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SAMMANFATTNING 

Denna rapport behandlar frågeställningen om LKAB skall acceptera Nordkalks 
erbjudande om att använda kalksten från Estland eftersom den nuvarande 
fyndigheten på Gotland är på väg att ta slut.  
       Kalkstenen används av LKAB som tillsatsmedel vid pelletstillverkning och en 
jämförelse mellan dessa två kalkstenssorter är utförd med hjälp av tumbler- och 
falltest. Den sistnämnda är en speciellt framtagen metod att användas för kalksten. 
Resultatet från testerna visade att Estlandskalken är fullt duglig att användas till 
samma ändamål som Gotlandskalken. Förslag till andra testmetoder som kan 
användas till jämförelse har även beskrivits i rapporten. 

SUMMARY  

This report deals with the issue whether or not LKAB should accept Nordkalks offer 
regarding the use of limestone from Estonia, since the current resource on Gotland, 
Sweden is about to end. The Limestone is used in LKABs’ ores for blast furnace and 
the comparison between these two qualities is made by using the tumbler-test 
method and a free-fall-concept method, where the later one is a complete new 
method used for comparison of different limestones. Suggestions on other methods 
where also mentioned and the issue whether LKAB should accept the offer or not 
was answered yes to based on the results of the tests that this report describes.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Luossavaara-Kirunavaara Aktiebolag (LKAB) har under en längre tid haft Nordkalk 
som leverantör av kalksten som saluförs i fraktion 40-70 mm till LKAB. Denna 
kalksten produceras för närvarande hos Nordkalk-Storugns på Gotland, dock är det 
snart slut på den befintliga fyndigheten (år 2009-2010) och Nordkalk väntar på 
tillstånd att börja bryta i en närliggande fyndighet i Bunge (ca 9 km öster om 
Storugns). Nordkalk har därför erbjudit LKAB att som alternativ använda kalksten 
från Vasalemma på Estland. 
       Kalkstenen används tillsammans med andra mineraler (olivin, kvartsit och 
dolomit) som ingångskomponent i LKAB’s tillsatsmedel vid pelletstillverkning. 
Själva tillsatsmedlet ingår i LKAB’s malmpelletskulor för att dessa skall få rätt 
egenskaper. Mer specifikt beskrivet är kalkens uppgift att ge en bättre slaggbildning 
då järnet senare nyttjas i masugnen. Bränd respektive släckt kalk används även i de 
filter som verkar för gasrening i förädlingsverken (Sterner, T, LKAB Kiruna). 

1.2 Syfte 

Då kalksten eventuellt skall köpas in från Estland så kommer detta innebära 
förändringar i den nuvarande logistikkedjan, samt även att kalkstenen rent 
geologiskt och mineralogiskt kan skilja sig från den som för närvarande används. En 
viktig frågeställning blir därmed huruvida den nya kalkstenen från Estland förhåller 
sig gentemot den nuvarande från Gotland utifrån dessa nämnda aspekter samt om 
denna klarar av en mödosam logistikkedja lika bra som referensen Gotland. 
 
Avsikten med detta arbete är att fysikaliskt jämföra kalkstenen från Gotland med 
kalkstenen från Estland med hjälp av olika tester som utförs på LKAB’s FoU station i 
Malmberget. Testresultaten skall ligga till grund för rekommendationer till om LKAB 
skall godta kalken ifrån Vasalemma eller ej. Testresultaten skall även ligga till grund 
för att kritiskt granska de framtagna testmetoderna som genererat testresultaten, 
belysa testernas begränsningar, om testerna är lämpliga som mätmetoder för 
logistiksimulering och om testerna ger en rättvis bild på kalkstens sönderfall och 
mekanik. Om fallet skulle vara så att de genomförda testerna påvisar brister, skall 
förslag ges på förbättringar av dessa tester eller på andra mätmetoder. Resultatet från 
det kritiska granskandet av testerna och förslag på förbättringar av testerna skall 
slutligen ligga till grund för att en standardiserad testmetod på kalksten föreslås för 
framtida användning. 
 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar endast fysikaliska och mineralogiska tester på kalksten 
levererade i två stycken 200 kgs’s lådor från respektive brytningsplatser på Estland 
och Gotland. 



 2 

1.4 Metod 

Under projektets tre första veckor ägnade sig rapportens författare åt litteraturstudie 
och förberedelse av de fysikaliska tester som framkommer i rapporten.  Samtidigt 
skickades kalkstensprover från Gotland (Estlandskalkstenen fanns redan på plats i 
Vitafors) och kalkstensstuffer från Gotland och Estland skickades till tunnslip och 
Qemscan. LKAB ansvarade för utförande av både tunnslipsbilder och 
Qemscananalys. Lagom innan de fysikaliska testerna påbörjades presenterades 
resultatet från Qemscananalysen (95.89 wt% kalcit i Gotlandskalkstenen och 96.87 
wt% kalcit i Estlandskalkstenen). 
 
Under de tre veckor som följde utförde författarna de fysikaliska tester som beskrivs 
i rapporten. Under dessa tre veckor genomfördes även tolkning av de data som de 
fysikaliska testerna gav. 
 
Under de återstående veckorna av projektet anlände tolkningen av tunnslipsbilderna 
från LKABs geolog. Därefter påbörjades rapportskrivningen och författarna fastslog 
slutsats och rekommendationer åt LKAB. 
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2. BESKRIVNING AV LOGISTIKKEDJAN 

2.1 Gotland 

I nuläget köper LKAB in kalksten som bryts från dagbrott i Storugns på Gotland som 
totalt skeppar ut ungefär 3 miljoner ton kalk per år.  Denna mängd säljs inte bara till 
LKAB, utan även till företag i Polen, Tyskland och Finland mm. 
 
Logistikkedjan kan i sin enkelhet beskrivas så att kalkstenen lastas med hjälp av en 
hjullastare/dumper till krossarna, som krossar kalkstenen i två steg, varefter denna 
hamnar på ett 4-5 km långt transportband som sedan leder till en båtutlastare. Den 
maximala fallhöjden beräknas vara ungefär 6 m i denna process. 
       Kalkstenen transporteras sedan med båt och urlastas av en kranförare som 
släpper kalkstenen från 1-2 meters höjd ner på upplag. Förvaring sker i Luleå hamn i 
högar utomhus. Då kalken behöver skyddas mot is och snö läggs denna under stora 
tält.  
       Lastning till tågvagn sker med hjälp av traktor och det är här som LKAB’s ansvar 
börjar. Ungefär 2500 ton kalksten per tågset transporteras i öppna vagnar till sina 
slutdestinationer Malmberget och Kiruna. 
 

2.2 Estland  

Det som i huvudsakligen skiljer 
logistikkedjan från Estland 
gentemot från Gotland är att 
krossning och sortering sker på 
plats vid brottet i Estland till 
skillnad mot på Gotland där 
detta görs i hamnen vid 
Storugns. Sedan transporteras 
även kalkstenen på lastbil i ca 3 
mil mellan brottet och hamnen i 
Estland. 
 
 

         Figur 1 :  Översiktskarta.  
                           Källa: Redigerad bild från ©2008 Google Maps 
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2.3 Eventuella problem vid transport 

Vid hantering i transportkedjan från hamn i Storugns, via båt till Luleå och sedan 
med tåg till LKAB´s produktionsorter så skapas det mull av kalkstenen. Detta då 
denna nöts och delvis faller sönder, vilket kan ge problem med damning och 
frysning (då fraktionerad sten har större yta dit fraktionerade kalkstenar kan frysa 
fast). 
 

3. GRUNDLÄGGANDE TEORI OM KALKSTEN 

Kalksten är en bergart som till majoriteten av sitt innehåll består av mineralet kalcit. 
Normalt bildas kalksten av döda djur (till exempel koraler och snäckskal) i grunda 
varma vatten och har då benämningen revkalksten. Kalksten kan även bildas när 
kalcitpartiklar ramlar av korallrevet. Dessa kalcitpartiklar packar sig på varandra 
bredvid korallrevet och bildar under högt tryck så kallad "lagrad kalksten". En tredje 
variant som kalksten kan bildas på är genom kemisk utfällning ifrån en kalcit lösning 
(Lindberg, Therese, 2008). 
 
Kalkstenssorter skiljer sig åt i textur (kornstorlekar, förhållanden mellan korn, hur 
gränserna mellan kornen är etc.) och mineralogi (om kalkstenen är förorenad av 
andra mineraler till exempel pyrit). Ren kalksten är vit, men kan ha andra färger 
beroende på vilka föroreningar som finns i den. Kalksten med en inblandning av 
lera, är grå, medan röd kalksten innehåller järnoxid. Olika nyanser av grå färg i 
kalkstenen talar om hur mycket lera den innehåller (Lindberg, Therese, 2008). 
 
I allmänhet sönderfaller kalksten lättare i kombination med vatten och kyla. Olika 
kalkstenssorter innehåller olika mängd vattenhalt mellan kornen, men kalk kan även 
då den ligger utomhus utan skydd absorbera vatten. Då vattnet fryser och tar större 
plats i kalkstenen så kan detta medföra att kalkstenen faller sönder till mindre 
fraktioner. Ett annat problem som kan uppstå är när kalksten utsätts för värme, då 
detta medför att kornen växer och därmed tar större plats i stenen. Detta kan i sin tur 
leda till att vid nedkylning så återgår kornen till sin ursprungliga storlek vilket ger 
fler hålrum mellan kornen dit vatten kan tränga in. På grund av dessa anledningar 
bryts därför oftast kalksten på sommaren för att skydda kalkstenen ifrån frost till den 
har torkat (Widenfalk, Lennart, 2008). 
 
Vidare kan nämnas att kalkstenen på Gotland bildades för ca 409 till 439 miljoner år 
sedan, under Silurperioden medan kalkstenen på Estland bildades ca 50 miljoner år 
före kalkstenen på Gotland, d.v.s. under perioden Ordovicium samtidigt som 
Skandinavien förflyttade sig från en position långt nere i södra halvklotet till 
ekvatorn (Eliason, Sara, 1999). 
 
Den troligen mest berömda kalkstensskulpturen är Sfinxen i Giza som är en 73,5m 
lång kattkropp med kungahuvud. Men även de tre pyramiderna som Sfinxen vaktar 
i området, har inslag av kalksten i byggnadsmaterialet (Eliason, Sara, 1999). 
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4. MINERALOGI OCH TEXTUR 

4.1 Mineralfördelning 

En mineralogisk undersökning av de båda olika varianterna av kalksten har utförts 
med s.k. automatiskt svepelektronmikroskop (av modell Qemscan) som är 
användbar för att analysera mineraler. Utifrån detta har följande information om 
vilka övriga mineraler som förekommer tillsammans med respektive kalksten kunnat 
utläsas (figur 2 och 3 nedan). Svepelektronmikroskop som metod för analys av 
mineralfördelningen har utförts då den av LKAB anses som en passande 
analysmetod. 
       

 
 

Figur 2: Totala mineralfördelningen (wt%) 
Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
 

Vasalemma 

Gotland 



 6 

 
 

Figur 3: Mineralfördelning (wt%) utan CaCO3 
Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
 
 
I de tre 30 mm kalkstensproverna från Gotland var 95.89 wt% Calcite/Kalksten 
(CaCO3). Förutom det fanns 1.86 wt% Mg other (= oidentifierad mineral med 
magnesium) och 1.05 wt% Kfeldspar. 
 
Av de mineraler som återfanns i två 30 mm kalkstens prover från Vasalemma är 
96.87 wt% Calcite/Kalksten (CaCO3) och 1.42 wt% Kfeldspar (Kfsp). 
 
Enligt Qemscananalysen skiljer sig inte mineralogin åt i någon större utsträckning 
procentuellt mellan kalkstenen från Gotland och kalkstenen från Estland. Båda består 
till över 95 % av kalcit och resterande mängd utgörs av kalifältspat, dolomit, kvarts, 
pyrit samt oklassificerade mineral. I den optiska mikroskoperingen kunde endast 
utspridda korn av pyrit och enstaka korn av kvarts urskiljas förutom kalcit som 
utgör majoriteten av proven. Texturen varierar betydligt mellan de fyra proven 
(Lindberg, Therese, 2008). 
 

Vasalemma 

Gotland 
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4.2 Tunnslip 

För att få en uppfattning om kalkstenarna från Gotland och Estland även hade en 
skillnad i textur beställdes tunnslipsbilder på ett prov från Estland och tre prover 
från Gotland. Utvärdering av dessa tunnslipsbilder har utförts av behörig geolog hos 
LKAB. Det skall dock poängteras att vid ett kalkstensbrott uppkommer olika 
varianter av kalkstenar, exempelvis uppträder rev- och lagrad kalksten precis 
bredvid varandra, och därför är inte ett antal tunnslipsbilder tillräckligt för att få sig 
en generell bild över hur texturen ter sig i det undersökta området. Det är således 
omöjligt att göra en gemensam sammanfattning och jämförelse av nedanstående 
tunnslipsbilders textur, då texturen variera avsevärt mellan de fyra proven. Vilket 
medför att det inte går att påvisa en typisk textur för estnisk kalksten och likaså för 
den gotländska som i sin tur skulle kunna användas för att särskilja kalkstenarna åt.  
 
För att hålla tunnslipsbilderna isär och för att veta vilken kalksten de tillhörde, har 
den gottländska tunnslipsbilden döpts till ”Gotland” och de tre estländska till 
”Estland med vit nyans”, ”Estland med grön nyans” och ”Estland med grå nyans”. 
Namnen ska inte förväxlas med hur stenarna färgmässigt ser ut i verkligheten, då de 
sinsemellan har en mycket liten skillnad i färg. Namnen har enbart uppkommit för 
att särskilja dessa. 
 
Bilderna är tagna med genomfallande ljus och ogenomskinliga mineral ses som 
svarta korn, vilket för dessa tunnslipsbilder är mineralet pyrit. Nedan visas de fyra 
tunnslipsbilderna följt av en beskrivning på vad som framkommer på bilden. 
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4.2.1 Gotland 

 
Figur 4: Tunnslipsbild på kalksten från Gotland. 

Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
Gotland består av löst packade partiklar som är relativt lika i storlek och form. Till 
största del utgörs dessa partiklar av sorterade peloider. Peloider kan förklaras som 
cirkulära eller ovala kalcit. Matrixen utgörs dels av kalcitlera och dels av synliga 
kalcitkorn i storleken 0.1-0,2 mm. 
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4.2.2 Estland med vit nyans 

 
Figur 5: Tunnslip på kalksten från Estland med en vit nyans. 

Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
Peloider och bioklaster (0,1-5 mm) uppträder med olika form och storlek i 
grovkorning matrix av kalcit (0,1-1 mm). Bioklaster är kompletta eller fragmenterade 
rester efter karbonat organismer. Korngränser är relativt komplicerade, d.v.s. 
korngränserna är inte raka.  
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4.2.2 Estland med grön nyans 

 
Figur 6: Tunnslip på kalksten från Estland med en grön nyans. 

Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
Peloider och bioklaster (0,3-5 mm) uppträder osorterat (olika form och storlek) i 
finkorning matrix av kalcitlera (<5 µm), i vilket små partiklar är synliga.  
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4.2.2 Estland med grå nyans 

 
Figur 7: Tunnslip på kalksten från Estland med en grå nyans. 

Källa: LKAB FoU, 2008. 

 
Den grå kalkstenens partiklar har packats i större utsträckning än de andra 
kalkstenarna och fragment av bioklaster är tätt packade parallellt med lagringen. 
Matrixen består av medelkornig kalcit (0,1-0,2 mm) med komplicerade korngränser. 
Det finns även områden av oidentifierat material. 
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5. METOD FÖR FYSIKALISKA TESTER 

5.1 Tumblertest 

Simulering av sönderfallet orsakad av nötning, även kallat erosion orsakad av 
friktion, kan genomföras genom s.k. tumblertest, vilken är en metod som följer ISO-
standard 3271 (4e upplagan 2007-10-01) och som egentligen är avsedd att användas 
för järnmalmspellets. LKAB har dock erfarenhet av att ha utfört nämnda test även på 
tillsatsmedlen olivin, kvartsit och kalksten. Modifikationer avseende bl.a. körtid har 
givetvis fått utföras för att vara bättre anpassat för material med antingen större eller 
mindre ingångsfraktion. 

5.1.1 Utrustning 

•••• TTH-trumma (Tumblertesthållfasthet-trumma) skall användas. I detta 
utförande består denna av en 5 mm tjock stålplåt med en inre radie av 1000 
mm och en inre längd av 500 mm. Trumman skall ha två likvärdiga L-formade 
s.k. ”lyftare” monterade på insidan av trumman vilka ser till att materialet 
förs med upp till trummans högsta punkt, varefter detta sedan faller ned till 
den punkt som aktuellt ligger längst ned vid rotationen. Trumman skall 
snurra med en hastighet av 25 rotationer per minut och stanna inom endast 1 
rotation. 

 
Figur 8: TTH-Trumma. 

Källa: ISO-3271 (2007:10:01). 
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•••• Siktningsutrustning, av mekanisk/automatisk-typ är att föredra, men även 

siktning utförd på hand går bra. Storlek på siktar väljs efter typ av uppgift. 
 

•••• Vägningsinstrument, med tillräcklig kapacitet för att väga proverna skall 
användas. 

 

•••• Personlig skyddsutrustning, bestående av skyddskläder och skyddsmask 
skall även användas. Detta då kalksten har en oerhörd förmåga till att damma 
vid finfördelad fraktion. 

 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

Tumblertestet utfört på kalkstenen är en modifierad ISO 3271-standard för att passa 
nämnda mineral bättre och det tillvägagångssätt som använts är baserat på två olika 
sorters test. 

5.1.2.1 Representativt tumblertest– TTH1 

Den första varianten utförs på 50 kg kalksten av olika fraktioner som skall 
representera de fraktioner som är representativa för de båda skickade kalkstenarna. 
Anledningen till detta grundar sig i att merparten av kalkstenen från ena 
brytningsstället kan ha en fraktion som befinner sig närmare en viss siktgräns än den 
andra. 
 
Vidare laddas trumman med 50 kg kalksten, varefter denna körs i 2,5 minut till att 
börja med. Därefter siktas och vägs allt material. När detta är gjort så lastas återigen 
trumman varefter den körs i 5 minuter. Därefter siktas och vägs materialet återigen. 
Hela detta förfarande upprepas och tiden fördubblas varje gång tills man kört 
trumman oavbrutet i 20 minuter. Allt material, oberoende av fraktion, som tas ut ur 
trumman mellan varje körning skall placeras tillbaka in i trumman igen. 
 
Nämnda förlopp kan mer genomgående beskrivas med nedanstående tabell: 
 

Tabell 1: Tillvägagångsförlopp för tumblertest utfört på representativ mängd. 

 
50 kg material siktas och vägs upp 
Körning: 2,5 minuter 

Siktning och vägning 
Körning: 5 minuter 

Siktning och vägning 
Körning: 10 minuter 

Siktning och vägning 
Körning: 20 minuter 

Siktning och vägning 
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5.1.2.2 Tumblertest med enskild fraktion – TTH2 

Den andra metoden må vara mer mekaniskt korrekt och innebär att en tydligare 
skillnad i resultat bör kunna utläsas. Tillvägagångssättet består i att 30 kg kalksten av 
exakta fraktionen 50-60 mm endast används. Detta prov körs i enbart 5 minuter* och 
siktas och vägs därefter. Val av siktstorlek väljs efter behov.  
 

5.2 Falltest 

Falltest för kalksten är en annan typ av metod som är speciellt framexperimenterad 
av författarna till denna rapport och som kan användas för att jämföra olika 
kalksorter då sönderfallet är orsakat av höga höjder i en logistikkedja. I falltest tas 
hänsyn till den faktiska tyngdaccelerationen och hur kalkstenen påverkas i ett 
fallande flöde med flera stenar inblandade. Krossning blir därmed en signifikant 
faktor för falltest eftersom stora stenar kommer att falla på små stenar under det 
aktuella testet.  
 
För att med falltest kunna göra en jämförelse av två olika sorters material är det av 
högsta vikt att exakt motsvarande massa per fraktion vägs upp för varje prov. Som 
exempel, om ett fraktionsregister på 50-70 mm väljs, så skall prov 1 ha samma massa 
som prov 2 i fraktionen 50-60 mm, och även exakt samma massa i fraktionen 60-70 
mm. Allra helst bör testutövaren även eftersträva att hålla samma storlek på 
ingångsmaterialet, lämpligast genom handplockning av materialet. 

5.2.1 Utrustning 

• 2 stycken sopsäckar av LKABmodell (per prov), i vilka kalkstenen placeras. 
Dubbla sopsäckar är att föredra då små hål uppstår lättare om endast en 
används. 

• Speciellt falltestsrör med 5 meters höjd, eller fritt avspärrat utrymme med en 
personlig kontrollant på marken. 

• Siktningsutrustning. välj storlek på siktarna efter behov. 
• Vägningsinstrument, med tillräcklig kapacitet att väga de använda proverna. 

5.2.2 Tillvägagångssätt 

• 10 kg kalksten vägs upp, och siktas. Om jämförelse med annat prov skall ske, 
skall det första provet fungera som referens för hur stor massa som skall 
användas per fraktion (siktstorlek) och som därmed sammanlagt skall bilda 10 
kg. 

• Provet placeras i en sopsäck som knyts igen och som därefter införs i 
ytterligare en sopsäck. 

• Provet släpps 5 gånger från höjden 5 meter ned på ett betonggolv (underlaget 
är oväsentligt då det är jämförelsen som räknas). 

• Provet siktas, vägs upp och anteckningar görs. 
• Proceduren upprepas därefter en gång till, dvs. med 5 släpp och en 

avslutande siktning och vägning. 
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5.3 Skillnader i metoder och motivering till ingångsparametrar 

Om något utförligare resonemang kring metoderna skall genomföras, så bör den 
enskilde läsaren ha en uppfattning om de egentliga skillnaderna mellan de två 
testmetoderna tumblertest och falltest. Det som i huvudsak får dessa att skilja sig 
ifrån varandra är den specifika sönderfallstypen för vardera metoden. Vid 
användning av tumblertest så orsakas majoriteten av kalkstenens sönderfall av s.k. 
”nötning”, medan orsaken till sönderfallet av kalkstenen vid användning av falltest 
framgår vara krossning (Hägglund, A, LKAB FoU 2008). 
 
Motiveringen till varför endast 5 minuter används som körtid i det enskilda 
fraktionstestet grundar sig i en jämförelse av den kalksten som för närvarande ligger 
på upplag i Vitåfors och som därmed genomgått en fullständig transportkedja. Själva 
rundningen på stenen har fått bestämma vid tidigare experiment vad som är en 
rimlig tid i trumman. 
 
Vidare information om varför dessa metoder valdes hänvisas till kapitel 7.1 som  
berör utvärdering av metod. 

 
Figur 9: TTH-Trumma med kalksten i förgrunden 

Foto: Mattias Määttä, 2008. 
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5.4 Metod – Ingångsvärden 
Vilka värden på ingångsmaterial som skall användas kan variera från fall till fall 
samt även väljas av användaren för att förenkla mätningen med metoden. Enklast är 
att låta det första uttaget av ett prov verka som referens för de andra proven om 
mätningen handlar om att jämföra olika sorters prover.  
 
De värden som användes i de fall som denna rapport beskriver finns beskrivna i 
nästkommande avsnitt (5.3.1.). 

5.4.1. Representativt tumblertest – TTH1 

I Tabell 2 presenteras hur mycket av fraktionerna i % som utgör den totala massan av 
50 kg per prov som lastats i trumman.  Denna tabells värden är även representativ 
för hur fraktionen skiftade inbördes i de totala 200 kg per prov (Estland och Gotland) 
som skickades från Nordkalk till att användas vid de tester som denna rapport 
beskriver. 
 

Tabell 2: Definition av representativ kalksten för Gotland respektive Estland. 

 
Fraktionsintervall Gotland Estland 
Över 70 mm 47 % 53 % 
60 till 70 mm 40 % 27 % 
50 till 60 mm 6% 16 % 
40 till 50 mm 6% 4 % 
30 till 40 mm 1% 0 % 
Under 30 mm 0 % 0 % 
 100 % 100 % 
 

5.4.2 Tumblertest med enskild fraktion – TTH2 

30 kg Kalksten av exakta fraktionen 50-60 mm plockas ut från varje prov och jämförs. 
 

5.4.3 Falltest 

Ingångsmaterialet för de båda kalksorterna såg ut på det sätt som nedanstående 
tabell beskriver. 
 

Tabell 3: Ingångsmaterialet för falltest 

 
Fraktion Kg % av 10 kg 

Över 70 mm 5,25 52,50 % 
60 till 70 mm 2,64 26,40 % 
50 till 60 mm 1,56 15,60 % 
40 till 50 mm 0,36 3,60 % 
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6. RESULTAT 

6.1 Representativt tumblertest – TTH1 

I Tabell 4 framgår resultatet från tumblertestet utfört på en representativ mängd av 
innehållet i kalkstenslådorna från Gotland och Estland. Tabell 4 ligger till grund för 
diagram 4, 5 och tabell 5 med denna tabells tillhörande diagram, diagram 1, 2 och 3. 
 

Tabell 4: Resultat från båda kalkstenarna efter att det representativa TTH-testet genomförts. 

 
Estland 

Siktning Tid i 
tumblern 
(min) 

Tid från 
tiden 0 
(min) 

Bortfall 
(kg) 

Minus 
4 mm 
(kg) 

4-10 mm 
(kg) 

10-40 mm 
(kg) 

Plus 
40 mm 
(kg) 

1 2,5 2,5 0,18 2,74 0,3 3,8 42,98 

2 5 7,5 0,8 5,62 0,24 6,26 37,08 

3 10 17,5 2,68 8,64 0,14 7,3 31,24 

4 20 37,5 4,478 11,58 0,082 7,36 26,5 

        

Gotland 

Siktning Tid i 
tumblern 
(min) 

Tid från 
tiden 0 
(min) 

Bortfall 
(kg) 

Minus 
4 mm 
(kg) 

4-10 mm 
(kg) 

10-40 mm 
(kg) 

Plus 
40 mm 
(kg) 

1 2,5 2,5 0,046 2,14 0,16 0,614 47,04 

2 5 7,5 0,602 4,58 0,148 0,95 43,72 

3 10 17,5 3,054 6,58 0,126 1,5 38,74 

4 20 37,5 4,561 10 0,059 1,83 33,55 
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6.1.1 Sönderfall baserat på material mindre än 10 mm – TTH1 

Genom att ställa material under 10 mm mot mängden kalksten som testats erhålls de 
olika kalkstenarnas sönderfall. Detta sönderfall presenteras i tabell 5. Då det material 
som föll bort under hanteringen av kalken inte var av större fraktioner än 10 mm, så 
är även bortfallet inräknat i de fraktioner som är mindre än 10 mm. Tabell 5 ligger till 
grund för diagram 1, 2 och 3, som är ett alternativt sätt att presentera data från tabell 
5. 
 

Tabell 5: Sönderfall på båda kalkstenarna mindre än 10 mm 

 
Estland 

Siktning Tid i tumblern 
(min) 

Tid från 
tiden 0 (min) 

Minus 10 mm 
(kg) 

Testad 
mängd (kg) 

Sönderfall 

1 2,5 2,5 3,22 50 6,44 % 

2 5 7,5 6,66 50 13,32 % 

3 10 17,5 11,46 50 22,92 % 

4 20 37,5 16,14 50 32,28 % 

      

Gotland 

Siktning Tid i min Tid från tiden 
0 i min 

Minus 10 mm 
(kg) 

Testad 
mängd (kg) 

Sönderfall 

1 2,5 2,5 2,346 50 4,69 % 

2 5 7,5 5,33 50 10,66 % 

3 10 17,5 9,76 50 19,52 % 

4 20 37,5 14,62 50 29,24 % 
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Av data i tabell 5 erhålls diagram 1 och 2, som visar sönderfallskurvor för Gotland- 
och Estlandskalkstenen. Diagram 1 visar sönderfall i förhållande till varje 
siktningsmoment och diagram 2 visar sönderfall i förhållande till tiden för hela testet.  
 

Sönderfall baserat på 10 mm sikt ink. bortfall
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Diagram 1: Sönderfallskurva på Estland- och Gotlandskalksten 
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Diagram 2: Sönderfallskurva på Estland- och Gotlandskalksten 
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6.1.2 Sönderfallshastighet – TTH1 

Lutningen på kalkstenarnas sönderfallskurvor i diagram 2 ger kalkstenarnas 
sönderfallshastighet. Det är med andra ord kalkstenarnas sönderfall genom den tid 
som kalkstenarna körts i trumman mellan siktningar. Sönderfallshastigheten för 
båda kalkstenarna presenteras i diagram 3 i förhållande till varje siktningsmoment. 
       Diagram 3 visar att båda kalkstenarna efter en tid i tumblern strävar efter en 
gemensam sönderfallshastighet. Enda skillnaden mellan kalkstenarna är att båda 
från början har olika sönderfallshastigheter, ett avstånd som minskar tydligt med 
tiden. 
 

Sönderfallshastighet %/min

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%
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%
/m
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Gotland

 
 

Diagram 3: Sönderfallshastighet för Estland- och Gotlandskalksten 
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6.1.3 Fraktion 4-10 mm – TTH1 

Genom att studera tabell 4, står det klart att koncentrationen av alla fraktioner ökar 
utom fraktioner över 40 mm, då dessa fraktioner nöts ned. Dock är det ett 
fraktionsintervall som går emot den konstaterade trenden och det är fraktioner 
mellan 4-10 mm. Diagram 4 visar denna nedåtgående trend för båda kalksorterna  
 

Utveckling för fraktion 4 till 10 mm
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Diagram 4: Mängd kalksten inom fraktion 4 till 10 mm har en minskande trend tillskillnad från övriga 
siktintervall som har en ökande trend. Fenomenet är det samma för båda kalksorterna. 
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6.1.4 Mängd över 40 mm sikt - TTH1 

Om fokus läggs på material som inte passerar 40 mm sikten och därmed håller sig 
inom de fraktioner (40 till 70 mm) som Nordkalk saluför kalkstenar till LKAB, erhålls 
en kurva som går från 99 % (detta då 1 % för Gotlandskalken var under 40 mm) till 
67 % för Gotlandskalken och från 100 % till 53 % för Estlandskalken (se diagram 5). 
 
Är kravet att 90 % av materialet skall hålla sig inom fraktioner över 40 mm, så 
understiger Estlandskalkstenen detta krav först efter ca 1,8 minuter i tumblertest-
trumman medan Gotlandskalkstenen gör detta först efter ca 5,6 minuter. 
 
Är kravet att 80 % av materialet skall hålla sig inom fraktioner över 40 mm, så 
understiger Estlandskalkstenen detta krav först efter ca 5 minuter i tumblertest-
trumman medan Gotlandskalkstenen gör detta först efter ca 15 minuter. 
 
Är kravet att 70 % av materialet skall hålla sig inom fraktioner över 40 mm, så 
understiger Estlandskalkstenen detta krav först efter ca 11 minuter i tumblertest-
trumman medan Gotlandskalkstenen gör detta först efter ca 31,8 minuter. 
 
Kurvor för båda kalkstenarna på material över 40 mm och de tider som de 
understiger kraven på 90 %, 80 % respektive 70 %, går att utläsa ur diagram 5. 
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Diagram 5: Fraktioner för Gotland- och Estlandskalkstenen som höll sig över 40  mm sikt, från tiden 0 i 
trumbler. Tiderna där de båda kalkstenarna  understiger krav på 90 %, 80 % respektive 70 %, utläses från 

vänster till  höger: 1,8 min (Estland); 5 minuter (Estland); 5,6 minuter (Gotland);  11 minuter (Estland); 15 
minuter (Gotland); 31,8 minuter (Gotland). 
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6.2 Tumblertest med enskild fraktion – TTH2 

I tabell FF visas resultatet från det TTH-test som gjordes på ca 30 kg från båda 
kalkstenarna med ett fraktionsintervall på 50 till 60 mm. I tabell 6 visas även resultat 
för stenarnas sönderfall baserat på 10 mm sikt, där Estlandskalkstenen har ett 
sönderfall på 11,8 % och Gotlandskalkstenen har ett sönderfall på 9,4 %. 
 

Tabell 6: Resultat från TTH Mek. 

 
Estland 

Test Minus 
10 mm 

10-40 mm Plus 
40 mm 

Mängd 

TTH Mek 
(kg) 

3,55 2,28 24,17 30 

TTH Mek 
(% mängd) 

11,8* 7,6 80,6 100 

     

Gotland 

Test Minus 
10 mm 

10-40 mm Plus 
40 mm 

Mängd 

TTH Mek 
(kg) 

2,84 0,88 26,55 30,27 

TTH Mek 
(% mängd) 

9,4* 2,9 87,7 100 

     

* Sönderfall för TTH Rep baserat på material mindre än 10 mm sikt. 

 
Diagram 6 är baserat på resultatet från tabell 6 och visar en jämförelse mellan 
kalkstenarnas mängd av fraktion i %. Här framgås, som även går att beskåda i tabell 
6, att skillnaderna mellan kalkstenarnas fraktioner ej skiljer sig med många 
procentenheter. 
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Diagram 6: Fraktionsförhållandet mellan kalksten från Gotland och Estland efter genomfört TTH-Mek test. 
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6.3 Falltest 

I tabell 7 visas resultat från utförda falltester på 10 kg kalksten från Gotland och 
Estland. Denna tabell ligger till grund för sönderfallsuträkningarna som presenteras i 
tabell 8 och som i sin tur ligger till grund för diagram 7. 
 

Tabell 7: Resultat från Falltest. 

 
Estland 

Efter Bortfall 
(kg) 

Minus 
4 mm 
(kg) 

4-10 mm 
(kg) 

10-40 mm 
(kg) 

40-60 mm 
(kg) 

Plus 
60 mm 
(kg) 

5 släpp 0,269 0,084 0,107 0,5 2,02 7,02 

10 släpp 0,328 0,29 0,22 0,922 2,7 5,54 

       

Gotland 

Efter Bortfall 
(kg) 

Minus 
4 mm 
(kg) 

4-10 mm 
(kg) 

10-40 mm 
(kg) 

40-60 mm 
(kg) 

Plus 
60 mm 
(kg) 

5 släpp 0,126 0,134 0,11 1,25 1,75 6,63 

10 släpp 0,223 0,26 0,227 1,02 2,81 5,46 

       

 
 
 
 



 25 

6.3.1 Sönderfall - Falltest 

I nedanstående tabell och diagram kan sönderfallet ses utifrån olika minimumkrav 
på sönderfallsgräns. Värdena presenteras därför med följande sönderfallskurvor: 
Sönderfall baserat på material minus 4 mm, Sönderfall baserat på material minus 10 
mm, Sönderfall baserat på material minus 40 mm och Sönderfall baserat på material 
minus 60 mm. Även i detta fall räknas bortfall till minus 4 mm, då det i princip varit 
omöjligt för större fraktioner än 4 mm att försvinna i hanteringen. Samtliga 
sönderfall visas i nedanstående tabell. 
 

Tabell 8: Sönderfall på Falltest. 

 
Kalkstenssort Estland Gotland 

Efter 5 släpp 10 släpp 5 släpp 10 släpp 

Sönderfall (Minus 4 mm) 3,53 % 6,18 % 2,6 % 4,83 % 

Sönderfall (Minus 10 mm) 4,6 % 8,38 % 3,7 % 7,1 % 

Sönderfall (Minus 40 mm) 9,6 % 17,6 % 16,2 % 17,3 % 

Sönderfall (Minus 60 mm) 29,8 % 44,6 % 33,7 % 45,4 % 

Testad mängd 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 

 
Tabell 8 ligger till grund till diagram 7. Här visas samtliga sönderfallskurvor som fås 
genom olika minimumkrav. Alla sönderfallskurvor faller inom en snarlik trend, 
utom sönderfallskurvan för Gotland med sönderfall minus 40 mm. 
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Diagram 7: Sönderfallsvarianter på Falltest. 
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7. DISKUSSION 

7.1 Utvärdering av metod 

I de fall då tumblertest har använts verkar det yttre skiktet på stenarna falla sönder 
lättast, dvs. nötas bort. Detta medför att väldigt fint material genereras från 
kalkstenarna vid körning av trumman, till skillnad mot vid falltestet där stenarna 
istället slumpmässigt kan krossas och dela sig i mindre delar. Detta verkar dock 
nästan aldrig inträffa vid tumblertestet och en betydande anledning till detta kan 
antas vara den begränsade fallhöjden inuti trumman. 
 
Falltestet verkar ej generera särskilt mycket fint material vilket till synes verkar 
rimligt då själva tillvägagångssättet är en snabb process. Med detta sagt inses lätt att 
metoderna skiljer sig väldigt mycket från varandra och är därför användbara på 
varsitt sätt för att få reda på olika parametrar om kalkstenarnas hållfasthet. 
 

7.1.1 Tumblertest 

ISO 3271-standarden i sig är ingen exakt vetenskap beträffande hur många 
omlastningar och hur höga fallhöjder en viss körtid och ett visst varvtal motsvaras 
av. De antaganden som är gjorda i ISO 3271-standarden är även specifikt framtagna 
för järnmalmspellets vilket medför att denna metod som är beskriven i rapporten är 
framtagen och modifierad för att passa kalksten istället. Då det blir svårt med just 
denna metod att exakt kunna bestämma hur kalkstenen beter sig i en logistikkedja så 
används endast metoden för att jämföra hållfastheten mellan de två 
kalkstenssorterna. Tumblertestet tar inte heller hänsyn till stora fallhöjder och 
betydande tyngdacceleration orsakad av dessa. 
 
Det s.k. representativa testet som utfördes på de båda kalksorterna betyder mer 
ingående att kalksten oberoende av fraktion valdes ut per prov. Motiveringen till 
detta var i första hand att detta skulle bli representativt för hur den skickade 
kalkstenen kommer se ut även i större mängder. Det är visserligen en sanning i sig, 
men för att göra en mekaniskt korrekt jämförelse mellan två olika kalksorter så duger 
ej denna metod. Den fungerar dock till att ta reda på hur ett representativt prov 
eventuellt skulle sönderfalla i en logistikkedja och att företaget i fråga utifrån detta 
kan styra upp med leverantören om en större allmän fraktion måste skickas om det 
skulle vara så att provet visar sig undermåligt och genererar mycket fines. 
Anledningen är fint material helt enkelt kan damma bort vid transport, men denna 
risk minskar om ingångsmaterialet har en större allmän fraktion. 
 
Vad beträffar tumblertestet som genomfördes med en enda fraktion (50-60 mm) och 
som kördes i 5 minuter så kan nämnas att anledningen till varför just 5 minuter 
valdes grundar sig i att kalksten som körts i trumman jämfördes mot den kalksten 
som för närvarande ligger på upplag inom LKAB området i Vitåfors. Utifrån detta 
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kunde en uppfattning baserad på stenarnas rundning och yta avgöra vad som borde 
vara en rimlig tidsrymd i tumblertest-trumman. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att trummans inre begränsade diameter medför att det 
blir svårt att få en uppfattning om hur tyngdaccelerationen orsakad av högre höjder 
påverkar kalkstenen.  
 

7.1.2 Falltest 

För att kunna få en uppfattning om hur kalkstenen beter sig vid högre fallhöjder, 
samt att utifrån detta kunna göra en jämförelse av de två olika kalkstenssorterna, så 
bedömdes tumblertestet ej vara tillräckligt. Med anledning av detta så 
experimenterades ett falltest fram, specifikt framtaget för jämförelse av kalksten. 
 
Enligt Nordkalk är den maximala fallhöjden i deras logistikkedja ungefär 6,0 meter. 
Detta sker i samband med pålastningen av kalk på båt, men med anledning av att 
LKABs ansvar först tar vid efter lastning av tågvagnar, samt på grund av praktiska 
skäl beträffande den lokal som användes (som enbart kunde frambringa 5 meter som 
maximal fallhöjd) så bedömdes 5 meter vara tillräcklig fallhöjd för detta specifika 
test. Det väsentliga ligger dock inte i att kunna simulera en enskild logistikkedja 
korrekt utan snarare i den mekaniska jämförelsen av kalkstenarna emellanåt vilket 
medförde att en fallhöjd på 6 meter ej ansågs som nödvändig. 
 
Initiellt utfördes falltester på enskilda stenar, men dessa test kunde snabbt avfärdas 
då varje stens specifika struktur och risken för att dessa innehöll mikrosprickor 
medförde totalt olika resultat från fall till fall. Även ett test med 10 kg sten oberoende 
av provernas fraktion släpptes, men detta gav ett svårtytt resultat just på grund av 
den inbördes varierande fraktionen mellan de två olika proverna från Estland 
respektive Gotland.  
 
En faktor som man måste ta hänsyn till är att stora stenar påverkar små stenar genom 
krossning, vilket medför att resultatet även kan påverkas. Det är därför av största 
vikt att man mäter upp exakta vikter av varje fraktion (stenar mellan siktgränser) per 
prov. 
 
Exakta fraktioner över registret 40 till 70 mm mättes därmed upp med anledning av 
att faktorn, om huruvida stor påverkar liten sten, även skulle tas hänsyn till och 
därmed representativt påverka det mätbara resultatet. 
 

7.2 Analys av resultat 

7.2.1 Tumblertest 

I enlighet med utvärderingen av metod beträffande det representativa tumblertestet 
så är det svårt att göra en mekaniskt korrekt bedömning av de två olika kalksorterna 
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just på grund av att ingångsmaterialets massa per fraktion skiftade. Trenden på 
kurvan enligt diagram 1 är ju dock i båda fallen väldigt lika, med skillnaden av att 
Estlandskurvan är aningen förskjuten så att sönderfallet för denna hela tiden är 
större än den för Gotland. Detta indikerar dock att de båda sorterna sönderfaller på 
samma sätt och att ingen påverkas av någon enskild faktor som den andra sorten inte 
skulle påverkas av. 
 
För att belysa med ett exempel, kan sönderfallet vid t.ex. 5 minuter studeras lite mer 
ingående. För Estland är sönderfallet under 10 mm för 50 kg material 13,32 %, medan 
den för Gotland vid motsvarande tid är 10,66 %. Om LKAB bör begära att Nordkalk 
skickar en större fraktion av Estlandskalken låtes än så länge vara osagt. Detta då 
ingångsmaterialet över 70 mm som exempel hade lite mer massa än den för Estland, 
vilket  bör påverka utgången. 
 
Studerar man problemet vidare med hjälp av nästa tumblertest som endast tog 
hänsyn till en fraktion så upptäcker man även här en viss skillnad mellan de båda 
sorterna till Gotlands favör.  
 
Sönderfallet under 10 mm siktgräns var för Estlandskalken 11,8 % av 30 kg, medan 
den för Gotland endast kom upp i 9,4 %. 
 
Den största anledningen till varför dessa två skiljer sig med 2,4 % kan bero på  
ingångsmaterialets yta. Studerar man utseendet på Estlandskalken som anlänt i en 
200 kg’s låda så finner man att denna är mycket mer kantig och spetsig än Gotlands- 
kalken. Det torde därför vara rimligt att dra den slutsatsen att Gotlandskalken legat 
på upplag och nött av lite av sin yta medan Estlandskalken tagits nästan direkt från 
brytningen. Det går även att se denna skillnad mellan kalkstenarna i diagram 3, där 
Gotlandskalken har en lägre utgångshastighet (i sönderfallshastighet) än vad 
Estlandskalken har. Denna skillnad i utgångshastighet kan endast förklaras med att 
Gotlandskalken nötts innan tumblertestet utfördes, till skillnad från Estlandskalken. 
Detta påverkar givetvis resultatet eftersom en kalksten som redan legat på upplag 
inte genererar lika mycket finfördelat material som ett helt orört jungfruprov. 
Tumblertestet ställer med andra ord ganska höga krav på ingångsmaterialets yta och 
tidigare belägenheter. Dock anses en skillnad på endast 2,4 % ej vara tillräckligt hög 
för att detta skulle utesluta Estlandskalken som alternativ. 
 
En annan faktor som i början diskuterades, var huruvida finfördelat material dämpar 
större fraktioner eller inte. Vid experiment har trumman körts så länge som 40 
minuter som absolut längsta kontinuerliga drifttid. Men trots det så har inte någon 
avtagande trend kunnat påvisas utifrån ett sönderfallsdiagram. Möjligen skulle 
dämpningen kunna börja spela roll då det finfördelade materialet under 4 mm börjar 
bli i majoritet gentemot större fraktioner. Att hälften av materialet skulle bli ren 
”fines” i en logistikkedja bedöms som helt orealistiskt, vilket medför att extremt 
långa körtider med tumblertest-trumman helt och hållet saknar relevans. 
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Bortfall, dvs material som försvinner utan att ens passera en sikt, sker vid själva 
handhavandet. Dels dammar åtskilliga mängder bort vid siktningen, dels orsakar 
trumman spill vid själva rotationen. Detta bortfall bedömdes dock vara så litet att det 
inte ens stannade i den allra minsta sikten på 0,5 mm vilket medför att denna massa 
helt sonika bara adderades ihop med den massa som passerade lägsta siktgränsen. 
 

7.2.2. Falltest 

Resultatet av falltestet påvisar en nästan obetydlig skillnad i sönderfall mellan de 
båda proverna. Vid 40 mm som minsta siktgräns sönderfaller Gotlandskalken med 
17,3 % medan Estlandskalken sönderfaller med 17,6 %, dvs. Estlandskalken har 0,3 % 
större benägenhet att falla sönder än Gotlandskalken. Detta kan givetvis bero på 
samma faktor som för tumblertestet; att Gotlandskalken var något med rundad i 
kanterna än Estlandskalken och därför inte genererar lika mycket fines. Detta i 
samband med att sönderfallsskillnaden endast är 0,3 % medför att testet kan anses 
som högst relevant och att metoden därmed är en säker och användbar metod för att 
jämföra 2 sorters kalksten. 

7.3 Rekommendationer till framtida studier 

Rekommenderat för framtida studier på kalkstenarna är att även utföra 
kulkvarnstest och Los Angeles-test på materialet. Dessa båda tester har vissa likheter 
med det i denna rapport utförda tumblertestet, då de också görs i en roterande 
järntrumma likt den av TTH-sort. Skillnaden är dock den att dessa järntrummor är 
av mindre storlek (och går under benämningen kvarnar) och att stålkulor tillsätts 
med materialet som skall testas. Dessutom i kulkvarnstest blandas det fasta 
materialet som skall testas med vatten till en slurry Resultatet av ett Los Angeles-test 
ger ett mått på stenmaterialets sprödhet men ger även ett mått på stenmaterialets 
fragmentering, medan kulkvarntest ger ett mått på stenmaterialets motstånd mot 
nötning. Los Angeles-test och kulkvarnstest kan senare användas för att verifiera mot 
tunnslip. Denna framtida studie skulle möjligtvis därför också leda till ett svar på en 
ytterligare intressant frågeställning, om det även finnas ett samband mellan 
tumblertest och tunnslip (Miskovsky, K, 2008). 
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8. SLUTSATS 

Estlandskalkstenen är fullt acceptabel att användas trots en längre logistikkedja. 
Detta då de skillnader mellan respektive sort som framkommit endast visat sig vara 
marginella. 
 
Estlandskalkstenen genererar dock mer finfördelat material (fines) än 
Gotlandskalkstenen och kan därmed orsaka mer damning vid t.ex. tågtransport. Den 
största nackdelen med detta är att en viss mindre mängd av kalkstenen helt enkelt 
inte kommer fram till sin slutstation eftersom den har en större benägenhet att blåsa 
bort längs järnvägen. Om 5 minuter i tumblertest-trumman är en relevant tid för att 
motsvara denna logistikkedja så finner man att hela 11,2 % av Estlandskalkstenen 
faller sönder under siktgränsen 4 mm, dvs. sådant som vi bedömt vara så litet att det 
kan räknas till damm eller fines och som skulle kunna blåsa bort från tågvagnarna 
vid transport. Motsvarande siffra för Gotlandskalstenen är 8,8 %. Om ett tågset 
bestående av 52 vagnar kan frambringa 2600 ton kalksten så skulle detta rent 
teoretiskt innebära att 291 kg skulle kunna damma bort av Estlandskalkstenen 
medan siffran för Gotlandskalkstenen skulle bli 229 kg. I praktiken dammar oftast 
inte så här mycket bort då fin-genererat material i botten av en tågvagn hålls nere av 
ovanliggande större stenar, samt att man bör ha i åtanke att LKAB’s ansvar först 
börjar vid pålastningen av kalkstenen på tågvagnarna vilket har en väldigt liten 
åverkan på kalkstenen. I praktiken är därmed 5 minuter i TTH-trumman alldeles för 
lång tid för att motsvara det som händer med kalkstenen från det att LKAB’s ansvar 
tar vid, vilket medför att denna genererade mängd fines blir mindre, och så pass 
mycket mindre att det är oväsentligt att spekulera i om den ena kalkstenen är sämre 
än den andra. 
       Om det dock eftersträvas att ingen som helst kalksten, oavsett ursprung, skall 
försvinna vid transporten så kan risken för detta eventuellt minimeras genom att en 
snävare fraktion köps in och då allra helst en större och snävare fraktion, det vill säga 
t.ex. 60-70 mm hellre än 40-70 mm. I detta fall blir man av med den faktor som 
påverkar att stora stenar nöter sönder mindre stenar. Detta är dock inget samband 
som kunnat påvisas med de två olika typerna av TTH-test eftersom den som är körd 
med enskild fraktion (TTH2) påvisar större sönderfall än den representativa vid 5 
minuters körning. En trolig anledning till detta är dock att TTH2 lastades med 30 kg 
kalksten istället för 50 kg som i TTH1. Som innannämnt genererar 
Estlandskalkstenen mer fines än Gotlandskalkstenen, vilket TTH1 visar och den 
troliga orsaken till detta kan vara ingångsmaterialets fraktionsstorlek. TTH2 
uppvisar dock även samma resultat, men i detta fall beror nog detta mer på att ytan 
på Gotlandskalkstenens ingångsmaterial ej är riktigt rättvist jämförbar mot den från 
Estland, vilket kan påverka resultatet och därmed betyda att skillnaderna i sönderfall 
egentligen är ännu mindre. 
        Sönderfallsskillnaden är därmed marginell och anses därmed inte vara en 
prioriterad nödvändighet. 
 
Vad anbelangar testmetoderna som använts så anses samtliga lämpliga att 
genomföra för att jämföra flera kalksorter mot varandra. Falltestet är i synnerhet väl 
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genomarbetat och har inte påvisat några som helst brister i något av de fall som där 
den använts. 
       Tumblertestet kan dock göras mer rättvist genom att denna körs längre än 5 
minuter, i det fall då man nyttjar den metod som endast tar hänsyn till en fraktion.  
Om ett prov skall köras som innehar flera olika fraktioner så bör en exakt massa 
mätas upp per fraktion och som är genomgående den samma för samtliga de prover 
som skall jämföras. Resultatet blir annars svårbestämt och svarar ej på de frågor som 
en mekaniskt korrekt jämförelse kräver svar på. 
 
Även de mineralogiska testerna påvisar marginella skillnader mellan de båda 
kalksorterna. Estlandskalken bedöms därför inte ha någon negativ inverkan på 
senare steg i processen i LKAB’s pelletstillverkning. 
 
Vi anser med detta att testmetoden för jämförelse av kalksten som experimenterades 
fram och som sedan omsattes i praktiken uppvisade tillfredställande resultat, vilket 
medför att vi anser att syftet med examensarbetet uppfylldes. 
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