersökning har det 
framkommit att naturliga fraktioner av slagg har olika röntgenanalyser.1 För att få en 
representativ analys krossades alla prover vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Slaggen krossades ner under 4 mm. Från varje prov togs några av de största bitarna ut efter 
krossningen för att kunna studeras i svepelektronmikroskop. Alla analyser utfördes efter 
krossningen. För mer information se avsnitt 5.5.1-5.5.4 som kort beskriver de olika 
analysmetoderna. För utförligare beskrivning se bilaga 2. 

5.5.1 Totalanalys 
Ett representativt prov från de krossade proverna togs ut och maldes i en ringkvarn. Oftast 
gjordes en slaggsmälta genom som efter stelning analyserades i röntgenfluorescens. Om 
provet innehöll för mycket metalliskt Fe haltbestämdes provet med induktivt kopplat plasma, 
ICP. 
 
Järntitrering och för att bestämma oxidationsgrad av järnet och kol och svavel analyser 
utfördes också. 

5.5.2 SEM 
De stora bitarna (runt 4 mm) från proven göts in i epoxy. Först sattes proverna in i en 
vakuumkammare i cirka 20 minuter och lämnades sedan för att stelna i ett dygn. När epoxyn 
var hård slipades proven till dess att de ingjutna slaggbitarna hade slipats ner så att de fick en 
yta som kunde analyseras. Därefter grovslipades proven följt av polering. SEM-analyserna 
utfördes i en Jeol JSM-6460. 

5.5.3 XRD 
En jämn fördelning av storleksfördelningen av krossprodukten togs ut och maldes i en 
ringkvarn under 20 sekunder. Därefter kunde slaggproven packas i speciella provkoppar och 
sedan analyseras. Instrumentet som användes var en Siemens D5000 röntgen diffraktometer, 
utrustad med koppar Kα strålning. 

5.5.4 Laktest 
Skaklakningen utfördes på material där 95% är mellan 0 och 4 mm. Skaktestet tog ett dygn 
och utfördes på L/S 10. För kolonntestet togs nytt material ut då materialet i denna lakning 
ska vara från 0 till 10 mm. Materialet krossades till den önskade storleken i en käftkross. Tre 
provuttag utfördes, L/S 0,1, L/S 2 och L/S 10.
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6 Resultat 
Resultaten från ugnsproven innan försöken samt resultaten av de olika försöken ses här. 
Samband mellan resultat från de olika analysmetoderna visas. 

6.1 Inledande provtagning 
Här presenteras resultaten från totalanalysen av de ugnsprov som togs innan 
fullskaleförsöken påbörjades. 

6.1.1 Ugnsprovtagning utan ny syrgasbrännare 
I ugnsproverna i kampanjen varierade halten järnoxid mellan 13,9 % och 27 % vilket visas i 
bilaga 3. Proverna är till för att visa variation i järnoxidhalten mellan det första slaggprovet 
(taget tillsammans med stålprov 1) och slaggprovet strax innan tappning. Medelvärdet på 
järnoxidhalten var 20 %. Några statistiska skillnader mellan järnoxidhalten i prov 1 och prov 
2 går ej att se då endast 4 charger har två godkända ugnsprov vardera och av dessa har 50 % 
högre järnoxid halt i första provet medan resterande prov har högre halt i andra provet.  
 
Om metalliskt järn tas med i beräkningen är medelhalten järnoxid 22,3 %. Mängden 
metalliskt järn varierar mellan 1,35 % och 3,86 %, med ett medelvärdet på 2,4 %. 
 
Inga samband mellan järnoxidhalten och parametrarna syrgas, skumkol och energi hittades i 
denna kampanj. Att inget samband mellan dessa parametrar har hittats betyder inte att det inte 
finns något samband, då bruset i processen är stort. 

6.1.2 Ugnsprovtagning med ny syrgasbrännare 
De järnoxidvärden som diskuteras här har metalliskt järn inräknat, för dessa värden se bilaga 
2. Efter installationen av syrgasbrännaren var medelvärdet på järnoxid för alla slaggprov från 
ugnen 27,4 %. Det innebär en ökning från de föregående ugnsprovtagningarna med 5,1 
procentenheter. Variationen är dock stor och sträcker sig mellan 16,2 % till 39,1 % järnoxid. 
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6.2 Fullskaleförsök 
Resultaten från fullskaleförsöken samt referensproverna presenteras uppdelat efter 
analysmetod. 

6.2.1 Allmänna observationer 
Vid samma tidpunkt som syrgasförsöken påbörjades märktes en förändring av slaggens 
egenskaper i allmänhet. Färgen ändrades och blev betydligt mörkare, slaggen blev även 
tyngre och hårdare. Dessutom var grytslaggen mer kompakt än tidigare. 
 

 
 
Figur 23. Jämförelse mellan den mörka försöksslaggen (till vänster i bilden) och den ljusare äldre 
ljusbågsugnsslaggen. 
 
När slaggen krossades i samband med provberedning märktes också att slaggen som kom från 
slaggrytan var mer svårkrossad än slaggen från golvet.  
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6.2.2 Resultat totalanalyser 
Totalanalyser för alla element visas i bilaga 3. Tabell 5 visar en sammanställning av 
analyserna för några av de viktigaste elementen i gryt- och golvslaggen, för analyser av 
tillhörande ugnsprov se bilaga 3. Observera att i tabell 5 inkluderas inte metalliskt järn i 
begreppet järnoxid. Prov 21K saknas i samtliga resultat då denna slagg tippades över fel ramp 
och provmaterialet från grytan gick förlorat. Inga samband har kunnat hittas mellan halten 
Cr2O3, MgO, MnO och någon oxidationsform av järn. Chargerna som tagits ut medan 
syrgasbrännaren var inställd på en högre nivå syrgas har de högsta halterna järnoxid och 
Cr2O3. Bland de andra oxiderna märktes inget sådant samband.  
 
Relativt stora variationer av halterna av olika element ses mellan de olika chargerna. 
Kalkchargen N8204 med proverna 7D, 8D och D, har den högsta halten CaO med upp till 
38,8%. I övriga prov varierar CaO-halten mellan 27,8 och 37,7%. Halten Cr2O3 sträcker sig 
från 2,7 till 8,6 %, MgO är lägst i kalkchargen med 5,4 % och ligger mellan 6,3 och 11,4 % i 
övriga prov medan MnO varierar från 5,0 till 7,9 %. 
 
Ingen ytterligare inverkan från materialtillsats eller extra syrgasinblåsning genom lansen kan 
ses då järnoxidhalten inom dessa försök ligger inom försöksseriens normala variation. Efter 
installation av den nya syrgasbrännaren är dock järnoxidnivån högre generellt sett jämfört 
med tidigare. 
 
Tabell 5. Analyser på de mest relevanta ämnena 
Prov Fe met FeO Fe2O3 Järnoxid Cr2O3 MgO MnO CaO
namn vikt% vikt% vikt% vikt% vikt% vikt% vikt% vikt%
1A 3,7 20,4 5,1 25,5 5,0 8,8 5,8 31,4
2A 2,9 15,5 14,7 30,2 5,1 8,5 6,2 29,8
3B 0,3 20,6 11,2 31,8 8,6 7,9 5,9 27,8
4B 0,5 15,8 18,0 33,8 8,0 7,2 6,2 29,2
5C 2,5 29,7 8,4 38,1 3,7 7,0 7,9 26,2
6C 1,6 18,5 20,2 38,7 4,0 6,7 7,6 28,1
7D 3,9 14,4 8,9 23,3 4,2 5,4 5,7 38,8
8D 1,9 11,6 13,0 24,6 3,9 5,8 6,7 37,0
9E 2,8 17,0 7,0 24,0 3,9 7,8 6,4 34,1
10E 1,6 14,7 10,7 25,4 3,9 8,0 6,4 34,5
11F 2,0 20,5 0,5 21,0 5,4 9,6 5,2 34,3
12F 2,5 19,2 1,7 20,8 4,2 9,5 5,1 33,8
13G 2,2 22,3 8,8 31,1 3,4 6,3 6,4 36,7
14G 1,8 13,3 11,1 24,4 3,5 6,9 6,6 36,4
15H 2,7 11,2 6,7 17,9 3,8 9,0 6,0 36,7
16H 2,5 13,7 4,6 18,2 3,7 9,1 6,1 37,6
17I 6,0 21,7 6,3 28,0 3,3 6,7 5,7 34,9
18I 1,9 16,4 11,9 28,2 3,4 7,9 5,9 36,4
19J 5,0 13,7 1,3 15,0 3,5 10,6 6,2 37,7
20J 3,7 8,1 14,6 22,7 2,2 13,1 5,0 33,7
22K 4,2 10,8 7,4 18,1 3,5 11,4 6,2 36,3
R1 2,0 20,4 2,4 22,8 3,2 10,4 4,7 33,8
R2 2,5 18,3 8,1 26,3 3,4 8,1 5,6 32,9
R3 4,9 15,5 4 19,5 2,7 11,2 5,6 32,8
R4 3 13,7 9,3 23,0 3,0 9,6 5,9 32,6  
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Slagg från Ovako Bar AB i Smedjebacken analyserades och järntitrerades parallellt. Inga 
större skillnader mellan dessa analyser och analyserna på försöksslaggerna kunde upptäckas. 
Slaggen från Smedjebacken hade analysmässigt kunnat vara en försöksslagg. 
 
En överskådlig bild över sammansättningen av CaO, MgO och SiO2 i de olika proverna ses i 
figur 24, som utgör nedre delen av det ternära fasdiagrammet CaO-MgO-SiO2 som ses i figur 
6. Referensproverna är markerade med gröna ringar medan de andra proverna är röda 
plustecken. De blå trianglarna representerar slagg från Smedjebacken. Här ses tydligt att 
försökschargerna i viss mån har förflyttats bort från sammansättningen av referensproverna 
och Smedjebackens slagg och in i CaO-området, vilket inte var avsikten. 
 
 

 

SiO2 

Figur 24. Sammansättningen av olika slagger plottad i trefasdiagramet CaO-MgO-SiO2  
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Som ses i tabell 5 och förtydligas i figur 25 har slaggen som hamnat på golvet den högsta 
halten järnoxid. Figur 26 föreställer de olika slaggproverna plottade mot varandra chargevis. 
Slaggen från ugnsprovtagningen har den lägsta halten järnoxid och grytslaggen har en halt 
däremellan. I de flesta charger är det få procentenheter som skiljer sig mellan slaggen från 
grytan och golvet. Bortsett från ugnsproven så är den lägsta halten järnoxid 15 % medan den 
högsta är 38,7 %. Det kan ses en tendens till sjunkande halt järnoxid ju senare i 
försökskampanjen försöket skedde vilket sker samtidigt som syrgasmängden in i ugnen 
minskar.  

 
Figur 25. Järnoxidhalten i de olika försöken 
 
Om metalliskt järn räknas in så är resultaten mindre entydiga vilket ses i figur 26. Ugnsproven 
har fortfarande den lägsta halten och flera golvprov har en högre halt än sina respektive 
grytprov. Samma nedåtgående trend som i figur 25 kan ses även i figur 26. Den lägsta halten 
är 20 % och den högsta 40,6 %. 

 
Figur 26. Järnoxidhalt med metalliskt järn inräknat i de olika försöken 
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Om likartade plottar görs för två - och trevärt järn ses några viktiga skillnader mellan 
slaggproverna. Figur 27 visar att slaggen som hamnar i slaggrytan har den högsta FeO-halten 
och ugnsproverna har den lägsta. Återigen bortsett från ugnsproven varierar halten FeO från 
8,1 till 29,7 %. 
 

 
Figur 27. FeO-halten plottad mot de olika slaggproven i försökschargerna 
 
När det gäller trevärt järn så har golvslaggen en högre halt än grytslaggen och ugnsproverna 
vilket visas i figur 28. Grytslaggen har generellt lägst halt Fe2O3. Ugnsprovernas Fe2O3-halt 
varierar mycket, oftast ligger halten mellan den för golv- och grytprovet. Golv- och 
grytslaggen har Fe2O3-halter som varierar mellan 0,5 och 20,2 %. 
 

 
Figur 28. Fe2O3 plottad mot de olika slaggproven i försökschargerna 
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Ett liknande diagram gjordes för metalliskt Fe och där syntes att golvslaggen har en lägre halt 
än grytslaggen och ugnsproverna. Ugnsproverna verkar ha den högsta halten metalliskt Fe. I 
gryt- och golvslaggen varierar halten metalliskt Fe mellan 0,3 och 6 %. Ugnsprovens analyser 
varierar mellan 3 och 8 % metalliskt Fe, vilket är betydligt högre än ugnsprover tagna utan 
syrgasbrännaren. 
 
I bilaga 3 ses resultatet av totalanalysen för två prov (nr 7) som är tagna från samma gryta. 
Proverna är tagna från olika hinkar efter krossning. Små skillnader i halterna (i enstaka fall 
upp till 3 viktprocent) kan utläsas mellan de båda proven. 

6.2.2.1 Notering totalanalyser 
I trefasdiagrammet är det inte CaO-halterna som är ovanligt höga hos slaggproven som är 
inom CaO-området, det beror mer på en kombination av normala CaO-halter och lite lägre 
MgO- och SiO2-halter. 
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6.2.3 Reslultat XRD 
I bilaga 4 finns alla diffraktogram som gjordes, både på försöksslaggen och referensproverna. 
 
Enligt diffraktogrammen förekommer fem eller sex olika mineral i de olika proverna; wustit 
(FeO ss), larnit (β-Ca2SiO4), spinell och/eller hematit (MgCr2O4 och/eller Fe2O3), 
brownmillerit (Ca2(Al,Fe)2O5) och mayenit (Ca12Al14O33). Då MgCr2O4 och Fe2O3 delar 
samma frekvens går det inte att avgöra vilken av dessa föreningar som förekommer endast 
genom att studera diffraktogrammen. FeO och larnit är de enda föreningar som hittas i alla 
prover. Alla diffraktogram har toppar som mer eller mindre passar in på olika kalcium-
aluminiumföreningar, dessa är ej markerade i figuren. 
 
Diffraktogrammet i figur 29 föreställer några grytprover. Difraktogrammet för kalkslaggen 
7D visar en stor topp alldeles i början av diagrammet. Denna har inte kunnat identifieras, men 
dess höjd och distinkta karaktär tyder på ett rent kristallint ämne. Toppen finns inte i 
golvslaggen från samma charge. 7D skiljer sig från övriga diagram i denna figur på ett sätt 
till, den har passande toppar för brownmillerit.  
 
Prov 1A, 3B och 9E innehåller förutom FeO och larnit även MgCr2O4 och/eller Fe2O3. 3B och 
även 4B i figur 30 är de proverna som har tydligast toppar och högst intensitet för MgCr2O4 
och/eller Fe2O3. 

 
Figur 29. Diffraktogram över prov från grytan med provnummer 1A, 3B, 5C, 7D och 9E 
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Alla diffraktogram ser liknande ut som de i figur 29 därför ger här endast en sammanställning 
över de faser som hittats i diffraktogrammen. Sammanställningen över faserna ses i tabell 6. 
Diffraktogrammen för golvslaggen och grytslaggen från samma charge liknar varandra och de 
båda slaggerna innehåller ofta samma sorts faser. För övrigt visar diffraktogrammet för 17I 
samma oidentifierbara topp som i 7D fast med betydligt lägre intensitet.  
 
Tabell 6. Sammanställning över faserna funna i diffraktogrammen där x  
markerar att fasen finns. 
Prov nr FeO (ss) Larnit Spinell Brownmillerit Mayenit
1A x x x
2A x x x
3B x x x
4B x x x
5C x x
6C x x
7D x x x
8D x x x x
9E x x x x
10E x x x
11F x x x
12F x x x
13G x x x
14G x x x
15H x x x
16H x x x
17I x x x
18I x x x x
19J x x
20J x x
22K x x
R1 x x x
R2 x x
R3 x x
R4 x x x x  
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I diffraktogrammen ses att topparna för den fasta lösningen med FeO och även larnit i viss 
utsträckning förskjuts längs x-axeln beroende på vilken charge de kommer ifrån. För att få en 
klarare bild visar tabell 7 siffervärden på en utvald FeO- och larnittopp. FeO-toppen varierar 
från 41,6 till 42,3 medan larniten finns mellan 32,5 och 32,7 på 2-theta skalan. 
 
Larnit-topparna förskjuts ofta åt samma håll som FeO (med några undantag) men inte i 
samma grad.  
 
Tabell 7. Proverna med värden på en FeO-topp och en larnit-topp 
Provnr 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8D
FeO    [2-theta] 41,9 42,0 42,0 41,9 41,6 41,8 41,8 41,7
Larnit [2-theta] 32,7 32,7 32,7 32,7 32,6 32,7 32,7 32,6
Provnr 9E 10E 11F 12F 13G 14G 15H 16H
FeO    [2-theta] 41,7 41,9 42,1 42,1 41,8 41,7 42,1 42,0
Larnit [2-theta] 32,6 32,7 32,6 32,7 32,8 32,6 32,7 32,6
Provnr 17I 18I 19J 20J R1 R2 R3 R4
FeO    [2-theta] 41,9 42,1 42,2 42,3 42,3 41,9 42,1 42,1
Larnit [2-theta] 32,7 32,6 32,7 32,6 32,8 32,5 32,6 32,7
 

6.2.3.1 Notering XRD-resultat 
Skalan för intensiteten skiljer sig mellan de olika figurerna och därför kan intensiteten av 
kurvor från olika diagram inte jämföras. 
 
Vid avläsningen av toppens position på 2-theta skalan kan små värdefel förekomma.  
 
Den fasta lösningen består som bekant inte endast av FeO. De fasta lösningarna har samma 
avstånd mellan sina toppar men ligger på olika frekvenser. FeO valdes då dess våglängder 
passar bäst in på diffraktogrammen. Vid jämförelse av toppen i tabell så har FeO en våglängd 
på 41,9 medan MnO har våglängd på 40,5 och MgO på 42,9 i 2-theta skalan. Beroende på 
vilka ämnen den fasta lösningen består av förskjuts topparna åt olika håll. 
 
På liknande sätt som de olika fasta lösningarna kan andra spineller än MgCr2O4 passa in på 
samma toppar. 
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6.2.4 Resultat SEM 
Sexton av proverna, inklusive referensprov, analyserades i svepelektronmikroskop. Alla 
analyser finns i bilaga 5, notera att punktanalyserna visas i atomprocent och inte i 
viktsprocent. Punktanalyserna som gjorts är tyvärr inte korrekta på grund av 
utrustningsproblem. I punktanalyserna ses tydligt att syrehalten och kalciumhalten i 
slaggproven inte kan stämma.  
 
Syrehalten är för låg, mellan 9 och 30 atomprocent. Kalciumhalten däremot är för hög, till 
exempel ses att Ca2SiO4 som empiriskt har Ca/Si-förhållande 2 har i punktanalysen ett Ca/Si-
förhållande över 5. Andra referensprov analyserades och även de fick fel i sina analyser. 
Analysfelen gör att även de andra analyserna är tveksamma, därför kan slaggproverna endast 
jämföras sinsemellan där samma felkälla förekommer. Det bör poängteras att även denna 
jämförelse är osäker. 
 
De faser som hittas är fast lösning, kalciumsilikat, kalciumaluminat, spineller och 
metalldroppar. Alla faser förutom metalldropparna visas i figur 30 som föreställer slaggprov 
4B. Nummer 1 i bilden är en fast lösning, nummer 2 en spinell, nummer 3 är kalciumsilikat 
och punkt nummer 4 är kalciumaluminat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30. SEM-bild av slaggprov 4B 
 
Alla bilder som togs ser likartade ut bortsett från en bild på prov 1A där ett område med 
annorlunda struktur hittades. Generellt sett är faserna grövre i grytslaggen än i golvslaggen. 
Halterna järnoxid i de fasta lösningarna varierar mellan de olika proverna men även inom 
samma prov i olika fasta lösningar. Krom hittas i alla faser varav spinellerna har högst 
kromhalt. 3-14 atomprocent krom hittas i kalciumaluminaterna. 
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På de flesta slaggprov togs punktanalyser endast på ett område per slaggbit. På vissa prov togs 
punktanalyser från olika slaggbitar. Vid en jämförelse av dessa är halterna relativt lika, en 
liten skillnad finns i FeO/MgO-förhållandet mellan de olika bitarna.  
 
Medelvärdena av alla punktanalyser från de fasta lösningarna i ett prov räknades om till vikt 
som oxider. Förhållandet mellan oxiderna ses i tabell 8 som även visar i vilka prov spineller 
hittades. Enligt punktanalyserna består spinellerna främst av FeCr2O4, men även MnCr2O4 
och MgCr2O4. Det är stora variationer i förhållandet mellan FeO/MgO i de olika slaggproven. 
Då dessa förhållanden bygger på de osäkra punktanalyserna är värdet på förhållandena inte 
säkra.  
 
Alla värdena på FeO/MgO-förhållandet ligger högt över det förhållande på 1 som siktades på. 
Men som tidigare nämnts är värdena osäkra och kan bara jämföras sinsemellan. 
 
Tabell 8. Medelvärdet på förhållandet mellan olika ämnen i de fasta lösningarna 

Provnamn FeO/MgO FeO/MnO MgO/MnO Spinell
1A 14,1 3,5 0,25
2A 8,2 3,0 0,37
3B 14,1 5,0 0,36 ja
4B 25,7 4,7 0,18 ja
5C 34,0 3,8 0,11
6C 22,3 4,6 0,21 ja
7D 10,5 2,3 0,23
8D 3,6 4,4 1,24
9E 15,4 3,2 0,21

10E 21,6 3,2 0,15
13G 27,7 3,7 0,13
14G 11,7 3,0 0,26
19J 5,7 2,0 0,35
20J 4,2 2,4 0,58
R1 8,5 4,1 0,48
R4 6,4 2,8 0,44 ja  
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När mängden FeO i den fasta lösningen jämförs med FeO från totalanalysen, se figur 31, ses 
ett samband. Om slaggen har en hög halt FeO hittas mycket FeO i de fasta lösningarna. 
Likartade diagram gjordes för Fe2O3, MgO och MnO men inget samband syntes. 
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Figur 31. Jämförelse mellan halten FeO i den fasta lösningen och enligt totalanalysen. 
 
Om jämförelse sker mellan förhållandet FeO/MgO i den fasta lösningen mot FeO/MgO från 
totalanalysen (visas i figur 32) ses sambandet ännu tydligare. Likartade plottar gjordes för 
FeO/MnO och MgO/MnO, även dessa visar på samband mellan totalanalysen och analysen 
hos den fasta lösningen. 
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Figur 32. Jämförelse mellan förhållandet mellan FeO/MgO i den fasta lösningen och enligt totalanalysen. 
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Figur 33 visar ett diagram där förhållandet MgO/MnO från punktanalyserna plottats mot FeO-
toppens placering från tabell 6. Ett samband kan ses då ju högre MgO/MnO-förhållandet är i 
de fasta lösningarna ju högre värde på 2-theta finns motsvarande topp.  
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Figur 33. Samband mellan SEM-data och XRD-data gällande förhållandet mellan MgO och MnO 

6.2.4.1 Notering SEM-resultat 
Halterna i punktanalyserna stämmer varken överens med tidigare SEM-mikroskoperingar, 
totalanalyser, fasers sammansättning och XRD. För mer information se diskussionen. 
 
Inga slutsatser baserade på absolutvärderna på punktanalyser bör dras, endast tendenser kan 
ses. 
 
Vissa prover, speciellt prov 10E är kontaminerade av kollim och har därför högre kolhalter än 
de andra proven. 
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6.2.5 Resultat lakning 
I tabell 9 nedan visas hur stor lakningen av krom är för de olika proven. För övriga lakresultat 
på andra ämnen se bilaga 6. Begreppet lakbarhet har införts för att kunna jämföra 
kromlakningen från prover med olika kromhalter. Lakbarheten är definierad som mg/kg 
utlakad krom dividerat med g/kg krom i slaggen, vilket ger ett värde på hur stor andel av 
krominnehållet som lakats. Då lakbarheten är definierad på ett sådant sätt finns bara värden 
för de prover vars kromlakning kan detekteras. 
 
Slaggproven kan delas in i tre olika skalor av kromlakning. De flesta proven lakar under 
detektionsgränsen 0,04 mg/kg, sedan finns de som lakar mindre än 0,5 mg/kg och de som 
lakar mer än 1,0 mg/kg. Det är första gången ljusbågsugnsslaggen i Hofors har haft 
kromlakningsvärden under detektionsgräns. Överlag har försöksslaggerna bra 
kromlakningvärden. 
 
Inget kan sägas om golvslagg eller grytslagg lakar mest då 2 grytprov lakar mer än sina 
golvprov och 3 golvprov lakar mer än tillhörande grytprov. 
 
Två prover med olika utfall i skaklakningen testades i kolonnlaktestet för att få en 
referensnivå jämförbar med olika typer av gränsvärden. Kolonnlakvärdena är lägre än de för 
skaklakning. Vid kolonnlakning är lakning under 0,5 mg/kg EUs gräns för inert avfall 
(mottagningskriterier för deponier).   
Tabell 9. Lakdata för slaggproverna.  
Provnamn Skaktest L/S 10 Lakbarhet Kolonntest L/S 10

 Cr [mg/kg] Cr [mg/kg]
1A <0,04
2A <0,04
3B 0,13 0,002 <0,04
4B 1,06 0,019
5C 1,63 0,064 <0,04
6C 0,17 0,006
7D <0,04
8D 0,13 0,005
9E <0,04
10E <0,04
11F <0,04
12F <0,04
13G <0,04
14G 1,01 0,042

15H <0,04
16H <0,04
17I 0,34 0,015
18I <0,04
19J <0,04
20J <0,04
22K <0,04
R1 0,17 0,008
R2 1,39 0,060
R3 0,06 0,003 0,02
R4 1,28 0,062 0,15  
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Figur 34 visar ett linjärt samband mellan kromlakning och lakbarhet. I figuren är även 
referensproverna inlagda. Sambandet innebär att i prov som lakar mer krom så lakas även en 
större andel krom ut. Figur 35 stödjer denna teori. 
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Figur 34. Kromlakning mot lakbarhet 
 
Inget samband mellan kromhalt i slaggen och kromlakning finns, vilket visas av figur 35. 
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Figur 35. Kromlakning plottad mot krominnehåll i slaggen 
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Nedan visas figur 36 som föreställer kromlakning mot järnoxidhalten i slagg. Liknande 
diagram har gjorts för alla former av järnoxid och inget tydligt samband kan ses mellan 
kromlakning och någon oxidationsgrad av järn. 
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Figur 36.  Kromlakning plottad mot järnoxidhalt i slaggen. 
 
Alla slaggprov som lakar (exkluderat referensproverna) ligger inom området för primär 
kärnbildning av CaO medan prover som inte lakar är utspridda och finns både i MgO- och 
CaO-området. För spridningen av referensproverna se avsnitt 6.2.2 bild 24. 
 
Då målet är att studera och stabilisera fasta lösningar baserade på MgO gjordes 
undersökningar utan de slagger som låg längst in i CaO-området. Inte heller då syntes några 
samband mellan järnoxidhalt och kromlakning. 

6.2.5.1  Notering lakresultat 
Skakanalyserna på R3 och R4 är gjorda tidigare och genom att först ta ut L/S 2 och sedan L/S 
8 och kombinera dessa till L/S 10. Vid samma tidpunkt analyserades de vid ett annat 
laboratorium som kom fram till ungefär samma värden. De värden som används är tagna från 
Ovakos laboratorium. 
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7 Diskussion 
Alla olika resultat, iakttagelser och felkällor diskuteras. Resultaten försöks sammankopplas 
och förklaras med teorierna som presenteras tidigare i rapporten. 
 
Med de olika undersökningarna hoppades ett samband mellan halten järnoxid och 
kromlakning kunna ses. Järnoxid stabiliserar upp de krominnehållande fasta lösningarna med 
MgO och på så vis förhindras lakning. Enligt termodynamiska beräkningar är det främst FeO 
som kan lösas in i fast lösning.  
 
För att tillräckligt mycket FeO ska hinna lösa in sig i den fasta lösningen har 
stelningshastigheten betydelse. Så länge det finns smält slagg kvar har FeO lätt att gå in i den 
fasta lösningen. Om stelningen av slaggen sker snabbt borde den fasta lösningen innehålla 
mindre FeO. Enligt de termodynamiska beräkningarna i avsnitt 3.2.2 innebär en högre halt 
FeO i slaggen att FeO löser in sig snabbare i den fasta lösningen och därmed borde 
stelningshastigheten bli mindre viktig med ökande FeO halt. För att testa denna teori togs 
slaggprov från samma charge både från slaggrytan och golvet. Slagg som hamnar på golvet 
stelnar snabbare än slaggen från grytan. 
 
Fasta lösningar baserade på MgO och spineller är de enda faser som tros kunna innehålla 
krom utan att kromlakning sker. Om spineller bildas från de fasta lösningarna kan de ta en del 
FeO från de fasta lösningarna och möjliggöra att de fasta lösningarna har lättare att lösa upp 
sig och laka krom de med. Om inte allt krom binds antingen i spineller eller i fast lösning kan 
kromet gå in i andra mer vattenlösliga faser. 
 
Vid ett högt CaO/MgO-förhållande finns risken att primärkristallisationen sker med en fast 
lösning av CaO istället för MgO. Enligt termodynamiska beräkningar krävs högre CaO/MgO-
förhållande för att primärkristalllisation med CaO ske ske ju högre halt FeO slaggen har. Om 
CaO är den första fas att bildas finns det möjlighet för krom att bilda en fast lösning med CaO 
istället. Fast lösning med CaO är mer vattenlöslig än fast lösning med MgO och kan därmed 
bidra till förhöjd kromlakning. 
 
De flesta resultat som skulle kunna bekräfta eller motsäga teorierna bygger på 
punktanalyserna från SEM. Då punktanalyserna är osäkra går det inte att dra några egentliga 
slutsatser. Värdena på punktanalyserna är definitivt fel men om tendenserna stämmer kan 
ändå inget samband mellan FeO/MgO-förhållandet i fast lösning och kromlakning ses. Alla 
prov av försöksslaggen som lakar ligger inom primär kristallisation av CaO vilket kan vara en 
av förklaringarna till lakningen av krom. För att bättre få detta förklarat och andra intressanta 
slutsatser se resterande del av diskussionen. 
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7.1  Försöksutförande och provtagning 
Försöksutförandet fungerade bra, endast en gång blev slaggen feltippad. Variationerna i 
ugnskörningen kan i stort sett antas vara försumbara. Det enda felet med försöken är att 
syrgasbrännaren installerades innan referensprov hunnit tas på samma sätt som de andra 
slaggproverna. Med kunskap om när den nya syrgasbrännaren skulle bli installerad kunde 
försöken ha påbörjats tidigare och på så vis skulle referensprov från både golvslagg och 
grytslagg ha erhållits.  
 
Fler referensprov med analyser på de olika formerna av järnoxid hade även kunnat hjälpa 
övriga undersökningar. Under de förutsättningar som existerade är referensproverna bra då en 
spridning både i lakning och i totalanalyserna kan ses. 
 
Även om de kontaminerade bitarna undveks vid provtagning så har troligen lite föroreningar 
sluppit med, främst extra kalk. Det borde dock inte ha en stor inverkan på totalanalysen då en 
sådan liten del extra kalk kommer med. Lakanalysen kan påverkas genom extra lakning av 
kalk, men då fokus ligger på krom är kalklakningen i stort sett ointressant. 
 
Analyserna på golv- och grytslaggen ligger så pass nära varandra att kontaminering av 
golvslaggen med gammal slagg kan uteslutas som inflytelserik felkälla. Om gammal slagg 
kommit med under provtagningen är mängden så liten att den inte antas påverka analyserna. 
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7.2 Totalanalyser 
Först diskuteras resultaten från ugnsprovtagningen innan försöksserien påbörjades, de 
resterande kapitlen redogör för fullskaleförsöken. 

7.2.1 Ugnsprovtagning innan försök     
Genom att jämföra ugnsprovtagningskampanjerna ses att den nya syrgasbrännaren ger en 
högre halt järnoxid. Att en syrgasbrännare påverkar halten järnoxid visar att syrgas är en 
inflytelserik parameter, även om inget direkt samband kan ses mellan mängden syrgas och 
halten järnoxid. 
 
Förutom syrgas påverkar givetvis skumkol och energi in i ljusbågsugnen järnoxidhalten men 
bruset i processen är för stort för att någon korrelation mellan dessa parametrar skall kunna 
ses. 

7.2.2 Halt järnoxid i olika typer av slaggprov   
En nackdel med de försök som gjorts tidigare är att järnets oxidationgrad oftast inte tagits 
med i totalanalysen. Därför finns ingen statistik på om (till exempel) halten FeO ökat i 
försöken, eller om den minskat. 
  
Tidigare teorier som gick ut på att ugnsproverna är mer oxiderade för att slaggen i 
ljusbågsugnen reduceras efter att proverna tagits. Dessa teorier visar sig inte stämma då 
proverna från ugnen innehåller mindre järnoxid än golv- och grytslaggen. Anledningen till 
detta kan vara oxidationsgraden (som beskrivs i senare stycken) eller den nya 
syrgasbrännaren. Ugnsproven är som förväntat de slaggprov som varierar mest i sin 
sammansättning. Då endast en liten del av slaggen tas från ett enda ställe i ugnen är dessa 
prov inte lika homogena som de andra slaggproven. 
 
Som visas i resultaten innehåller ugnsproven efter installation av syrgasbrännaren mer 
metalliskt Fe (även i de andra slaggproven märks samma tendens). Den lägsta halten av 
metalliskt Fe i ugnsproven är bara snäppet lägre än den tidigare högsta halten. Inget samband 
med någon annan oxidationsgrad av järn hittas. Ökad halt metalliskt Fe skulle kunna förklaras 
av att syrgasbrännaren ger extra mycket omrörning av slaggen som dels leder till att slaggen 
homogeniseras lättare men även att mer järndroppar rörs upp från stålbadet. 
 
Fe2O3-halten är högre i den slagg som hamnat på golvet än den som hamnar i grytan. Detta 
kan bero på att slaggen på golvet har en större yta i förhållande till volymen jämfört med 
grytslaggen. En större yta ger mer kontakt med luften och därmed kan syre reagera med FeO i 
slaggen som oxideras till Fe2O3. En annan anledning kan vara att i grytan hinner slaggen 
fortsätta reduceras av kol en längre stund än golvslaggen.  
 
Om någon av ovanstående teorier stämmer kan det även förklara varför golvslaggen har en 
något högre viktsprocent järnoxid än grytslaggen. Samma mängd järn väger mer ju fler 
syreatomer den binder till sig och ger därmed en högre procenthalt i analyser. 
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7.2.3 Variationer av övriga halter i prov 
Dubbelprovet av prov 7 visar att provtagningen är viktig då små skillnader i sammansättning 
kan ses mellan de olika proverna. Provtagningen påverkar totalanalysen mer än den påverkar 
skaktestet, vilket kan bero på att en större mängd används i skaktestet. En större provmängd 
ger bättre spridning mellan de olika variationerna i slaggen och gör därmed att den blir mer 
homogen. Att skillnader kan utläsas i totalanalysen av dubbelprovet innebär att skillnaderna 
mellan halterna av olika ämnen (förutom de olika oxidationsgraderna av järn) mellan 
golvslagg och grytslagg kan bero på provuttaget. 
 
En sänkning av MgO-halten märktes i och med installationen av den nya brännaren. Genom 
att höja halten järnoxid blir slaggen ”utspädd” och de andra ämnena får därmed automatiskt 
en lägre halt. Utspädningseffekten förklarar inte varför MgO-halten har sänks mer än halterna 
av andra ämnen. I efterhand har det framkommit att det fanns problem med dolomittillsatsen 
under försöksperioden. Därmed kan de låga MgO-halterna få en förklaring. 
 
Som förväntat innehåller chargen utan dolomittillsats mindre MgO och mer CaO än de andra 
chargerna. 

7.2.4 Processparametrars inverkan 
Tillsatsförsöken och extra syrgasblåsning från slaggluckan visade ingen ytterligare effekt på 
järnoxidhalten då dessa försök ligger inom seriens normala variation. För att se om det går att 
få upp halten järnoxid på dessa sätt måste fler försök göras för att statistiskt kunna mäta om 
de har någon inverkan. 
 
En anledning till att syre från syrgaslansarna inte ökar halten järnoxid kan givetvis vara att 
andra parametrar motverkar syrets inverkan och att variationerna i syreinblåsningen inte är 
tillräckligt stora för att märkas i processbruset.  
 
Det är lite underligt att syrgasblåsningen från den nya syrgasbrännaren ger en effekt på 
järnoxidhalten när inte syrgasen från syrgaslansen gör det. Troligen kan det bero på 
effektiviteten. Den nya brännaren blåser in så mycket syrgas att oxidationsreaktionerna som 
sker avger så mycket värme att processtiden i ljusbågsugnen sänks med ett tiotal minuter. 
  
Det finns inget värde på hur mycket syrgas som brännaren blåser in men nivån av syrgas har 
varierat under experimenten. Följande samband mellan nivån av syrgas kan dras, när den nya 
syrgasbrännaren blåste in mest syrgas var järnoxidhalten högst och vid sänkning av 
blåsningen sänktes även järnoxidhalten. 
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7.2.5 Primär kristallisation 
I det ternära fasdiagrammet CaO-MgO-SiO2 figur 24 ligger många av slaggerna inom 
området för primärkristallisation av CaO. De termodynamiska beräkningarna visar att det 
krävs högre CaO/MgO-förhållande för att kärnbilda CaO när FeO-halten ökar. Därför är det 
möjligt att några av slaggproven har primär kristallisation av MgO även om deras 
sammansättning av CaO, MgO och SiO2 visar att de borde bilda CaO först.  
 
När dessa diagram studeras ska även hänsyn tas till att diagrammet bara beskriver tre av alla 
ämnen som ingår i slagg. Förutom FeO finns det många andra ämnen som också kan inverka 
på primärkristallisationen. Att fler ämnen finns i slaggen än vad som beskrivs i diagrammet 
gör att diagrammet bara ger en antydan på hur stelningsförloppet kan se ut.  
 
Alla referensslagger ligger inom området för kärnbildning av MgO. Det var förväntat att 
försöksslaggerna skulle hamna på ungefär samma ställe då den största skillnaden mellan 
referenserna och försöken är halten järnoxid. Järnoxiden påverkar inte var i diagrammet 
punkterna hamnar. 
 
Förminskningen av CaO-området vid tillsats av FeO i de termodynamiska beräkningarna 
stämmer med de undersökningar som visar att fasta lösningar med MgO har lättare att bildas 
än fasta lösningar med CaO när FeO finns närvarande. 
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7.3 XRD 
De olika faserna som hittades under XRD-analysen diskuteras djupare tillsammans med 
felkällorna för denna analysmetod. 

7.3.1 De olika faserna 
Alla diffraktogram har samma struktur och borde därmed innehålla samma faser. Det som 
skiljer mellan slaggproven är mängden av de olika faserna. I alla slagger hittas fast lösning 
och larnit. Dessa två faser är de som tydligast stämmer in på topparna och kan med säkerhet 
påstås vara närvarande i slaggproven.  
 
Fasen MgCr2O4 och/eller Fe2O3 är troligen en spinell och kommer i diskussionen benämnas 
spinell. Det är inte säkert att spinellen är MgCr2O4 då alla spineller kan passas in i samma 
toppar, men det är sannolikt att den innehåller mycket krom då krom har lätt för att gå in i 
oktaederhålen i spineller.  
 
Vilka slaggprov som innehåller spineller är lite mer osäkert. Det verkar vara tydligt att 3B och 
4B har spineller då topparna är tydliga. För de andra slaggproven där spineller verkar finnas 
är topparna mindre tydliga. Även för de slagger som inte har någon spinell utmärkt finns en 
antydning till topp för spineller. Antingen är det brus eller så innehåller alla prov spineller i 
varierande mängd. Därför är det svårt att säkert säga vilka slaggprov som innehåller spineller. 
 
Inte heller förekomsten av mayenit (Ca12Al14O33) och brownmillerit (Ca2(Al,Fe)2O5) i slaggen 
kan med säkerhet fastställas. Mayenit och brownmillerit är två kalcium- aluminiumföreningar. 
Även hos de slaggprov som dessa mineral finns utmärkta i är det inte en identisk träff mellan 
2-theta värderna för faserna och för topparna i diffraktogrammen.  Även i de andra 
slaggproven finns liknande toppar som också nästan passar in på mayenit och brownmillerit. 
Topparna vid dessa våglängder passar mer eller mindre in på många andra kalcium-
aluminiumföreningar. Enligt analyser innehåller alla slaggprov någon/några 
kalciumaluminater. Den dåliga passformen på topparna antyder att det inte behöver vara 
mayenit eller brownmillerit utan lika gärna kan vara någon annan förening med aluminium 
och kalcium. 
 
Den okända toppen som hittats i 7D skulle kunna vara ett analysfel om packningen av provet 
inte skedde ordentligt. Annars är det möjligt att det är en ansamling av något/några av de 
mindre frekvent förekommande ämnena som inte använts i analysen och därmed inte 
upptäckts. Det är dock osannolikt att det finns en sådan mängd av dessa ämnen att de kan 
bilda en sådan tydlig topp.  
 
Slagg från samma charge verkar innehålla samma faser vare sig den kommer ifrån grytan eller 
golvet då diffraktogrammen är liknande. Därför verkar stelningshastigheten inte ha en 
utmärkande betydelse för vilka faser som bildas. 
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7.3.2 Förskjutning av FeO och larnit 
Eftersom topparna för FeO, MgO och MnO ligger vid olika 2-theta värden kommer toppen 
för den fasta lösningen förskjutas beroende på mängden av dessa ämnen. Om den fasta 
lösningen innehåller mycket MnO borde toppen flyttas till vänster från våglängden för FeO 
och om toppen ligger mer åt höger har fasta lösningen mer MgO. Då MnO har större avstånd 
från FeO än vad MgO har är det möjligt att det krävs en mindre mängd MnO än MgO för att 
flytta toppen en enhet. 
 
På larniten (Ca2SiO4) gjordes ingen lika grundlig undersökning som på den fasta lösningen. 
Det är möjligt att förflyttningen av larnit-toppen kan bero på att samma ämnen löser in sig i 
liten mängd och förflyttar även Ca2SiO4. För att veta säkert vad som påverkar larniten krävs 
punktanalyser i SEM. Då larnit inte var i fokus gjordes inte tillräckligt många punktanalyser 
på denna fas för att det ska vara värt att undersöka.  
 
Värdefel i avläsningar gällande topparna i tabell 6 förekommer främst på de bredare topparna 
i FeO. Då fasen hade bredare toppar berodde det oftast på att fler än en topp låg intill 
varandra, vid dessa toppar togs ett medelvärde som används i tabellen. Vilken topp som helst 
från den intressanta fasen hade kunnat användas då alla toppar har samma förskjutning. 
Därför valdes den topp som är enklast att avläsa. 

7.3.3 Analyskvalitet XRD 
Analysmetoden för diffraktogrammen grundar sig på mänsklig bedömning. Då faser ska hittas 
med hjälp av hur bra de passar in på topparna i ett diffraktogram kan resultaten skilja sig lite 
beroende på vem som utför analysen. För att minimera variationen i utvärderingen utfördes 
alla XRD-analyser av rapportförfattaren. Till hjälp av identifiering av olika faser fanns en lista 
med vilka faser som brukar förekomma i slagg. 
 
Diffraktogrammen analyserades i slumpvis ordning för att så objektivt som möjligt kunna 
bedöma vilka faser som hörde ihop med topparna och inte ta hänsyn till vilka faser som 
förväntades finnas i slaggen. Den slumpvisa ordningen gör det relativt säkert att golvslaggen 
och grytslaggen från samma charge inte har influerats av varandra i utvärderingen.  
 
När diffraktogrammen analyserades koncentrerades sökningen efter faser som innehåller ett 
eller fler av ämnena Ca, Cr, Al, Mg, Mn, Fe, Si och O. De ämnen som förekommer i mindre 
utsträckning i slaggen ignorerades. Som tidigare nämnts måste slaggen innehålla en viss 
mängd av en fas för att den ska ses i XRD-analyser. Genom att bortse från vissa ämnen borde 
kvaliteten i analysen förbättras då det troligen är orimligt att faser med dessa ämnen skulle 
finnas i diffraktogrammen. 
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7.4 SEM 
Felaktigheterna i punktanalyserna diskuteras och resultaten utvärderas. 

7.4.1 Fel i punktanalyser 
Som tidigare nämnts går det inte att lita på punktanalyserna på grund av problem med 
instrumentet. Troligen ligger problemet i den så kallade ZAF-korrektionen. De ämnen som 
påvisligen är fel är analyserna för syre och kalcium. Att syre visas fel i SEM är vanligt och 
oftast inget att bry sig om, dock var syrehalten ovanligt låg i vissa prover. När referensprov 
utan något kalciuminnehåll testades visade instrumentet på 15 atomprocent kalcium. Även 
andra ämnen visas fel i punktanalysen, om det är till följd av felanalysen på syre och kalcium 
eller ännu en felanalys går i nuläget ej att säga.  
 
Exempel på ett övrigt ämne som inte har rätt atomprocent är Fe som är ett av de viktigaste 
ämnena i denna undersökning. När ett prov med känd halt Fe i sin fasta lösning analyserades i 
SEM ökades Fe från runt 60 atomprocent till över 75 atomprocent.  
 
Tidigare studier på slagg från Hofors som har utförts på Luleå Tekniska Universitet i en 
annan SEM skiljer sig markant från de analyser av slaggproven i denna rapport. Då 
referensproven är i stort sett de samma som de slaggprov som analyserades tidigare då borde 
resultaten från dessa undersökningar stämma överens, vilket de inte gör.  
 
Då samma fel finns i samtliga prov kan de jämföras sinsemellan utan att felaktigheterna i 
punktanalyserna borde inverka allt för mycket. De prov som innehåller mycket av ett visst 
ämne har troligen fortfarande mycket av det ämnet i SEM-analysen. Däremot går 
absolutvärdena på atomprocenten inte att lita på (vilket gör att jämförelser med prover utanför 
försöket blir orimliga). Fel i absolutvärden ger följdfel i förhållandet mellan de olika ämnena. 
Det gör att det inte går att veta hur FeO/MgO-förhållandet ser ut i de fasta lösningarna. Utan 
förhållandet mellan FeO/MgO går det inte att veta om de fasta lösningarna borde vara 
tillräckligt stabila för att inte laka ut krom. 

7.4.2 Resultat SEM 
Då punktanalyserna som resultaten grundar sig på är fel finns risken att även sambanden som 
ses inte stämmer. Det är dock troligt att många korrelationer ändå stämmer, särskilt de som 
backas upp av teori. Dock borde förhållandet på de samband som ses ändras med de rätta 
värdena på punktanalyserna. I följande stycken är alla punktanalyser är tagna i fasta lösningar 
om ej annat framgår i texten. 
 
Ett samband mellan FeO från totalanalysen och FeO i fast lösning finns enligt figur 31, men 
inget samband ses mellan Fe2O3 från totalanalys och FeO i fast lösning. Det bevisar att 
åtminstone en del av de termodynamiska beräkningarna stämmer. Inget samband mellan 
MnO-halten och MgO-halten från totalanalysen och punktanalyserna i de fasta lösningarna 
kan ses.  
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Ett samband mellan förhållandet av MgO, MnO och FeO i totalanalysen och samma 
förhållande i punktanalyserna från de fasta lösningarna kan ses. Om sambanden mellan de 
olika analyserna stämmer verkar det vara möjligt att höja FeO/MgO-förhållandet i de fasta 
lösningarna genom att höja FeO-halten i slaggen. Med fler studier kan det bli möjligt att 
uppskatta ett ungefärligt värde på förhållandet i de fasta lösningarna genom att enbart se på 
totalanalysen. 
 
Då både MgO och MnO inverkar på FeO (ss) toppens position i difraktogrammen är troligt att 
det finns ett samband mellan positionen för topparna i diffraktogrammen och förhållandet 
mellan MgO/MnO. Dock är nog lutningen i figur 33 felaktig. 

7.4.3 SEM-bilder 
Spineller hittas inte i alla prov som har spineller enligt XRD-analysen. Det betyder dock inte 
att proven inte innehåller spineller då en sådan liten del av provet blir analyserad i SEM. Det 
är fortfarande möjligt att proven innehåller spineller i slaggbitar som inte analyserades. 
  
Samma faser tycks vara närvarande i alla slaggprov. Den största skillnaden som ses i bilderna 
är att faserna har en grövre struktur i grytslaggen. Grövre struktur i grytslaggen än i 
golvslaggen tyder på att stelningsförloppet sker snabbare i golvslaggen. 

7.4.4 Felkällor SEM 
Den höga kolhalten som ses i vissa av proven kommer från det kollim som används för att 
limma fast proven på plattan. 
 
Det är svårt att ta representativa slaggprov till SEM, dessutom studeras endast en väldigt liten 
del av slaggbiten. De prov som studerats verkar vara tillräckligt bra och vid analyser på flera 
slaggbitar från samma prov är sammansättningen i de fasta lösningarna närliggande. 
 
En annan felkälla är givetvis också punktanalyserna, vars osäkerhet redan har diskuterats. 
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7.5 Lakning 
Lakresultaten försöks förklaras med hjälp av övriga analyser och teorier.  

7.5.1 Lakning och järnoxid 
Generellt sett är det svårt att hitta något samband mellan kromlakning och halt järnoxid eller 
någon annan parameter. Som nämnts tidigare är lakning en komplicerad process där många 
olika parametrar kan inverka. 
 
Problemet med att se samband mellan de olika järnoxidhalterna, förhållanden i punktanalyser 
och kromlakning är att slaggproverna som inte lakar har stor spridning på dessa parametrar. 
Det innebär att de prover som lakar också hamnar inom denna spridning och de tendenser 
som finns kan förklaras som naturlig variation. Undersökningsmässigt hade det förstås 
underlättat om fler slaggprov hade lakat krom.  
 
Bland de slaggprov som lakar krom finns slagger med både lägre och högre järnoxidhalt av de 
olika oxidationsgraderna. När jämförelser gjordes mellan kromlakning och förhållandet 
mellan FeO/MgO i fasta lösningar kunde det inte förklaras varför vissa slaggprov lakade 
krom medan andra inte gjorde det. En teori till kromlakningen är att MnO också påverkar de 
fasta lösningarna, en annan är att krom hamnar i andra faser som är vattenlösliga.  
 
Järnoxidnivån i slaggen har generellt höjts med den nya syrgasbrännaren och med det har 
kromlakningen minskat drastiskt. Aldrig tidigare har ljusbågsugnsslagg från Hofors lakat 
under detektionsgräns. Även om inga direkta samband mellan en ökad halt järnoxid och 
kromlakning kan ses är detta ett tecken på att järnoxiden har någon sorts inverkan. 
 
Teorierna om hur järnoxid inverkar på kromlakning kan varken bekräftas eller förkastas med 
detta arbete. Vidare undersökning krävs för att se om teorierna stämmer. 
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7.5.2 Lakning och stelningshastighet 
Då lakningsegenskaperna antas bero mycket på stelningshastigheten av slaggen togs prover 
både från grytan och på slaggen som jäser över slaggrytan och hamnar på golvet. Det gick 
inte att fastställa om stelningshastigheten i slaggen har lika stor betydelse vid en högre 
järnoxidhalt då referensprov med slagg från både gryta och golv inte gick att få tag på. Utan 
data på hur lakningen av golvslagg och grytslagg såg ut innan syrgasbrännaren installerades 
finns inget att jämföra de nuvarande analyserna med. 
 
Lakningssituationen idag går inte heller att säkerställa då få slaggprov lakar krom. Det är 
ungefär lika många charger vars golvslagg lakar mer än grytslaggen som det finns charger där 
grytslaggen lakar mer än golvslaggen. För att få reda på om grytslagg eller golvslagg lakar 
mer måste ytterligare försök göras, försök där tillräckligt många kromlakande charger ingår. 
 
I de flesta charger lakar inget av slaggproven. I två av chargerna lakar båda slaggproverna och 
i tre charger lakar bara gryt- eller golvslaggen. Detta kan tolkas som om kromlakning främst 
beror på sammansättningen i chargen och att stelningshastigheten är sekundär då alla charger 
utom tre antingen har kromlakning antingen i båda slaggproven eller inte i något av 
slaggproven. En annan möjlighet är att det inte går att se en skillnad i lakningen för att det 
inte längre finns någon skillnad när slaggsammansättningen ändrats. Som nämns tidigare 
krävs ytterligare undersökningar för att bekräfta detta. 

7.5.3 Lakning och primär fasbildning 
I totalanalysen sågs att när proverna plottades i det ternära fasdiagrammet CaO-MgO-SiO2 
hamnade vissa prov i CaO-området. Om slaggen bildar ”fel” fast lösning från början kan 
krom lösas in i den fasta lösningen av CaO istället för den MgO-baserade fasta lösningen. 
Fast lösning med CaO är möjligen vattenlöslig och kan i så fall bidra till kromlakningen. 
Detta skulle kunna förklara varför alla försöksslagger som lakar krom ligger inom området för 
primär kärnbildning av CaO. 
 
Vissa plottar gjordes om med utvalda slaggprov som tros ha primär kristallisation av MgO. 
Med det hoppades några tendenser till samband mellan kromlakning och fasta lösningar ses. I 
dessa plottar användes alla försöksprover inom MgO-området samt de slaggprov som precis 
passerat gränsen för kärnbildning av MgO in till CaO-området. Det är troligt att gränsen 
mellan dessa MgO- och CaO-områdena flyttats med hjälp av den höga halten FeO i slaggen 
och därför har även de slaggprov som ligger i utkanten av CaO-området primär kärnbildning 
av MgO. Inte heller mellan dessa prov kunde ett samband hittas.  
 
Om fel fast lösning bildas borde denna synas vid punktanalyser. Då kalcium är det ämne som 
är mest osäkert i de punktanalyser som gjorts är det nödvändigt att mäta om proven om några 
slutsatser ska kunna dras.  
 
Det är mycket möjligt att inga samband kan ses mellan sammansättningen i de fasta 
lösningarna och kromlakningen för att andra faser lakar krom. Därmed är det en 
grundförutsättning att binda kromet i de fasta lösningarna med MgO för att kunna se 
effekterna av FeO. 
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7.5.4 Lakning och lakbarhet 
Figur 39 och figur 40 som föreställer kromlakning mot lakbarhet respektive krominnehåll 
visar att kromlakning inte är beroende av halten krom i slaggen. En slagg som lakar mycket 
krom lakar ut en stor andel av krominnehållet. Det gör att en slagg kan innehålla mycket krom 
och inte laka någonting eller ha en låg kromhalt och laka mycket. Därför borde mindre hänsyn 
tas till krominnehåll och mer vikt läggas på lakning vid reglering av användningsområden för 
slagg.  
 
Att krominnehållet inte påverkar kromlakning visar att det är möjligt att binda krom i slaggen. 

7.5.5 Skaklakning och kolonnlakning 
Gränsvärden för inert deponi används ofta som referensvärden för om ett material är lämpligt 
som konstruktionmaterial. Dessa gränsvärden gäller för kolonntest och inte för skaklakning. 
Anledningen till att skaklakning utfördes i detta arbete är att denna metod tar mycket kortare 
tid än kolonnlakning. Kolonntestet ger lägre värden på kromlakning än vad skaklakning gör, 
vilket kan ses i resultaten. Det innebär att bra värden på skaklakningen resulterar i ännu bättre 
värden för kolonnlakning och de sämre värdena blir mindre dåliga. 
 
Några av de parametrar som gör att kolonntest ger lägre lakresultat än skaktest kan vara dels 
att större partiklar används men också att ingen abrasion mellan partiklar finns.  
 
Enligt resultaten är kromlakningen i slaggproven 3B och 5C under detektionsgräns (<0,04 
mg/kg) i kolonntesten. Resultatet är lite förbryllande då 5C lakar 1,63 mg/kg och 3B 0,13 
mg/kg i skaktesten. Lakning i kolonntestet var att vänta då skillnad mellan de båda testen ofta 
brukar vara i storleksordningen att kolonntesten lakar hälften så mycket som skaktesten. Med 
de låga värdena i skaktestet är det troligt att alla slaggprov (även referensproven) ligger under 
inertgränsvärdet i kolonntestet. 

7.5.6 Olika slaggprov 
Några få slaggprov lakade relativt mycket krom i skaktestet, bland dessa utmärker sig prov 
nummer 5C. Grytprov 5C har den högsta halten järnoxid, samt den högsta halten FeO. I de 
fasta lösningarna är det den slagg som har det högsta förhållandet mellan FeO och MgO. 
Kromhalten i kalciumsilikaten och kalciumaluminaten tillhör de lägsta enligt punktanalysen. 
Ändå har 5C det högsta lakvärdet som uppmäts för krom, 1,6 mg/kg. Som alla lakande 
försöks slagger ligger den inom området för primärkristallisation av CaO. 
Primärkristallisation av CaO kan vara en förklaring till lakningen den andra är att den fasta 
lösningen innehåller den högsta halten MnO i förhållande till MgO.  
 
Bland slaggproven som lakar under detektionsgräns finns prov nummer 15H, 16H, 18I och 
19I som har de lägsta halterna järnoxid. Allt detta tyder på att det kanske inte bara är så enkelt 
som att få in FeO i den fasta lösningen för att undvika kromlakning. 

7.5.7 Felkällor lakning 
Lakvärden på referenserna 3 och 4 är gjorda på ett annat sätt då de lakats med L/S-förhållande 
2 och 8 som sedan slagits ihop till L/S 10. Övriga prov kördes lakning i ett steg till L/S 10. 
Skillnaderna på lakvärderna från dessa två metoder kan antas vara mycket små. 
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7.6 Övriga iakttagelser 
Övriga iakttagelser som rör försöken diskuteras, bland annat de tekniska egenskaperna. 
 
Slagg från försöksserien är betydligt hårdare än ljusbågsugnsslaggen varit innan den nya 
syrgasbrännaren installerades. Om slaggen är hårdare är det bra för de tekniska egenskaperna 
då slaggen blir mer resistent mot förslitning. 
 
Färgförändringen i slaggen från försöksserien tyder på att något i slaggen ändrats. Först 
troddes denna ändring bero på den ökade halten järnoxid men även de slaggprov med lägre 
halt järnoxid uppvisar samma mörka färg. Det är möjligt att färgen beror på ökad halt av en 
specifik oxidationsgrad av järn eller förhållandet mellan några ämnen som ingår i slagg. 
 
Enligt de termodynamiska beräkningarna så bildas det mer fast lösning när halten FeO är 
högre. Det vore intressant att på något sätt försöka utvärdera detta. Om det stämmer kan mer 
fast lösning i slaggen vara en anledning till att försöksslaggen är mörkare än normalt då FeO 
har en väldigt mörk färg. 
 
Alla analyser visar på att slaggegenskaperna varierar från charge till charge vilket tyder på att 
processen har en naturlig variation som inte kan kontrolleras. Syftet är ej heller att kontrollera 
processen in i minsta detalj utan att skapa en fungerande robust process. 
 
Inga undersökningar har gjorts på hur MnO påverkar ljusbågsugnslagg från låglegerad 
ståltillverkning. De undersökningar som tidigare gjorts på MnO i slagg från rostfri 
ståltillverkning (hos LTU) samt MnO i fasta lösningar[20] har motstridiga resultat, vissa visar 
att det hjälper till att stabilisera upp de fasta lösningarna medan andra säger att MnO ökar 
kromlakning. 
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8 Slutsatser 
De viktigaste slutsatserna sammanställda i punktform. 
 
En översiktlig sammanfattning över de slutsatser som har dragits under arbetets gång. Många 
av slutsatserna är intressanta även om de inte tillhör det huvudsakliga syftet med 
examensarbetet. 
 

• Järnoxidhalten kan höjas med syrgas. Järnoxidhalten lyckades höjas med hjälp av 
den nya syrgasbrännaren. De andra metoderna har inte gett någon ytterligare höjning. 

 
• Järnoxid har en inverkan på kromlakningen. Genom att köra den nya 

syrgasbrännaren med större syretillförsel minskades kromlakningen. För att få reda på 
om den påverkar slaggen så som teorierna säger krävs vidare undersökningar, särskilt 
punktanalys men även mapping i SEM. 

 
• FeO går in i fasta lösningar. Om slaggen innehåller mycket FeO, finns mycket järn i 

de fasta lösningarna. Det vill säga FeO är den form av järnoxid som kan lösa in sig i 
fasta lösningar. 

 
• Förhållandet mellan MgO och FeO i slaggen finns även i den fasta lösningen. 

Troligen är förhållandena proportionella mot varandra, då punktanalyserna inte går att 
lita på finns ingen omvandlingsfaktor. 

 
• Slaggprov från ugnen, grytan och golvet blir oxiderade i olika grader. Ugnsprov, 

grytprov och golvprov får en annorlunda sammansättning i oxidationsgrad av järn där 
ugnsprov är de minst oxiderade och golvprov de mest oxiderade.  

 
• Kromlakningen beror inte på kromhalten. I slagg som lakar mycket krom lakar en 

större procenthalt av kromet som finns i slaggen ut. Därför behöver inte ett högt 
krominnehåll betyda att slaggen lakar mer utan det är kromets löslighet som är 
viktigast. 

 
• Krom i rätt faser kan vara viktigare än stabila fasta lösningar. Det är möjligt att 

stabiliteten i de fasta lösningarna inte är lika viktig till att börja med som att få in krom 
i rätt faser. Om kromet inte finns i de MgO-baserade fasta lösningar spelar det ingen 
roll om de är stabila eller ej. 
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9 Framtida Arbete 
Förslag på vidare arbete. 
 
För att fortsätta förbättra kunskapen om kromlakningen hos ljusbågsugnsslagg och därmed 
förhoppningsvis i framtiden kunna förhindra denna föreslås följande förslag på fortsatt arbete. 
 

• Analysera om slaggproverna i SEM 
• När SEM är omanalyserade, lägga in alla data mot kromlakning och göra en 

multivariabelanalys. 
• Gör studie på hur Mn påverkar slagg från låglegerad ståltillverkning 
• Om det finns möjlighet, uppskatta hur stor del av slaggen som består av fast lösning.  
• Se vilken inverkan en förbättrad omrörning har 
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Bilaga 1 – Termodynamiska beräkningar 
 
Tabell över vissa viktiga temperaturer (i grader Celsius) för de olika sammansättningarna av 
slagg. Följande sidor innehåller diagrammen som visar de termodynamiska beräkningar från 
vilka siffervärdena är tagna. 
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Fasdiagram som visar systemet SiO2-CaO-MgO med ökande innehåll av FeO. 
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Bilaga 2 – Analysmetoder och utrustning 
 
De olika analysmetoderna som utförs på slaggen presenteras kort.  
 
Totalanalys 
Totalanalysen kan utföras på två olika sätt, skillnaden mellan dessa förklaras kortfattat. 
 
Den kemiska analysen genomförs i tre steg, kol och svavel analys, analys på övriga ämnen 
och järntitrering. 
 
Kol och svavel analysen utförs enligt föreskrift ASTM E1019. Provet värms i HF-slinga 
samtidigt som syrgas tillförs, detta får till följd att gaserna SO2 och CO bildas. Den bildade 
gasen analyseras i IR-cell och därigenom kan halten S och C bestämmas.  
 
Oftast sker ämnesanalysen genom att en slaggsmälta görs enligt OFA 301. Provet mals och 
blandas med litiumtetraborat och litiumjodid, smälts i en ugn och när det sedan svalnar så 
bildas en blank kaka. Kakan analyseras med hjälp av röntgenfluorescens. Om materialet 
innehåller för mycket metalliskt järn kan slaggsmälta inte göras och provet måste istället 
haltbestämmas med hjälp av ICP.  
 
ICP står för induktivt kopplat plasma och fungerar genom att provet löses upp i syra och 
pumpas in i en argonplasma, vid så hög temperatur att provet joniseras. Joniseringen exciterar 
elektronerna som därmed sänder ut ljus med olika våglängd beroende på vilket ämne de 
kommer ifrån. Intensiteten på de olika våglängderna ger halterna på de ämnen som finns 
närvarande. 
 
För att få rätt oxidationsgrad av järn titreras provet. Metalliskt Fe och FeO titreras fram 
medan Fe2O3 räknas ut, allt enligt standard OFA 313 (troligen ASTM D3872).  
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Bilaga 2 – Analysmetoder och utrustning 
 
Laktest 
Två olika laktest utfördes på slaggproven, skaktestet som utfördes på alla prover och 
kolonntestet som utfördes på två utvalda slaggprov. Båda sortens laktest presenteras 
kortfattat här. 
 
Lakningen utförs i ett skaktest enligt standard EN 12457-2. Skaktestet pågick 24 timmar med 
ett L/S (vätska/fast material) förhållande 10. 95% av partiklarna som användes i skaktestet var 
under 4mm. För att spara tid utfördes testet bara på L/S 10 istället för både L/S 2 och 8 vilket 
är det normala tillvägagångsättet. 
 
Testet gick till på följande sätt: ungefär 100 g slagg vägdes upp och cirka 1000 g vatten 
tillsattes i samma behållare. Behållaren placerades på en snurra som rymmer 4 liknande 
behållare samtidigt. När detta var gjort sattes snurran igång och roterade i 24 timmar innan 
vätskan och det fasta materialet återigen separerades. 
 
Lakvätskan från alla försök analyserades på olika ämnen (främst i ICP) med små avvikelser 
från standard SS-EN ISO 11885 och prov utfördes på krom(VI) enligt instruktion av Dr 
Lange. På lakvätskan togs även pH enligt SS 028122. 
 
Förutom skaktestet genomfördes ett kolonntest på två utvalda slaggprov. Kolonntestet utförs 
enligt SIS-CEN/TS 14405:2004. Kolonnerna fylls med material och får sedan stå i cirka en 
månads tid. Vid vissa tidpunkter som motsvarar L/S förhållande 0,1, 2 och 10 tas det ut 
lakvätska som analyseras på samma sätt som lakvätskan från skaktesten. 
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Svepelektronmikroskop, SEM 
Svepelektronmikroskop, SEM, är ett värdefullt verktyg då det snabbt kan ge en överblick över 
hur olika element är fördelade över olika faser. I SEM kan även punktanalyser göras som 
visar sammansättningen av ämnen i en fas. Det negativa är att endast en väldigt liten del av 
provet kan analyseras, för att få en överensstämmande analys måste provet vara representativt 
vilket är svårt med inhomogena material.  
 
I SEM bestrålas provet med en elektronstråle. Elektronerna interagerar med provet och kan 
därefter ge information om provets topografi och sammansättning. Vissa SEM har möjlighet 
att förstora prover mellan upp till 500 000 gånger. 
 
När elektronstrålen kommer i kontakt med provet kommer några elektroner att studsa tillbaka, 
hur stor del beror på vilket ämne som elektronerna reflekteras mot. Tyngre atomer ger mer 
reflektion och blir ljusare på bilden, därför kan områden med olika sammansättning skiljas åt.  
 
Elektronstrålen kan få atomerna att släppa iväg sina egna elektroner från k-skalet. När 
elektronerna sedan "faller" tillbaka sänder de ut ljus. Olika ämnen får olika vågländer på det 
utsända ljuset.  I SEM finns en detektor som kan visa ljuset som en tvådimensionell bild.  
 
Bilden av området som analyseras kan antingen visas bara som den ser ut, eller så kan 
fördelningen av olika ämnen visas. Det finns även möjlighet att göra en punktanalys på 
intressanta områden. Punktanalys är ett missledande namn då det inte är en punkt utan en liten 
volym som analyseras. 
 
Olika element kräver olika hög spänning för att detekteras och vid högre spänning blir 
analyserna tydligare. Det finns dock problem med att arbeta under hög spänning. Vid analyser 
av de ämnen som finns i de olika faserna tas inte bara analysen på ytan av provet utan tas även 
en liten bit ner i provet. Desto högre spänning desto djupare ned når analysen, detta innebär 
att högre spänningar ger en analys på en större volym. Då det är omöjligt att säga hur provet 
ser ur under ytan kan det eventuellt ligga en annan fas direkt under det område som 
analyseras. Om så är fallet kommer analysen av sammansättningen kontamineras av den 
underliggande fasen. 
 
Representativa bitar från provet tas ut av lämplig storlek. Därefter gjuts proven in i epoxy och 
slipas. Vid vissa SEM är det nödvändigt att belägga ytan med guld och koppla ihop den med 
botten genom ledande kollim för att kunna leda bort överflödiga elektroner från ytan. 
 

3 
 



 
 

Bilaga 2 – Analysmetoder och utrustning 
 
Röntgendiffraktion, XRD 
Röntgendiffraktion används ofta för att analysera vilka faser som finns i provet och vilka 
element faserna består av.  
 
Röntgenstrålar riktas mot det finmalda provet. När strålarna träffar provet sprids de i olika 
riktningar. Beroende på vilken fas som röntgenstrålarna reflekterats mot får strålarna olika 
våglängder. Strålarna fångas in och våglängden registreras, föreningar det finns mycket av 
träffas av många strålar och ger ett stort utslag vid den specifika vågländen för denna fas. 
Faser som inte finns i lika stor mängd träffas av färre röntgenstrålar och får inte samma 
intensitet vid topparna.  
 
När provet analyserats klart sammanställs resultaten i ett diffraktogram, se figur 21. Topparna 
som ses är de våglängder som röntgenstrålarna fått då de fångas upp. Höga toppar är de 
ämnen det finns mycket av. De lägsta variationerna är så kallat "brus", störningar som inte ska 
uppfattas som någon kemisk förening. Bruset gör att materialet som analyseras måste 
innehålla en viss mängd av en fas för att denna skall upptäckas då små toppar tolkas som brus.  
Topparnas våglängd (och intensitet) jämförs med våglängden för olika faser tills en identisk 
fas hittas. 
 
Ibland kan det vara svårt att hitta exakta träffar för topparna. Detta beror på att flera olika 
ämnen förekommer i samma fas och då förskjuts toppen bort från våglängden med den ”rena” 
fasen, det vill säga föreningen som bara innehåller ett av ämnena. Därför krävs ofta 
förkunskap om provet som analyseras, till exempel en analys på vilka ämnen som ingår eller 
vilka faser som förväntas så att sökandet efter faser går lättare och att resultaten kan tolkas 
rätt. 
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Figur 1. Diffraktogram 
 
Provet som ska analyseras mals fint i en ringkvarn och packas tätt i provbehållaren på ett 
sådant sätt att ingen inbördes ordning uppstår bland partiklarna. Om partiklarna inte packas 
tillräckligt tätt eller med inbördes ordning kan fel i analysen uppstå, till exempel som extra 
topp. 

4 
 



Bilaga 3 – Totalanalyser

Kommentarer för resultaten 
 
 
Totalanalys 
Reg nr för totalanalyserna omgång 1 är: 1000452 (12 st) 
Följande prov igår i undersökningen: 
1A N8077 
2A N8077 
3B N8146 
4B N8146 
5C N8203 
6C N8203 
8D N8204 
9E N8230 
10E N8230 
7D N8204 
7C N8204 
Ref.slagg LTU 
 
Reg nr för totalanalyserna omgång 2 är: 1000502 (8 st) 
Följande prov ingår i undersökningen (dessa saknar charge nr på burkarna): 
11 F 
12 F 
13 G 
14 G 
15 H 
16 H 
17 I 
18 I 
 
Reg nr för totalanalyserna omgång 3 är: 1000521 (4 st) 
Följande prov ingår i undersökningen (dessa saknar charge nr på burkarna): 
22 K 
20 J 
Referens Ovako slagg 
19 J 
 
Provberedningen: Slaggerna skickades till Luleå för krossning och sedan tillbaka till labbet 
på Ovako för totalanalys och skaklakning. Proverna torkades för totalanalyserna och 
dessutom beräknades fukthalterna ut för att beräkningarna för skaklakningarna skall bli så 
korrekta som möjligt med L/S förhållandet. 
 
Föreskrifterna som har använts i analyserna är följande: 
C och S analyseras på Leco enligt föreskrift OFA 008 
Övriga element (oxider) (förutom FeO, Fe2O3 och Femet) analyseras på röntgen enligt 
föreskrift OFA 301 
Fe met och FeO titreras enligt föreskrift OFA 313 

Fe2O3 räknas fram enligt föreskrift OFA 313 från totalanalysen på röntgen. 
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Tabell med de uppmätta totalanalyserna.

Charge 
nr Stålsort

Prov 
nr Skumkol Energi Kalk Dolomit

Syre 
(Nm3) FeO Fe2O3 järnoxid

N7740 803J 1 471 45690 1876 1600 1289 20,2 6,75 26,95
N7740 803J 2 754 56960 1881 1600 1289 17,2 7,78 24,98
N7767 803Z 1 668 38770 2252 21,8 2,29 24,09
N7767 803Z 2 1210 56990 3112 1540 2269 23,3 10,1 33,4
N7796 803F 1 790 40570 3196 11 7,62 18,62
N7796 803F 2 906 47240 1947 1594 3198 9,97 5,63 15,6
N7800 803Z 1 589 40400 1850 10,1 3,78 13,88
N7800 803Z 2 49350 1954 1607 2030 12,2 8,82 21,02
N7801 803F 1 593 46160 1774 5,41 9,55 14,96
N7801 803F 2 662 48260 1949 1603 1803 4,45 12,2 16,65
N7842 803Q 1 413 44220 1983 2000 1633 12,6 9,76 22,36

Tabell från de inledande försöken som föreställer ugnsprover utan syrgasbrännare med 
järnoxidhalt samt försöksparameterar. Det gulmarkerade provet togs ej från ugnen utan från 
spillet på golvet.

Charge nr. Stålsort
Järnoxid och 
met. Fe

N7971 803F 34,5
N7974 803J 16,2
N7975 803Z 20,8
N7978 803Z 29,2
N7980 803J 37,1
N7982 803F 34,8
N7985 803N 18,3
N7986 803J 17,2
N7987 803J 30,1
N7988 803F 21,5
N7989 803D 21,4
N7991 803P 35,2
N7993 803F 19,0
N7997 803P 26,2
N7998 803F 29,3
N8001 803F 27,6
N8005 803P 39,1
N8006 803J 23,1
N8007 803P 35,4
N8008 803F 33,5
N8011 803D 30,4
N8012 803F 22,7
N8013 803J 27,4

Tabell från de inledande försöken som föreställer den sammanlagda järnoxidhalten från 
ugnsprov med ny syrgasbrännare.
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Prov nr Chargenr.
Skumkol 

(kg) Energi
Kalk 
(kg)

Dolomit 
(kg)

Syre 
(Nm3)

A N8077 39000 2013 1607 1498
1A N8077 540 44120 2013 1607 1498
2A N8077 540 44120 2013 1607 1498
B N8146 273 34800 2009 1205
3B N8146 608 45810 2009 1206
4B N8146 608 45810 2009 1206
C N8203 518 40850 1981 1581 978
5C N8203 883 54780 1981 1581 1106
6C N8203 883 54780 1981 1581 1106
D N8204 343 34120 3907 x 745
7D N8204 671 48050 3907 x 860
8D N8204 671 48050 3907 x 860
E N8230 129 35570 1939 1598 1209
9E N8230 252 42970 1939 1598 1210

10E N8230 252 42970 1939 1598 1210
F N8301 99 41100 1582 1057

11F N8301 160 45260 1582 1107
12F N8301 160 45260 1582 1107
G N8331 597 37260 1606 1028

13G N8331 653 47910 1606 1056
14G N8331 653 47910 1606 1056
H N8359 31 36550 1643 1648

15H N8359 208 44760 1643 1803
16H N8359 208 44760 1643 1803

1 N8373 689 39660 1606 1463
17I N8373 981 47770 1606 1497
18I N8373 981 47770 1606 1497
J N8458 403 39480 1669 1849

19J N8458 575 46190 1669 1859
20J N8458 575 46190 1669 1859
K N8459 216 37090 1606 1050

22K N8459 548 46350 1606 1121

Tabell över vilka charger försöken utfördes på samt de olika parametrarna skumkol, syre 
(den mätbara halten), kalk och dolomit. Där värde saknas  hittades inte exakt värde men de 
är av samma storleksordening. Där x finns så tillsattes inte denna parameter.

Följande sidor innehåller totalanalyser för den inledande provtagningen där endast ugnsprov 
finns representerade samt analyser på försöksslaggen. Alla slagger är döpta efter 
chargenummret, vissa har en etta eller tvåa bakom vilket representerar ugnsprov 1 eller 2. 
De utan siffra är från ugnsprov 1 och de som heter gryta efter chargenumret kommer ifrån 
slaggrytan.
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Bilaga 3 – Totalanalyser

STANDARDANALYS

OVAKO GRANULAT SHV 100

Fe2O3 31 %

FeO 41

Metalliskt Fe 26

Fe totalt 79

Cr2O3 0,9

Metalliskt Cr 0,35

MnO 0,6

C 0,2

NiO 0,3

CuO 0,2

MoO3 0,1

Al2O3 0,06

SiO2 0,03

CaO 0,03

V2O5 0,02

S 0,01 

ZnO 0,003

P2O5 0,008

MgO 0,02

TiO2 0,002

K2O 0,003

Na2O 0,003

PbO 0,001

Fuktinnehåll c:a 5-6 %

Uppdaterad 2008-03-11

Biprodukter

Standardanalys på syrgashyvelgranulat



Bilaga 3 – Totalanalyser

Analysen på det syrgashyvelgranulat som användes under tillsatsförsöken.



  
 

Bilaga 4 - Diffraktogram 
 
 
Alla diffraktogram plottade chargevis samt referensproverna. Skalan på intensiteten är olika 
mellan de olika plottarna och kan därmed inte jämföras.  

 



  
 

Bilaga 4 - Diffraktogram 
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Bilaga 4 - Diffraktogram 
 

 



  
 

Bilaga 4 - Diffraktogram 
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Bilaga 4 - Diffraktogram 
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Bilaga 4 - Diffraktogram 
 

 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 
Alla bilder som tagits i SEM kompleterade med provnamn samt tillhörande punktanalyser. 
Observera att punktanalyserna är i atomprocent (och som nämnt i rapporten väldigt osäkra). 
 
1A 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 11,0 7,0 0,4 0,9 8,3 4,0 15,0 53,4 100
Spectrum 2 10,6 7,3 0,5 0,9 8,9 2,9 15,8 53,1 100
Spectrum 3 10,8 5,9 0,4 1,1 9,5 3,2 15,1 54,0 100
Spectrum 4 12,2 6,6 0,5 0,8 8,1 3,5 15,9 52,4 100
Spectrum 5 11,1 7,1 0,5 0,9 8,0 2,7 16,1 53,5 100
Spectrum 6 27,2 0,4 0,5 8,0 52,4 1,3 2,1 8,1 100
Spectrum 7 21,9 0,5 7,6 1,1 40,7 0,9 4,4 2,5 20,4 100
Spectrum 8 28,4 0,7 0,8 8,5 49,5 1,6 2,1 8,3 100  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si S Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 29,6 13,2 0,9 43,6 1,7 11,1 100
Spectrum 2 9,8 2,2 0,9 0,6 10,9 14,0 61,6 100
Spectrum 3 28,0 13,0 1,1 0,6 42,9 2,3 12,2 100
Spectrum 4 25,6 1,1 7,7 52,3 2,5 10,6 100
Spectrum 5 19,6 0,6 5,7 0,9 40,9 3,1 4,3 2,2 22,7 100  
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
2A 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 13 10,3 0,4 0,9 7,66 4,9 15 47 100
Spectrum 2 13 11,2 0,5 1,0 7,19 4,5 16 47 100
Spectrum 3 11 10,0 0,6 1,1 7,87 5,0 17 47 100
Spectrum 4 12 11,2 0,2 0,9 7,23 4,7 16 49 100
Spectrum 5 11 10,5 0,6 1,1 7,83 5,0 17 47 100
Spectrum 6 10 10,7 0,5 1,1 8,14 4,9 16 49 100
Spectrum 7 12 9,7 0,5 1,1 7,56 3,2 16 50 100
Spectrum 8 28 0,8 0,9 7,3 49,1 1,5 2,2 10 100
Spectrum 9 26 1,1 0,6 7,6 52,2 1,3 2,8 8,5 100
Spectrum 10 27 1,0 0,5 7,7 49,7 1,9 2,8 9,4 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
3B 

 
 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 10 7,4 0,3 0,7 7,65 8,1 11 55 100
Spectrum 2 11 8,0 0,4 0,5 8,0 9,0 11 52 100
Spectrum 3 10 6,8 0,3 6,93 8,8 11 56 100
Spectrum 4 12 5,6 0,1 0,4 7,7 10,4 10 53 100
Spectrum 5 12 2,7 0,7 6,0 51,9 6,9 20 100
Spectrum 6 11 2,4 0,7 0,6 5,83 53,6 6,1 20 100
Spectrum 7 23 0,7 0,4 7,0 48,8 3,6 2,2 14 100
Spectrum 8 18 2,0 6,4 45,9 4,2 3,8 20 100
Spectrum 9 22 0,9 0,3 7,5 50,7 3,9 2,4 12 100
Spectrum 10 20 0,6 6,2 54,5 4,4 2,5 12 100



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
4B 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,4 4,3 0,5 0,8 7,94 4,9 13 59 100
Spectrum 2 9,4 4,2 0,4 0,8 8,2 6,3 12 59 100
Spectrum 3 8,9 3,7 0,5 0,7 8,39 4,9 14 59 100
Spectrum 4 12 3,3 0,9 0,8 6,3 53,2 6,1 17 100
Spectrum 5 26 0,5 0,6 7,9 49,0 2,3 2,3 12 100
Spectrum 6 19 0,7 0,7 8,8 52,6 3,5 2,2 12 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,3 4,2 0,4 0,8 8,42 5,1 12,8 59,04 100
Spectrum 2 12 3,1 0,9 0,7 5,9 51 6,8 19,37 100
Spectrum 3 25 0,5 0,5 7,4 51,3 2,5 2,4 10,66 100
Spectrum 4 14 0,7 4,3 1,3 38,9 3,2 1,3 7,4 2,9 26,63 100  



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
5C 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 8,4 3,6 0,3 0,6 9,46 3,9 14,3 59,49 100
Spectrum 2 8,6 2,7 0,3 0,5 9,22 3,9 13,9 60,88 100
Spectrum 3 8,6 3,8 0,4 0,7 9,6 4,4 14,2 58,3 100
Spectrum 4 9,2 3,7 0,4 0,6 9,64 4,4 14,8 57,37 100
Spectrum 5 10 3,4 0,3 0,7 9,44 3,9 14,5 57,5 100
Spectrum 6 9,2 3,4 0,3 0,7 9,88 3,7 15 57,71 100
Spectrum 7 9,3 4,0 0,2 0,8 9,28 4,6 15 56,77 100
Spectrum 8 18 0,4 4,6 0,9 38 1,7 3,2 3,47 30,12 100
Spectrum 9 15 0,4 4,9 1,3 41 1,7 1,1 0,9 3,06 30,98 100
Spectrum 10 25 0,3 0,3 8,4 53,4 0,9 2,24 9,7 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 
 

 
 
All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,3 3,1 0,2 1,1 9,49 3,1 16,8 57 100
Spectrum 2 9 2,7 0,2 0,8 9,38 3,3 16,3 58 100
Spectrum 3 5,3 3,0 0,4 0,9 10,9 3,6 15,6 60 100
Spectrum 4 8,2 3,3 0,2 0,9 10,1 4,1 15,4 58 100
Spectrum 5 10 3,2 0,2 0,9 9,07 3,8 15,1 58 100
Spectrum 6 9,5 3,3 0,9 9,2 3,8 15 58 100
Spectrum 7 20 0,5 0,7 8,5 53,5 1,4 2,55 13 100
Spectrum 8 24 0,4 8,5 53,6 1,3 2,24 10 100
Spectrum 9 12 0,6 4,2 1,3 40,4 3,3 0,9 7,3 3,1 27 100
Spectrum 10 15 0,4 4,4 1,6 41,8 3,1 0,8 6,2 2,67 24 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 8,9 2,7 0,7 1 10,8 1,3 17 57,66 100
Spectrum 2 14 0,8 5,3 1,6 42 1,8 0,9 4,3 2,9 26,57 100
Spectrum 3 15 0,6 4,4 1,11 39,4 3,7 7,2 3,4 25,35 100



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
6C 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,7 4,8 0,3 0,8 7,93 5,7 12,7 58,19 100
Spectrum 2 24 0,7 0,5 8,1 48,9 4,2 2,9 11,21 100
Spectrum 3 10 4,9 0,3 0,9 8,1 4,5 13,2 57,86 100
Spectrum 4 10 5,1 0,3 0,7 7,33 5,1 12,5 58,63 100
Spectrum 5 9,9 4,4 0,5 0,9 7,73 3,9 12,8 59,75 100
Spectrum 6 10 4,4 0,5 0,6 7,47 3,7 13,2 59,83 100
Spectrum 7 15 3,3 0,9 0,9 5,74 49 6,54 19,08 100
Spectrum 8 15 0,9 4,6 1,2 38,2 3,13 1,4 6,6 2,85 25,73 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
7D 
 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 15,5 8,4 0,6 1,2 11,7 5,7 17,2 39,7 100
Spectrum 2 14,5 7,7 0,6 1,3 12,0 5,4 17,3 41,3 100
Spectrum 3 1,9 12,2 6,8 0,6 1,2 11,8 4,7 19,1 41,6 100
Spectrum 4 2,4 28,3 0,5 0,8 8,3 49,8 1,4 2,4 6,3 100
Spectrum 5 3,8 29,8 0,4 0,6 8,1 47,9 0,5 1,2 2,1 5,6 100
Spectrum 6 2,8 27,9 0,5 0,8 7,9 49,7 1,2 2,5 6,7 100
Spectrum 7 1,8 13,2 5,8 0,6 1,2 11,8 4,0 18,3 43,3 100



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
8D 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 4,8 9,7 6,7 0,3 0,49 6,4 4,9 20,38 46,4 100
Spectrum 2 3,4 10,7 6,3 0,55 6,6 4,6 20,16 47,7 100
Spectrum 3 4,6 16,4 0,8 3,5 0,7 37,7 3,5 12,9 3,7 16,3 100
Spectrum 4 4,1 25,4 0,5 0,5 6,37 50,7 2,9 2,8 6,8 100
Spectrum 5 6,5 9,6 6,7 0,4 0,52 6,4 4,5 19,6 45,9 100
Spectrum 6 5,5 10,0 6,5 0,4 0,48 6,0 4,5 19,5 47,1 100
Spectrum 7 3,6 16,9 0,6 4,2 0,76 38,4 2,2 0,9 14,4 2,9 15,3 100
Spectrum 8 3,3 19,2 0,5 0,4 6,65 55,6 0,6 3,1 3,3 7,5 100
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
9E 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si S Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,8 5,5 0,5 0,5 7,1 10 16,3 50,9 100
Spectrum 2 11 6,7 0,5 0,7 7,6 7 15,7 50,9 100
Spectrum 3 9,6 5,7 0,6 0,5 7,0 9 15,9 51,8 100
Spectrum 4 12 0,7 4,2 1,0 43,5 3,7 0,6 11 3,4 19,6 100
Spectrum 5 16 0,6 5,0 0,7 43,1 2,8 9 3,1 19,8 100
Spectrum 6 23 0,4 0,5 7,1 58,5 1 2,2 7,0 100
Spectrum 7 24 0,5 0,5 6,7 58,7 1 2,3 6,1 100
Spectrum 8 24 0,6 9,2 1,6 0,3 48,6 1 2,9 11,6 100
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
10E 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si S Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 9,6 5,1 0,5 0,8 7,4 3,8 17,5 55,3 100
Spectrum 2 8,9 4,2 0,5 0,8 7,2 2,9 18,1 57,5 100
Spectrum 3 2,8 9,5 4,4 0,4 0,7 7,4 3,1 17,2 54,4 100
Spectrum 4 9,2 4,6 0,6 0,9 7,8 3,2 18,1 55,7 100
Spectrum 5 3 14,6 0,6 3,8 1,3 41 3,4 4,3 3,3 25,1 100
Spectrum 6 2,7 18,9 0,5 1,1 6,5 0,3 52 1,2 3,2 13,2 100
Spectrum 7 2,1 22,7 0,2 0,5 6,7 56 1,0 2,4 7,9 100
Spectrum 8 3,1 15,7 0,5 4,7 1,1 40 3,2 3,8 3,3 25,0 100
Spectrum 9 9,8 4,9 0,4 0,8 7,4 3,1 18,0 55,7 100
Spectrum 10 11,2 4,5 0,7 0,8 7,5 6,1 17,3 51,9 100
Spectrum 11 9,5 4,3 0,4 0,9 7,5 3,5 17,7 56,3 100
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
13G 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 3,1 8,9 3,8 0,4 0,63 10,7 1,3 15,6 55,74 100
Spectrum 2 9,3 4,2 0,3 0,67 10,7 1,2 16,8 56,84 100
Spectrum 3 2,5 9,4 3,0 0,4 0,83 11,4 1,4 14,9 56,28 100
Spectrum 4 3,8 16,4 0,6 3,8 1,03 37,7 1,8 12 2,45 20,53 100
Spectrum 5 3,4 24,5 0,2 0,5 7,7 51,7 1 1,95 9,01 100
Spectrum 6 2,6 9,2 4,0 0,3 0,75 9,87 3 15,6 54,75 100
Spectrum 7 9,4 4,4 0,3 0,74 10,1 2,9 16 56,16 100
Spectrum 8 3,2 16,3 0,5 4,0 0,85 38,4 1,5 13 2,42 19,89 100
Spectrum 9 3,2 24,8 0,4 0,5 7,31 49,5 1,2 2,67 10,49 100
Spectrum 10 10,5 3,5 0,4 0,63 11,9 1,3 14,9 56,91 100
Spectrum 11 2,6 9,2 3,0 0,3 0,68 10,8 1,2 15,4 56,89 100  



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
14G 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Ti V Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 11 7,4 0,3 0,9 8,09 3,7 17,3 51,25 100
Spectrum 2 11 8,4 0,3 0,9 8,45 4,2 16,5 50,35 100
Spectrum 3 11 7,5 0,3 0,8 8,37 3,7 17,3 51,4 100
Spectrum 4 16 1,1 3,4 1,2 37,4 1,88 14 3,6 22,06 100
Spectrum 5 12 7,4 0,2 0,8 8,63 3,9 16,9 50,54 100
Spectrum 6 11 8,1 0,3 0,9 8,3 3,5 16,8 51 100
Spectrum 7 25 1,2 0,6 7,6 48,7 2,2 3,3 11,44 100
Spectrum 8 15 1,2 3,7 1,0 36,5 0,71 0,5 15 3,5 23,26 100
Spectrum 9 12 7,8 0,3 0,8 8,41 3,9 16,9 50,36 100  



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
19J 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 13,8 12,1 0,7 0,94 8,3 10 19 35,3 100
Spectrum 2 13,7 11,5 0,4 0,97 7,9 8,5 19 38 100
Spectrum 3 3,9 12,9 11 0,6 1,06 8,2 8,1 18 36,6 100
Spectrum 4 3,4 13,4 12,6 0,6 1,07 8,6 7,7 17 35,2 100
Spectrum 5 12,9 10,9 0,6 1 8,8 8,9 19 37,8 100
Spectrum 6 12,2 11,3 0,7 0,88 7,8 8,7 20 38,6 100
Spectrum 7 4 27,1 0,77 0,4 7,78 51,3 1,2 2,5 5,0 100
Spectrum 8 3,5 26,1 0,94 0,4 8,29 51,8 1,2 2,7 5,1 100
Spectrum 9 2,9 25,7 0,7 0,5 8,52 53,7 0,9 2,3 4,8 100
Spectrum 10 6,7 21,6 0,9 0,3 8,45 52,2 1,2 3,1 5,5 100



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
20J 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Ti Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 16,1 16 0,89 1,19 7,68 6,2 16,5 35,36 100
Spectrum 2 16,4 15,2 0,97 1,08 6,91 6,9 16 36,55 100
Spectrum 3 16,7 15,7 0,53 1,57 8,52 7,6 12,9 36,47 100
Spectrum 4 16,4 14,7 1,12 1,29 7,32 7,4 15,7 36,11 100
Spectrum 5 2,4 16 1,53 4,42 1,59 38,2 2,7 0,9 3,43 28,82 100
Spectrum 6 24,5 1,03 0,67 8,47 55,8 0,6 1,82 7,12 100
Spectrum 7 3,7 15,9 1,56 4,2 1,65 38,4 1,6 0,8 3,86 28,45 100
Spectrum 8 16,7 15,4 0,96 1,36 8,28 7,4 15,2 34,77 100  
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
R1 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 14 12,1 0,6 1,1 6,67 2,9 13 50 100
Spectrum 2 13 11,1 0,6 1,2 6,36 2,4 12 53 100
Spectrum 3 13 11,3 0,6 1,2 7,1 2,1 13 51 100
Spectrum 4 13 9,91 0,6 1,1 6,44 2,5 13 54 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 13,6 10,8 0,7 1,15 6,8 2,2 14 51,2 100
Spectrum 2 27,5 1,1 12,6 1,56 43,0 1,3 2,1 10,8 100
Spectrum 3 3,9 29,6 1,0 0,6 8,19 46,7 1,3 1,8 7,0 100
Spectrum 4 3,6 12,8 10,2 0,6 1,19 6,7 2,3 12 50,7 100
Spectrum 5 4,1 25,7 1,0 7,5 4,22 44,5 1 2 10 100



 
 Bilaga 5 – SEM-bilder och punktanalyaser 
R4 

 
 
All elements analyzed (Normalised)

All results in Atomic Percent

Spectrum Label C O Mg Al Si Ca Cr Mn Fe Total
Spectrum 1 6,6 25,9 0,6 0,4 8,41 49,7 1 2,1 5,3 100
Spectrum 2 8,6 14,5 10,4 0,7 1,04 6,7 7,8 14 36,6 100
Spectrum 3 6,1 15,8 3,0 1,6 1,56 10,1 44 6,7 10,8 100
Spectrum 4 7 13,7 10,6 0,6 1,07 6,9 7,5 14 39,0 100
Spectrum 5 7,9 20,5 0,7 0,9 7,62 48,8 0,7 3,5 9,4 100
Spectrum 6 7,4 27,3 0,4 0,3 8,12 48,7 0,7 2 5,0 100  



 
 

Bilaga 6 – Lakanalyser 
 

Kommentarer för resultaten 
 
 
Totalanalys 
Reg nr för totalanalyserna omgång 1 är: 1000452 (12 st) 
Följande prov igår i undersökningen: 
1A N8077 
2A N8077 
3B N8146 
4B N8146 
5C N8203 
6C N8203 
8D N8204 
9E N8230 
10E N8230 
7D N8204 
7C N8204 
Ref.slagg LTU 
 
Reg nr för totalanalyserna omgång 2 är: 1000502 (8 st) 
Följande prov ingår i undersökningen (dessa saknar charge nr på burkarna): 
11 F 
12 F 
13 G 
14 G 
15 H 
16 H 
17 I 
18 I 
 
Reg nr för totalanalyserna omgång 3 är: 1000521 (4 st) 
Följande prov ingår i undersökningen (dessa saknar charge nr på burkarna): 
22 K 
20 J 
Referens Ovako slagg 
19 J 
 
Provberedningen: Slaggerna skickades till Luleå för krossning och sedan tillbaka till labbet 
på Ovako för totalanalys och skaklakning. Proverna torkades för totalanalyserna och 
dessutom beräknades fukthalterna ut för att beräkningarna för skaklakningarna skall bli så 
korrekta som möjligt med L/S förhållandet. 
 
Föreskrifterna som har använts i analyserna är följande: 
C och S analyseras på Leco enligt föreskrift OFA 008 
Övriga element (oxider) (förutom FeO, Fe2O3 och Femet) analyseras på röntgen enligt 
föreskrift OFA 301 
Fe met och FeO titreras enligt föreskrift OFA 313 
Fe2O3 räknas fram enligt föreskrift OFA 313 från totalanalysen på röntgen. 



 
 

Bilaga 6 – Lakanalyser 
 
Skaklakning 
Reg nr för skaklakarna är (omgång 1): 1000463 (12 st) 
Reg nr för skaklakarna är (omgång 2): 1000503 (8 st) 
Reg nr för skaklakarna är (omgång 3): 1000531 (4 st) 
 
Standarden som har använts till skaklakningen är prEN 12457-2. Lakningarna är utförda på 
L/S=10, 24 timmar 
Partikelstorlek är under 4 mm. 
 
Fullständiga namn på standarden: 
* DRAFT prEN 12457-2 

Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste 
materials and sludges - Part 2: one stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg 
with particle size below 4 mm (without or with size reduction) 

 
Filtrering av lakvätskan 
Alla prov (utom 7C N8204 och 19 J) har filtrerats med spruta och sprutfilter, 0,45 µm. Prov 
7C N8204 och 19 J sugfiltrerades med filter 0,45µm eftersom detta prov var väldigt 
svårfiltrerat med sprutan. 
 
Temperatur 
Temperaturen under skaklakningen var konstant 23ºC i rummet. 
 
ICP 
Inga problem med ICP-analysen. Proven analyserades koncentrerade och spädda 10 ggr. I de 
fall då koncentrationen går över standarden i de koncentrerade proven tas resultaten från 
spädda prov. Eventuell spädningsfaktor ses i tabellen för respektive provresultat.  
 
pH 
pH analyserades enligt OFA 512. 
Inga konstigheter med mätningarna. 
 
Konduktivitet 
Inga konstigheter med mätningarna. 
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Dr Lange (Krom6+) 
Krom6+ analyseras med hjälp av en spektrometrisk kyvett-test från Dr. Lange. Föreskriften för 
denna mätning är den som medföljer vid kyvett inköpen. Metoden kallas LCK 313 och 
fungerar på krom6+ halter mellan 0,03-1,00 mg/l. Störande element för denna metod är bland 
annat: ,2

4
−SO Na+, K+, Ca2+, Mg2+ m fl. Rapporteringsgränsen är <0,03 mg/l. (Ljus med en 

viss specifik våglängd skickas genom provkyvetten.) Om det är krom6+ i provet kommer 
provet att reagera med kemikalierna i kyvetten och bilda ett rosa komplex. I vissa fall, då det 
finns störande element i provet, kan en mer orangeaktig färg erhållas. Den orangea färgen ger 
även den, utslag som krom6+. Metodbeskrivningen som medföljer med kyvetterna säger att 
det skall vara ett pH mellan 3-9 för analys av krom6+, vilket inte är fallet för dessa analyser, 
pH ligger kring 11-12 i lakvätskorna. Dessutom har störande element endast kontrollerats av 
tillverkaren till en viss halt, bland annat Ca till 125 mg/l. I lakvätskorna ligger halterna 
betydligt högre. 
 
Totalkrom analyseras på ICP:n, dessa skall vara högre än krom6+, vilket det inte är i dessa fall. 
Därmed antas att krom6+ mätningen inte fungerar i detta fall pga störning. Förkasta därmed 
dessa värden och lita på ICP-halterna för totalkrom istället!  
 
Formler 
Formel för beräkning från mg/l i lösningen till mg/kg i fast material från standarden. 
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⎛
=
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Där:  
A  är den urlakade halten vid L/S=10 ( i mg/kg torrt material)  
C  är koncentrationen i eluatet (i mg/l) 
L  volymen tillsatt vatten (i liter (l)) 
MC  är fukt innehållet som procent i den torra massan 
MD  är massan på torrt prov (g) 
 
beräkningarna i denna undersökning är beräknade: 
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LCA *  ,där L och MD har beräknats om med avseende på fuktinnehållet i provet. 
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⎞
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⎝

⎛

DM
L  är i princip 10 vid ett L/S förhållande 10, viss marginell skillnad finns. 
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Tabell över lakdata från skaktestet. 
 
Rapport på Slagg 5C: 
 
Provhantering och analysförfarande av inlämnad Slagg i samband med 
kolonnlakning. Reg nr 1000549-00 i Labmaster, laboratoriets 
rapportdatabas. 
 
  
Provinlämningdatum: 2010 05 17. 
Beskrivning av Provets art och natur vid ankomsten:    
Provet ankom i 5 l plåthink med lock i ca 5-15 cm:s bitar. Provets massa: 7,3 kg. 
Begärda analyser: Kolonnlakning L/S 0,1 – 10 samt total analys på fast material. 
Provberedning inför lakningen: 
Provet krossades i käftkross till <10 mm. 
Torrsubstans (Ts), se tabell1, testades på lakmaterialet, 100519-20. 
 
Eluatframställning på materialet: 
 
Lakning enligt Europeisk standard SIS-CEN/TS 14405:2004 (Uppströms 
perkolationstest). 
 
10 05 20: En kolonn med diametern 10 cm packades enl. standardens Annex B, och fylldes 
sedan långsamt upp med lakvatten under övervakning. Den uppfyllda kolonnen fick sedan stå 
från 10 05 21 till 100524, då första pH- och konduktivitetsmätningen gjordes för 
jämviktskontroll. Den andra mätningen gjordes 10 05 25. Vikt, torrsubstans etc se tabell 1. 
  
Förklaring: Om pH-värdet vid de två mätningarna avviker mer än 0,5 pH-enheter har inte jämvikt infunnit sig i 
kolonnerna. Dessa får då stå ytterligare och mätas igen.  
 
Eftersom jämvikt förelåg i kolonnen påbörjades genast den kontinuerliga elueringen. Det 
genomsnittliga elueringsflödet för hela lakningstiden, total laktid samt kolonnlängd finns 
angivet i tabell 1.  
 
Tabell 1 
 
 

Ts:  Invägd 
”våt” 
massa:  

Motsv. torr 
massa: 

Kolonn-
längd: 

Genomsnittligt 
flöde i 
kolonnerna 

Total laktid 
dygn tim min      

Kolonn 1 99,94%  4,6260 kg 4,6231 kg 26,5 cm 45,9 ml/tim  41d 22 tim 13 
min 

 
Konduktivitet och pH mättes vid varje eluatuttag och redovisas i slutet av rapporten i 
samband med övriga analysvärden. Eluaten konserverades och förvarades i kyl till 
analystillfället. 
 
Analysering av eluaten från kolonntest enligt Europeisk standard SIS-
CEN/TS 14405:2004.  
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ICP-analys, 10 07 06, har gjorts på alla element. 
 
Analyssammanställning i tabellform finns längre fram i rapporten. 
 
Värdena vid L/S 2 och L/S 10 är kulumativt beräknade och angivna i mg/kg torrt material om 
ej annat anges.  
 
Vid L/S 0.1 i sammanställningen redovisas första laklösningsuttaget i mg/l om annat ej anges. 
Jämviktslösningarna ingår i L/S 0.1-uttaget. 
 
Rapporteringsgränser 
  
Alla analysresultat under detektionsgräns (DL) för respektive ämne och instrument 
rapporteras omräknat till mindre än (<) rapporteringsgränsen. Rapporteringsgränserna för fast 
torrt material anges i mg/kg och för laklösningar mg/l.  
Rapporteringsgräns i fast torrt material = 3*DL*L/S kvot* ev. nödvändiga spädningsfaktorer. 
Rapporteringsgräns i laklösning vid L/S 0.1  = 3*DL* ev. nödvändiga spädningsfaktorer. 
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Kolonnlakning vid L/S2 och L/S10 med kolonndiameter 10 cm 
Lakvärden under L/S 2 är ett accumulerat värde då den totalt erhållna lakvätskan ger Liqvid/Solid-  
förhållande 2. Likaså är lakvärdena under L/S 10 ett accumulerat värde framräknat efter ytterligare
lakning tills den totala lakvätskan ger Liqvid/Solid-förhållande 10. Kolonntest enl SIS-CEN/TS 14405:20

Analysresultat på Slagg 5C.

Reg nr Slagg 5C. Deponigränsvärden EU
1000549-00              L/S 0.1               L/S 2             L/S 10     Inert  Icke farl   Farligt

Högsta beräk DetekteradHögsta beräk Detekterad Högsta beräk Detekterad mg/l mg/kg mg/l mg/kg mg/l mg/kg
halt mg/l * halt mg/l halt mg/kg * halt mg/kg halt mg/kg * halt mg/kg L/S 0.1 L/S 10 L/S 0.1 L/S 10 L/S 0.1 L/S 10

Fe <0.06 1(1) < <0.12 2(2) < <0.60 3(3) <
Pb <0.02 1(1) < <0.04 2(2) < <0.2 3(3) < 0,15 0,5 3 10 15 50
Cd <0.05 1(1) < <0.10 2(2) < <0.50 3(3) < 0,02 0,04 0,3 1 1,7 5

Cu <0,011 1(1) < <0.022 2(2) < <0.11 3(3) < 0,6 2 30 50 60 100
Mo 0,029 0,077 0,32 0,2 0,5 3,5 10 10 30
Cr <0,004 1(1) < <0,008 2(2) < <0,04 3(3) < 0,1 0,5 2,5 10 15 70

Mn <0.004 1(1) < <0.008 2(2) < <0.040 3(3) <
V <0,015 1(1) < <0,036 1(2) < 0,034 <1,00 1(3) < 0,99
Ni <0,018 1(1) < <0,036 2(2) < <0.018 3(3) < 0,12 0,4 3 10 12 40

Ca 221,8 322,2 1135,8
Co <0.007 1(1) < <0.013 2(2) < <0.07 3(3) <
Mg <0,03 1(1) < <0,06 2(2) < <0,30 3(3) <

Sr 3,6 2,0 3,8
Ti <0.001 1(1) < <0.002 2(2) < 0,010 3(3) <

Zn <0,33 1(1) < <0.66 2(2) < <3,30 3(3) < 1,2 4 15 50 60 200
Al 109,8 82,8 143,2
Sn <0.02 1(1) < <0.040 2(2) < <0.20 3(3) <

Na 7,40 2,83 <6,35 1(3) < 2,83
K 5,55 2,09 <6,01 1(3) < 2,09

Be <0.001 1(1) < <0.002 2(2) < <0.010 3(3) <

Ba 3,88 1,72 2,68 4 20 20 100 60 300
Si 0,54 2,81 58,3
S 4,2 6,6 63,5
P <0,43 1(1) < <0.86 2(2) < <4,30 3(3) <

Högsta beräknad halt: Värden < rapporteringsgränsen satta till rapporteringsgränsen i de accumulerade beräkningarna 
* kolumnen: anger antal mätlösningar som understiger rapporteringsgränsvärdet i de accumulerade beräkningarna
Detekterad halt: Om värden < rapporteringsgränsen finns är de satta till 0 i de accumulerade beräkningarna. 

OVAKO Hofors AB Hofors 2010-07-07
Analytisk kemi
813 82 Hofors Berit Kindingstad OTA - 303  
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Rapport på Slagg 3B: 
 
Provhantering och analysförfarande av inlämnad Slagg i samband med 
kolonnlakning. Reg nr 1000549-01 i Labmaster, laboratoriets 
rapportdatabas. 
 
Provinlämningdatum: 2010 05 17. 
Beskrivning av Provets art och natur vid ankomsten:    
Provet ankom i 5 l plåthink med lock i ca 5-15 cm:s bitar. Provets massa: 7,0 kg. 
Begärda analyser: Kolonnlakning L/S 0,1 – 10 samt total analys på fast material. 
Provberedning inför lakningen: 
Provet krossades i käftkross till <10 mm. 
Torrsubstans (Ts), se tabell1, testades på lakmaterialet, 100519-20. 
   
Eluatframställning på materialet: 
 
Lakning enligt Europeisk standard SIS-CEN/TS 14405:2004 (Uppströms 
perkolationstest). 
 
10 05 20: En kolonn med diametern 10 cm packades enl. standardens Annex B, och fylldes 
sedan långsamt upp med lakvatten under övervakning. Den uppfyllda kolonnen fick sedan stå 
från 10 05 21 till 100524, då första pH- och konduktivitetsmätningen gjordes för 
jämviktskontroll. Den andra mätningen gjordes 10 05 25. Vikt, torrsubstans etc se tabell 1. 
Förklaring: Om pH-värdet vid de två mätningarna avviker mer än 0,5 pH-enheter har inte 
jämvikt infunnit sig i kolonnerna. Dessa får då stå ytterligare och mätas igen.  
Eftersom jämvikt förelåg i kolonnen påbörjades genast den kontinuerliga elueringen. Det 
genomsnittliga elueringsflödet för hela lakningstiden, total laktid samt kolonnlängd finns 
angivet i tabell 1.  
 
Tabell 1 
 
 

Ts:  Invägd 
”våt” 
massa:  

Motsv. torr 
massa: 

Kolonn-
längd: 

Genomsnittligt 
flöde i 
kolonnerna 

Total laktid 
dygn tim min      

Kolonn 1 99,96%  4,6260 kg 4,6241 kg 27,0 cm 45,8 ml/tim  42d  1tim 22min
 
Konduktivitet och pH mättes vid varje eluatuttag och redovisas i slutet av rapporten i 
samband med övriga analysvärden. Eluaten konserverades och förvarades i kyl till 
analystillfället. 
 
 
Analysering av eluaten från kolonntest enligt Europeisk standard SIS-
CEN/TS 14405:2004.  
 
ICP-analys, 10 07 06, har gjorts på alla element. 
 
Analyssammanställning i tabellform finns längre fram i rapporten. 
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Värdena vid L/S 2 och L/S 10 är kulumativt beräknade och angivna i mg/kg torrt material om 
ej annat anges.  
 
Vid L/S 0.1 i sammanställningen redovisas första laklösningsuttaget i mg/l om annat ej anges. 
Jämviktslösningarna ingår i L/S 0.1-uttaget. 
 
 
Rapporteringsgränser 
  
Alla analysresultat under detektionsgräns (DL) för respektive ämne och instrument 
rapporteras omräknat till mindre än (<) rapporteringsgränsen. Rapporteringsgränserna för fast 
torrt material anges i mg/kg och för laklösningar mg/l.  
Rapporteringsgräns i fast torrt material = 3*DL*L/S kvot* ev. nödvändiga spädningsfaktorer. 
Rapporteringsgräns i laklösning vid L/S 0.1  = 3*DL* ev. nödvändiga spädningsfaktorer. 
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Kolonnlakning vid L/S2 och L/S10 med kolonndiameter 10 cm 
Lakvärden under L/S 2 är ett accumulerat värde då den totalt erhållna lakvätskan ger Liqvid/Solid-  
förhållande 2. Likaså är lakvärdena under L/S 10 ett accumulerat värde framräknat efter ytterligare
lakning tills den totala lakvätskan ger Liqvid/Solid-förhållande 10. Kolonntest enl SIS-CEN/TS 14405:

Analysresultat på Slagg 3B.

Reg nr Slagg 3B. Deponigränsvärden EU
1000549-01              L/S 0.1               L/S 2             L/S 10     Inert  Icke farl   Farligt

Högsta beräk Detekterad Högsta beräk DetekteradHögsta beräk Detekterad mg/l mg/kg mg/l mg/kg mg/l mg/kg
halt mg/l * halt mg/l halt mg/kg * halt mg/kg halt mg/kg * halt mg/kg L/S 0.1 L/S 10 L/S 0.1 L/S 10 L/S 0.1 L/S 10

Fe <0.06 1(1) < <0,12 2(2) < <0,60 3(3) <
Pb <0.02 1(1) < <0.04 2(2) < <0.20 3(3) < 0,15 0,5 3 10 15 50
Cd <0.05 1(1) < <0.10 2(2) < <0.50 3(3) < 0,02 0,04 0,3 1 1,7 5

Cu <0,011 1(1) < <0,022 2(2) < <0,11 3(3) < 0,6 2 30 50 60 100
Mo 0,22 0,21 0,30 0,2 0,5 3,5 10 10 30
Cr <0,004 1(1) < <0,008 2(2) < <0,04 3(3) < 0,1 0,5 2,5 10 15 70

Mn <0.004 1(1) < <0.008 2(2) < <0.04 3(3) <
V <0,015 1(1) < <0,249 1(2) < 0,247 <2,728 1(3) < 2,727
Ni <0,018 1(1) < <0.036 2(2) < <0.18 3(3) < 0,12 0,4 3 10 12 40

Ca 190,2 215,7 858,1
Co <0.007 1(1) < <0.014 2(2) < <0.07 3(3) <
Mg 0,057 0,063 0,52

Sr 1,7 0,97 2,2
Ti <0.001 1(1) < <0.002 2(2) < <0.010 3(3) <

Zn <0,33 1(1) < <0.66 2(2) < <3.3 3(3) < 1,2 4 15 50 60 200
Al 30,7 19,6 33,0
Sn <0.02 1(1) < <0.04 2(2) < <0.2 3(3) <

Na 2,52 <1,09 1(2) < 0,25 <4,61 2(3) < 0,25
K 3,58 1,31 <5,23 1(3) < 1,31

Be <0.001 1(1) < <0.002 2(2) < <0.010 3(3) <

Ba 5,1 2,8 6,0 4 20 20 100 60 300
Si 1,23 12,7 125,3
S 8,3 19,7 65,2
P <0,43 1(1) < <0.86 2(2) < <4.3 3(3) <

Högsta beräknad halt: Värden < rapporteringsgränsen satta till rapporteringsgränsen i de accumulerade beräkningarna 
* kolumnen: anger antal mätlösningar som understiger rapporteringsgränsvärdet i de accumulerade beräkningarna
Detekterad halt: Om värden < rapporteringsgränsen finns är de satta till 0 i de accumulerade beräkningarna. 

OVAKO Hofors AB Hofors 2010-07-07
Analytisk kemi
813 82 Hofors Berit Kindingstad OTA - 303  
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