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Sammanfattning 

Uppnådda huvudresultat 

 

De uppnådda huvudresultaten kan sammanfattas i sex punkter: 

1.  Det finns inte en enkel orsak till sönderfall av karbonatsten under bränning, varje fyndighet är 

unik 

2.  Det finns två dominerande orsaker till sönderfall under bränning av karbonatsten och ytterligare 

några faktorer som kan vara betydelsefulla i speciella fall. 

3.  Bergarternas geologiska historia styr i hög grad bergarternas fysiska, termiska och kemiska 

egenskaper 

4.  Det är möjligt att med god precision förutse graden av sönderfall av karbonatsten 

5.  Nya labmetoder för bestämning av sparitinnehåll, skaktest av bränd karbonatsten och 

undersökning av mikrosprickor har utvecklats  

6. En arbetsmodell för storskalig prognostisering av sönderfall baserad på analys av borrkärnor har 

tagits fram. Den kan användas i brytplanering och för bedömning av energi och miljövinster. 

 

 

 

 

 



Tolkning av dessa i förhållande till forskningens syfte/mål

Projektet har haft tre delprojekt: 

 

- Delprojekt 1 syftar till att klarlägga orsakerna till sönderfallet. Grundläggande studier genomförs 

för att relatera mineralogiska, strukturella och kemiska egenskaper hos råvarorna till sönderfallet. 

 

Målet för detta delprojekt har uppfyllts. Flera möjliga anledningar till att karbonatsten under 

brännprocessen faller sönder har utretts i laboratoriemiljö. Dessa är: 

 Reaktivering av gamla spricksystem och kalcitläkta sprickor i dolomit 

 Betydelse av kalcit (sparit) i granoblatiska texturer 

 Styloliter  

 Vätskeinklusioner 

 Inklusioner av silikatmineral 

 Extremt hög porositet hos bergarten 

 Av dessa visar sig bara de två första vara av stor betydelse vilket inte hindrar att övriga kan spela 

viss roll eller i speciella fall vara viktiga. Ingående information om detta delmål finns i rapport I: 

Energieffektiv framställning av brända karbonatprodukter – orsaker till sönderfall (Johansson 2011) 

 

Delprojekt 2 har som mål att utveckla en enkel fältmetod som kan användas också inom  

prospektering för att skilja bra stenar från dåliga. 

 

Då projektet inleddes fanns förhoppningar om att det skulle vara möjligt att finna en enkel metod 

att, helst i fält, skilja sönderfallsbenägen sten från den som inte faller sönder under bränningen. Det 

visade sig redan tidigt att detta bara delvis är möjligt och det fanns flera orsaker bakom sönderfallet. 

Karbonatstenen i varje täkt är därför unik och dess egenskaper ett resultat av dess geologiska 

historia och kan variera mycket även i liten skala (meter). Detta hindrar inte att viss bedömning av 

sönderfallsegenskaper kan ske direkt i en fält eftersom de två faktorer som är mer viktiga än övriga 

är innehåll av kalcit i form av större välkristalliserade kristaller i matrix (sparit) och förekomst av 

kalcitläkta sprickor. Dessa parametrar kan visuellt bedömas av en erfaren geolog. Dock krävs 

laboratorietester om man vill kvantifiera parametrarna med större noggrannhet.  

 

Delprojekt 3 har som mål att lägga basen för att implementera utvecklade metoder och verktyg i   

produktionsapparaten. Metoder och modeller skall anpassas för industri- och branschspecifika  

verksamheter och underlag skall utarbetas till metodval och praxis.  

 

Inom projektet har metodik utvecklats som kan användas direkt av industrin. En sådan metod är 

skaktest av laboratoriebrända prov. Metoden har jämförts med den som används av SMA och ger 

mycket god överensstämmelse. Metoden som är snabb är baserad på en programmerbar, 

kommersiellt tillgänglig, skakapparat vilket gör att den har mycket hög reproducerbarhet.  

 

En enkel teknik att bedöma innehåll av sparit i karbonatsten också tagits fram. Metoden bygger på 

tunnslip som är 4-5 gånger tjockare än normalt som skannas och därefter kan %-sparit beräknas 

med hög precision med hjälp av ett vanligt bildbehandlingsprogram.  

 

Ett tredje metodikexempel är tillverkning och analys av provplattor för att bedöma förändringar av 

materialet i mikroskala. Utsågade skivor av karbonatsten slipas och poleras och skannas. Efter 

bränning skannas de åter och jämförs med de tidigare bilderna. Provbitarna undersöks också med 

elektronmikroskop. Metoden med högupplöst skanning är ett kraftfullt sätt att se sprickbildning i 

karbonatsten.  

 

Metoder beskrivs kort i bilaga i rapport I och som en särskild rapport Energy effective production of 

lime products – comparing industrial and scientific laboratory methods for prediction. 

 

 



Vid projektets slut (år 4 fr.projektstart) skall finnas underlag i form av minst en ”case study” i en  

produktionsanläggning som kan användas för bedömning av en total energibesparingspotential och 

utvecklade modeller och verktygs användbarhet. 

I den ursprungliga projektplanen planerades ett fullskaleförsök där kalksten av olika typer skulle 

brytas och separat brännas vid något kalkverk. Det visade sig dock inte vara möjligt att genomföra 

på grund av de mycket stora kostnaderna och de logistiska krav som uppstår då man selektivt skall 

bryta och hålla isär olika kalkstenstyper. Istället har en 3D-modell av en nu utbruten täkt på Gotland 

tagits fram. Modellen baseras på 50 borrkärnor som nykarterades. Sammanlagt omfattar modellen 

ca 15 miljoner kubikmeter kalksten motsvarande knappt 40 miljoner ton.  

Med hjälp av 3D-modellen kan både volymer av och kalkstenstypernas rumsliga förhållanden 

beräknas. Genom att testbränna borrkärnor kunde en sönderfallsmodell för hela bergvolymen tas 

fram. Denna modell kan sedan ligga till grund för planering av brytning. Den kan också användas 

för beräkningar av sönderfallsförluster och energiåtgång vid olika brytningsscenarier. Mer 

detaljerad information finns i rapport II: Energy-effective production of lime products – Case 

Models 

 

Sammantaget har projekt uppfyllt uppställda mål med undantag för fullskaleförsöket som inte varit 

möjligt att genomföra. Förutsatt att industrin de närmaste åren aktivt väljer att prediktera graden av 

sönderfall, bryta selektivt och därigenom minimera bildning av finmaterial kan otvivelaktigt 

avsevärda mängder energi sparas. För att mer precist besvara frågan om hur stor denna besparing 

blir behövs fullskaletester under realistiska förhållanden. Exempel på beräknade energivinster och 

påverkan på CO2 utsläpp för två olika fall finns i rapport II. Det är viktigt att hålla i minnet att dessa 

uppskattningar är starkt beroende av vilken typ av brännugn som används, typ av bränsle mm.  

 

Projektpresentation 

Problemställning

Vid sönderfallet av kalkstenar i bränningsprocessen bildas en finfraktion, som ger en ren  

produktförlust (oanvändbar produkt) och dels ett hanteringsproblem (deponi, damning mm).  

Om man vill återanvända finfraktionerna måste dessa briketteras, vilket medför ytterligare  

energiförbrukning och hanteringsproblem. Vissa fyndigheter kan uppvisa enorma skillnader i  

brännbarhet, från att det endast bildas en liten andel fines, till att mer än 50% bränt material ej kan  

användas p.g.a. sönderfall. I sådana fall är det ännu mer aktuellt att kunna förstå vad som orsakar  

sönderfallet. Det finns därför mycket starka incitament i industrin för att utveckla metoder att  

förutsäga sönderfallet för att öka lönsamheten och konkurrenskraften i produktionen.  

  

Flera olika idéer om hur man kan förutsäga ett sönderfall har testats såväl nationellt som  

internationellt, men har haft karaktären av åtgärder utan kunskap. Flera försök har gjorts att koppla  

samman sönderfall med skarnintrusioner, alla med resultat som inte gett tillfredsställelse. Metoder 

som shattertest och liknande, vilka används idag, är i bästa fall bra, när resultatet är godkänt, dvs. ett  

”Good” är OK, men ett ”Bad” kan också betyda OK. Osäkerheter med sådana test kan betyda att  

man antingen inte vågar bryta i en fyndighet, trots att den kan vara bra, eller (vilket är mer vanligt)  

att man inte tar hänsyn till resultaten och provar ändå, med risk för att det inte blir bra. Det är känt i  

praktisk drift att kalkstenarnas mineralogi påverkar sönderfallet. Internationella studier genomförda  

på liknande mineraliseringar har visat att de hypoteser som skall testas i projektet har relevans för  

att förutsäga sönderfall vid höga temperaturer. Mot bakgrund av problemen och det faktum att det  

finns stora energivinster och ekonomiska besparingar att hämta har behovet av ett långsiktigt 

forskningsprojekt uppkommit.   

 

 

 



Syfte och mål 

 

Syftet är att 1) ta reda på vad som orsakar sönderfall av kalkstenen 2) ta fram en, helst enkel, metod  

som förutsäger sönderfall 3) implementera kunskaper om sönderfall i produktionen. Det  

angreppssätt som föreslagit är nytt. Det bygger på att inledningsvis göra systematisk upplagda  

grundläggande studier av olika typer av råvaror. Upp till sex hypoteser för mineralogiska,  

strukturella och kemiska orsaker till kalkstenarnas sönderfall skall utvärderas och lägga grunden för  

utveckling av enkla förundersökningsmetoder och verktyg för styrning av bränningsprocessen.   

  

Projektet är indelat i delprojekt med delmål för att uppnå det övergripande målet:  

- Delprojekt 1 syftar till att ge basen för metodutvecklingen genom att klarlägga orsakerna till  

sönderfallet. Grundläggande studier genomförs för att relatera mineralogiska, strukturella och  

kemiska egenskaper hos råvarorna till sönderfallet. I denna del av projektet finns en beslutspunkt  

om inriktningen på fortsatt utvecklingsarbete. Utvald metodik utvärderas genom en pilotstudie.  

Därmed kan en bedömning göras om möjligheterna att uppnå målsättningen med att utveckla enkla  

metoder och verktyg.  

 

- Delprojekt 2 har som mål att utveckla en enkel fältmetod som kan användas också inom  

prospektering för att skilja bra stenar från dåliga. Vidare skall modeller för ’termiskt beteende’  

utarbetas som kan vara en grund för verktyg för planering av en verksamhet. 

   

- Delprojekt 3 har som mål att lägga basen för att implementera utvecklade metoder och verktyg i   

produktionsapparaten. Metoder och modeller skall anpassas för industri- och branschspecifika  

verksamheter och underlag skall utarbetas till metodval och praxis. 

  

Vid projektets slut (år 4 från projektstart) skall finnas underlag i form av minst en ”case study” i en  

produktionsanläggning som kan användas för bedömning av en total energibesparingspotential och 

utvecklade modeller och verktygs användbarhet. Det beräknas att ca 10% av den totala energi- 

besparingen kan påvisas vid projektets slut.   

     

Förväntad nytta med forskningen i relation till Energimyndighetens 
uppdrag att ställa om energisystemet. 

 

Målet är att reducera energibehovet vid produktion av brända karbonatprodukter med totalt 251  

GWh/år genom att reducera sönderfallet av produkterna under brännprocessen. Genom att utveckla  

undersökningsmetoder och verktyg för prospektering, produktion och styrning av brännprocessen  

förväntas sönderfallsförlusterna i brännprocessen kunna minskas med 20%. Detta ger en direkt  

energibesparingspotential av 247 GWh/år av kol och 4 GWh/år av el. Till detta kan också läggas 

potentialen för minskat energibehov och kostnader för brikettering, transporter samt deponering. 

Direkt potential för CO2 reduktion är 166 kton/år och 3 kton/år indirekt från elproduktion. 

Energibesparingen förväntas uppnås till 100% efter 10 år från  projektets avslutande.  

  

Det industriella intresset för att kunna förutsäga storleken av ett sönderfall har blivit mer och mer  

aktuellt för producenterna med stigande priser på bränsle. Effektivisering genom minimering av  

förluster vid bränning är troligtvis en av de mest lönsamma åtgärderna man kan göra i ett kalkverk.  

En 20 % reduktion av energikostnaderna ger en besparing av 307 kWh/ton färdig kalkprodukt.   

Detta ger utrymme för omfattande åtgärder hos inblandade företag och ett investeringsutrymme på  

ca 10 000 MSEK räknat på 10-årig investering. Projektet förväntas också ge en förbättring av 

produkternas kvalitet genom bättre styrning av processerna utifrån råvarornas förutsättningar.  

Förutsättningarna ökar också för att fler fyndigheter kan öppnas vilket bidrar till samhällets  

utveckling genom nya arbetstillfällen. Projektet bidrar till miljöförbättringar och ytterligare  

energibesparing i form av minskad hantering av fint material (reducerar damm, transporter och  

upparbetning) 


