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Sammanfattning 
 
Projektets målsättning var att utveckla driften i kalkugnen i Luleå med avseende att därigenom kunna 
säkerställa högkvalitativa kalkprodukter för metallurgiska applikationer. Med högkvalitativa 
kalkprodukter menas till exempel en bränd kalk med hög reaktivitet, låg svavelhalt, hög hållfasthet och låg 
fosforhalt. Tre fullskale kampanjer har genomförts med varierade driftsparametrar. Produktkvalitén har 
följts upp och produkterna har validerats i LD-konvertern. Resultaten från projektet kan sammanfattas: 
 

• Reaktiviteten påverkas via bränngrad och energitillförsel, luftfaktor mindre betydande  
• Hållfastigheten påverkas inte nämnvärt av undersökta variationer i driftsparametrar, mera av 

geologi 
• Svavel kan påverkas via bränngrad och energitillförsel  
• Fosfor påverkas inte nämnvärt av undersökta variationer i driftsparametrar. 

 

English summary 
 
The goal of the project was to evaluate different operating parameters on the limekiln in Luleå, thereby in 
the long-run securing high quality lime products for metallurgical applications. By high quality lime 
products for metallurgical applications are understood e.g. high reactivity, low sulphur, high mechanical 
strength and low phosphorous. Three full scale campaigns have been performed, varying different 
operating parameters and following product quality. The product has been evaluated in the LD-converter. 
The results can be summarized as: 
 

• The reactivity can be influenced through degree of burning and input of energy, the influence of 
the  air-factor is less significant.  

• Mechanical strength is not significantly influenced by the different operating parameters, more by 
the geology of the raw material. 

• Sulphur can be influenced by degree of burning and input of energy. 
• Phosporious is not significantly influenced by the different operating parameters. 
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Introduktion 
 
Kalk eller kalciumoxid (CaO) framställs genom värmebehandling av kalksten (kalciumkarbonat, CaCO3). 
Kalkstensråvaran bryts i dagbrott eller gruvor under jord. Det brutna materialet krossas och siktas för att 
uppnå lämpliga fraktioner. Värmebehandlingen, eller kalcineringen, sker vid hög temperatur i industriella 
ugnar. 
 
Kalcineringen inleds vid 800-900°C. Beroende på råstensfraktion och önskade produktegenskaper når 
materialtemperaturen hos produkten oftast mer än 1000°C. Lågans och således gasens temperaturer 
överstiger ofta 1700°C. Processen kan beskrivas enlig reaktion (1): 
 
 
Kalcinering av kalksten:  CaCO3 + värme (760 kcal/kg CaO) → CaO + CO2  (1) 
 
 
Även om kalksten är rikligt förekommande i naturen är tillgången av fyndigheter med material av hög 
kvalitet är knapp. Alla kalkstenfyndigheter inte är lämpade för produktion av bränd kalk. Viktiga 
egenskaper hos en kalksten är t.ex. renhet och hållfasthet i kalcineringsprocessen. 
 
Kalkprodukter används i många tillämpningar; massa och papper, stål, byggmaterial, miljövård, 
rökgasrening, jordbruk etc. Olika produktegenskaper kräver olika råvaror och olika termisk bearbetning. 
 
Den metallurgiska industrin är en viktig marknad för brända kalkprodukter. Stålproduktionen riktar sig 
idag alltmer mot produktion av högkvalitativt stål. Detta ställer högre krav på de i stålprocessen använda 
råmaterialen inkluderande den brända kalken.  
 
För att en kalk skall vara av hög kvalitet med avseende på metallurgiska applikationer bör den ha vissa 
egenskaper, som t.ex. hög hållfasthet, låg svavelhalt, hög reaktivitet, låg fosforhalt. För att fullt kunna 
utnyttja en kalkstensfyndighet till produktion av högkvalitativ metallurgisk kalk är det av största vikt att 
anpassa kalkugnens driftsparametrar till råmaterialet. Att inte kunna använda en kalkstens fyndighet till 
fullo medför betydande kostnader för ett miljöriktigt omhändertagande av sidomaterial, vilket ofta betyder 
deponi. Till detta kommer kostnader för brytning, upparbetande och transporter som redan dessförinnan 
har lagts på materialen. Genom en utveckling av driftsmodeller för schaktugn kan ugnsdriften anpassas till 
råmaterialet och man bör kunna säkerställa produktionen högkvalitativa kalkprodukter.  
 

Projektbeskrivning och genomförande 
 
Projektet har som syfte att utveckla driften i schaktugn. Målsättningen är att därigenom kunna säkerställa 
högkvalitativa kalkprodukter för metallurgiska applikationer. I detta projekt har följande 
produktegenskaper granskats; reaktivitet, svavelhalt, hållfasthet och fosforhalt. Projektet har som 
angreppsätt valt att först arbeta med att identifiera parametrar i kalkugnen som kan påverka kalk 
kvaliteten, i ett andra skede utrett parametrarnas påverkan på produkten. 
 
Projektupplägget kan sammanfattas enligt: 
 

• 3 kampanjer 
• Variation av kylluftsflöden 
• Variation av luftfaktor 



• Variation av energitillförsel 
• Uppföljning av ugnens respons och produktkvalitet 
• Fullskaleutvärdering i konvertern  

 
Projektets tidsplan, se Figur 1, kan sammanfattas enligt:  
 

1. Projektstart 1.10.2009 
2. Kartläggning av referensfall och utarbetande av kampanjplaner 
3. Genomförande och utvärdering av kampanj 1 
4. Genomförande och utvärdering av kampanj 2 
5. Genomförande och utvärdering av kampanj 3 
6. Slutrapportering  
7. Projektslut 31.12.2010 

 
 

 
Figur 1 Tidsplan 

 
Tidsmässigt har små förskjutningar skett, dels p.g.a. tekniska problem och dels p.g.a. stränga 
väderleksförhållanden. 
 
Projektet har förbrukat 891 kkr vilket utgör 603 SEK mer än budgeterat. Projektet utföll alltså 
kostnadsmässigt enligt plan. Inrapporterad natura från Nordkalk AB är ca 1065.6 kkr vilket utgör ca 180 
% av den totala naturainsatsen från Nordkalks sida. Inrapporterad natura från SSAB Strip Products är ca 
169 kkr vilket utgör ca 57 % av den totala naturainsatsen från SSAB:s sida. Totalt sett för samtliga företag 
utgör naturainsatsen 139 %. I denna naturainsatsrapportering finns hela naturainsatsen för projektet 
inrapporterat. 
 

Schaktugnen och konvertern 
 
En schaktugn utgörs av en eller flera stationära vertikala cylindrar. Detta projekt har utförts vid 
schaktugnen i Luleå. Luleå ugnen är av typen PFRK (eng. parallel flow regenerative kiln), och har två 
schakt sammanlänkade av en övergångskanal för heta gaser, se Figur 2. Kalkstenen matas satsvis in i 
schaktens övre ända och den brända kalkprodukten tas ut i nedre ändan. Bränslet matas medels lansar in i 
ugnens övre del. Kylluft tas in genom ungens nedre del. Vid drift eldas ett schakt åt gången, varvid den nu 
varma kylluften och de heta gaserna från förbränningen leds via övergångskanalen till det vilande schaktet 
för värmeåtervinning. Luleåugnen använder koksgas som bränsle och producerar tre fraktioner bränd kalk; 
0-3 mm, 3-14 mm och +14 mm. 
 



 
Figur 2 PFRK kalkung1 

 
 

                                                 
1 http://www.maerz.com/downloads/products/circ.pdf  

Wt-% Råjärn Råstål 
C 4,3 0,07 

Si 0,35 0,001 

Mn 0,35 0,25 
P 0,038 0,011 
S 0,018 0,015 
Cº 1280 1680 

Figur 3 Egenskaper hos råjärn och råstål2 

 

 
Figur 4 LD konvertern3 

 

 
Figur 5 Chargeförloppet för LD-konvertern4 

                                                 
2 Dunder & Syrjänen, LD-KONVERTTERIN KUONA  
3 Dunder & Syrjänen, LD-KONVERTTERIN KUONA 
4 Jernkontoret, skolningsmaterial 



Konvertern är ett upprättstående infodrat kärl. Konvertern matas i huvudsak med råjärn som förädlas till 
råstål, se Figur 3 och Figur 4. Kolhalten i materialet minskas genom syrgasblåsning som frigör kol som 
koldioxid enligt reaktion (2): 
 
 
Oxidering av kol: C + O2 → CO2 + värme (7833kcal/kg C)  (2) 
 
 
För temperaturkontroll tillsätts skrotjärn och som slaggbildare tillsätt vanligen bränd kalk eller bränd 
dolomit. Chargeförloppet för LD-konvertern kan beskrivas i enlighet med Figur 5; skrot och råjärn 
chargeras, syrgaslansen sänks och syrgasblåsningen börjar, under blåsningens gång tillsätts slaggbildare. 
Efter blåsningen, som varar ca 15-20 minuter utförs provtagning och temperaturmätning. Vid behov utförs 
ytterligare blåsning. Vid erhållen önskad produktkvalitet tappas råstålet och slaggen skilt för sig. 
 

Kvalitetsparametrar hos bränd kalk för metallurgiska applikationer 
 
Ett flertal kvalitetsparametrar hos bränd kalk är av betydelse vid metallurgiska applikationer. I detta arbete 
har vissa kvalitetsparametrar granskats under försökskampanjerna. Målsättnigen var att se inverkan av de 
ändrade driftsparametrarna på produktkvalitén. Följande kvalitetsparametrar har granskats; Reaktivitet, 
hållfasthet, svavel- och fosforhalt.  
 

Reaktivitet 

Reaktiviteten hos kalken ses som en viktig slaggbildnings-parameter. Reaktiviteten mäts genom att låta 
kalken reagera med vatten och bilda släkt kalk, Ca(OH)2 enligt reaktion (3). Provet och vattnet tillsätts en 
med omrörning försedd och värmeisolerad reaktor. Släckningsreaktionen är exoterm och 
värmeutvecklingen mäts som funktion av tiden för att erhålla en sk. släckningskurva, se Figur 6. 
 
 
Släckning av bränd kalk:  CaO + H2O → Ca(OH)2 + värme (267 kcal/kg CaO)  (3) 
 
 
 

 
Figur 6 Släckninskurva för bränd kalk 

 
 

 
Figur 7 Enegriflödets inverkan på reaktiviteten 



Under kampanjerna följdes reaktivitetsmåttet Tmax. Tmax beskriver den högsta erhållna temeraturen i 
släckningsreaktorn. Det under förökskampanjerna varierade energitillflödet till ungen visar en stark 
korrelation med Tmax (R2 = 0,81), se Figur 7.  
 
Ett annat reaktivitetsmått är T60. T60 beskriver den tid det tar för att uppnå en temperatur på 60 °C i 
släckningsreaktorn. Resultaten från försökskampanjerna visar att luftfaktorn över kalkugnen inte nämnvärt 
påverkar varken T60 eller Tmax reaktiviteten hos produkten, se Figur 8.   
 

 
Figur 8 Luftfaktorns inverkan på olika reaktivitetsmått 

 

Hållfasthet 

Hållfastheten är en mekanisk egenskap hos produkten. Som slaggbildare i LD konvertern används kalk av 
en viss minsta styckestorlek, om kalkens styckestorlek är för liten utgår en stor del av kalken med 
rökgaserna vid blåsningen och bidrar således inte till slaggbilningen. För att granska kalkens hållfasthet 
används inom kalkbranschen ett falltest (eng. SHATTER-test). Ett prov på 5 kg siktas på 10 mm varefter 
det fälls genom ett rör mot ett betonggolv, eller dylikt hårt underlag. Efter 4 fall siktas provet igen på 10 
mm och den under fallen generade finandelen mäts. 
 

 
Figur 9 Shattertest  

 

 
Figur 10 Avvikelser i hållfasthet (%)  

 

Shattertest utfördes för olika driftsparametrar och jämfördes med referensfall. Resultaten, se Figur 10, 
visar på mycket marginella förändringar i hållfastheten, storleksordning ± 2%. 



 

Svavel 

Svavel är en viktig parameter hos råstålet som lämnar konvertern, därför är det viktigt att hålla 
svavellasten på konvertern så låg som möjligt. En kalk med lågt svavel är således att föredra. I kalkstenen 
förekommer svavel i mycket låga halter bla. som pyrit. I kalkbränningen tillförs svavel också med 
bränslet. Svavel i kalken identifieras genom kemisk analys av bulkmaterial, tex Leco C/S analysator.  
 
Under kampanjerna följdes noggrant inverkan av energitillförseln till ungen på svavelhalten hos de olika 
kalkfraktionerna. Alla fraktioner visade korrelation mellan energitillförseln och svavelhalten, se Figur 11. 
. 
 

 
Figur 11 Energiflödets inverkan på svavel i kalken 

 

Fosfor 

Fosfor är en viktig parameter hos råstålet som lämnar konvertern, därför är det viktigt att hålla fosforlasten 
på konvertern så låg som möjligt. En kalk med låg fosfor är således att föredra. I kalkstenen förekommer 
fosfor i mycket låga halter som strökorn av apatit. I kalkbränningen tillförs fosfor i vissa fall också med 
bränslet. Fosfor analyseras genom kemisk analys av bulkmaterial, t.ex. RFS.  
 
Under kampanjernas gång analyserades fosforhalten i kalken. Resultaten visar inget samband med 
fosforhalten och de olika driftsparametrarna. Generellt är fosforhalten hos ifrågavarande kalk mycket låg, 
se Figur 12. 
 



 
Figur 12 Fosfor i kalken vid olika driftsparametrar 

 

Kort sammanfattning 
 
Resultaten från projektet kan sammanfattas: 
 

• Reaktiviteten påverkas via bränngrad och energitillförsel, luftfaktor mindre betydande  
• Hållfastigheten påverkas inte nämnvärt av undersökta variationer i driftsparametrar, mera av 

geologi 
• Svavel kan påverkas via bränngrad och energitillförsel  
• Fosfor påverkas inte nämnvärt av undersökta variationer i driftsparametrar, notera låg fosfor 

bränsle  
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