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Bhumibol Bridge, Bangkok. I alla byggnader ingår stora 
mängder elektriska installationer där kopparns 
överlägsna egenskaper nyttjas.
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Rönnskärs CO2- situation 2018
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Källa Användning CO2 andel Rö

Eldningsolja 1 11132 m3 10,3 %

Eldningsolja 5 3095 ton 3,4 %

Gasol 271 ton 0,3 %

Kol 53644 ton 49,5 %

Koks 1203 ton 1,3 %

Råmaterial(inkl. E-material) 841333 ton 33 %

Insatsmaterial(Kalksten, 
,Natriumkarbonat, 
elektrodmassa, Grönlut)

21743 ton 2,2 %

Totala utsläpp [CO2] 285 404 ton



2019-03-273Boliden Rönnskär

0.7%

14.0%

50.5%

32.6%

2.2%

Fördelning CO2 - utsläpp 2018 för Boliden Rönnskär inkl. interna transporter

Transport Värme(några % är till för reduktion) Reduktion Råmaterial Insatsmaterial



CO2 Mål

� Till 2030 ska 40 % av CO2-utsläppen* reduceras
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* = fossilt CO2 (ingående i utsläppshandeln, ETS)

Uppslag

� Fordonspark

� Identifiera potentiella gröna substitut

‒ Olja

‒ Gas

‒ Kol

� Identifiera behov av konverteringsutredningar för utrustning

� Identifiera behov av driftförsök

CO2 Strategi – Roadmap spikas under 2019



Varför Kol?
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Vision
Boliden Smältverk ska 
vara den mest hållbara 
metallproducenten med 

hänsyn till ekonomi, miljö 
och sociala faktorer

Strategisk 
inriktning

Boliden Smältverk ska 
maximera värdet från 

råmaterial, produktion och 
försäljning med fokus 
på hållbara avfalls-

lösningar

Fokusområden
• Operativ excellens

• Kompetensutveckling

• Produktifiering

Värderingar
• Entusiasm för förbättringar

• Personligt engagemang
• Ansvar för värdekedjan

• För att ta till vara på så mycket metaller som
möjligt ur råvaran måste kopparslaggen behandlas

• Genom att reducera med kol blir slaggen så ren
att den kan användas som ballastmaterial

• I samklang med flera av bolidens mål som
att minska mängden avfall och
öka antalet produkter



Dagens stenkol

� Användning till zinkfuming

‒ Används som finmalt reduktionsmedel för att tvätta ur slaggen huvudsakligen på 
zink, bly och halogener. 

‒ Produkterna efter reduktion blir järnsand och blandoxid(zinkinnehåll ca 60 %). 
Blandoxiden upparbetas i en klinkerugn(rullugn).
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Biokol

� Vad vi vet:

‒ Innehåll i aska och mängden fosfor har mindre betydelse för slutprodukten järnsand

‒ Befintlig infrastruktur är inte anpassad för biomaterial 

‒ C-fix(bundet kol) minskar generellt förbrukningen men ökar risken för jäsningar i 
processen

� Vad vi behöver ta reda på:

‒ Reaktivitet och antändningstemperatur i jämförelse med HCV(High Calorific Value) kol

Väldigt viktigt för hantering och transport i våran sändaranläggning

‒ Lämpligt C-fix och flyktinnehåll för biokol i boxfumingprocessen

Utredning behöver göras med driftförsök i befintlig anläggning

‒ Prisbild och prisutveckling

‒ Stabiliteten i kvalité och tillgång

Hur mycket kan biokol förväntas variera över tid

‒ Kartlägga kritiska investeringar för konvertering till flexibla
inmatningssystem 
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På gång

� Befintlig kolsändaranläggning är inte 
anpassad till biokol

� Därför startas i år en förstudie på en 
frikopplad separat injektionsanläggning 
där Rönnskär kan köra andra typer 
material(t.ex. biokol)
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