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Summary
A rapid analysis method based on laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)
has been developed to analyze slag. Having a good characterization of the slag is
a prerequisite for being able to use it as a residual product in new areas, thus
preventing the appearance of waste. With further development of the
technology/methodology, there is also the opportunity to better control the
composition of both slag and steel and to provide major energy savings due to
reduced process time.
Slag is used in steel making to give the steel its desired properties. After steel
production, the slag can be reused for various purposes, such as substrates for
road construction, bearings, horse tracks, asphalt, concrete, landfills and mining.
However, with a faster and more readily available slag analysis, there is a
possibility to optimize the slag properties, which can lead to better use of the slag
within existing applications and open up for new ones.
The methodology for LIBS analysis that has been developed performs well in
comparison with today's much more resource-demanding X-ray fluorescence
analysis (XRF), which requires extensive sample preparation. The correlation
between results measured with LIBS and XRF was good (with correlation
coefficient of 97%) and the repeatability of the LIBS analysis was at the same
level as for the current XRF method. The difficulty in analyzing slag is mainly
because it is very inhomogeneous. Today, the slag must first be crushed and
ground and then pressed to a measuring puck. However, this method is time
consuming and also involves dust and noise. Since LIBS does not require the
same even surface area, the measurement method can instead be designed to
measure directly on slag fragments (see panel 2 in Figur 1), which means a total
measurement time from sampling to results in about 1 minute compared with
about 5 minutes for the XRF analysis.
In addition, the LIBS method has the possibility to be designed to measure
directly on the molten slag in or adjacent to the melt, which would open up for
increased process control capabilities and better control of the slag and steel
composition. A reduction of 1 minute steel melting would mean an energy saving
of about 5 - 10 kWh per ton of steel.
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Inledning och bakgrund
Syftet med projektet är att ta fram en snabb metod för analys av slagg. Avsikten är
att detta i förlängningen skall öka möjligheterna att använda slagg som
restprodukt och därigenom minska mängden avfall. Den metod som i dagsläget
finns tillgänglig för analys av slagg är inte tillräckligt snabb och lättillgänglig för
att kunna ge ett analyssvar som kan ageras på och är således en efterkontroll och
inte en processtyrning, men med den metod baserad på laser-inducerad
breakdownspektroskopi (LIBS) som tagits fram inom projektet ändras dessa
förutsättningar.
Slagg används i stålframställning både för att ge stålet dess önskade egenskaper
och för att skydda det smälta stålet mot luft samt förhindra energiförluster vid
smältning. När stålet har nått önskade egenskaper tappas slaggen av och efter det
stelnar den och krossas och siktas till önskade fraktioner. Slaggens
sammansättning varierar beroende på stålsort, men i huvudsak består den av CaO,
SiO2, MgO och ofta även FeO. Slaggen har i krossad form cementliknande
egenskaper vilket gör den lämplig till flera ändamål. I dagsläget används slaggen i
områden såsom, underlag vid vägbyggnad, bärlager, ridbanor, asfalt, betong,
deponitäckning och gruvstabilisering.
Slaggprover analyseras i dagsläget främst för att övervaka stålframställningen,
men då nya användningsområden av slaggen utforskas är det även där viktigt att
ha bra karaktärisering av slaggen då det kan påverka vilka användningsområden
som är möjliga. I dagsläget utförs slagganalysen i huvudsak som en efterkontroll
efter att slaggen tappats av, men med en snabb metod som inte kräver
provberedning är det möjligt att använda slagganalysen för styrning av processen
för stålframställningen. Det är rimligt att tiden för stålproduktionen då kan kortas
ner med någon minut vilket skulle medföra en energibesparing på ca 5-10 kWh
per ton stål. Ytterligare fördelar med en förenklad metod för slagganalys är en
förbättrad arbetsmiljö som minskar problem med buller och damm vid
provberedning.
Slagg

Slagg används i stålframställning bland annat för att föra bort oönskade
föroreningar från det smälta stålet samt tillsätta legeringsämnen. Det finns både
oxiderande och reducerande slagger och önskad process nås genom kemisk
jämvikt i kontakten mellan det smälta stålet och den smälta slaggen. Den slagg
som tillsätts består i huvudsak av CaO, SiO2, MgO och Al2O3, och vid oxiderande
process även FeO. Den slutliga slaggsammansättningen varierar sedan beroende
på stålsort. Sammansättning på de slagger som studerats i detta projekt syns i
Tabell 1. Förutom för att påverka själva stålet fungerar även slaggen som ett
skyddande skikt mot luften och förhindrar energiförluster vid smältning, och
används även för att skydda infodringen (teglet) i ugnarna. Mer läsning om slagg
finns i t.ex. artikel skriven av Jernkontoret, se referens 1.
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Projektet finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas genom det
strategiska innovationsprogrammet RE:Source och genom medverkan av parter
från industrin (Höganäs Sweden AB, Outokumpu Stainless AB, och Uddeholms
AB). Projektet har pågått mellan 15e juni och 31e december 2018.

Genomförande
Projektet är uppdelat i följande aktiviteter för att uppnå projektets mål.
Aktivitet 1: Kartläggning av industrins behov och kravspecifikation på
analystekniken, samt att ta fram prover för labbtester och förbereda fälttester.
Aktivitet 2: Tester i labbmiljö för att utveckla analysmetod. I huvudsak anpassas
KIMABs befintliga LIBS-system till de förhållanden som krävs för analys av
slagg. Dataanalysen utvecklas för att få statistiskt tillförlitliga resultat på
slaggproven. Resultaten från LIBS jämförs med befintlig XRF analys.
Aktivitet 3: Metod framtagen i aktivitet 2 testas i relevant produktionsmiljö.
Aktivitet 4: Bedömning av metodens fördelar och begränsningar för stålindustrin,
utvärdering av industrinytta.
Aktivitet 5: Planering av efterföljande utvecklingsprojekt. Identifiering av
nyckelaktivitet (t.ex. kompletterande testförsök, hårdvaru- och mjukvaruutveckling, marknadsanalys, osv.) och partnerskap (med potentiella
kommersialiseringsaktörer) som krävs för att kunna exploatera resultat från
förstudien inom ett efterföljande utvecklingsprojekt.
Den teknik som valts för att utforma en snabb analys av slagg är LIBS (beskriven
i stycket Analys med LIBS ovan). För att få kvantitativ analys av slaggens
sammansättning krävs att LIBS-uppställningen kalibreras mot en känd referens. I
detta fall används nuvarande metod med XRF analys av slaggspektra som
referens. Slaggprover har tagits fram av de medverkande företagen varav en del
har använts till referensanalys och en del använts för LIBS analys. För kalibrering
används intensitetskvoter, s.k. ratio method, vilket finns beskrivet av Bengtson
referens 7. För att använda ratio method behövs att lämpliga emissionslinjer
(toppar i LIBS-spektra) för varje element identifieras och eventuellt korrigeras för
interferens av närliggande/överlappande emission av andra element och variation i
baslinjen.
Projektet har letts av Swerea KIMAB AB och utförs i samarbete med Höganäs
Sweden AB, Outokumpu Stainless AB, och Uddeholms AB.
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Resultat och diskussion
Behov av snabb och förenklad analysmetod

För att få tillgång till snabb och kontinuerlig analys av slagg krävs i dagsläget en
stor investering i både provberedning och analysinstrument (vanligen XRF), och
kontinuerlig slagganalys tillämpas därför inte på alla industrier. I samtliga fall tas
ett slaggprov som först måste stelna och sedan krossas i mindre bitar. Därefter
mals det till ett pulver varpå det pressas till puckar som kan analyseras med XRF.
Malningen och pressning till puckar sker i nuläget automatiskt endast vid vissa
industrier och tiden från provtagning till provsvar är då ca 5 minuter. Målet med
denna studie är att utforma metod för LIBS-analys så att den kan ske direkt på det
stelnade slaggprovet, och i förlängningen även redan på det heta (och smälta)
slaggprovet i mer direkt anslutning till stålsmältan. En snabb slagganalys kommer
dessutom möjliggöra snabb återkoppling till stålprocessen som då kan styras mer
effektivt och minska energiåtgången. Även en förenklad analys av stelnad slagg
som kan utföras både i anslutning till stål-smältan eller som stickprov på den
uppsamlade stelnade slaggen är av stort intresse. LIBS utrustningen kan, till
skillnad från XRF metoden, göras mobil vilket är ytterligare en fördel.
Kravspecifikation på analysen

Kravet på analysen utgörs av de ämnen och dess halter som skall detekteras, samt
med vilken precision. Detta presenteras nedan. Tidsåtgången för XRF analys är
totalt ett flertal minuter. LIBS analysen kan utföras på under 10 sekunder vilket är
tillräckligt för on-line analys av slaggen.
Sammansättning på slaggen

Grunden i slaggen utgörs som sagt av CaO, MgO, samt tillsats av Al2O3 och i
vissa fall SiO2 och FeO. Övriga ämnen varierar stort beroende på stålsort. I
projektet har 34 st. slaggprover samlats in och sammansättningen på dessa är givet
i Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Sammansättning på insamlade slaggprover. Värden är angivna som massprocent av
totalhalten (som alltså summeras till 100% för varje prov).
CaO

CaF2

MgO

Al2O3

SiO2

FeO

Cr2O3

MnO

TiO2

medel

41

1.2

14

7.8

21

10

3.8

2.3

0.8

max

53

4.0

25

28

35

35

18

5.8

1.9

min

24

0.01

6.1

2.8

5.9

0.14

0.09

0.41

0.12

NiO

V2O5

MoO3

S

P2O5

Na2O

K2O

NbO

medel

0.10

0.3

1.1

0.1

0.2

0.02

0.03

0.1

max

0.38

3

1.1

0.3

0.4

0.04

0.04

0.1

min

0

0.06

1.06

0.024

0.0

0.01

0.02

0.04
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Utvärdering av reproducerbarhet av XRF-analys

Det är av intresse att avgöra hur homogen slaggen är och hur
noggrann/reproducerbar nuvarande metod för provtagning och efterföljande XRFanalys är.† Detta avgör hur väl överensstämmelse mellan LIBS och XRF analys
som är möjligt att uppnå eftersom LIBS analysen och XRF analysen görs på
separata delar av samma slaggprov.
Noggrannheten i XRF analys har studerats genom att göra upprepad analys på
olika delar av samma slaggprov. Slagganalys har gjorts från två olika stålsorter
och varje slaggprov delades ner i 10 mindre bitar som därefter maldes och
analyserades var för sig. Som syns i Tabell 2 fås en relativ standardavvikelse för
huvudelementen (Ca, Mg, Si) på ca 1-4%.
Tabell 2. Repeterbarhets-test för XRF analys på två olika slaggprover. Varje prov delades upp i tio
högar som var för sig maldes och analyserades med XRF. <x> är medelvärde av uppmätt massprocent, σrel står för relativ standardavvikelse.
CaO
#1
#2

<x>

CaF2

SiO2

FeO

MgO

Al2O3

V2O5

TiO2

MnO

Cr2O3

rel

27

4.7

24

2.2

18

12

0.4

0.4

1.3

9.8

1.1%

5.1%

1.9%

8.3%

1.3%

1.5%

4.3%

1.0%

0.7%

5.7%

<x>

38

2.3

27

3.1

21

6.4

0.3

0.3

0.4

1.1

1.1%

7.6%

1.3%

1.2%

4.0%

1.8%

0.9%

1.9%

0.9%

4.1%

rel

Möjlighet till provtagning

Slaggprover tas vanligen då slaggen tappas av från smältan, men slaggprover kan
tas från skänk utan att störa processen. Det kräver endast att en lucka öppnas och
att en provstång med kopp sträcks in. En möjlighet till slagganalys som inte
innebär förändring av nuvarande skänkar är då att ta ett slaggprov (manuellt eller
automatiskt) och hälla den heta flytande slaggen i en degel som sedan kan
placeras i LIBS-utrustningen. I detta projekt har vi främst fokuserat på att studera
slagger som först fått stelna men sedan utan vidare provberedning (krossning,
malning och pressning av puckar). Det innebär en mer än halvering av mättiden
och en förenkling av provhantering som minskar investeringskostnaderna och
underhåll i analysinstrument.
Att mäta direkt på den smälta slaggen i skänken, ev. via provtagningsstång som
automatiskt doppas ner i smältan, skulle minska tidsåtgången avsevärt men också
innebära större ingrepp i nuvarande process. Detta är möjligt att det finns intresse
av i framtiden då möjligheterna till noggrann LIBS-analys blivit demonstrerade.
Utveckling av LIBS-metod
Experimentuppställning

Uppställningen för labbtester syns i Figur 3 och Figur 4. Slaggproverna är
placerade i en roterande kopp som även rör sig i sidled. Detta gör att hela ytan
†

Noggrannheten i XRF-mätningen anses vara mycket god och att det är inhomogeniteter i slaggen
som förväntas ge osäkerheten i analysen
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Mätresultat

Mätningar har utförts både i labbmiljö och produktionsmiljö. Kalibreringskurvor
är framtagna i labb och metoden har därefter testats i produktionsmiljö på
stålverk. Testerna i produktionsmiljön syftade framförallt till att jämföra LIBSmetoden med nuvarande XRF-metod.
LIBS-mätningar för kalibrering

Exempel på uppmätta LIBS spektra syns i Figur 6. Det är tydligt i den övre grafen
att emissionen från de många järn-linjerna ger en kraftigt höjd bakgrund i
spektrerna vilket måste tas i beaktning då intensiteterna för övriga element tas
fram. Sådan korrigering kan göras antingen via att ta fram en baslinje, eller med
s.k. linjeinterferenskorrigering.

Figur 6. LIBS spektra för tre utvalda slaggprover. Halterna för FeO, MgO, MnO, samt Cr2O3 är
angivna i bilden. Streckade linjer anger de spektraltoppar som utvärderats för analys.

I Figur 7 visas kalibreringskurva för intensitetskvoten Si/Ca, och i Figur 8 visas
motsvarande men med korrigering för linjeinterferens från Fe.
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Interferenskorrigeringen förbättrar tydligt korrelationen, från 74% utan
korrigering till 92% med. Bilderna är skärmdumpar från Matlab-program som
tagits fram för att utföra analysen.

Figur 7. Kalibreringskurva för Si/Ca. intensitetskvotet från LIBS-mätningar korreleras med
haltkvoter från XRF mätning. Bilden är en skärmbild från det framtagna analysprogrammet skrivet
i Matlab.

Figur 8. Kalibreringskurva för Si/Ca med korrigering för linjeinterferens från Fe.
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Beräkning av halter

Utifrån de framtagna kalibreringskurvorna kan masshalten beräknas. Det antas då
att summan av alla detekterade element uppgår till 100%, vilket är
standardförfarande inom optisk emissionsspektroskopi. I Figur 9 visas en s.k.
”found vs. certified” graf vilket är den beräknade masshalten från LIBS-mätningar
jämfört med värdet uppmätt med XRF. Korrelationen är mycket god, 97% totalt,
vilket visar att LIBS har stor potential att utgöra en säker metod för slagganalys. I
följande stycken adresseras även noggrannheten och repeterbarheten i LIBSmätningarna. Värt att nämna redan här är att repeterbarheten är lika god för LIBS
som för XRF.

Figur 9. Beräknade masshalter för LIBS jämfört med XRF. Den totala korrelationskoefficienten är
97%.

Medelvärdesbildning

För att ta fram antal skott som krävs för tillräcklig medelvärdesbildning
beräknades den relativa standardavvikelsen beroende på antal skott. En minskad
standardavvikelse speglas också i att det ackumulerade medelvärdet konvergerar
mot slutvärdet (medelvärdet av alla skott). I Figur 10 visas resultat för
intensitetskvoten I(Si 288nm)/I(Ca 317nm) från LIBS mätning på slaggskärvor
och i Figur 11 visas motsvarande för LIBS-mätning på pressad puck berett för
XRF-analys. Som väntat gav mätningen på pucken som innehåller malt och
pressat slagg betydligt mindre spridning i mätvärdena. Intressant att se är dock att
mätningen på skärvorna gav en relativ standardavvikelse på 1% redan efter 530
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skott vilket motsvarar 5.3 s mättid med högfrekvent laser, och detta utan
provberedning. Tiden från provtagning till mätresultat skulle alltså kunna bli väl
under 1 minut med den LIBS-metod som framtagits.

Figur 10. Ackumulerade medelvärdet (svart linje) samt standardavvikelse (röd linje) för
intensitetskvoten I(Si 288nm)/I(Ca 317nm) (blå prickar) från LIBS mätning på slaggskärvor. Vid
100 skott fås σrel = 2.7%, vid 1000 skott fås σrel = 0.63%, och vid 2000 skott fås σrel = 0.38%.

Figur 11. Ackumulerade medelvärdet (svart linje) samt standardavvikelse (röd linje) för
intensitetskvoten I(Si 288nm)/I(Ca 317nm) (blå prickar) från LIBS mätning på pressad puck. Vid
100 skott fås σrel = 0.82%, och vid 1000 skott fås σrel = 0.16%.

Repeterbarhet i LIBS-analys

Motsvarande test av repeterbarhet för XRF har även utförts för LIBS. Ett
slaggprov delades upp i tre högar, se Figur 12. LIBS mätning utfördes tre gånger
på varje hög, och mellan varje mätning skedde en omplacering av provet.
Resultaten som visas i Tabell 3 visar en relativ standardavvikelse på samma nivå
som för XRF (Tabell 2). Detta visar att LIBS som analysmetod har förutsättningar
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att vara lika noggrann som nuvarande XRF metod vilket är ett mycket lovande
resultat.

Figur 12. Prov för repeterbarhet av LIBS.

Tabell 3. Repeterbarhet i LIBS-mätningar. Halter är beräknade enligt metod beskriven tidigare.
CaO+CaF2
<x>
rel

39
0.8%

SiO2

FeO

MgO

Al2O3

V2O5

TiO2

MnO

Cr2O3

14

16

17

6.7

0.1

0.7

5.2

0.4

0.9%

1.8%

1.7%

2.5%

4.0%

1.4%

1.3%

5.7%

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Resultaten visar att LIBS-metod kan utformas för att utföra analys av slagg med
resultat som är likvärdiga dagens XRF-metod men utan behov av provberedning.
En utebliven provberedning innebär att resultaten fås snabbare och enklare, och
med förbättrad arbetsmiljö då damm och buller från krossning och malning
uteblir. Den snabba analys som framtagits i projektet är en förutsättning för att
dels ge en stabilare slaggprodukt idag och dels för att effektivt kunna använda
slagg som råvara inom nya områden och således minska avfallet.
En snabb och förenklad analys av slaggen medför att det fås en bättre
karaktärisering av dess sammansättning. För att till fullo använda den
informationen för att öka användningen av slagg som restprodukt finns ett behov
av större insikt om hur slaggens kemi kopplar till des fysikaliska egenskaper och
mineralogin. Detta är därför ett viktigt projekt att jobba vidare med i fortsatta
studier.
Viktigt att notera är att även om LIBS-metoden inte skulle innebära att
användningen av slaggen vid stålsmältan ändras så innebär den förenklade
analysmetoden att slaggen kan bli mer välkaraktäriserad, både vid stålsmältan och
efter tappning, svalning och uppläggning på slaggården. Det finns även möjlighet
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att justera slaggens sammansättning då den tappats från smältan men fortfarande
är flytande. En förutsättning för att göra den justeringen är att analysen sker
snabbare än dagens metod, vilket nu är möjligt med den framtagna LIBSmetoden.
Identifierade utvecklingsbehov

Den nuvarande studien har visat på potentialen hos LIBS-metoden, och
identifierat områden att vidareutveckla. Dataanalysen kan utvecklas vidare för att
få än mer noggranna resultat. Det kan innebära att en mer högupplöst
spektrometer används för att undvika linje-interferens. Det är även möjligt att
maskinlärande processer kan användas för att på ett än mer effektivt sätt använda
större delar av spektrumet till kvantitativ analys.
För att korta ner tiden från provtagning till analys är det önskvärt att mäta redan
på den heta slaggen. Tester av det har gjorts utanför detta projektet och de visade
att det går bra att få signaler även från het slagg men att de inte direkt kan
jämföras med kalibreringskurvor framtagna från stelnad slagg. För att få
kvantitativa resultat från LIBS-mätningar på het slagg behövs därför LIBSsignalens beroende av materialets temperatur (korrelation mellan het och stelnad
slagg) kartläggas.
Ett ytterligare led i att förkorta mättiden är att utföra automatiserad (eller semiautomatiserad) mätning i anslutning till smälta, antingen på het eller stelnad slagg.
Även mätning direkt i smälta, eller med kontinuerlig automatiserad provtagning är
ett önskvärt steg. Detta skulle innebära en stor teknisk utveckling av
provtagningen med material som tål att arbeta i de höga temperaturerna under en
längre tid.
En vinst med att implementera metoden on-line är att det möjliggör optimering av
stålproduktionen med minskad tid för stålsmälta. En tidsvinst på 1 minut skulle
motsvara en energibesparing på ca 5 – 10 kWh per ton stål. Att analysera den heta
slaggen är dessutom ett krav för att kunna justera slaggens sammansättning.
Implementering i produktion

De steg som identifierats som avgörande för implementering av tekniken i
produktion ligger även till grund för plan för fortsättningsprojet. Huvuddragen i
detta beskrivs nedan.
Enligt tidigare undersökningar kring kommersialisering av utrustning baserad på
LIBS-teknik finns inga hinder i form av patent eller annan IPR. Utmaningen för
att utveckla kommersiell produkt är främst i att visa att tekniken klarar av att
leverera resultat som är tillräckliga för industrin, och viktiga steg i den riktningen
har tagits i och med resultaten från denna studie. Den presenterade
mätuppställningen innebär en förenklad provtagning och har uppvisat bra resultat
för repeterbarhet vilket medverkande industriparter ställt sig mycket positiva till.
De flesta industrier har dock tillgång till slagganalys via XRF, så för att utgöra en
mer märkbar förbättring med ny funktionalitet krävs möjligheten till kontinuerlig
övervakning direkt av smält slagg. De två viktigaste tekniska stegen för att uppnå
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detta är: (1) modifiering av hårdvara för att klara av heta miljöer och (2) samband
mellan LIBS-signaler för het och stelnad slagg.
1. Mätningar av het slagg har gjorts tidigare, men till vår kännedom inte
genomförts direkt i stålsmältan utan endast först efter tappning av slaggen
då möjligheterna att påverka dess sammansättning är mer begränsade. 4 För
att mäta slaggens sammansättning då den befinner sig i stålsmältan krävs
att utrustning skyddas mot höga temperaturer vilket mest troligt kommer
innebära att ett system där en lans används. System med lans användes vid
tidigare nämnda mätning av het slagg,4 och finns även kommersiellt
tillgängligt för mätning i aluminiumsmältor.8
2. Ett stort underlag av prover för kalibrering av instrumentet har i denna
studie visat sig viktigt för att uppnå bra mätresultat. För att detta skall vara
rimligt är det en fördel om stelnade prover kan användas, men det har visat
sig att LIBS-signalerna från heta och stelnade slaggprover skiljer sig åt
och en kartläggning av temperaturens inverkan på LIBS signalen är därför
ett viktigt delmål för att utforma kvantitativ analys av het slagg (punkt 2
ovan).
För att underlätta implementering ny teknik i produktionen är det även viktigt att i
kommande projekt även samarbeta med aktörer utanför stålindustrin och som
använder slaggen som råvara. Aktör inom detta som använder slagg för
framställning av isolering har kontaktats och kommer utgöra partner i planerat
fortsättningsprojekt.
En ytterligare bättre förståelse för kopplingen mellan slaggens kemiska
sammansättning och dess fysikaliska egenskaper/mineralogi skulle vara till hjälp
för än mer utökad användning av slaggen som råvara. En sådan studie är dock stor
och utförs troligtvis bäst som separat projekt.
Effektmål på samhället

Sammanfattningsvis kan resultaten förväntas leda till






Bättre användning av slaggen tack vare möjlighet till att optimera dess
egenskaper.
Minskad mängd avfall tack vare utökad möjlighet till återanvändning av
slagg inom nya områden.
Förbättrad arbetsmiljö i form av minskat damm och buller vid
slagganalysen.
Minskad energianvändning med 5-10 kWh per ton stål vid on-line
implementering av analysmetoden.
Förbättrad stålkvalitet tack vare ökad möjlighet till processtyrning.
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