


Optimering av processer vid 
cementklinker- och 
kalktillverkning

Ett projekt inom MinBaS Innovation



Projektet

MinBasdagen 2016-04-14 3

Koordinator
Projektledare Rainer Backman
Industridoktorander Matias Eriksson

Erik Viggh
Forskare Bodil Hökfors

Anders Lyberg
Stefan Sandelin

Mikael Wendel Process Automation

Michael Lundh
Torbjörn Ottosson
Johan P. Sandstedt



MinBasdagen 2016-04-14 4



Mål

• Ny kunskap om hur vi använder biobränslen och restmaterial
– klinkerbildningen
– klinkermineralernas struktur
– ny termodynamiska data
– Hur MgO påverkar smälttemperaturen

• Utveckla bättre processtyrning med processmodell
– befintlig modell av cementklinkerugn
– ny modell för stoftbildning
– ny modell för kemi och flöden i kalkschaktugn
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Projektet är indelat i tre delprojekt

• WP1 Klinkermineralbildning och 
smältfasens egenskaper

• WP2 Optimering av kalk och cement 
processerna

• WP3 Utveckling av schaktugnsmodell
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WP1 Klinkermineralbildning och 
smältfasens egenskaper
Ny kunskap om hur vi använder biobränslen och restmaterial behövs för modeller.

Hur MgO påverkar smälttemperaturen med befintlig termodynamisk data?

Räknat i FactSage cement sammansättningar med en tillsats av 5 % MgO

C-S = CaO – SiO2
C-S-M = CaO – SiO2-MgO
C-S-A = CaO – SiO2 –Al2O3
C-S-A-M = CaO – SiO2 –Al2O3 – MgO
C-S-A-F = CaO – SiO2 –Al2O3 – Fe2O3
C-S-A-F-M = CaO – SiO2 –Al2O3 – Fe2O3 - MgO
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Fortsättning

• Utvärdera fabriksförsök
• Fortsätta med labförsök

– Följa MgO i realtid med XRD under uppvärmning
– Räkna fram ny termodynamisk data där MgO, 

Al2O3 och Fe2O3 ingår i kalciumsilikater

Datum 10



WP 2 Optimering av kalk och 
cement processerna
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Task 1: Syrgasanrikning för energieffektiv kalkproduktion (pågår)

Task 2: Oxyfuel förbränning för energieffektivitet vid kalkproduktion (pågår)

Task 3: Råmaterialsegenskaper för kalkproduktion (pågår)
Aktiveringsenergi

Task 4: Modellering av stoft i gasfas vid kalkproduktion
Task 5: Modellering av stoft i gasfas vid cementproduktion

Hur uppstår dammet i processen

Task 6: Utveckling av energibalansberäkningar för cementproduktion
Förbättring av ASPEN/CHEMAPP simuleringsverktyg.



WP3 Utveckling av schaktugns-
modell
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• Upprättande av kravspecifikation för modellering
• Val av modellverktyg
• Insamling av basdata för modellen
• Modellering
• Teoretisk validering av utfall av modelleringen
• Framtagning av teknik för utökad datainsamling från processen

– Rökgasdata online från schakt och kanaler, ej enbart från rökgaser efter ugn
– Temperaturmätning på fler och ”rätt” ställe i ugnen

• Validering av modell och framtagen mätteknik med fullskaleförsök
• Utvärdering av modell
• Översättning av utvald data till programkod.



Bakgrund: 
Bränd kalk och cement klinker 
producerar CO2 som sidoprodukt
• Cement klinker 0.766 tonCO2/ton

– Processutsläpp 62 % 
– Förbränningsutsläpp 38 %

• Bränd kalk 0.954 tonCO2/ton
– Processutsläpp 68-80 %
– Förbränningsutsläpp 20-32%

• Hur skall vi minska CO2 utsläppen?
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Energieffektivisering genom
syrgasanrikning
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Simulerade resultat O2 anrikning:
Bränd kalk Cement klinker
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• Lägre energiförbrukning
• Ökad produktionskapacitet
• Lägre CO2 utsläpp
• Hög produktkvalitet
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Datum

Sidfot

7Fullskalekampanjer bekräftade (i stort) simuleringsresultaten



Nollvision för CO2

• (Energi) Effektivisering och biobränslen kan 
minska CO2 utsläppen, men bara med 20-
40%

• EU:s mål är en minskning med 80-95% till 
2050 (jmf. 1990).

• Hur skall vi nå denna ”nollvision”?
– Avskiljning och lagring av CO2

8Eriksson MinBasdagen 2016-04-14



CO2 avskiljning genom oxyfuel 
förbränning
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Simulerade resultat oxyfuel:
Bränd kalk Cement klinker
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• Hög CO2 koncentration i produkt gasen 
– lämplig för lagring eller användning

• Liten/ingen energi förbrukning relaterat till avskiljningen
• Hög produktkvalitet
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Har tyvärr inga fina bilder att visa…

Oxyfuel tekniken finns demonstrerad, men inte för cement klinker 
eller bränd kalk
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Det som finns att köpa idag:
Post combustion CO2 avskiljning
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Post combustion avskiljning av CO2 är idag en stor investering och dyrt i drift, 
Bild: 1.8 MtonCO2/a, kolkraft, start 4Q2016, Texas USA, (www.usea.org)
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Summa summarum:
• Syrgasanrikning ökar produktions-

kapaciteten (15-30%) och minskar 
energiförbrukningen (10-20%)

• CO2 avskiljning genom oxyfuel förbränning 
är mycket intressant:
– Oxyfuel bränd kalk ≈ 0 GJ/tonCO2

– Oxyfuel cement klinker ≈ 0.01 GJ/tonCO2

– Amine scrubbers (post combustion) ≈ 2.6 GJ/tonCO2
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© Nordkalk | Member of Rettig Group2

WP 3 Modellering av schaktugn

• Modellens upplägg är:

• Ugnen är uppdelad i 5 zoner per schakt
• Aktivt och inaktivt schakt (bränn-

respektive förvärmarschakt) kalkyleras 
separat och binds samman via 
crossoverzonen

• Var zon kalkyleras på ett antal 
parametrar.

• Utgående värde en zon blir ingående till 
nästa zon

• Ett antal parametrar sätts som konstanta, 
exempel på detta är: 

• Kemikaliekomposition i schaktet
• Volymflöden
• Fraktionsfördelning på stenen

Målsättningen är att skapa en modell som kan ge stöd för bättre styrning av kalkschaktugnar

Preheating
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FCrossover

FCooling

↓ ↑
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↑ ↑

Burn Rest
Gas flowCalculation

unit
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WP 3 Modellering av schaktugn
Modelleringsprocess

• Första generella modelleringen gjordes i 
Simulink

• Modellen överfördes därefter till Modellica
• Kalcineringen (termisk spjälkning av CaCO3 till 

CaO och CO2) modelleras i Matlab

• Ett antal balanser kalkyleras för varje zon
o Luftflöden
o Bränsleflöde
o Specifik värme gaser
o Specifik värme för fastsubstans
o Gaskompositionsvariabler
o Fastsubstansvariabler
o Fastsubstansbalans
o Gasbalans
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WP 3 Modellering av schaktugn

Värdena sätts samman i ett flöde för varje schakt.

• §§§
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WP 3 Modellering av schaktugn

Slutsatser
• Utmaningarna stora men utvecklingen går i rätt riktning 
• Fortfarande inte i alla lägen helt förväntat resultat när kalkylerna sätts samman
• En del fel i kalkylerna återstår att rätta
• Modellen skall testas mot fullskaleugn senare i år
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