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Målsättning

Ta fram ny kunskap om de kemiska och fysiska
parametrar som begränsar den industriella 
användningen av karbonatbergarter med syfte att

• minimera produktionsbortfall samt utsläpp av CO2
och andra miljöpåverkande ämnen.

● förbättra hushållningen med naturresurser.
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Upplägg

Projektet är uppbyggt kring 4 delprojekt

1. Kalksten till stålindustrin – svavel och dess förkomstsätt (Klart)
2. Yngre sedimentära kalkstenar – förorenande tungmetaller (Pågår)
3. Dolomit/Mg påverkan på brännegenskaper (Pågår)
4. Finkristallin kalksten till pappersindustrin – brännegenskaper

Metodikstudier:
Högupplöst XRF-skanning av borrkärnor (1 cm)
3D-röntgenskanning av sprickbildning vid låga temperaturer (< 700°C)

Metodikstudierna ingår i ett examensarbete av Jessica Jennerheim



Genomförande

• Representativa bergartsprov och borrkärnor samlas in från 
olika bergtäkter med avseende på respektive problemställning.

• Analys vid geologiska institutionen, Lunds universitet, där man 
byggt upp ett ”kalkstenslaboratorium” (provugnar för bränning 
av borrkärnor, elektronmikroskopi och röntgenanalys, 
mikrokemisk analys (SEM, LA-ICP-MS), storskalig 
syraupplösning av karbonatbergarter m.m.).

• Storskaliga bränntester i schaktugn, KPAB.
• Samarbete med Institutionen för hållfasthetslära vid LTH (3D-

röntgenskanning)
• Samarbete med COX-analytical, Mölndal (XRF-borrkärne-

skanning)



Dolomit

Kalcit

Pyrit

Pyritådra

Korrelationen mellan S, K , Si och Al visar
att svavel (pyrit) är vanligt i de mer märgliga
kalkstenarna

Pyrit är det enda viktiga svavelförande
mineralet i kalkstenar. 

Delprojekt svavel



• Vid bränningen börjar pyrit att
brytas ner genom oxidation redan
under 400 °C

• Nedbrytningen sker i flera steg
där SO2 frigörs

• SO2 reagerar med kalkstenen och
bildar anhydrit (CaSO4) som är
extremt stabilt

• Bildningen av anhydrit sker dels
på ytan av kalkstenarna och dels i
sprickor och korngränser i stenen

• Anhydrit på ytan skavs lätt av och
hamnar i finfraktioner i luftrenings-
filtren (1.3 vikt-% S i filterstoft)

• Fe från pyriten bildar slutligen hematit (Fe2O3)

Bildens röda områden visar var svavel
förekommer. Det ursprungliga pyritkornet
består nu av hematit (grått) och troligen
magnetkis (?) (rosa). De röda stråken utanför
kornet är “kanaler” för SO2 där anhydrit bildats
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Slutsatser

• Svavel kan antingen stanna kvar i produkten som anhydrit
(CaSO4) eller lämna den som SO2 (eller SO3)

• SO2 som lämnar kalkstenen reagerar med ytan på stenarna, 
där kan den lätt hamna i finfraktionen som anhydrit och vid 
senare hydrering bilda gips CaSO4·2(H2O)

Anhydrit är extremt stabilt och finns kvar i stenen
åtminstone till dess smältpunkt vid 1365 °C.

Minimera S i styckekalk =  minimera S i råvara



Sprickbildning vid låga temperaturer,  < 700 °C    (pågår)

Under försöken med bränning av pyritrik kalksten noterades en del sprickbildning
vid temperaturer långt under de för kalcinering av kalcit och dolomit

För att följa upp detta undersöks prov med 3D röntgenskanner vid 
institutionen för hållfasthetslära vid Lunds tekniska högskola (LTH)

Prov (25 mm borrkärna, 25 mm lång) skannas före och efter upphettning till 
400, 500, 600, 650 och 700 °C

Zeiss röntgentomograf



Tid

1 timma

400 °C
500 °C
600 °C
650 °C
700 °C

Diameter 25 mm
Höjd 25-30 mm

Uppvärmningsförsök

200 °C



Före bränning Efter bränning 400 °C

Svagt synlig struktur Tydligt öppen spricka



Före upphettning Efter upphettning till 400 °C

Bildning av öppna sprickor följer ofta redan existerande strukturer
t.ex. gränser mellan fossilfragment och korngränser



Preliminära resultat

• Sprickor bildas redan vid låga temperaturer, långt under kalcineringstemperaturerna
för kalcit och dolomit

• Sprickorna verkar till viss del styras av redan existerande strukturer som
aktiveras under upphettningen

Frågeställningar att utreda:

Påverkas sprickbildningen av dolomitinnehållet?

Hur penetrativa är sprickorna?

Ökar sprickfrekvensen då temperaturerna närmar sig kalcineringtemperaturerna?



Högupplöst XRF-skanning av borrkärna

Frågeställningar:

• kan man med denna teknik analysera spårämnen i kalksten t.ex. Si, Fe, Cd, S m.fl.?

• Kan man finna systematiska skillnader i koncentrationer av grundämnen
mellan olika typer av kalksten från olika bildningsmiljöer t.ex. revkalksten, 
fragmentkalksten, stromatoporoidekalksten m.fl.?

Borrkärna från Storugns, Gotland

Borrkärnan är 29 m lång

Data består av analyser av varje
centimeter av borrkärnan

Samarbete med Cox analytical i Mölndal

Cox core scanner



Fragmentkalksten

Kalkarenit

Revkalksten

Stratigrafi, bildningsmiljöer och exempel på kalkstenstyper i borrkärnan

Illustrationer Jessica Jennerheim



Några preliminära resultat (arbetet pågår)

SiO2 är en parameter som
visar statistiskt säkra skillnader
mellan olika typer av kalksten
(gröna fält). Ej åtskiljbara visas 
med röda fält

Metoden ger en bra kemisk översikt av borrkärnan

Vissa ämnen t.ex. SiO2 verkar variera systematiskt
mellan olika kalkstenstyper.

Si och Al koncentrationerna korrelerar klart med
märgelinnehållet

Spårämnen uppträder ibland som lokala “toppar”
i koncentrationkurvorna vilket kan bero på att
bygger på en ytlig analys av ett relativt litet område.
Tillfälliga förorenande mineral t.ex. pyrit kan då
ge höga koncentrationer.

+ snabb metod, mycket hög upplösning, många ämnen kan analyseras,
låga detektionsgränser
- kräver en del efterarbete, relativt dyr (ca 600kr/m)



Övriga delstudier

Dolomitens roll för kalkstenars sönderfall vid bränning
Har inletts, kommer att fortsätta under våren

Tungmetaller i kalksten, Ignaberga
Inleds med fältarbete i maj

Dolomit

Kalcit
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