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Workshop D (1030-1200): Industrimineral - råvaror, 

produktion, användning och miljöeffekter

• Filterkalk (LKD) – möjligheter till upparbetning och användning, 

Mia Tossavainen, Natur & Retur

Kvaliteten för LKD undersökts => positiva & negativa egenskaper, vilka påverkar 

användningsmöjligheterna.  Risken att klassas som avfall. Optimera processen, minimera 

ev. avfall. Potentiella är markstabilisering, jordförbättring, ev CO2-fälla, cementråvara.

• Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter, 

Leif Johansson, Lunds Universitet , Olof Sandström, Caliterra AB

Metoder som kan förutsäga sönderfall av kalksten vid kalkbränning har utvecklats. Borr-

kärnor har utgjort testmaterial vid undersökningarna av brännegenskaperna. Case-beräk-

ningar baserade på ideal råvara för styckekalkproduktion till stålindustrin visar på be-

sparingspotential i stenbehov, energianvändning och utsläppsvolymer. Sönderfalls anal.rutin

• Brända kalkprodukter – tillverkning av högkvalitativ metallurgisk kalk, 

Matias Eriksson, Nordkalk AB

Syftet var att utveckla driften i schaktugnar för leverans av bränd kalk till stålprocessen så

att allt högre ställda kvalitetskrav kan besvaras. Fullskaleförsök utförda i Luleå schaktugn, 

där reaktivitet, hållfasthet, svavel, fosfor ingått i testparametrarna. Fullskaleutvärderingar

utförda vid SSAB:s konverter. Största effekterna nås med styrning av energitillförsel och

bränngrad. 
03/04/2011 1



- member of the Rettig Group -

© Nordkalk 2010MinBaS

Workshop D (1030-1200): Industrimineral - råvaror, 

produktion, användning och miljöeffekter

• Energieffektiv oxyförbränningsteknik och CO2-avskiljning i cement- och 

kalkindustrin, 

Bodil Hökfors, CEMENTA

I cement- o kalkindustrin utnyttjas roterugnsteknik vid produktion. I projektet har 

processmodeller utvecklats för att simulera processen vid ändrade driftsparametrar. 

Resultaten har validerats i resultat från full scale tester, då alternativa bränslen och 

partiell oxyförbränninghar testats. Två licentiat examen har blivit godkända till dags dato

• CCS (Carbon Capture and Storage) programmet och Bastor - projektet, 

Bo-Erik Eriksson, CEMENTA

Målsättningen har varit att utreda förutsättningarna för CO2 avskiljning och lagring i 

Sverige och Östersjöregionen. Tre rapporter sammanställda och en FoU-plan har

formulerats. Bastor är ett större samarbete/nätverk som etableras mellan Östersjö-

länderna för att finna gemensamma lagringsplatser för CO2 och syftet att nå rutiner för 

en framtida lagringsverksamhet. I Brevik kommer en testanläggning att byggas för 

10000 tpy CO2 capture.  Mineralkarbonatisering skall ej glömmas som en potentiell

möjlighet, men tekniken kräver mycket forskning.
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