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Varje förekomst av karbonatsten är unik

Kalkstenens egenskaper kan knytas till den geologiska miljön och dess historia



Energieffektiv framställning av 
brända karbonatprodukter

– Implementering –

Olof Sandström



Bakgrund

• Vi kan med metoder utvecklade i projektet 
förutsäga sönderfall

• Vi kan korrelera sönderfall till olika geologiska 
parametrar som är kvantifierbara

• Vi behöver en metod och 
implementeringsmodell för att kunna dra 
nytta av resultaten



Casemodeller

• En casemodell visar och exemplifierar hur man 
kan implementera

• Ger också ett resultat som är omsättningsbart

• Målet är att testa implementering och dess 
effekter m.a.p. kostnader, energi och miljö.



Resultat

• Materialet är en redan utbruten del av 
Storugns, Gotland

• Gott om kärnor, karterade och analyserade 
kemiskt.

• 3 kärnor har genomgått en noggranna 
bränntester

• Det går att korrelera brännegenskaperna till 
litologi, där fragmentkalksten är ”boven”



Korrelation litologi/sönderfall



Stål



Stål

• Råvara med rätt kemi i fyndigheten är 8,4 
Mton

• 1,97 Mton (23%) är av dålig termisk kvalitet

• Sammanlagd finesgenering är 17%

• Enbart bra sten ger 9% fines = reduktion med 
47%



Energi – stål

• För stål kan man minska mängden råvara från 
2,34 ton/ton styckekalk till 2,18 ton/ton

• Enbart stål -> besparing på minst 72 SEK/ton 
styckekalk i energi och ytterligare ca 7 SEK/ton 
styckekalk i råvara.

• För hela stålråvaran innebär det en 
energibesparing vid tillverkning på 871 GWh, 
vilket motsvarar en reduktion i bränning på 1 340 
000 ton råvara.

• Minskat uttag i fyndigheten blir 1 970 000 ton



Miljö – stål

• Minskat utsläpp av CO2 med 670 000 ton för 
hela fyndigheten

• Minskat energibehov från olja med 871 GWh 
innebär minskning med 254 000 ton CO2

• Totalt betyder detta en minskning med MINST 
924 000 ton CO2

• Tillkommer effekter från minskad logistik, 
krossning, sprägning mm.



Nästa steg

• Jämför en industrianpassad metod med 
labförsök under April – Juni

• Långsiktig planering och implementering med 
uppföljning i kalkugn

• Strategi med kombination kemi/sönderfall

• Manus: artikel om kvalitet vs 
sedimentationsmodeller (Sandström & Calner 
GFF)


