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KORT OM LKAB
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JÄRNMALMSFÖRÄDLINGENS BRÄNSLEANVÄNDNING





Kir:      3 pelletsverk Kir:      3 pelletsverk Kir:      3 pelletsverk Kir:      3 pelletsverk ---- grate kiln (GK)grate kiln (GK)grate kiln (GK)grate kiln (GK)

SvpSvpSvpSvp:    1 pelletsverk :    1 pelletsverk :    1 pelletsverk :    1 pelletsverk ---- GKGKGKGK

Mbgt: 2 pelletsverk Mbgt: 2 pelletsverk Mbgt: 2 pelletsverk Mbgt: 2 pelletsverk ---- straight grate (SG)straight grate (SG)straight grate (SG)straight grate (SG)



BRÄNSLETS ROLL I PELLETSPRODUKTIONEN
• I båda processtyperna (SG och GK) står bränslet för en mindre del av uppvärmningen

– Uppvärmningen från rumstemperatur till knappt 1000 °C klaras med 

• Återvunnen värme från pelletskylaren 

• Magnetitoxidationens värmetillskott

– Det sista temperaturlyftet upp till 1200-1300 °C åstadkoms genom förbränning

• GKGKGKGK----verk eldas med kol verk eldas med kol verk eldas med kol verk eldas med kol i första hand samt EO5 och EO1 i andra hand 

• SGSGSGSG----verk eldas med EO5 verk eldas med EO5 verk eldas med EO5 verk eldas med EO5 i första hand och naturgas i andra hand
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LKAB:S ENERGI OCH KLIMATMÅL
Emissioner av CO2 ska minska 12% 12% 12% 12% 

Från ~27 kg CO2 /ton (2015) till ~24 kg CO2/ton (2021)

Energiintensiteten ska minska 17% 17% 17% 17% 
Från 166 kWh/ton (2015) till 138 kWh/ton (2021)

NollutsläppNollutsläppNollutsläppNollutsläpp av CO2 till 2040
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BIOBRÄNSLEN I PELLETSVERK – NULÄGE OCH FRAMTID
Nuläge
• Pilotskaleförsök: 30% inblandning av träbränsle 400 kW - genomförda under 2014 i egen regi
• Pilotskaleförsök: 100 % förnyelsebart 150 kW (RISE ETC) - genomförda under 2018 (HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)

– Träbränslen (behandlat och obehandlat) 
– Pyrolysolja
– Vätgas

• Labskaleförsök med plasma 5-20 kW (RISE ETC) genomförs 2018-2020 (HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)

Framtid
• Fullskaleförsök med bioolja (tallbeck) i fullskala 0-100%* - planerat till 2020 (HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)
• Pilotskaleförsök: 100 % förnyelsebart 400 kW - planerat till 2019 och 2020 (HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)(HYBRIT)

– Träbränslen (behandlat och obehandlat) 
– Pyrolysolja
– Vätgas (förnyelsebar el)
– Plasma (förnyelsebar el)

• Fullskaleförsök med inblandning av träbränsle i studiefas - egen regi

*) Världsunikt test. Fossilfri processkedja från malm till hamn – sånär som på fordonsdiesel
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