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Metoder och aktiva slaggers inverkan på att minimera 

svavel och fosfor 

Målsättningen för rapporten är att belysa relevanta utvecklingar i förmågan att 

optimera fosfor och svavelreningen för att öka kunskapsöverföringen till 

stålgjuterierna. För svavelreningen har det konstaterats nyligen att det är 

avgörande för processstabiliteten att smältan helt täcks av slaggen under pågående 

avsvavling. Eftersom tidigare arbeten inte alltid unvek så kallad ”oppen eye” var 

optimal processverkningsgrad inte är förenlig med optimal reducering av 

inneslutningar eftersom inneslutningar skapades  genom för höga 

omrörningshastigheter lyckades frigöra eldfast material genom kemisk och 

mekanisk erosion. En påtaglig erosion av det eldfasta materialet rapporterades ofta 

när aktiva slagger tillämpades. För fosfor rening är slaggens sammansättning 

kritisk. I Europa används hög basictet (kalk) slag med jämnare termodynamiska 

aktiviteter. I asien har slaggen har en ständig hög FeO halt för maximal 

utbytesoxidation. Fortsatt forskning behövs inom svavel och fosforrening där Ar 

skyddade provtagare, slaggrekonditionering, vibrationsmätning och mer adekvat 

slagganalys integreras med avancerad termodynamik. 

Summary 

 

The aim of the report is to highlight relevant developments in the ability to 

optimize the phosphorus and sulfur treatment to increase knowledge transfer to 

steel foundries. For sulfur purification has been recently found that it is essential 

for process stability to melt completely covered by the slag during desulfurization. 

Since the previous work did not always avoid so-called "open eye" optimum 

process efficiency was not compatible with optimum reduction of inclusions, as 

inclusions created by high speed stirring managed to liberate refractory material by 

chemical and mechanical erosion. A substantial erosion of the refractory material 

commonly reported when active slags applied. For phosphorus purification is slag 

composition is critical. In Europe, high basictet (lime) kind with uniform 

thermodynamic activities. In Asia, the slag has a constant high FeO content for 

maximum utbytesoxidation. Continued research is needed in sulfur and 

phosphorus which are protected samplers, slaggrekonditionering, vibration 

measurement and more adequate waste analysis integrated with advanced 

thermodynamics.
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1 Syfte och mål 

I ramen för G933S har en litteraturstudie gjorts, omfattande områdena ”Minskade 

halter av svavel och fosfor” samt ”aktiva slagger”. Dessa områden är traditionellt 

något som görs av de stora stålverken men på gjuterisidan är användningen 

betyligt mer begränsat. Något som har begränsat forskningen om aktiva slagger är 

att området har fallit offer för en mycket offensiv patentering. Ytterligare en 

svårighet med området är att det är knutnet till stålverkens huvudprocesser.  

2 Genomförande 

Under 80 talet angav både SSAB och Nippon Steel att 80% stränggjutning 

kombinerades med 20% göt gjutning. Den mest signifikanta utvecklingen i stål 

framställningen i Japan sedan 80talet har varit en 50% produktivitetsökning per 

anställd till följd av ökad automatisering samt investering i konverterrening [1].I 

dag har båda företagen övergått helt till 100% stränggjutning. Anledningen är helt 

enkelt att stränggjutningen helt utesluter öppen avgjutning, vilket radikalt minskar 

reoxidation. Detta är naturligtvis omöjligt att uppnå i stålgjutning av styckgods, 

men den angränsande teknikutvecklingen har stor potential att implementeras 

inom stålgjuteri branschen. Målsättningen för den fortsatta diskussionen är att 

belysa relevanta utvecklingar i sekundär metallurgin samt fokusera på förmågan 

att optimera fosfor och svavelreningen.   

3 Resultat och diskussion 

3.1 Skänkmetallurgins inverkan på primära inneslutningar  

Historiskt har 96% av olika inneslutningskällor identifierade i Tabell 1 [2] hänförs 

till reoxidationsmekanismer kopplade till avgjutningen. Här kan Inneslutningarna 

vara Exogena eller introgena [3]. Här är de exogena inneslutningarna kopplade 

till; Extern Sand, Eldfast material, formmaterial, Smält slagg och skänk slagg. För 

de introgena är dessa knutna till Kemisk reaktion till följd av deoxidation, 

reoxidation vid tappning. Silikater, oxider, nitrider och sulfider etc.  

Tabell 1 olika inneslutningskällor [2] 

 

Inneslutningskälla % 

Reoxidation 82 

Formmaterial 14 

Slagg 2 

Eldfast material 1 

Deoxidation 1 
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Figur 1. Ternära diagram av vanliga (t.v.)och Lollipop provtagare (t.h) [6] 

Utan betydande åtgärder är syre halten i låg legerat konstruktionsstål 60ppm, efter 

deoxidation 30 ppm och genom vakuum smältning under 10 ppm [4] typiska för 

stål tilverkade under 80 talet. Rent stål är en avvägning mellan låg andel 

föroreningar och undertryckande av inneslutningar samt förhöjning av 

inneslutningstransporten till slagfasen. Kvittot på hur rent stålet är yttrar sig i 

mängden och storleksfördelningen av Icke metaliska inneslutningarna (NMI) [5]. 

Här är det Si, Mn & Al rika NMI som styr stålets slutegenskaper. Har den 

sekundära reningen lyckats är de mindre inneslutningarna (<10µm) jämnt 

fördelade i interdendritiska positioner. Här har stålbranschens vedertagna Lollipop 

provtagare överlägsen i att ge bättre förutsättningar till att analysera t.ex. Ca rika 

oxysulfid partiklar visualiserade i Figur 1 ternära fasdiagram [6].  

Förutsättningar för att rena stål sker vid ugn och skänkbehandlingen, där Ar-gas 

och eller elektromagnetis omrörning används – ofta i kombination med vakuum – 

för att skapa termisk och kemisk homogenitet. Dessvärre är processtyrningen av 

omrörningen komplicerad, vilket leder till att optimal processverkningsgrad inte är 

förenlig med optimal reducering av inneslutningar. Här är det de höga 

omrörningshastigheterna som genererar inneslutningar, genom att skapa 

förutsättningar för reoxidation samt att frigöra eldfast material genom kemisk och 

mekanisk erosion. Ytterligare faktorer är bättre produktionsplanering för att 

undvika produktion av hög Si stål, som ger glassiga slagger på skänkar innan rent 

stål produceras för att minimera inneslutningar. Trots detta har Idag betydande 

framsteg i främst oxidmetallurgin inneburit att oxidinneslutningar fördelas 

jämnare i stålet. Vidare styr deoxidationstypen stålets partikelstorleksfördelning.  

3.1.1 Slagg visualiseringsteknologi  

Nyligen har det konstaterats att det är avgörande för processstabiliteten att smältan 

helt täcks av slaggen under pågående avsvavling. Detta för att undvika reoxidation 

vid badytan under pågående deoxidation. Således är det absolut nödvändigt att 

ställa processverkningsgraden för gasomrörningen mot inneslutningsprofilen. 

Följaktligen är det kritiskt att styra avsvavlingsprocessen med bildanalys av 

slagytan för att motverka så kallad ”open eye” under pågående gas omrörning. 

Detta har tagit mycket lång tid att uppnå och har krävt minst 3 större EU-

satsningar [6, 7 & 8] för att utveckla den nödvändliga tekniken. Här är smältans 

strålning en stor utmaning i hur kontrolloptiken ska utformas i samband med 

omrörningen. När IR och CCD kameror tillämpades i avslaggningsprocessen [8], 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2016-002 

 

4 

uppnådes en reduktion av nödvänlig omrörningshastighet, minskad skänkerosion, 

lägre förbrukning av avsvavlingsämnen, mindre slaggrester, färre inneslutningar 

samt betydande ledtids reduktioner. Efterföljande forskning visade att 

kombinationen av CCD-teknik med IR-filter samt binariseringsalgoritmer var det 

som skapar de bästa förutsättningar för att avbilda badytans slagg se exempel i 

Figur 2. [8]. Den mest positiva utvecklingen med en automatiserad avbildning av 

avslaggningsprocessen har varit en kraftigt minimerad mängd överförd slagg till 

skänk. När den överförda slaggen minimeras ökar avsvavlingsverkningsgraden 

med ca 10 %, vilket direkt leder till minskad användning av flux. Troligen har den 

begränsade implementeringen av kontrolloptik hos vissa aktörer i stålindustrin 

orsakats av att öppna badytor sammanföll med ofördelaktiga 

inneslutningsprofiler/fördelningar i tidigare EU arbeten. Lyckligtvis har 

stålindustrin valt att inte patentera metoden, vilket öppnar upp en möjlighet för 

stålgjuterier att implementera tekniken. 

 

Figur 2. Slagg visualisering med kombinerad CCD (t.v.) och IR (t.h.) kameror [8]  

3.2 Svavel rening 

3.2.1 Svavel inneslutningars morfologi 

Grundläggande för svavelreningen i stål är morfologin på sulfidpartiklarna. Om 

avsvavling processen fungerar tillfredställande kan storleken på NMI begränsas 

till under 22,4 µm [6]. Populärt finns tre huvud typer av främst Mn sulfider även 

om Hillert har funnit en fjärde [9].  

Typ 1. Slumpvis kulformiga fås med deoxidation med Si 
Typ 2. Fina stavar/korngränsfilmer fås med deoxidaion med Al, Zr & Ti 
Typ 3. Kompakt form fås om det finns ett Al eller Zr överskott 

3.2.2 Inverkan av svavel på bearbetnings egenskaper 

Om den sekundaära reningen lyckats med att skapa en lyckad inneslutningskemi 

fås fördelaktiga bearbetningsegenskaper, som kännetecknas av låga skärkrafter till 

följd av god spånbrytning, skyddande oxidfilmer på verktygen, minimerad 

kraterbildning och dominerande flank förslitning, samt fina ytor. När olika 

svavelhalter betraktades var 30 ppm S ett gränsvärde för förbättrad skärbarhet, där 

skyddande oxidfilmer bildas på olika verktygsmaterial för att ge en 

verktygslivslängd på 46 min [10, 11 & 12]. För rent stål med 4 ppm S, var 

livslängden 39 min och för ultrarent stål med 1 ppm S (<0,07 Mo) var livslängden 

32 min, där båda var Al-deoxiderade. Alltså är låg svavel en utmaning i 
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bearbetningssynpunkt, då låga halter 0,005 % S ökar risken för yt sprickor [13]. 

Om en extra Ca behandling tillämpas omvandlas aluminumoxid till en oxysulfid 

komplex med väsentligt lägre smältpunkt [9]. Denna oxid bildar en dropp 

liknande morfologi som lättare avskiljs som slagg eller fördelar sig jämnare i 

stålet [9]. För studie med CBN verktyg och >30ppm S och 0,2 Mo [10], var 

verktygslivslängen för Ca behandlade stål 102 min jämfört med 49 min för enbart 

Al deoxidering. Dessutom var partikelfördelningen i calcium behandlade stål var 

relativt okänsliga för variationer i kylhastighet jämfört med övriga 

tilläggsbehandlingar som Ti och Zr.  

3.2.3 Inverkan av svavel på utmattningsegenskaper och slagseghet 

Trots de lovande bearbetningsegenskaperna vid ca 30 ppm S blir 

utmattingshållfastheten lidande med ökad svavelhalt. För konstruktionsstålet SS 

22 25-04 med 10 och 30 ppm S, sänks utmattningsgränsen från 300 till 200 MPa 

[14]. För seghärdat stål minskar slagsegheten från 108 till 76 J för samma ökning 

av svavelhalten [15]. För rostfritt SS2303 stål med en ökning av S halten från 3 

till 13 ppm medförde den minskade slagsegheten en 40°C förskjutning av 

omvandlingstemperaturen enligt Figur 3 [14].  

 

Figur 3. minskad slagsegheten samt förskjutning av omvandlingstemperaturen i 

SS2303 omritad från [14]. 

3.2.4 Inverkan av omrörningsprocessen på svavelreduktion 

Styrning av S är en stor utmaning för att nå bra ytor. Beträffande metoder för 

svavelrening kan Ar-gas och eller elektromagnetis omrörning användas med och 

utan kombination med vakuum. Omfattande europeisk stål forskning har 

adresserat flera viktiga stål reningsfrågeställningar med stor potential för 

implementering i stålgjuterier. 

3.2.5 Gastillförsel vid omrörning 

Hur gasen tillförs smältan har ägnats mycket forskning. Spolsten och lans är två 

vedertagna metoder för gasomrörning. Det bästa alternativet att tillföra gasen 

begränsas av svårigheten att fördela gasen jämnt i smältan vid hög process 

temperatur. Här tillför spolstenen mest gas i skänkensbottens mitt punkt eller 

lokalt där stenen är placerad. Nackdelen med spolstenen är att den ofta sätts igen 

av Alumina inneslutningar vilket gör att gasen fördelar sig sämre i smältan. Lans 
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utan munstycken lider inte lika mycket av igensättning, men har ofta en påtaglig 

sugrörseffekt där gasen enbart fördelar sig kring utloppet, vilket gör att lansen 

måste vara nära botten för att ge bäst effekt. Emedan kan de som fördjupar sig i 

flödesmodellering av gasomrörningsförloppet finna att omarbetade 

lansmunstycken vid anpassade höjder ger mycket högt processutbyte [1]. Här 

krävs att gasen tillförs vid högt tryck, men det går att täcka hela skänkens botten 

yta om lansens position optimeras [1]. Den uppenbara fördelen med lanser är att 

de snabbt kan bytas ut och kan ge en mer kontrollerad gastillförsel. För 

stålgjuterier har argonspolning med lans och med spolsten tillämpats i ugn. 

Nackdelen är förstås att temperatur fallet är ett mycket stort problem i att överföra 

kunskapen om svavelrening i stålverk med >100T smälta till 3-10T smälta i ett 

stål gjuteri.   

3.2.6 Gasomrörnings flöde   

I den enda EU studien från 1988 om både svavel och fosfor rening i stål var gas 

omrörningen styrande i intervalet 100-300 Nl/min för en given andel flux för en 

omrörnings tid på 600 s. Beträffande inneslutningar var det fördelaktigt om 

intervallet var närmare 100 Nl/min [16]. Pulverinjektion verkar enbart ge 

betydande effekt för hög andel överförd slagg.  

För att vässa finjusteringen av gasomrörningen har accelerometrar på skänkar varit 

mest robusta i att mäta vibrationerna skapade av gasomrörningen, för den svåra 

produktionsmiljö, som processen befinner sig i. Laser teknik är av teoretiska skäl 

att föredra och fungerar bäst i Labmiljö, men inte ute i produktion är miljö för 

svår.  

När inhemsk samt EU-fokus [16] riktade sig mot att kombinera gasomrörningen 

med induktions-omrörning, präglats de ofta av öppna badytor. Dessutom har en 

del av EU satsningarnas ambitions nivå varit hög i viljan att kombinera det senaste 

i aktiva slagger, gas omrörning, induktionsomrörning, vakuumteknik, PDA analys, 

provtagningsmetoder mm. Resultatet var att de mer vågade processändringarna 

medförde ofta ökad förslitning av infodringsmaterial. Möjligen kunde inverkan av 

bearbetningsprestanda jämfört med olika process utfall i avsvavling tillsammans 

med noggrann karakterisering av slagger. Förhoppningsvis tas mer hänsyn till den 

ekonomisk betydande bearbetningen i framtida EU-satsningar inom stålbranschen.  

I stålverken används även vakuumteknik för att ytterligare minimera svavel och 

inneslutningar. Med vakuum minskas vibrationerna till följd av gasomrörningen 

enligt Figur 4. Detta genom att undertrycket förändrar och förbättrar gasutbytet en 

faktor 5 vid 4 mbar tryck mellan toppslagg och smältan och leder till minskad 

turbulens, vilket motverkar reoxidation. Historiskt har vakuum teknik varit för 

dyrt att försvara för stålgjuteribranschen. Emedan kan säkert accelometrar som 

används för att mäta vibrationer under gasomrörningen tillämpas i 

stålgjuteribranschen.  
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Figur 4. vibrationsvisualisering under kombinerad vakuum och gasomrörning. 

Instabil process (t.v.) och stabil process  (t.h.) [9]  

3.2.7 Inverkan aktiva slagger på svavel reduktion 

Separeringen av avsvavling med reducerande reaktioner och avfosforiseringen 

med oxiderande reaktioner har gynnat reningseffektiviseringen i stålverken. För 

svavelrening med syntetiska slagger (Ca & Mg etc) krävs omrörning genom 

argonspolning alt elektromagnetiskomrörning, EMC. Mycket arbete [9-12 & 16] 

har ägnats kvoten mellan CaO och Al2O3 tillika måttet på alkalinitet för slagg 

sammansättningen, se Basicitet, IB,  i ekvation 1. Kvoten 1,6 ger högst 

verkningsgrad på avsvavlingen, om man analyserar skänkslaggen och 1,7 om den 

varma omrörningsslagen analyseras (här försummas MgO bidraget i ekvation 1!). 

Iden är att man skapar Ca-oxyaluminater som har låg smält punkt och ger 

fördelaktiga S-aktivitet. Blir CaO och MgO för hög skapas en heterogen slagg 

med minskat svavel upptag. Om kvoten är för låg bildas för mycket 

högtemperaturstabil alumina, som har visat sig täppa till munstycken samt ökar 

slaggens viskositet. En ytterligare möjlighet att påverka sulfidernas morfologi med 

Ca är med trådmatning (Ce och RE). Även Ba, F och Na har används, men 

infodringslivslängden gjorde detta olönsamt [16]. 

 

232 SiOOAl

MgOCaO
IB




      (1) 

EU satsningar [9-12 & 16] under det följande decenniet la grunden till mer 

avancerade modeller för avsvavling termodynamik. Dessvärre försvårades arbetet 
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av att det förekom förenklingar i betraktandet av processens termodynamik i vissa 

EU satsningar.  

3.3 Fosforrening 

Det segringsbenägna ämnet fosfor i halter överstigande 0,02 vt% bidrar negativt 

till segheten genom fosfidbildning ofta till följd av långsam svalning vid 

väremebehandling (575-375°C) [17] samt anlöpningsförsprödning vid <450°C, 

där korngränsfilmer bildas. Dessa filmer kan även bildas av t.ex. Sb, Sn och As 

enligt ekvation 2 

Pekv=P+1,4Sb+0,6Sn+0,2As     (2) 

Processförutsättningar för fosfor rening är helt beroende av 

slaggsammansättningen och de fysiska processförutsättningarna [18]. Historiskt 

har fosforreningen förvärats av fosforvariation i råmaterialen samt den allt mer 

begränsade tillgången av låg fosfor malm [18]. Här föreligger stora skillnader i de 

inhemska malmerna. När mer malm med högre fosforhalt tas ut från Kiruna är den 

svenska stålindustrin beroende på att flotationsreningen fungerar tillfredställande. 

Enligt LKABs en gruva koncept från 2007 [19] sorteras inte längre malmen i olika 

fosfor klasser i samband med brytningen utan allt skickas till 

reningsanläggningarna. I vissa järnmalms fyndigheter, där låg fosfor halt 

föreligger t.ex i Malmberget, Mertainen etc. är att malmen ligger i svårtillgängliga 

fickor [20].  

Fem vägledande grundsteg till stålindustrins fosforreningsprocess beskrivs av 

enligt följande [21]: 

1. alkaliska flus medel 
2. P2O5 i slagen 
3. Initial slag behöver tas bort innan ny tillförs 
4. Magnesium infodring bäst 
5. Kinetiken är inversen av temperaturen 

Utöver dessa fem faktorer behöver slaggvikt, sänkning av kolhalt, fosforhalten i 

råjärn, intensitet i bottenomrörning, lanshöjd, syrgas flöde och tillsatsprogram hos 

slaggbildare samt järnmalm anpassas i fosforreningsprocessen. De största 

svårigheterna med att utveckla fosforreningen är enligt följande[18]: 

i. Höga temperaturer  
ii. FeO innehållande slagg är aggressiv mot infodringsmaterial 

iii. Låga partiella syretryck i jämvikt med järnsmälta öppnar för oxidation. 

3.3.1 Det tvåeggade svärdet om slaggens basisitet för maximal 

fosforreningsgrad 

Det finns ganska stor oenighet i beskrivningen av slaggstukturen under fosfor 

reningen samt hur avsteget från jämvikt i beskrivningen av termodynamiken 

hanteras. Här är det främst P2O5 delens karakterisering och dess termodynamik 

som förbryllar. Grundläggande för fosforrening är att vid normal syretillförsel är 

att syret inte räcker till och att slaggen utarmas på FeO. En viktig förutsättning är 

att aktiviteten för P2O5 oxiden sänks med alkaliskt slag. Detta är nödvändigt för 

att reducera järn och förhindra deoxidation av fosfor enligt ekvation 3 [18] 

Fortsatta svårigheter är att olika forskarlag har nyttjat olika basicietsmått. Enklast 
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är att ta kvoten mellan Ca och Si oxider men det internationellt vedetagna är att ta 

kvoten mellan Ca + Mg och Si + Al. 

2P+8FeO3FeOP2O5+5Fe     (1) 

3FeOP2O5+3CaO3CaOP2O5+3FeO    (2) 

2P+5FeO+3CaO3CaO.P2O5+5Fe    (3) 

    
      
























 52,2810

1

322,1

1
10log 5

352

525

TCaOFeOP

OP
K p   (4) 

Fosfor reningenskvoten betraktas från två skolor: 

 Låg basiciet slagg  

 Hög basiciet slagg 

Japanerna i form av Nippon Steel anser att låg basiciet på 1-1,5 har tillräckligt 

potential i mycket högre löslighet för Mg, Ca samt att hög syretillförsel inte 

innebär någon betydande risk. Vidare har Nippon steel patenterat MURC 

processen [1]. Här tillämpas syre för att rena Si och P innan avsvavling, genom 

bottenblåsning med flux. I en patenterad process återanvänds slaggen från 

avkolningen av föregående batch till fosforreningen, där låg basiciet slagg används 

vid högt tryck och stark omrörning [22]. Dessvärre är slag återanvändningen från 

färskningen med hög kol potential för utbytes oxidation redan patenterad av 

Nippon, men potential finns säkert inom slag rekonditionering. Vidare har 

användningen av stålskrot, arbetsvolymskvoten (HMR) och batch storleken ökats, 

samt ledtiden minskats genom att överge torpedvagnarna till förmån för 

konverterrening [22]. Ytterligare effektivitet i konvertertekniken möjliggjordes via 

större volym, bättre utformning av syrelanser, optimerade beläggningsmetoder för 

att snabbt återställa det eldfasta materialet samt avancerade sensorer för charge 

och slaggnivå. 

Den andra skolan utgår ifrån att fosforkvoten i termer av jämviktsfosfor 

reningenskvoten är maximal vid ca 2,5 i basiciet, där aktiviteten för P2O5 samt 

lösligheten av MgO är i stort sett konstant. Här förlitar man sig även på att 

fosforreningenskvoten är 25% högre vid 1600°C än vid 1700°C för slagger av hög 

basicitet. Vidare reduceras fosforreningen av fosfor ytaktivitetssänkaren Mn, som 

hindrar utbytesoxidationen av P och dess transport till slaggen. Ytterligare 

påverkan på basiciet är MgO innehållet. För en fungerande fosfor rening bör 

MgO-halten ligga i intervallet 6-12 % [23].  

I en annan EU studie kunde fem olika fosforreningsprofiler identifieras vid 25 

BOF försök [24]: 

i. Konstant  
ii. Reverserande 

iii. Hög 
iv. Reverserande och avtagande 
v. Hög och reverserande 

Det tydliga avsteget i denna studie [24] var att fosforreningen styrdes av utbytet 

mellan metall smältdroppar (inte bulk smältinterface) och slaggen under 

syreblåsningen. Det olyckliga här var att projektet stötte på ekonomiska 

svårigheter, vilket gjorde att analysen av slag mättnad uteblev. Vid granskning av 
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hela försök serien är det högst troligt att fosforreningsprocessen skulle vinna på 

betydande slagg rekonditionering efter 6 min, då flera indikatorer tyder på att 

slagen blir för torr, för trög, för utarmad etc. Samma EU projekt [24] använde 

vibrations mätning i Y-led för att bättre styra fosforreningsprocessen.  

Fortsatt forskning behövs inom fosforrening där Ar skyddade provtagare, 

slaggrekonditionering, vibrationsmätning och mer adekvat slagganalys integreras 

med avancerad termodynamik för betydligt lägre basicieter för kalk tillsatsen på 

1,5 [1] och 2,5 [18] istället för 3 och 3,5. Detta är nödvändigt för att undvika torra 

och mättade slagger. Emedan är det rätt uppenbart att de provtagare samt 

provberedningsmetodiker som har använts vid studierna behöver utvecklas 

radikalt. Variationen i resultat samt stigensen i karakteriseringen, som finns i 

flertalet arbeten om svavel rening lyser i sin frånvaro.  

4 Slutsats 

För svavelreningen har det konstaterats nyligen att det är avgörande för 

processstabiliteten att smältan helt täcks av slaggen under pågående avsvavling. 

Eftersom tidigare arbeten inte alltid unvek så kallad ”oppen eye” var optimal 

processverkningsgrad inte är förenlig med optimal reducering av inneslutningar 

eftersom inneslutningar skapades  genom för höga omrörningshastigheter lyckades 

frigöra eldfast material genom kemisk och mekanisk erosion. En påtaglig erosion 

av det eldfasta materialet rapporterades ofta när aktiva slagger tillämpades. För 

fosfor rening är slaggens sammansättning kritisk. I Europa används hög basictet 

(kalk) slag med jämnare termodynamiska aktiviteter. I asien har slaggen har en 

ständig hög FeO halt för maximal utbytesoxidation. 

5 Fortsatt arbete 

Fortsatt forskning behövs inom svavel och fosforrening där Ar skyddade 

provtagare, slaggrekonditionering, vibrationsmätning och mer adekvat slagganalys 

integreras med avancerad termodynamik. 

 



Swerea SWECAST AB  
Rapport nr 2016-002 

 

11 

Referenser 

[1] M. Iwasaki och M. Matsuo, NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT No. 101 NOVEMBER 2012 
[2] J.M. Svoboda, R.W. Monroe, C.E. Bates, and J. Griffin, Appearance and Composition of Macro-Inclusions 

in Steel Castings, AFS Trans., 1987, p 187–202 19 
[3] John R. Brown, Foseco Ferrous Foundryman's Handbook (Eleventh Edition), Butterworth-Heinemann, 

Oxford, 2000, ISBN 9780750642842 
[4] K-E.Thelning, Stål och värmebehandling, Andra uppl. Karlebo, 1985, ISBN 91-85026-30-1 
[5] D 836. Jonas Alexis, Margareta Andersson, Johan Björkvall, Du Sichen, Alf Sandberg Optimization of 

secondary metallurgy with respect to non-metallic inclusions for improved steel properties and 
production efficiency – focus on special and high alloyed steel production. JK 23045. 2011-05-18. (ISSN 
0280-249X)  

[6] EUR 25875 — Active tundish metallurgy (AcTuM) Luxembourg: Publications Office of the European 

Union 2013,ISBN 978-92-79-29039-8 

[7] KI-NA-25091-EN-N Online control of desulphurisation and degassing through ladle bubbling under 
vacuum (ONDECO) Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012 ISBN: 978-92-79-
22240-5 

[8] KI-NA-27438-EN-N -Increased yield and enhanced steel quality by improved deslagging and slag 
conditioning (OPTDESLAG) Luxembourg: Publications Office of the European Union 2015, ISBN: 978-92-
79-51402-9 

[9] Campbell, John  Castings, Second Edition ISBN 13: 9780750647908 
[10] N. Ånmark Wear334-335(2015)13–22 
[11] G. Brandt och M. Mikus Wear, 118 (1987) 99-112 
[12] RANDAK, A., KNORR, w., and vöGE, H., Some Metallurgical Possibilities of Influencing the Machinability 

of High-grade and Special Construction Steels International Symposium on Machinability of Steel, 
Tokyo, Japan, The Iron and Steel Institute of Japan, ASM September 26-28, 1977 

[13] EUR 25885 — Reduction in surface cracking in as-cast low sulphur and calcium treated steels 
(LSSEMIQUAL)  
Luxembourg: Publications Office of the European Union ISBN 978-92-79-28974-3 

[14] Arwidson, S., The Importance of Extra-low Sulphur in Steel in Relation to Mechanical Properties', 
Scandinavian J. Met., (1972) 1 pp 167-170 

[15] J. M. Hodge, R. H. Frazier, and G. W. Boulger. The effect of sulphur on the notch toughness of heat–
treated steels. Trans. Metall. Soc. AIME, 215:745–753, 1959. 

[16] EUR 11222 EN - Phosphorus and sulphur removal from liquid steel by secondary steelmaking 
operations: contract No 7210-CB/805 (1.7.1984 - 30.6.1986) ; final report Hassall, G. J. 
Brussels [u.a.]. ECSC-EEC-EAEC. 1988. XXIV, 90 S.. Technical steel research: Steelmaking. 

[17] C. J. McMahon Jr., A. K. Cianelli, and H. C. Feng: ‘The influence of Mo on P–lnduced temper 
embrittlement in Ni–Cr steel’, Metallurgical Transactions A, 1977, 8, 1055–1057 

[18] Basu, Somnath Studies on dephosphorisation during steelmaking Doktorsavhandling, KTH, Skolan för 
industriell teknik och management (ITM), Materialvetenskap.2007  

[19] https://www.lkab.com/Global/Documents/Tidningar/Veckobladet/Veckobladet%202008/Veckobladet_
nr09_080509.pdf Besökt 2016-01-20 

[20] SOU 1963:36/I avd. 
Malminventeringenhttps://sv.wikisource.org/wiki/SOU_1963:36/I_avd._Malminventeringen 

[21] A. Poucel, *J. Iron Steel Inst 1879 pp 341-352 
[22] M. Kumakura 2013 NIPPON STEEL TECHNICAL REPORT No. 104 AUGUST 2013 
[23] E. Erikson Examensarbete inom ämnesområde processmetallurgi vid Luleå Tekniska Universitet, Luleå 

2012 
[24] European Commission EUR 25005 — Imphos: improving phosphorus refining M.S. Millman, A. 

Kapilashrami, M. Bramming, D. Malmberg Luxembourg: Publications Office of the European Union 2011 
— 201 pp. — 21 × 29.7 cm Research Fund for Coal and Steel series ISBN 978-92-79-21761-6 
doi:10.2777/91726 ISSN 1831-9424 

 

 

 


