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SAMMANFATTNING 

Ett filterstoft från roterugnen i Köping, Nordkalk AB, en start – och stoppkalk från en roterugn i 

Rättvik, SMA Mineral AB, och ett fraktionerat stenmjöl från NCC Road AB i Stenungsund har 

undersökts i syfte att föreslå separationsmetoder för utvalda applikationer. Målet är att öka 

användningen av de utvalda restmaterialen för att ta till vara på de resurser som lagts ner i form 

av energi och uttag av ändlig råvara.  

Filterkalken används idag till jordförbättring och i markstabilisering där det finns ett ökande 

behov. Filterkalken är finpartikulär och innehåller aktiv kalk vilket gör att behovet av cement 

kan minska.  En ny användning som undersökts är som klinkerråvara.  

Jordbrukskalk har gränsvärden för åtta metaller, bl.a. kadmium. För användning som 

klinkerråvara finns gränsvärden på alkali, klor och krom
6+

. Metallerna med gränsvärden för 

användning som jordbrukskalk eller klinkermaterial är anrikade till fraktion < 10 m i 

filterkalken, men inte i tillräckligt hög grad för att det skall vara meningsfullt avskilja den 

fraktionen. Filterkalken är för finpartikulär, 80 – 90 % < 63 m, för att torra metoder, 

exempelvis triboelektrisk separation, skall kunna användas.  

Genom att förbättra logistiken vid kalkugnen, kontrollera flödena och karaktärisera fallande 

material ökar möjligheterna avsevärt för avsättning av olika produkter. 

Den noggranna provtagningen och analysen av kassationskalken under ett stopp av en roterugn i 

Rättvik visar tydligt hur innehållet av aktiv kalk snabbt avtar. Genom förändrad logistik kan 

materialet användas i befintliga produkter vilket är optimal användning. Vid behov kan trumling 

med låg energiinsats användas för att avskilja bränd kalk från obränd. 

Stenmjölet har glimmer anrikat till den finaste fraktionen, < 63 m, men även mellanfraktionen, 

63 – 500 m, som undersöks i projektet har eventuellt för hög halt för användning som ballast i 

betong vilket är den mest angelägna applikationen för materialet. Ett enkelt försök med 

magnetseparation har visat att det går att få en relativt glimmerfri produkt (ca 1.7 % biotit och 

6.2 % muskovit) som utgör drygt 80 % av ingående. För separation av muskovit föreslås försök 

med skakbord (torrt).  

Projektet har resulterat i ökad användning av och mer kunskaper om restmaterialen och har 

identifierat områden där fortsatt forskning och utveckling kan leda till ytterligare användning. 

Det är viktigt att fortsätta utvecklingen av hur den aktiva kalken och den höga specifika ytan i 

filterkalken kan användas i olika stabiliseringsprodukter och även för att fånga upp CO2. 

Forskningen om hur krossberg kan ersätta sand och naturgrus i framförallt betong är angelägen. I 

det arbetet är det viktigt med en tillförlitlig och användbar metod för glimmeranalys vilket 

motiverar fortsatt utveckling av metoden för glimmerbestämning i ballastmaterial. 

Stenmjöl som jordförbättring är ett förslag på ett nytt forskningsområde. Fillern med hög 

specifik yta och hög halt glimmer kan bidra med mikronäringsämnen och kalium.  Olika 

fraktioner stenmjöl kan användas i jordtillverkning. 
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SUMMARY 

A lime kiln dust (LKD) from the rotary kiln in Köping, Nordkalk AB, a scrap lime from a rotary 

kiln in Rättvik, SMA Mineral AB, and a rock dust from NCC Roads AB in Stenungsund have 

been investigated regarding methods for upgrading for selected applications. The aim is to 

increase the utilization of the selected by-products in order to make use of the resources, energy 

and extraction of rock material that already has been used. 

There is an increasing demand of soil improvement and for stabilization of land, applications 

were some LKD is used today.  LKD as a raw material in cement and concrete has been studied.  

Materials used in soil improvement have limit values for eight metals, e.g. cadmium. For use in 

cement and concrete the content of alkali, chlorine and chromium 
6+

 are controlled.  Metals with 

limit values for use in soil or in clinker production are enriched to the finest fraction of LKD, < 

10 m, but not sufficient to obtain a courser fraction with contents below the limits.  

The LKD is too fine, 80 – 90 % < 63 m, for considering any dry physical separation method. 

Improvement of the logistics at the lime kiln plant and a characterisation of the produced 

materials will enhance the potential for making them to products.  

The comprehensive sampling and analysis of the product during the shutdown of a lime kiln in 

Rättvik showed that the material can be used in existing products, an optimal utilization.  It is 

possibly to separate the scrap lime into a fine sized burnt lime material and a courser fraction of 

non-burnt lime with use of a “trumlare” with low energy input. 

Mica in the rock dust is concentrated to the finest fraction, < 63 m, but it is not clear if the 

content in fraction 63 m – 500 m is low enough for use as aggregate in concrete. It is possible 

to get an almost mica free product (1.7 % biotite and 6.2 % muscovite) with use of a magnetic 

separator. For improved separation of muscovite, a test with a shaking table is suggested.  

The project has resulted in an enhanced use of and more facts about the by- products as well as 

important areas for continued research have been identified. 

Continued development of how the reactive lime and the high specific surface in LKD can be 

utilized in stabilized products and also for CO2 capture are most important. 

Continued research regarding use of rock dust as aggregate in concrete is necessary. A reliable 

and useful analysis of mica is required in that work, which motivates a continued development of 

the analysis.  

Rock dust for soil improvement is a new interesting application. The filler, < 63 m, with high 

specific surface and high mica content may contribute with micronutrients as well as potassium.  

Different fractions of rock dust can be used in soil making.   
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Inom kalk - och bergmaterialindustrin, liksom inom annan mineralförädlande industri, faller 

biprodukter
1
 som avviker från huvudprodukten beträffande kemiska och fysikaliska egenskaper. 

Förutom de kostnader som lagts ner på brytning, upparbetning och transport tillkommer, i de fall 

man inte får avsättning för produkterna, betydande kostnader i form av miljöriktigt 

omhändertagande, vilket ofta är deponi. Materialen är i flera fall relativt väl definierade och 

fallande mängd är tämligen konstant. Dessa restmaterial har ofta ett innehåll som i ren form har 

definierade användningsområden.  

Inom kalk – och dolomitindustrin genereras restprodukterna huvudsakligen vid brytning och 

anrikning. Den resterande andelen, < 10 %, genereras vid kalkbränningen. Filterkalken som 

produceras kontinuerligt vid bränning i roterugn är den största posten restmaterial. Totalt 

produceras ca 35 000 ton/år varav ca 30 000 från roterugnar och resterande mängd från 

schaktugnar. Den andra gruppen är kassationskalk av flera olika slag, där den största posten är 

s.k. start och stoppkalk. En roterugn producerar ca 400 ton kassationskalk, inklusive tegel, och 

en schaktugn ca 200 ton ett normalår, Tossavainen (2010)
1
. 

Vid ballasttillverkning produceras ett överskott av den finaste fraktionen 0 – 2 mm som det inte 

finns marknad för idag. Överskottet varierar beroende på om det finns avsättning lokalt till ett 

asfaltverk.  År 2007 levererades 99,4 Mton ballast i Sverige. Av det uppskattas ca 1-2 Mton ha 

blivit ett överskott, Bida (2009).   

MinBaS II har identifierat dessa restmaterial som en betydande resurs att tillvarata och 

finansierar projektet vars mål är att presentera förslag på hur de utvalda restmaterialen kan 

upparbetas till produkter. 

 

1.2. Syfte  

Syftet med projektet är att genom karaktärisering av restmaterialen och på basis av en 

undersökning av potentiella applikationer inventera lämpliga separationsmetoder för materialen 

och föreslå metoder för upparbetning till säljbara produkter ur utvalda restmaterial från 

bergmaterial- och kalkindustrin.  

Två av de för projektet utvalda restmaterialen är från kalkindustrin och ett är från 

ballastindustrin:   

 Ett filterstoft från en roterugn, Nordkalk AB i Köping.  

 En kassationskalk från start och stopp av en roterugn, SMA Mineral AB i Rättvik. 

 Den glimmerrika mellanfraktionen från vindsiktad 0 – 2 mm bergkross, NCC Roads AB i 

Stenungsund.  

 

                                                 

1
 I rapporten används både beteckningarna biprodukt och restmaterial för de utvalda materialen 
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I projektgruppen ingår följande personer: 

Robert Gräsberg, SMA Mineral AB.  

Pär Johnning, NCC Roads AB.  

Pär Odén, Nordkalk AB.  

Mia Tossavainen, Natur & Retur, projektledare. 

 

Slutrapporten är i huvudsak en sammanställning av relevant material i de tre delrapporterna som 

rapporterats i projektet och där mer information finns. Rapporterna är: 

 MinBaS II projekt 2.2.1 Delrapport 1. Inventering av applikationer för restmaterial från 

kalk- och dolomitindustrin samt för stenmjöl, Tossavainen (2010)
1
. 

 MinBaS II projekt 2.2.1 Delrapport 2. Karaktärisering av utvalda restmaterial – 

stenmjöl, filterkalk och kassationskalk, Tossavainen (2010)
2
. 

 MinBaS II projekt 2.2.1 Delrapport 3. Upparbetningsmetoder för stenmjöl, filterkalk och 

kassationskalk för valda applikationer – inledande försök och förslag, Tossavainen 

(2010)
3
. 
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2. FILTERKALK 

2.1. Material 

Vid anläggningen i Köping produceras bränd kalk i en 150 m lång kalkugn. Vid bränning av 

kalken bildas finkornigt stoft som avskiljs från rökgaserna i anläggningens elektrofilter, ett 4-

kammarfilter med gemensam utmatningsskruv. Rökgaserna kyls med vatten från Köpingsån före 

passagen genom filtret. Filterstoftet utgör mellan 4 – 15 % av ingående material. Materialet 

vattenbegjuts och placeras på upplag på området. Produktionen av filterkalk är cirka 15 000 

ton/år. Kvaliteten på filterkalken bestäms av ingående kalkmaterial och variabler som bränsle 

och driftsparametrar.  

 Produktionen är större än efterfrågan på produkter där filterkalken kan ingå som råvara, i första 

hand jordbrukskalk och markstabiliseringsprodukter. 

I projektet undersöks en kvalitet som benämns filterkalk B. Karaktäriseringen baseras på ett 

representativt prov uttaget under 10 dygn (40 delprov).   

Filterkalken är mycket finkornig, 95 % finare än 125 m. I figur 1 visas 

partikelstorleksfördelningen. 
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Figur 1. Partikelstorleksfördelning hos filterkalk B analyserad med sikt och Sedigraph 5100.  

 

Den specifika ytan uppmättes till 2633 m
2
/kg enligt BET metod och kompaktdensiteten till 2.76 

g/cm
3
.  
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Filterkalken innehåller en mindre andel bränd kalk. De 10 dagsproverna har en variation på 5 – 

10 % aktivt kalk analyserat med titrering. Analys av samlingsprovet med röntgendiffraktion visar 

att 55 % av kalcium förekommer som CaCO3, 5 – 7 % som CaO och 10 – 12 % som CaSO4. 

Kemisk analys har utförts på samlingsprovet som helhet och på tre delfraktioner. Fraktioneringen 

utfördes genom tvättsikt i ultraljudsbad med alkohol. Materialet fördelades med 28 % < 10 m, 

11 % 10 – 20 m och 61 % > 20 m.  

 

I tabell 1 och 2 visas den kemiska analysen för utvalda huvudelement och spårelement analyserat 

med ICP metodik. 

Samlingsprov < 10 my 10 - 20 my > 20 my

TS % 99,8 99,7 99,7 99,8

SiO2 % 7,45 8,62 8,30 6,50

Al2O3 % 3,49 4,40 4,02 2,85

CaO % 46,1 36,9 42,7 49,1

Fe2O3 % 1,77 2,27 2,30 1,49

K2O % 4,65 7,52 4,71 3,24

MgO % 1,94 2,16 2,60 1,76

MnO % 0,025 0,027 0,028 0,024

Na2O % 1,45 2,39 1,51 0,97

P2O5 % 0,45 0,75 0,63 0,29

TiO2 % 0,217 0,290 0,254 0,173

Summa % 67,5

LOI % 26,7 24,2 25,1 27,7  

 Tabell 1. Totalanalys av huvudelement i samlingsprovet samt de tre fraktionerna filterkalk.   

 

Den högsta halten av natrium och kalium finns i fraktionen < 10 m och fraktionen > 20 m har 

den högsta halten av kalcium. 

Samlingsprov < 10 my 10 - 20 my > 20 my

Ag mg/kg 4,3 5,6 3,6 3,9

Cd mg/kg 3,9 7,7 3,3 3,0

Cr mg/kg 45,4 59,6 64,5 42,2

Cu mg/kg 164 412 213 173

Hg mg/kg <0,04 0,049 <0,04 <0,04

Ni mg/kg 66,3 117 79,8 46,6

Pb mg/kg 133 336 130 123

Sb mg/kg 222

Sn mg/kg 53,6 90,4 78,1 35,7

Tl mg/kg 1,34

Zn mg/kg 397 715 434 279

Cl mg/kg 8640 11900 7840 5130

F mg/kg 560  

Tabell 2. Totalanalys av utvalda spårelement i samlingsprovet samt de tre fraktionerna filterkalk. 
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2.2. Applikationer  

Restmaterial av kalk används framförallt inom väg – och markbyggnad, lantbruk och miljö i 

vilka restmaterialen ingå i varierande mängd beroende på kraven på produktens funktion. Kraven 

gäller ofta renhet och/eller reaktivitet. Behovet av åtgärder ökar inom jordförbättring och 

markstabilisering och där finns det möjligheter till ökad användning av filterkalk genom en 

utveckling av produkter.  

Ett nytt område som har undersökts är filterkalken som råvara i cement/betong. Utveckling av 

filterkalk för CO2-upptag är en intressant applikation men faller utanför projektets ramar.  

 

2.2.1 Jordförbättring och miljö 

Filterkalk används både till pH-reglering och till strukturförbättring. Beroende på behovet, 

grundkalkning, underhållskalkning, strukturkalkning kan olika produkter av kalk- och 

dolomitsten användas.  

Filterkalk kan användas för att förbättra strukturen i jordar genom att den brända kalken reagerar 

med markfukten och bildar aggregat vilket ger jorden bättre dräneringsegenskaper och bättre 

miljö för rötterna.  

Filterkalk undersöks och används till kalkfilterdiken för att behandla sura sulfatjordar och som 

fosforfälla.  

Användningen som jordförbättringsmedel och till miljöåtgärder begränsas av innehållet av åtta 

spårelement enligt tabell 3 från det senaste förslaget till förordning i regeringsuppdrag 21 

”Uppdatering av Rapport 5214 ”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp”, 

Naturvårdsverket (2002). Förordningen träder i kraft den 1 januari 2012. I tabell 3 visas även 

halterna av metallerna i den ingående filterkalken samt i den renaste fraktionen > 20 m. 

Högsta tillåtna halter i 

avloppsfraktioner

Filterkalk 

ingående

Filterkalk      

> 20 my

Ag mg/kg 8 4,3 3,9

Cd mg/kg 1,3 3,9 3,0

Cr mg/kg 100 45 42

Cu mg/kg 600 164 173

Hg mg/kg 1 <0,04 <0,04

Ni mg/kg 50 66 47

Pb mg/kg 100 133 123

Zn mg/kg 800 397 279  

Tabell 3. Gränsvärden för metaller i avloppsfraktioner enligt Förslag till förordning, Bilaga 1, 

www.naturvardsverket.se (2010-12-08), samt halterna i filterkalken och i fraktionen > 20 m. 

Innehållet av framför allt kadmium är för högt för användning som jordbrukskalk. 

 

http://www.naturvardsverket.se/


 

11 

 

2.2.2 Markstabilisering 

Kalk i kombination med cement används i stor utsträckning till markstabilisering. Tekniken är 

kostnadseffektiv och kan anpassas till de krav markförhållandena och användningen ställer 

genom val av lämplig utformning och bindemedelskomposition. Kraven på kalk som bindemedel 

gäller aktivt kalk, partikelstorlek samt flytbarhet, tabell 4. Filterkalk som till viss del innehåller 

aktiv kalk kan användas i varierande mängd beroende på tillämpningen. 

 

Tabell 4. Krav på bindemedel enligt SGF 2:2 000, Carlsten (2000). 

Den brända kalken bildar Ca(OH)2 med markfukt som till viss del adsorberas av jordpartiklarna. 

Resterande kalciumhydroxid reagerar med kisel och aluminium i jorden och bildar puzzolana
2
  

mineral. I kombination med cement som ger snabbare reaktioner ökar möjligheten till hållfasthet 

under lång tid.  

Djupstabilisering med pelare används för lösa, ofta lerhaltiga, jordar där krav på bärigheten är 

hög, t.ex. vid väg- och järnvägsbyggen. Masstabilisering används huvudsakligen för att förstärka 

underlag av torvmark men kan även komma till användning för att undvika transport av 

kontaminerad mark till deponi. Vid terrasstabilisering blandas bränd eller släckt kalk in i jorden 

som packas med vält. Filterkalk kan även användas för att avvattna vattensjuka områden. 

Inom markstabilisering är innehållet av spårelement inte lika kritiskt som vid användning som 

jordbrukskalk då det stabiliseras med cement.  

 

2.2.3 Råvara till cementklinker 

Filterkalken innehåller kalcium och kisel, är finpartikulär, mer än 95 % är < 125 m, har hög 

specifik yta och innehåller en mindre del aktivt kalk vilket är positivt för användning som 

klinkermaterial och/eller som tillsats i betong.  

Olika cementkvaliteter har olika krav på innehållet av MgO, sulfat, alkali, klorid samt 

vattenlösligt krom. För användning som klinkerråvara är det Cementa i Skövde samt Cemex som 

logistiskt kan komma ifråga för Nordkalks material i Köping.  

 

                                                 

2
 Puzzolan är ett material med cementbindande egenskaper. Puzzolan kallades en vulkanisk aska från Puzzuoli i 

Italien som innehöll reaktiv kiseldioxid och som användes tillsammans med kalk som cement. 
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2.2.4 Beräkningar av klinkerkemi med tillsats av filterkalk 

Beräkningarna om filterkalken kan tillsättas som råmaterial i Cementas kalkugn i Skövde har 

utförts på Cementa AB i Malmö. I beräkningarna utgår man från halterna av kalcium, kisel, 

aluminium och järn och anpassar mängden filterkalk till Cementas råmjöl för att få lämplig 

sammansättning. I detta fall blev inblandningen 2.7 % av filterkalk.  

Beräkningarna utfördes med kemiska analysvärden för ingående filterkalk samt för de tre 

fraktionerna filterkalk enligt tabell 1 och 2. 

 I tabell 5 visas ett urval av värden från den beräknade kemiska analysen för klinker med 97.3 % 

råmjöl (RM) och 2.7 % stoft av; ing. filterkalk, < 10 m, 10 - 20 m, > 20 m. I tabellen visas 

även de krav som Cementa AB och Cemex har på sina produkter.  

RM +Filterkalk RM + < 10 my RM + 10-20 my  RM + 20 my max
1

max
 2

MgO % 1,45 1,46 1,49 1,45 1,1 - 1,3 2,9

K2O % 1,85 1,99 1,86 1,79

Na2O % 0,17 0,21 0,17 0,15

Na2O ekv % 1,39 1,52 1,39 1,33 0,6 0,85

SO3 % 0,93 0,88 0,79 0,73 3,4 - 4,0 3,5

Cl
-

mg/kg 0,11 0,12 0,11 0,09 0,02 - 0,04 0,07

Cr (tot) mg/kg 35 35,7 36 34,9

Cr
6+

mg/kg 0 - 2 < 2
1= Tekniska data för Byggcement CEM II/A-LL 42,5 R
2 = Tekniska data för CEMEX komposit CEM II/A-M (S-LL) 52,5 N  

Tabell 5. Beräknade värden på klinker med råmjöl (RM) med tillsats av: 2.7 % filterkalk, 2.7 % 

fraktion < 10 m, 2.7 % fraktion 10 - 20 m samt 2.7 % fraktion > 20 m.  

 

Tabellen visar att filterkalken i projektet inte kan användas som klinkerråvara i Skövde eller i 

Cemex produkt. Halten av alkali och klor samt eventuellt även krom är för höga. 

 

2.3. Diskussion upparbetning av filterkalk 

Fraktionsanalysen som utförts på filterkalken har visat att metallerna med gränsvärden för 

användning som jordbrukskalk eller klinkermaterial är anrikade till fraktion < 10 m men inte i 

tillräcklig grad för att det är meningsfullt avskilja den fraktionen med förslagsvis en vindsikt. 

Filterkalken är för finpartikulär, 80 – 90 % < 63 m, för att torra metoder, exempelvis 

triboelektrisk separation, skall kunna användas, Domenico, Dunn (2010). Enligt Javed et al. 

(2004) har en del operatörer av cementugnar noterat en anrikning av alkali i den senare delen av 

EPS-filtret, men en sådan eventuell anrikning kan i så fall inte styras elektrostatiskt. 

För ett restmaterial som filterkalk med lågt ekonomiskt värde har kostnaderna för deponering 

stor betydelse för vad som kan betalas för eventuell upparbetning. Filterkalken som undersökts i 

projektet varierar beroende på bl.a. ingående material och bränslen. Som utredningarna visar är 
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den svår att upparbeta till en säljbar produkt, däremot finns andra möjligheter att öka 

användningen.  

En förutsättning för att kunna använda material och produkter i största möjliga utsträckning är en 

väl fungerande logistik och karaktärisering av materialen. Det innebär kartläggning av ingående 

material, bränslen, flöden etc. samt omhändertagande och källsortering vid utloppet av alla 

produkter/biprodukter och restmaterial.   

Vid Nordkalks anläggning i Köping finns möjligheter att förbättra logistiken och kontrollen av 

materialen och därmed öka potentialen för avsättning av filterkalk och andra material.  
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3. KASSATIONSKALK 

3.1. Material 

Kassationskalken är en s.k. start – och stoppkalk som produceras under den tid som en kalkugn 

stoppas, i detta projekt på SMA Mineral AB i Rättvik.  Materialet, 15 – 20 ton, är en blandning 

av prima kalk i mer eller mindre bränd form som till största del deponeras. 

I projektet har material provtagits och undersökts vid två ugnsstopp. Vid det första tillfället togs 

prov vid tre tillfällen som sedan slogs ihop till ett gemensamt prov.  Partikelstorleken varierade 

mellan 0 – 40 mm och endast 11 % < 2mm. Kompaktdensiteten var 2.78 g/cm
3
.  

 

Vid det andra tillfället togs ett prov varje halvtimme under de fem timmar ugnen tömdes för att 

få information om hur kalkinnehållet förändras under hela förloppet.  I figur 2 och 3 visas 

utvecklingen av total kalk, fri kalk (CaO) samt beräknad CO2 under tömningen. Medelvärdet av 

föregående veckas brända produkt användes som startvärden i figuren.   
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Figur 2. Analyserad halt fri kalk, CaO, samt total kalk i provtaget material under ugnsstoppet.   
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Figur 3. Analyserad halt kol och glödförlust, LOI, samt beräknad halt CO2. 

 

Som figur 2 och 3 visar minskar andelen bränd kalk snabbt under tömningen av ugnen.  

 

3.2. Användning av start – och stoppkalken 

Den kompletta provtagningen av start – och stoppkalken visade att en stor del av materialet kan 

användas antingen som bränd eller som obränd i befintliga produkter. En mellanprodukt som 

vare sig passar som obränd eller bränd produkt kan vara intressant att upparbeta för att öka 

separationen av bränd och obränd. 

 

3.3. Upparbetning av kassationskalk 

En mellanprodukt har den obrända kalken i kärnan av partiklarna och det brända på ytan varför 

en liten energiinsats i autogenkvarn eller en tumlare (typ cementblandare) kommer att avskilja 

bränd kalk.  

Ett sammanslaget prov på kassationskalken från den kompletta provtagningen (10 prov) har 

använts i ett försök med trumling i en cementblandare på Minpro AB (2010)
1
. 

Tre försök med trumling vid 5, 10 och 20 minuter utfördes. Energiförbrukningen i kWh/ton var 

0.6, 1.3 och 2.6 respektive. Materialet från varje försök siktades och delades upp i + 4 mm och – 

4 mm. 

 

3.3.1. Resultat av trumlingsförsök 

I tabell 7 visas data för de tre trumlingsförsöken och fördelningen av materialet i fraktion + 4 

mm och – 4 mm. 
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De sex delprodukterna analyserades med röntgenfluorescens och resultatet på viktsfördelning 

och innehåll av aktiv kalk samt glödförlust, LOI, visas i figur 4 – figur 6.  
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Figur 4. Viktfördelning av godset samt innehållet av CaO i fraktion - 4 mm vid olika 

trumlingstider. 
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Figur 5. Viktfördelning av godset samt innehållet av CaO i fraktion + 4 mm vid olika 

trumlingstider. 
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Figur 6. Glödförlusten (LOI) i de två fraktionerna, + 4 mm och – 4 mm, vid olika trumlingstid. 

 

Resultatet för det enkla försöket visar att endast en liten energiinsats krävs för att få en renare 

karbonatsten. Siktningen i två fraktioner ger två helt olika kvaliteter av kalk. Vid behov är 

trumling en enkel metod som kräver förhållandevis lite investeringar för att upparbeta en 

mellanprodukt. 

 

3.4. Diskussion kassationskalk 

Start- och stoppkalken i projektet är totalt sett en liten produkt som produceras i mindre mängd 

vid planerade och oplanerade tillfällen under året. Materialet är prima kalk i mer eller mindre 

bränd form och det optimala är att kunna använda det som råvara eller produkt på plats. 

Den noggranna provtagningen och karaktäriseringen av materialet vid ett ungstopp har visat att 

olika material kan separeras och användas i befintliga produkter. Vid behov kan trumling med en 

liten energiinsats användas för att avskilja bränd kalk från obränd.  
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4. STENMJÖL 

4.1.  Material 

NCC Roads bryter i Stenungsund kommun ett bergmaterial i täkten Gategård. Bergmaterialet är 

en grå fint medelkornig svagt förskiffrad granodiorit. Dominerande mineral är plagioklas 35 %, 

kvarts 38 %, kalifältspat 20 %, biotit 7 % och muskovit 3 %. Materialet krossas och fraktioneras 

för användning som ballast inom byggverksamhet samt som beståndsdel i asfalt och betong.  

Den finaste fraktionen som utvinns, 0 – 2 mm, stenmjölet, bearbetas i en Barmac VSI – kross 

(Metso Mineral) före en vindsikt för att partiklarna skall bli mindre kantiga och passa bättre som 

ersättning för naturgrus och natursand i olika applikationer. Cykloner i kombination med 

vindsikten avskiljer stenmjölet i tre fraktioner; 0.5 – 2 mm (Grov), 0. 063 – 0.5 mm (Mellan), 0 – 

0. 063 mm (Filler), figur 7. 
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Figur 7. Ingående material samt de tre fraktionerna vindsiktat material vid NCC Roads 

anläggning i Stenungsund.  

 

De två finaste fraktionerna finns inte tillräcklig avsättning för idag och i första hand är det den 

glimmerrika mellanfraktionen som undersöks. De två fraktionerna, < 63 m (Filler) och 63 – 500 

m (Mellan), utgör ca 40 % av ingående till sikten, ca 15 % respektive 25 %, sammanlagt 80 – 

100 ton/dygn (våren 2009).  
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Ett sammanlagt fem-dygnsprov av vardera Filler och Mellanfraktion har undersökts i projektet. 

Mellanfraktionen delades upp i två fraktioner, 63 – 125 m och 125 – 500 m. 

Partikelstorleksfördelningen bestämd med laserdiffraktion och sikt visas i figur 8 och specifika 

ytan samt kompaktdensiteten i tabell 6.  
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Figur 8. Partikelstorleksfördelning på fraktion < 63 m, 63 – 125 m och 125 – 500 m. 

 

Fraktion (mm) Specifik yta (m
2
/kg) Densitet (g/cm

3
)

< 0,063 1540 2,73

0,063 - 0,125 380 2,72

0,125 - 0,5 230 2,73  

Tabell 6. Specifik yta och kompaktdensitet i fraktionerat material. 

 

Totalinnehållet i de tre fraktionerna stenmjöl visas i tabell 7 och tabell 8. 
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Fraktion < 63 63 - 125 125 - 500

m m m

TS % 99,9 100 100

SiO2 % TS 68,1 71,3 70,2

Al2O3 % TS 14,3 12,1 13,6

CaO % TS 1,96 1,79 1,45

Fe2O3 % TS 2,8 5,78 4,47

K2O % TS 4,03 3,07 3,71

MgO % TS 0,67 0,55 0,86

MnO % TS 0,05 0,10 0,07

Na2O % TS 3,45 3,17 2,96

P2O5 % TS 0,26 0,28 0,12

TiO2 % TS 0,30 0,24 0,39

Summa % TS 95,9 98,4 97,8

LOI % TS 0,8 -0,2 0,7  

Tabell 7. Analyserad halt huvudelement i tre fraktioner stenmjöl, beräknade som oxider. 

 

Fraktion < 63 63 - 125 125 - 500

m m m

Ba mg/kg 363 263 265

Be mg/kg 1,81 1,58 1,55

Cd mg/kg 0,021 0,516 <0,01

Co mg/kg 3,41 6,4 4,56

Cr mg/kg 19,8 60,1 31,6

Cu mg/kg 4,38 48,7 21,7

Hg mg/kg <0,04 <0,04 <0,04

Mo mg/kg <6 6,19 11,5

Nb mg/kg 13,4 9,25 17,0

Ni mg/kg 2,19 27,3 7,35

Pb mg/kg 5,61 13 3,22

S mg/kg 157 166 83,4

Sc mg/kg 6,08 4,87 9,56

Sr mg/kg 103 96,2 87,4

V mg/kg 26,5 37,7 37,6

W mg/kg <60 <60 <60

Y mg/kg 36,7 25,2 15,4

Zn mg/kg 68,8 88,9 77,3

Zr mg/kg 300 99,6 89,3  

Tabell 8. Analyserad halt spårelement i tre fraktioner stenmjöl. 
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Mineralogin i de tre fraktionerna är analyserad med optiskt mikroskop och fraktionen < 63 m 

även med röntgendiffraktion.  I tabell 9 visas mineralfördelningen enligt punkträkning på 

tunnslip (mikroskopi). 

Mineralfördelning Observerad < 63 m
1  63-125 µm  125-500 µm

vol.% vol. % vol.%

Plagioklas + 57 44,8

Kvarts + 18,3 24,4

K-fältspat + 7,3 10,9

Summa 66,5 82,6 80,1

Biotit + 22,2 11 10,9

Muskovit + 10,3 2,5 3,4

Klorit + 0,5 0,3 0,2

Oidentifierat mineral + 0,3 0,5 2

Karbonat + 0,2

Granat + 0,7

Opak min. + 0,2

Epidot +

Apatit + 0,2

Zirkon +

Biotit/kvarts/fältspat 1,8 2,9

Muskovit/kvarts/fältspat 0,2 0,5

Summa 100 100 100  

Tabell 9. Mineralfördelningen på tunnslip av de tre fraktionerna stenmjöl. 
1 

= material i MinBaS 

projekt 1.3.3.b. 

 

De flesta glimmermineralen är frimalda. Biotit är det vanligaste glimmermineralet i alla tre 

fraktioner och uppträder dels som oregelbundna korn och dels som tunna lister. Muskovit 

förekommer i mindre mängd och uppträder mest som fina och långsträckta linser, tabell 10. 

 

Kornstorlekar Biotit Biotit Muskovit Muskovit

flak lister flak lister

diameter bredd-längd diameter bredd-längd

< 63 m 30 x 100 7 x 100, 40 x 500 - 7 x 70, 50 x 400

63 - 125 m 60 x 125 18 x 72, 48 x 288 - 20 x 60, 24 x 240

125 - 500 m 72 x 360 24 x 144, 120 x 816 100 x 250 24 x 120, 40 x 600  

Tabell 10. Storlek på flak och lister av biotit och muskovit som iakttas i tunnslipen av tre 

fraktioner stenmjöl. 
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4.1.1. Glimmerbestämning   

Glimmerhalten i två av fraktionerna är även bestämd med Vägverkets metod VVMB 613 -

2001:100 och mätmetodiken och resultaten skiljer sig mellan de olika metoderna.  

I VVMB 613-2001 räknas ett visst antal korn där fria glimmerkorn identifieras. Resultatet 

presenteras som andel partikel - % av det totalt räknade antalet. I XRD och mikroskopering 

anges resultatet som volyms - %. 

I tabell 11 visas resultaten för analyser av glimmer i olika fraktioner av stenmjöl 0 – 2 mm med 

mikroskopering, XRD samt VVMB 613–2001:100. 

 

Fraktion (mm) Metod Biotit Muskovit Klorit Oident.

Glimmer 

totalt Bi-tri. korn

% % % % % %

<0.063
1

XRD 2 23

<0.063
2

Tunnslip 22.2 10.3 0.5 33

0.063 - 0.125
1

Tunnslip 11.0 2.5 0.3 0.5 14.3 2.0

0.125 - 0.500
1

Tunnslip 10.9 3.4 0.2 2.0 16.5 3.4

0.125 - 0.500
1

VVMB 12.3 11.2 0,0 23.5

0.063 - 0.500
3

Tunnslip 12,7 4,5 0,2 17,4 0,6

0.063 - 0.500
4

VVMB 18.6 11.0 0,0 0,0 29.5

0.500 - 2
4

VVMB 9.6 5.0 0 0 14.7

21

 

Tabell 11. Glimmerbestämning med olika metoder i tre fraktioner av stenmjöl. Resultatet anges i 

volyms - % för XRD och mikroskoperingen och i partikel - % för VVMB 613.  

1
 = Projekt 2.2.1,  

2
 = Projekt 1.3.3b,  

3
 = Nytt prov, Projekt 2.2.1, 

4 = 
NCC driftsprov. Samtliga VVMB analyser är 

utförda på delfraktionen 125 – 250 m. 

 

Som tabellen visar varierar resultaten men det innebär inte att värdet är felaktigt. 

 

Glimmerbestämning behandlas i MinBaS II projekt 2.2.6 rapport Metodutveckling 

glimmeranalys. VSI krossens inverkan på glimmer, Tossavainen (2010)
4
.  
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4.2.  Applikationer  

Stenmjöl i partikelstorlekar 0 – 2 mm har ett stort användningsområde som utfyllnadsmaterial, 

ballast och som material i jordar. Stenmjölet i projektet får ett större användningsområde genom 

att det separeras i tre olika fraktioner som kan kombineras till nya produkter. 

Kraven på stenmjöl i olika tillämpningar gäller i första hand partikelstorlek, partikelform och 

mineralogi. Beroende på användningsområde tillkommer krav på t.ex. lakbarhet, radonhalt, 

respirabel kvarts, alkalihalt samt vissa spårelement.  

Volymerna av de olika produkterna varierar mycket och kunder finns i olika kategorier. Inom 

projektet har ett par områden valts ut som särskilt intressanta och viktiga att utveckla och där 

stora kvantiteter kan komma till användning. Den mest angelägna användningen är att i lämplig 

form ersätta natursand och – grus i olika applikationer, främst betong.  En annan intressant och 

viktig applikation är till jordförbättring och jordtillverkning. 

För flera applikationer är en ökad användning i första hand en fråga om marknadsföring och 

utveckling av produkten i samarbete med kunden. Dit hör t.ex. fogmaterial som är identifierat 

som ett område där det finns behov av förbättring av produkten och där stenmjöl i olika 

fraktioner används. 

 I betongballast får inte halten glimmer vara för hög medan det kan vara en positiv kvalitet som 

tillsats i olika jordar. 

 

4.2.1 Betongballast 

Ballasten i betong påverkar både den färska betongmassans egenskaper som egenskaperna hos 

den härdade betongen.  

Krossberg har som regel en hög andel fint material, kornen är kantigare än naturgrus och sand 

och glimmerinnehållet är ofta anrikat frikrossat till de finare fraktionerna. Bland bergmaterialen 

varierar de parametrarna mycket beroende bl.a. på kornstruktur och mineralogi.  

När krossberg används i betong medför hög andel fint material, kantiga partiklar och glimmer 

sämre arbetbarhet vilket beskrivs i flytgränsspänning och plastisk viskositet. Lagerblad et al. 

(2008) har undersökt olika bergmaterial på dessa egenskaper och relaterar resultatet till finandel, 

specifik yta och glimmerhalt. Resultatet visar stora variationer och kan till viss del påverkas 

genom noggrann proportionering enligt Lagerblad et al. 

I tabell 12 visas en jämförelse av fyra material som i Lagerblad et al. (2008) gav de lägsta 

värdena på flytgränsspänning och plastisk viskositet och tre fraktioner av stenmjölet från NCC 

Roads AB. Låg fillerhalt och liten specifik yta ger generellt bättre värden på arbetbarheten. 
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< 63 m spec. yta glimmer

% m
2
/kg ca %

K5
2

26.4/27.9 520/706 < 5

K6
2

24.2 610 5 - 10

K12
2

14.7 870 10 - 25

K18
2

5.2 960

< 63 m
1

70 1540 23

63 -125 m
2

13.6 380 14

125 - 500 m
2

0 230 16  

Tabell 12. Andel filler, specifik yta och glimmerhalt i bergmaterial från Lagerblad et al. (2008) 

samt i vindsiktat material från NCC Roads AB. 1
 = glimmer bestämd med XRD, 

2
 = glimmer bestämd 

med petrografi. Glimmerinnehållet i K5 - K1är uppskattade värden från figur i Lagerblad et al. (2008). 

 

Som visas i tabell 12 har en fraktion utan finandel låg specifik yta. En sådan fraktion kan 

kombineras med filler efter behov för önskade egenskaper. 

En svårighet med att utveckla ett lämpligt ballastmaterial av krossberg är att glimmerinnehållet 

bestäms med olika metoder och resultatet presenteras på olika sätt. Glimmermineralets flakiga 

form medför svårigheter att få ett korrekt värde uttryckt i volyms – eller vikts - %. Inom olika 

discipliner används olika metoder. T.ex. använder forskare och ballastproducenter olika metoder.  

Enligt undersökningen i MinBaS projekt 2.2.6 Metodutveckling glimmeranalys tyder resultaten 

på att det sker en orientering av muskovit i tunnslipen så att resultatet med petrografi blir lägre 

än det reella, Tossavainen (2010)
4
.  

 

4.2.2 Ballast i avjämningsmassor 

I avjämningsmassor för golv används idag natursand som ballast men genom att tillgångarna 

begränsas har krossberg blivit ett intressant alternativ att undersöka, Fredriksson (2010).  

Avjämningsmassan består av mellan 40 – 60 % ballast och resten kalkstensfiller och bindemedel. 

Vidhäftningen mellan ballast och bindemedel är en parameter som studeras speciellt när 

alternativa ballastmaterial testas.  

Vid användning av krossberg i avjämningsmassor kommer det liksom för krossberg i betong att 

bl.a. handla om proportionering för lämplig partikelstorleksfördelning.  Idag används 

huvudsakligen tre fraktioner sand i partikelstorleksområdet 0.08 – 1 mm.  

 

4.2.3 Jordförbättring och jordtillverkning 

Användning av stenmjöl som jordförbättring kan gälla olika effekter: 
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1. Makro – och mikronäringsämnen 

2. Strukturförändring 

3. Fukthållande  

 

Vad gäller makronäringsämnen som fosfor, kväve, kalium, magnesium och kalcium kan inte 

stenmjöl användas som alternativ till konventionella jordförbättringsmedel. Inte desto mindre är 

det intressant att undersöka i vilken utsträckning en tillsats av en glimmerrik fillerfraktion kan 

bidra som kaliumresurs, t.ex. för användning inom ekologisk odling, trädgårdsodling och som en 

naturlig kaliumkälla på lång sikt. 

 Fillern, < 63 m, har hög specifik yta vilket innebär stor kontaktyta med omgivande miljö 

inklusive mikroorganismer. Upplösningen av mineralet sker snabbare än för ett grövre material.   

Glimmermineral är anrikat till fillern och en större del är biotit som visat sig vara det mineral 

som bidrar mest till kaliumupptaget i växter, Öborn, Edwards, Hillier (2010). Upplösningen 

kommer även att gälla mikronäringsämnen som zink, koppar, krom, mangan vilket bör vara av 

större betydelse än tillskottet av kalium.  

Glimmerns fukthållande egenskaper kan nyttjas för att minska avdunstningen från odlingar.  

Stenmjölet kan även användas för tillverkning av jord; konstruktionsjord, mineraljord, för olika 

användningar.  Organiskt material i olika nedbrytningsstadier kan kombineras med stenmjöl i 

olika fraktioner för önskade egenskaper på jorden.  

 

4.2.4 Fogmaterial 

Fogar är en viktig men försummad del av en sten- eller plattbeläggning. Den håller ihop 

beläggningen och fördelar lasten över hela ytan. Förutom att kunna ta upp rörelser skall fogen stå 

emot yttre belastningar i form av trafik, rengöring och erosion. 

Kraven på fogmaterial gäller partikelstorleksfördelning, fogbredd och fogdjup. För gatsten, 

naturstensplattor används fogsand 0 – 4 mm och för betongplattor och betongmarksten fogsand 

0– 2 mm. Fogbredden är viktig för att materialet skall bli tätpackat och så stenarna inte skava 

mot varandra. Tätpackningen medför bättre motståndskraft för städredskap och ogrästillväxt. 

 

4.3. Upparbetning av stenmjöl 

För användning som ballast i betong kan det eventuellt finnas behov att minska halten glimmer i 

stenmjöl i fraktion 63 – 500 m. Försök med en magnetseparator har utförts på Minpro AB 

(2010)
2
. 

 

4.3.1. Material och metod  

Den använda starkmagnetiska torrseparatorn är av typ PERMROLL ®, en laboratorieseparator 

med permanentmagneter. Den består av två rullar förbundna med ett band där den ena av 
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rullarna består av lameller av magnetiskt material (REM – kobolt - magneter) med mellanlägg av 

järn. Under separatorn finns två ställbara tungor som fördelar utgående materialström i tre fack 

för respektive magnetiskt, mellanprodukt och omagnetiskt.   

Påmatningen sker med en vibrationsmatare och den magnetiska fältstyrkan varieras genom att 

variera bandtjockleken. Den tunnaste bandtjockleken, ca 0.15 mm, användes i försöket. 

Försöksmaterialet i 500 g poster separerades var för sig i ett steg på separatorn.  

 

4.3.2. Resultat 

De tre utgående produkterna; magnetisk, mellanprodukt och omagnetisk, från respektive försök 

vägdes och analyserades. Viktsfördelningen som funktion av varvtalet visas i figur 9.  

En översiktlig bedömning i stereomikroskop visade att förutom biotit återfanns praktiskt taget 

alla mörka silikatmineral i den magnetiska fraktionen oavsett varvtal. Andelen muskovit i den 

omagnetiska ökade påtagligt med ökat varvtal. 

Förhållandet omagnetiskt/mellanprodukt ändras radikalt med ökande varvtal. Sannolikt är 

mellanprodukten inte magnetisk utan det omagnetiska fördelas snarare olika av mekaniska skäl, 

MINPRO (2010)
2
. 

 

Figur 9. Produktfördelningen som funktion av varvtalet, MINPRO (2010)
2
 

 

Försöket med det högsta varvtalet och den minsta mängden magnetisk produkt har undersökts 

med optiskt mikroskopi av tunnslip. Tabell 13 visar den kvantitativa fördelningen då den 
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omagnetiska och mellanprodukten betraktas som en produkt, 80 % av ingående med ca 8 % 

glimmer. 

 

Provbeteckning   Ingående gods F:1d 250 rpm 

Magnetisk   

F:1d 250 rpm 

Mineral    63-500 µm Omagnetisk + 

Mellanprodukt 

          

Fördelning av gods vikts-% 100 18,5 81,6 

          

  volyms-       

Andel kvarts/fältspat % 81,3 25 90,9 

Biotit % 12,7 57,7 1,7 

Muskovit % 4,5 11,3 6,3 

Klorit % 0,2 0,2 + 

Fältspat-kvarts-glimmer % 0,6 2,7 0,5 

          

Tabell 13. Viktsfördelning av ingående gods samt mineralinnehåll enligt mikroskopering av 

tunnslip. 

 

Glimmermineralen visar tydliga statiska effekter vilket kan inverka på separationen. Muskoviten 

som inte har något järn påverkas eventuellt mer av det i försöken. Mörka mineral som amfibol, 

granat samt opakmineral avskiljs till den magnetiska fraktionen.  

 

4.4. Diskussion upparbetning av stenmjöl 

Idag finns inte tillräckligt med kunskap om vilket glimmerinnehåll som kan accepteras i 

krossballast till betong. Värdet kommer att variera för olika berg. Mer data om lämpliga 

egenskaper på krossberg i betong krävs för att vid behov utforma processer för separation av 

glimmer. Det finns även ett behov att utveckla en lämplig metod för att bestämma glimmer i 

ballastmaterialets finfraktion.  

 De inledande försöken med starkmagnetisk separation av glimmer visar att det går att få fram en 

relativt glimmerfri omagnetisk produkt (ca 1.7 % biotit och 6.3 % muskovit) som utgör drygt 80 

% av ingående material. 

För att öka avskiljningen av muskovit föreslås försök med ett torrt skakbord.  

Separation av material i fraktionen 63 – 500 m med triboelektrisk utrustning har diskuterats 

med Outotec Inc, USA. Processen har visat sig fungera i laboratorium för vissa material men 

användning i fullskala är ovanligt enligt Domenico, Dunn (2010). Osäkerheten om utfallet och 

eftersom det inte är klargjort om det finns behov att minska glimmerhalten i stenmjölet är EPS 

metoden inte intressant att testa idag.  
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5. FÖRSLAG FÖR FORTSÄTT UTVECKLING  

Projektarbetet har visat att en grundlig karaktärisering av ett material är avgörande för att kunna 

se om och hur det kan användas i olika applikationer. Flera intressanta och viktiga 

forskningsområden som kan leda till ökad användning har identifierats. Nedan listas de 

viktigaste förslagen. Inom parentes de områden som inte är aktuella idag men som kan bli det i 

framtiden. 

 

Filterkalk  

 Förbättrad logistik och karaktärisering av ingående och fallande material 

 Markstabilisering på olika sätt: pelar-, terrass-, mass- 

 Jordförbättring: fosforupptag, strukturkalk, avvattning … 

 (CO2-fälla) 

 (Klinker och injekteringsmedel) 

  

Stenmjöl  

 Krossberg som ballast i betong  

- utveckling av en glimmeranalys för krossballast i betong 

 Jordförbättring och jordtillverkning på flera olika sätt: 

- hög specifik yta och hög glimmerhalt i Filler (< 63 m) – mikronäringsämnen, 

kalium 

- fukthållande egenskaper i glimmer  

- strukturförbättring och jordtillverkning – olika fraktioner 

 Filter för vattenrening  

 

För start – och stoppkalken resulterade projektarbetet till att materialet kan användas i befintliga 

produkter, vilket är optimalt. Liknande undersökningar kan ge underlag för hur andra 

kassationskalk kan användas.  

För filterkalkens del har projektet visat att en kartläggning och kontroll av alla material och 

flöden ger förutsättningar för att en större kvantitet av materialet skall bli produkter.  

Två områden där filterkalken används och som bedömts som angelägna och mest realistiska att 

utveckla är markstabilisering och jordförbättring. Där ökar behovet av åtgärder. Filterkalken har 

genom sitt kalciuminnehåll och den aktiva kalken förutsättningar att användas på flera olika sätt 

vilket redan till viss del sker. En fortsatt forskning och fältförsök om framför allt 
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markstabilisering på olika sätt för att minska behovet av cement men även om fosforupptag, 

strukturförbättring av jordar, avvattning och kompaktering av jord bör leda till en utveckling av 

nya eller bättre produkter.  

Möjligheterna att använda filterkalk som råvara i klinker beror på det kemiska innehållet och 

eventuellt kommer en bättre kontroll av material och flöden vid ugnen att resultera i att en viss 

kvantitet av lämplig kvalitet kan säljas till den användningen. Filterkalken som 

injekteringsmedel eller i betong för utfyllnad och tätning i berg har pekats ut som en attraktiv 

användning. 

Det är också viktigt för framtiden att inte släppa tanken på att använda den aktiva kalken i 

restmaterialen som CO2-fälla. 

Förutsättningarna för att öka användningen av stenmjöl är goda genom att tillgången på 

natursand och grus begränsas och krossberg är det enda realistiska alternativet, framförallt som 

ballast i betong, men även som filter i vattenrening. Genom mer forskning om bl.a. helkross som 

ballast, samband bergkvaliteter och ballastegenskaper, effekten av glimmer i betong och hur 

glimmer förekommer i olika berg kommer mer krossberg och stenmjöl att kunna användas som 

ballast. Det kommer sannolikt att finnas behov av mer kunskaper om separation av glimmer från 

olika bergkvaliteter. I arbetet med krossberg som ballast i betong är det avgörande att ha en 

användbar metod för glimmerbestämning varför fortsatt arbete med en metodutveckling bör 

prioriteras. 

För vattenrening förefaller den grova vindsiktade fraktionen, 0.5 – 2.0 mm, att vara ett halv-

fabrikat som med relativt begränsade insatser bör gå att upparbeta till produkt. 

Ett nytt intressant forskningsområde är användning av stenmjöl som jordförbättring och till 

jordtillverkning. Där behövs ett samarbete med forskning om jord och markegenskaper, 

näringsupptag i växter etc. som sker på Sveriges lantbruksuniversitet.  Det är bl.a. intressant att 

undersöka sambandet mellan mineralogi och kemi hos en fillerfraktion av stenmjöl och upptaget 

av mikronäringsämnen och kalium i växter. Glimmerns vattenhållande egenskaperna är en annan 

egenskap som kan komma till användning i odlingar. Olika fraktioner av stenmjöl kan användas 

för att tillverka jordar, t.ex. med slam, kompost från reningsverk och för strukturförbättring. 
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