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SAMMANFATTNING 

Befesa ScanDust AB reducerar knappt 65 000 ton metallstoft per år och använder koks som 

reduktionsmedel. Koks utgör idag en stor del av produktionskostnaden samtidigt som det bidrar till 

ökade koldioxidutsläpp och det finns därför ett intresse i att minska förbrukningen i processen.  

För att minska koksförbrukningen gjordes ett försök med att använda kvävgas istället för luft som 

injektionsgas. Dessutom så planerades ett försök med tillsats av olja göras. Dock genomfördes 

inget sådant på grund av tidsbrist och försöket fick skjutas fram. En beräkning baserat på 

stökiometriska förhållanden gjordes för att se hur lågt koksförbrukningen kan sänkas. Prover togs 

även under hela produktionslinjen för att se hur kolet fördelar sig i processen idag. 

Kvävgasförsöket visade lovande resultat. Det vill säga en minskning av koksförbrukningen kunde 

urskiljas i mätningarna. Dock höjdes vätgashalten i emissionsgasen, vilket inte är önskvärt. 

Emissionsgasen återanvänds i plasmageneratorer och en hög vätgashalt påverkar konduktiviteten, 

vilket kan störa ljusbågen i dessa.  

Beräkningarna visar att ca 20 % mer koks än nödvändigt tillsätts i produktionen för att erhålla en 

fullständig reduktion. En fortsatt utredning gällande hur förbrukningen kan sänkas bör därför göras. 

Ett oljeförsök skulle vara av intresse för att se om en flytande kolkälla skulle kunna göra 

reduktionen mer effektiv  

 

ABSTRACT 

Befesa ScanDust reduces nearly 65 000 ton of filter dust from the stainless steel industry annually 

Coke is used as a reducing agent and contributes to a large part of the production cost. It also 

contributes to increased carbon-dioxide emissions. For these reasons, this work investigated the 

possibilities to reduce the coke consumption. 

An experiment using nitrogen gas instead of air as an injection gas was carried out. In addition, an 

experiment with the addition of oil was planned. However, due to lack of time the oil experiment 

was postponed. A calculation with stoichiometric ratios was done to determine the lowest possible 

coke consumption. Moreover, samples were taken from the entire production line to see how the 

coal is distributed throughout the process. 

The nitrogen gas experiment showed promising results. However, the hydrogen content in the stock 

gas increased with approximately 5 %. High hydrogen content is not desired since it may affect the 

process negatively by changing the arcs conductivity.  

Today approximately 20% more coke than necessary is added to the process to reach full reduction. 

Therefore, further investigations on how to lower the coke consumption should be done. Trials with 

oil should also be done to see if a liquid carbon source may reduce the reduction more efficiently.
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