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SAMMANFATTNING 
 
På uppdrag av Skellefteå kommun pågår en studie som avser möjligheten att skapa ett 
forsknings- och utvecklingscenter i norra Sverige. Ett så kallat ”Centre of Excellence”. 
Centret ska vara inriktat på forskning och utveckling av hydrometallurgiska processer, 
med särskild inriktning på biohydrometallurgi. Studien genomförs i samarbete med 
Umeå Universitet, Luleå tekniska Universitet och Boliden Mineral.  

Centret planeras bli en självständig juridisk enhet med egna anläggningar för forskning 
och utveckling. Samtidigt är tanken att centret ska samarbeta intimt med institut och 
universitet. Målsättningen är också att knyta högre utbildning till centret.  

I studien ingår byggandet av en hydrometallurgisk demonstrationsanläggning placerad i 
Boliden. Anläggningen planeras bli i en sådan skala och omfattning att den tillåter 
utveckling och demonstration av olika processer för en mängd olika produkter. Idén är 
att olika företag och organisationer ska kunna använda centret med dess resurser, för att 
utveckla och demonstrera processer tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt. 
 
1. Inledning 
 
1.1 Allmänt om studien 

Det officiella namnet för studien är ”Bio- och hydrometallurgiskt centrum”. Redan 
namnet anknyter till syftet med förstudien – att utreda förutsättningarna för ett 
utvecklingscenter i norra Sverige inriktat på bio- och hydrometallurgi. Projektnamnet 
har sedan kortats ned till ”BIOMETECH” ( ”bioleaching, metals and technology”).  

Projektägare är Skeria Utveckling AB, ett av Skellefteå kommun helägt 
utvecklingsbolag. Studien är finansierad av Skellefteå kommun, Länsstyrelsen i 
Västerbotten samt med EU medel (mål 1). Engagerade/intressenter i projektet är 
förutom Skeria Utveckling och Skellefteå kommun även Umeå universitet, Luleå 
tekniska universitet och Boliden Mineral. Boliden Contech är anlitad för projektledning 
och anläggningsstudie. 
 
1.2 Bakgrund till studien 

 Utvecklingen och tillämpningen av hydrometallurgiska processer för framställning av 
metaller ur sulfidiska och oxidiska malmer och koncentrat ökar för närvarande i snabb 
takt runt om i världen. Orsaken till detta är att hydrometallurgi i jämförelse med klassisk 
pyrometallurgi i många fall har såväl ekonomiska som tekniska och miljömässiga 
fördelar.  
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I en hydrometallurgisk process sker utvinning och raffinering av metallen ifråga via en 
vattenlösning. I pyrometallurgiska processer för sulfidiska råvaror framställs vanligtvis 
en råmetall via rostning, smältning och konvertering. Slutlig raffinering av metallen 
sker normalt genom elektrolys i en sur vattenlösning.  

Ett stort antal sulfidiska mineralfyndigheter i Sverige och övriga Europa är idag orörda 
eftersom de innehåller föroreningar som antimon, vismut, arsenik och kvicksilver. 
Dessa föroreningar medför höga kostnader vid konventionella pyrometallurgiska 
processer och fyndigheterna genererar därför inte ett värde som motiverar exploatering. 
Dessutom kan ett stort antal befintliga gruvor identifieras, vars verksamhet är hotad bl.a. 
genom ökande driftskostnader och fallande produktvärden. Många av dessa fyndigheter 
och koncentrat har redan i dag utvärderats med avseende på en rad tänkbara hydro-
metallurgiska metoder. Den preliminära ekonomiska utvärderingen visar ofta på god 
lönsamhet 

Hydrometallurgiska processer kan också användas för att minska miljöproblemen med 
restprodukter. Ett exempel är askor från kol och sopförbränning. Förutom den 
miljömässiga aspekten, kan användandet av askor från sopförbränning som 
neutralisationsmedel i stället för kalk, ge ett betydande ekonomiskt tillskott vid 
hydrometallurgisk metallutvinning. Andra exempel där utveckling av hydro-
metallurgiska processer är intressant är för restprodukter från bl.a. stål- och smältverk. 
Exempel på det är arsenikhaltiga rökgasstofter, slagger och andra mellanproduk ter. 
 
2 Biohydrometallurgi 
 
2.1 Vad är biohydrometallurgi 

Hydrometallurgi innebär extraktion av metaller i en vattenlösning. Biohydro-metallurgi 
eller biolakning är en underavdelning till hydrometallurgi och innebär extraktion av 
metaller från sulfidmalmer eller sulfidiska koncentrat, genom att användandet av i vår 
omgivning vanligt förekommande element. Dessa element är: vatten, luft och 
mikroorganismer. 

Med kemiska termer beskrivs processen bäst som en oxiderande lakning med trevärt 
järn, med en biokatalyserad återoxidation av tvåvärt järn till trevärt av mikroorganismer. 
Det elementära svavel som bildas vid reaktionen oxideras sedan med hjälp av 
mikroorganismerna till svavelsyra. Mikroorganismernas huvudsakliga metabolism är 
oxidation av tvåvärt järn, oxidation av svavel samt fixering av koldioxid. Denna process 
sker allmänt i naturen i frilagda sulfidmalmskroppar där mikroorganismer bidrar till 
utlakning av metaller 

Biohydrometallurgi tillämpas för närvarande huvudsakligen vid höglakning (heap 
leaching) av sulfidiska kopparmalmer samt som förbehandling vid utvinning av guld ur 
så kallade refraktära koncentrat genom biolakning/biooxidering i tankar. Forskning och 
utveckling av biohydrometallurgiska tanklakningsprocesser för basmetaller som koppar, 
nickel, kobolt och zink ur sulfidiska malmer och koncentrat är också långt framskridna. 
Många av dessa processer har provats i pilot- och demonstrationsskala och för kobolt 
finns redan en fullskalig produktionsanläggning.  
 
2.2 Varför biohydrometallurgi 

De alterna tiva processerna för produktion av basmetaller är huvudsakligen pyro-
metallurgiska vilket innebär att koncentraten först rostas för att sedan smältas och 
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konverteras. Zink utgör ett undantag där huvuddelen av världens zinkproduktion sker 
genom rostning, lakning och elektrolys. 

Fördelarna med metallproduktion genom biohydrometallurgi jämfört med 
pyrometallurgi kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

· Enkel och tillförlitlig process vad gäller skötsel och underhåll. 
· Processen sker vid atmosfärstryck och vid låga temperaturer.  
· Malmer och koncentrat med lägre metallhalter kan behandlas ekonomiskt. 

Koncentrat med lägre metallhalter kan därför produceras vid anrikningsprocessen 
vilket gör att det totala metallutbytet från gruvan kan ökas vilket i sin tur medför 
ett bättre utnyttjande av jordens naturtillgångar. 

· ”Svåra” koncentrat kan processas, dvs. koncentrat med föroreningar som ger 
problem i konventionell metallproduktion ex. vis arsenik, vismut och magnesium. 

· Mindre problem med stoft eftersom processen är vattenbaserad. 
· Inga utsläpp av svaveldioxid (SO2). Kostsamma rökgas- och svavelsyra-

anläggningar behöver därför inte byggas.  
· Arsenik i koncentraten kan avlägsnas i en miljömässigt stabil form. 
 
3 Förstudiens omfattning 
 
Följande avsnitt utreds i den pågående förstudien och kommer att ingå i slutrapporten: 

· Produkter och marknad 
· Intressenter. 
· Ekonomisk potential 
· Miljöaspekter 
· Forskning, utbildning & kompetensutveckling 
· Demonstrationsanläggningen 
· Organisationsform 
· Arbetsmarknadskonsekvenser 
· Finansiering 
 
3.1 Produkter, marknad och intressenter 

Tre huvudområden är identifierade och närmare undersökta: 

· Malmer & koncentrat 
· Askor (främst från sopförbränning) 
· Restprodukter (med metallinnehåll) 
 
3.1.1 Malmer & koncentrat 

Den utredning som är gjord visar att särskilt i följande områden i Europa finns 
sulfidiska mineraliseringar, malmer och koncentrat lämpliga för hydrometallurgisk 
utvinning (lakning): 

· Sverige 
· Irland 
· Iberiska halvön  
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· Polen 
· Balkan 

Motsvarande sulfidiska mineraliseringar och malmer finns också i t.ex. Kanada, Peru, 
Chile med flera länder. 

För vissa redan pågående verksamheter kan införandet av biohydrometallurgisk 
utvinning innebära förbättrad lönsamhet. I andra fall innebär införandet av ny teknik att 
en känd mineralisering blir en ekonomiskt brytbar malm. 

Exempel där införande av biohydrometallurgi kan ge förbättrad lönsamhet åt 
sulfidmalmer är s.k. ”smutsiga” malmer, malmer som ger dåliga utbyten och malmer 
som ger orena koncentrat. 

Marknadsundersökningen rörande lämpliga sulfidiska malmer och koncentrat är 
genomförd av Boliden Mineral. 
Mineral Industry Research Organisation (MIRO) undersöker f.n. för projektets räkning 
vilka gruvföretag i Europa som kan tänkas vara intresserade att gå in i projektet eller 
som är intresserade av att nyttja demonstrationsanläggningen. 
 
3.1.2 Askor  

Sweco AB har på uppdrag av projektet utrett vilka typer och mängder av sopaskor som 
årligen produceras i Sverige och även bedömt framtida mängd sopaskor. I sin 
undersökning har Sweco kontaktat ca 150 värmeverk. 

Från och med år 2001 är deponering av avfall skattebelagd med 250 kr/ton. Stegvis 
införs också förbud mot deponering av brännbart avfall. Senast år 2008 ska förbudet 
vara helt genomfört. Det kommer att innebära att mängden askor ökar. Den aska som är 
intressantast ur projektets synpunkt är flygaska som klassas som klass 1 aska med 
särskilda krav för deponering. År 2005 bedöms den i Sverige producerade mängden 
flygaska vara drygt 140 kton av drygt 710 kton sopaska. Värmeverkens kostnad bedöms 
stiga till nivån 2000 kr/ton för klass 1 deponering, vilket innebär god ekonomisk 
potential att utveckla alternativa tekniker för sluthantering av främst flygaskor. 

En mycket intressant möjlighet är att använda flygaska istället för kalk för neutralisation 
i en biolakanläggning. Det innebär en påtaglig förbättring av lönsamheten om det är 
möjligt. Ett annat alternativ är att använda sur laklösning för att tvätta flygaska och 
därigenom få dess miljöklassning ändrad (Försök med det senare pågår på projektets 
uppdrag vid Luleå tekniska universitet) 
 
3.1.3 Restprodukter 

Erik Solbu AB har för projektets räkning genomfört en marknadsundersökning för att 
identifiera lämpliga produkter för centret och intresset att utnyttja centrets tjänster. 
Följande områden har i undersökningen identifierats som särskilt intressanta för 
utveckling av bio- och hydrometallurgiska processer: 

· Mineralindustrin 
· Smältverk – Stofter, slagg mm 
· Järn- och stålindustrin – slagger, slam, stofter 
· Ytbehandlingsindustrin – slam (hydroxid-) 
· Kemisk industri – slam (hydroxid-) 
· Avfallsföretag – slam, tungmetallhaltiga avfall 
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Även andra industrisektorer och typer av produkter har ingått i marknadsunder-
sökningen. Dit hör t.ex. kolindustri, energiproducenter och elektronikindustri. Olika 
tänkbara avfallsprodukter som t.ex. batterier har bedömts. Som en del i undersökningen 
har också ingått kontakter med myndigheter och forskningsinstitutioner. I 
undersökningen har 282 företag och organisationer kontaktats.  

I marknadsundersökningens slutrapport konstateras: ”Det största intresset för 
Biometech har inte oväntat funnits bland smältverk för koppar, bly, zink och nickel. 
Dessa producerar metallhaltiga produkter vilka på grund av sina föroreningar inte kan 
återföras till den egna processen, utan får läggas i deponi. Intresse har också indikerats 
från järn- och stålindustrin, främst beträffande produkter från rening av masugnsgaser 
samt betning av rostfritt stål, från ytbehandlingsindustrin för upparbetning av slam samt 
från energiföretag för behandling av askor. Avfallsföretag är också en intressant 
målgrupp, då de behandlar många av de material som angivits ovan”. 
 
4 Ekonomisk potential för biohydrometallurgi 
 
För att en investering i en ny bioteknisk anläggning skall kunna göras måste det 
operativa kassaflödet från processen relativt från alternativa behandlingsmöjligheterna 
vara tillräckligt stort för att möta finansiärens krav på förräntning. 

Ett antal indikativa nuvärdeskalkyler har upprättats för bedömning av en bioteknisk 
process ekonomiska potentialer. Resultatet sammanfattas i tabell 1. I bilaga 1 finns en 
mer detaljerad sammanställning över förutsättningar och antaganden. 

I fall 1 antas att zinkkoncentrat biolakas med efterföljande direkt elektrovinning för 
produktion av zinkmetall vid gruvan. I fall 2 sker på samma sätt produktion av koppar 
och ädelmetaller ur ett kopparkoncentrat vid gruvan. I båda dessa fall förutsätts att 
alternativet är att koncentraten säljs till ett befintligt konventionellt smältverk. I fall 3 
har det förutsatts att ett bulkkoncentrat innehållande främst zink, guld och silver som 
värdemetaller utvinns ur en nyetablerad gruva. Malmen antas fraktas 100 km till ett 
centralt anrikningsverk där den biotekniska anläggningen finns. I detta fall har det 
antagits att ingen alternativ marknad för bulkkoncentratet finns. I fall 4 har samma 
förutsättningar som i fall 3 antagits beträffande bulkkoncentratet, men den biotekniska 
anläggningen antas även ha kapacitet att behandla askor och stofter från smältverk. 
Metallnotering och övriga villkor för koncentrat och metaller har antagits enligt statistik 
från år 2001. För intäktsberäkningar från askor och stofter har indikerade framtida 
alternativa deponikostnader antagits. Antagna metallutbyten baseras på genomförda 
laboratorieförsök. 

Tabell 1 Resultat från ekonomisk utvärdering 

Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
Total Investering kSEK 962 893 693 164 354 252 457 408
Årligt operativt kassaflöde kSEK/år 286 145 202 614 4 770 102 983
Konstruktionstid år 2 1,5 2 2
Produktionstid år 10 14,5 10 10
Kalkylränta % 10 10 10 10
Nuvärde kSEK 616 322 693 164 -311 503 138 641
Internränta % 22 24 - 16  
Som framgår av tabell 1 indikeras att en bioteknisk process är konkurrenskraftig vad 
gäller behandling av zink och kopparkoncentrat. Kalkylerna indikerar även att 



 6 

lönsamhet kan uppnås vid behandling av lågvärdiga bulkkoncentrat i de fall även askor 
och stofter från smältverk upparbetas i processen 
 
5 Miljöaspekter  
 
I den av Boliden Mineral utarbetade rapporten om miljöaspekter konstateras bland annat 
följande: Fördelarna med biohydrometallurgi gentemot alternativa processer är bland 
andra lägre total kostnad och mindre påverkan på såväl närmiljö som global miljö. 
Emellertid är förutsättningarna olika beroende på lokalisering, processval och 
detaljerade studier måste göras i varje enskilt fall. En mycket viktig faktor är att 
biohydrometallurgi tillåter högre nyttjandegrad av fyndigheter, t ex högre utbyte av zink 
från finkorniga svavelkisdominerade zinkmalmer, heap leaching av låghaltiga 
kopparkis- och kopparoxid-malmer. 

Biohydrometallurgi eliminerar nästan helt utsläppen till luft, medan pyrometallurgiska 
metoder kräver dyrbara reningsanläggningar för rökgaserna. Liten närmarknad för 
svavelsyra medför ofta att intresset för rökgasrening är liten på många håll i världen. 
Rening av utsläpp till vatten är billigare och även enklare att åtgärda. Pyrometallurgiska 
metoder ger i många fall stofter som kan vara besvärliga att slutdeponera på ett säkert 
sätt. Även slagger kan ibland ge deponiproblem. Vid biohydrometallurgiska processer 
kan oönskat innehåll av miljöfarliga komponenter neutraliseras och fällas i stabil form. 
Deponi sker sedan i samband med deponering av anrikningsavfall vid gruvan och 
därmed koncentreras deponierna till redan påverkat område. En kombination av 
biohydrometallurgi och pyrometallurgi kan ibland vara en bra lösning varvid 
restprodukter från den pyrometallurgiska processen används i den 
biohydrometallurgiska processen. Restprodukterna kan såväl utnyttjas som reagenser 
som utgöra en del av råvaran i processen, samtidigt som restprodukten blir 
omhändertagen på ett miljömässigt bra sätt. 

Biohydrometallurgi ger dock ibland en större mängd deponi, men den större andelen 
består av "ren" gips som kan betraktas som harmlös ur miljösynpunkt.  

Pyrometallurgisk metallutvinning ger utsläpp av svavel i form av SO2 eller H2SO4 som i 
slutänden innebär ett utsläpp av CO2 då svavlet neutraliseras antingen i naturen eller i en 
industriell reningsprocess. Biohydrometallurgiska processer ger inga utsläpp av svavel i 
form av SO2 eller H2SO4, men biohydrometallurgisk utvinning ger också utsläpp av 
CO2 i samband med neutraliseringsprocessen. 

I ett globalt perspektiv betyder utsläpp av SO2 och CO2 att jordens klimat påverkas. Det 
anses att en ökande halt av CO2 i atmosfären påverkar det globala klimatet på jorden då 
den är en s.k. växthusgas som ger en ökad medeltemperatur. I närområdet innebär 
utsläpp av svavel en negativ miljöpåverkan genom försurning. Pyrometallurgiska 
processer sker utan eller med bristfällig rökgasrening på många områden i världen idag. 
Biohydrometallurgiska processer ger, som nämnts, också utsläpp av CO2, men här finns 
påtagliga möjlighet att använda alkaliska restprodukter i stället för kalksten, varvid det 
totala CO2-utsläppet minimeras. Alkaliska restprodukter finns i bland annat flygaska 
från sop-, kol-, torv- och vedförbränning. Zinkstoft från stålverk är en annan alkalisk 
restprodukt ur vilken zinkmetall dessutom skulle kunna utvinnas. Mesakalk från 
pappersindustrin är ytterligare ett exempel på en deponiprodukt som skulle kunna 
ersätta kalksten som reagens i biohydrometallurgiska processer. 

Transportbehovet för biohydrometallurgiska anläggningar bör vanligtvis bli mindre än 
för pyrometallurgiska alternativ. Anledningen är att pyrometallurgiska anläggningar 
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måste vara storskaliga för att nå lönsamhet, medan biohydrometallurgiska kan vara 
betydligt mindre och därmed förläggas i närheten av gruvbrytningen. Ingen transport av 
slig behöver då ske. 
 
6 Beskrivning av demonstrationsanläggningen 
 
6.1 Allmänt 

Demonstrationsanläggningen har utformats med syfte att uppnå en hög nivå av 
flexibilitet vad gäller möjligheten att studera olika typer av bio- och hydrometallurgiska 
processuppkopplingar. Anläggning består därför av utrustning som kan kombineras till 
olika enhetsprocesser. Då syftet med anläggningen bl.a. är att generera noggranna data 
för upprättande av slutliga designkriterier för fullskaliga anläggningar, fastställande av 
aktuella processers tillförlitlighet och begränsningar, fastställande av produktkvalitéer, 
val av processutrustning  etc., har det bedömts att en demonstration måste ske i en 
relativt stor skala för att minimera risktagandet för potentiella operatörer och 
finansiärer.  

Demonstrationsanläggningen omfattar följande: 

• System för hantering av ingående råmaterial och reagenser till anläggningen.  

• Processanläggning (biolakning, tryckoxidation, kloridlakning, lösningsrening, 
fasseparation, vätskeextraktion, elektrovinning) 

• Mediaförsörjning (luft, vatten) 

• System för hantering av restprodukter (destruktion, deponier, testceller) 

• Laboratorier (analys- och metallurgiska lab.) 

Projekterad demonstrationsanläggning har en kapacitet att behandla cirka 0,5 ton 
sulfidiskt material per timme. Anläggningens utformning möjliggör även behandling av 
oxidiska material som exempelvis flygaskor och bly/zinkinnehållande stofter från 
smältverk. De material som utgjort designkriteria innehåller främst koppar, zink, bly 
och järn men även arsenik, kadmium, nickel, kobolt m.fl. element kommer att kunna 
hanteras i anläggningen.   

I tabell 2 visas sammansättningen på de ingående material som dimensioneringen av de 
olika enhetsprocesserna är baserad på.  

Tabell 2   Sammansättning - Ingående material 

Konc 1 Konc 2 Konc 3 Konc 4
Cu, % 0,6 0,6 28,5 22,1
Fe, % 18,2 22,4 28,8 23,1
S, % 34,1 26,5 33,4 31
Zn, % 29,8 6,3 0,3 7,3
As, % 0,5 4,6 - 0,4
Pb, % 1,9 0,6 - 8,5
Co, % 0,003 0,003 0,065 0,042
Ni, % 0,002 0,002 0,024 0,028
Cd, % 0,01 0,01 - 0,025
Au, g/t 3,0 15 10 50
Ag, g/t 180 200 200 1 290  
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Koncentrattyp 1: Representerar ett zinkråkoncentrat. 
Koncentrattyp 2: Representerar ett sulfidiskt bulkkoncentrat som innehåller refraktärt  

guld. 
Koncentrattyp 3: Representerar ett högvärdigt kopparkoncentrat. 
Koncentrattyp 4: Representerar ett komplext kopparkoncentrat. 
 
6.2 Beskrivning av enhetsprocesserna 
 
6.2.1 Biolakning 

Biolakningskretsen är utformad för att kunna studera både moderat termofil och extremt 
termofil biooxidation i två steg. En koncentratslurry med ett typisk godsinnehåll på 10% 
(vikt/vikt) pumpas från en beredningstank, där erforderliga näringsämnen tillsätts, till 
det första lakningsteget som består av två parallella 100 m3 bioreaktorer tillverkade i 
rostfritt stål. Reaktorerna är utrustade med vattenkyld mantel och är försedda med 
omrörare med variabel rotationshastighet samt lansar för luft och koldioxidtillsats. 
Reaktorerna är dessutom försedda med ett antal överlopp som möjliggör att nyttjad 
volym kan varieras. pH-värdet i pulpen kontrolleras antingen genom tillsats av 
svavelsyra eller kalkstensslurry. Den biolakade slurryn från det första steget leds till den 
primära förtjockaren. Underloppet från den leds efter spädning med processvatten till 
det sekundära lakningsteget som består av fyra seriekopplade 35 m3 bioreaktorer som 
har samma konstruktion som 100 m3 reaktorerna. Den slutligt lakade pulpen leds 
därefter till den sekundära förtjockaren. Underloppet leds härifrån vidare till ett 
bandfilter för avskiljning och tvättning av lakresten. Överloppet från de båda 
förtjockarna leds tillsammans med filtrat och tvättvatten till en oxidationstank. I den 
oxideras lösningens tvåvärda järn och trevärda arsenikinnehåll fullständigt till den 
trevärda respektive femvärda formen med luft, alternativt en luft/SO2-blandning. 
 
6.2.2 Trycklakning 

Trycklakningskretsen är utformad för att kunna köras separat eller i kombination med 
biolakningskretsen. Trycklakningskretsen möjliggör att den totala svaveloxidations-
graden kan kontrolleras genom produktion av elementärt svavel. Vid biolakning 
omvandlas sulfidiskt svavel mer eller mindre fullständigt till sulfat. 

Trycklakningskretsen består av en autoklav, där syrgas nyttjas som oxidationsmedel, 
följt av en behållare för separation av bildat smält svavel och en tank för kylning av 
pulpen genom förångning. 

En slurry bereds av ingående koncentrat och processvatten i en 10 m3 tank som är 
försedd med omrörare. Ytaktiva ämnen tillsätts för att underlätta agglomerering och 
separation av det elementära svavel som bildas under oxidationsprocessen. Den erhållna 
slurryn tillförs autoklaven genom pumpning. 

Den projekterade autoklaven har en inre diameter av 1,3m och en längd av 5,5 m, vilket 
ger en volym på 2,7 m3 vid en fyllnadsgrad på 80%. Autoklaven tillverkas av kolstål 
och bekläds invändigt med syrabeständigt tegel. Volymen är indelad i fem diskreta 
sektioner där varje sektion är försedd med en omrörare och utrustning för tillförsel av 
vattenånga och syrgas. Vid behov kommer kylvatten att kunna tillföras varje sektion för 
kontroll av processtemperaturen. Raffinat från vätskeextraktionskretsen alternativt 
utarmad elektrolyt från elektrovinningkretsen, kommer att tillföras autoklaven för 
upprätthållande av syrabalansen. Vid normala driftsförhållanden kommer temperatur 
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och tryck i autoklaven att vara 150 oC respektive 1075 kPa. Utgående slurry från 
autoklaven leds till en svavelseparationstank där smält svavel separeras från övrig 
lakrest genom sedimentation. Smält svavel överförs till ett betongtråg där det får stelna 
och avlägsnas därefter med jämna intervaller. 

Den lakade slurryn från svavelsedimentationstanken leds till en 5 m3 tank utrustad med 
ett invändigt monterat utloppsrör med reglermunstycke (choke), varigenom den heta 
trycksatta slurryn passerar och kyls ner genom den snabba förångning av vatten som 
sker vid trycksänkningen. Från denna sk. flashtank leds den kylda slurryn vidare till den 
första biolakningsförtjockaren genom pumpning. Bildad vattenånga avleds till 
atmosfären via en våt venturiskrubber. En bleed av skrubbervattnet leds kontinuerligt 
till reningsanläggningen. 

Underloppet från förtjockaren leds antingen vidare till den sekundära 
biolakningskretsen eller till bandfiltret för avskiljning och tvättning av lakresten.  
 
6.2.3 Avlägsnande av järn och arsenik ur laklösning 

Innan laklösningen från biolakningen eller tryckoxidationslakningen pH-justeras för 
utfällning av järn och arsenik oxideras den med luft i den sk. oxidationstanken. Detta 
för att minimera medfällning av värdemetaller och för att erhålla en järn- och arsenikfri 
lösning genom utfällning av en stabil järn(III)hydroxid-järnarsenatfällning. En relativt 
hög koncentration av bakterier i lakvätskan påskyndar oxidationshastigheten i 
oxidationssteget. I händelse av en alltför låg bakterieaktivitet finns möjlighet att tillföra 
svaveldioxid till reaktorn. En väl avvägd mängd svaveldioxid i luft har visat sig vara ett 
effektivt sätt att oxidera tvåvärt järn i en sur steril lösning.  

För att fälla ut järn och arsenik kommer en kalkstensslurry att tillsättas laklösningen i 
två steg. Utfällning av järn och arsenik samt gips kommer att ske stegvis under det att 
pH höjs successivt till cirka 3 under kontrollerade former. En andel av det 
sedimenterade materialet recirkuleras internt i respektive fällningssteg för att verka som 
groddar vid partikeltillväxten så att goda avvattningsegenskaper erhålls. Det första 
steget består av två 7 m3 reaktorer tillverkade i rostfritt stål, försedda med omrörare följt 
av en förtjockare från vilken hela fällningsproduktionen avleds till ett bandfilter för 
avvattning och tvättning av filterkakan. Det andra fällningssteget består av en 5 m3 
reaktor med efterföljande förtjockare. Hela mängden bildad fällning från det andra 
fällningssteget återförs till en tidigare procesström där ett lågt pH råder vilket innebär 
att eventuellt medfällda värdemetaller återupplöses och att oreagerad kalksten kan 
nyttjas.  

Erhållen fällning kommer även att innehålla adsorberade ämnen som germanium och 
gallium, vilka är oönskade vid elektrovinning av zink, vilket reducerar reningsbehovet i 
senare reningssteg.  
 
6.2.4 Totalutfällning av värdemetaller som hydroxider 

Laklösningen från järnutfällningssteget kommer att innehålla en relativt låg 
koncentration av värdemetaller.  Den kommer även att innehålla oönskade joner som 
exempelvis magnesium och klorid. För att höja koncentrationen av värdemetaller och 
för att kunna avleda oönskade vattenlösliga komponenter fälls värdemetallerna ut som 
hydroxider. I detta steg sker även neutralisation av den svavelsyra som bildas i 
efterföljande elektrovinningprocess för upprätthållande av den totala syrabalansen. 
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Metallhydroxidutfällningen sker i två steg där pH höjs successivt genom tillsats av en 
kalciumhydroxidslurry enligt samma arrangemang som vid utfällning av järn och 
arsenik. Den slutliga produkten avvattnas genom tryckfiltrering för att erhålla en så torr 
produkt som möjligt.     
 
6.2.5 Återupplösning och lösningsrening 

Det finns möjlighet att studera två alternativa metoder för återupplösning av 
värdemetaller i erhållen metallhydroxidkaka: 

1. Upplösning med förbrukad elektrolyt från elektrovinningskrets, det sk. direkta 
elektrovinningförfarandet (Direkt-EW). 

2. Upplösning med raffinat från vätskeextraktionen, det sk. SX- EW förfarandet. 

I den första metoden upplöses hydroxidkakan med förbrukad elektrolyt från 
elektrovinningen för att exempelvis ge en lösning innehållande ca 120 –140 g Zn /l. Det 
olösliga gipsinnehållet får sedimentera i en förtjockare och tvättas därefter på bandfilter. 
Erhållen zinkrik lösning renas i flera steg genom cementering med zinkpulver. Första 
steget, där koppar och kadmium fälls ut, sker vid en temperatur av 60 oC medan steg två 
och tre sker vid 75 – 80 oC. Antimontartrat tillsätts som aktiverare. I de sista stegen 
cementeras kobolt och nickel ut. De små mängder vätgas som avges vid cementeringen 
ventileras bort. 

I det andra metoden används raffinat från vätskeextraktionen för återupplösning av 
metallerna. Kvarvarande gips behandlas enligt ovan. Till den zinkrika lösningen sätts 
zinkpulver för bildning av koppar och kadmiumcement innan lösningen leds vidare till 
vätskeextraktionskretsen. Fyra extraktionssteg förväntas kunna ge en zinkelektrolyt av 
tillräckligt hög kvalité. 

Kopparutvinning kan utföras på ett liknande sätt men med en betydligt enklare krets då 
ingen ytterligare lösningsrening förväntas krävas. 
 
6.2.6 Vätskeextraktion av koppar och zink 

Metallrik lösning från återupplösningskretsen kommer att förvaras i en 14 m3 
lagringstank. Från denna tank kommer lösningen att ledas till ett filter för att avlägsna 
fina partiklar innan det förs till en annan 14 m3 lagringstank varifrån det sedan matas till 
vätskeextraktions-processen. 

Projekterad utrustningen för vätskeextraktion består av sju identiska system av 
blandningstankar och fasseparationsbassänger så kallade mixer-settlers. Dessa kommer 
att kunna kopplas ihop så att upptill tre extraktionssteg, två tvättsteg och två strippsteg 
erhålls. Det faktiska antalet nyttjade extraktions-, tvätt-, och strippsteg kan komma att 
bero av aktuell sammansättning på den metallrika lösningen (PLS) som ska behandlas. 

Värdemetallerna kommer att extraheras från den metallrika lösningen (PLS) med hjälp 
av ett organiskt extraktionsmedel, med fotogen som lösningsmedel. För zink kommer 
DEPHA att användas och för koppar Acorga 2022. Den organiska fasen och PLS 
kommer att flöda motströms varandra i vätskeextraktionsprocessen. Efter det sista 
extraktionssteget kommer den på metaller utarmade vattenlösningen att ledas till den 14 
m3 stora förvaringstanken innan den pumpas till återupplösningsprocessen eller 
vattenreningsanläggningen. 

Den organiska fasen som lämnar det första extraktionssteget kommer att vara mättad på 
värdemetaller och tvättas med vatten, främst för att avlägsna gips, i avsedd mixer-
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settler. Den tvättade organiska fasen lagras i en 14 m3 tank innan den pumpas till 
strippsteget. I detta steg kommer den laddade organiska fasen att blandas med utarmad 
elektrolyt från zink- eller kopparelektrovinningen så att en emulsion bildas. Detta görs 
för att överföra värdemetallerna från den organiska fasen till vattenfasen. Den metallrika 
vattenfasen lagras i en 14 m3 tank av rostfritt stål innan den, via ett sandfilter, pumpas 
till den elektrolyttank som ingår i elektrovinningsprocessen. 

Var och en av de sju mixer-settler systemen består av tre sektioner med omrörare i varje 
sektion vilket möjliggör god kontakt mellan den organiska fasen och vattenfasen. 
Sektionerna är uppbyggda i serie där faserna kommer att flöda från sektion till sektion. I 
varje tank kommer det att vara möjligt att justera nivån på den organiska fasen liksom 
det kommer att vara möjligt att återföra den organiska fasen till den första sektionen för 
att på så sätt kunna variera flödesförhållande mellan organisk fas och vattenfas. 

Förluster av den organiska fasen kompenseras genom att nytt extraktions- och 
lösningsmedel tillförs. 
 
6.2.7 Elektrovinning 

Två separata kretsar för elektrovinning av koppar respektive zink är projekterad för 
produktion av metallkatoder med hög kvalité från de metallrika lösningar som erhålls i 
återupplösningsprocessen. Kopparkretsen består av 15 celler som vardera innehåller 16 
rostfria katoder och 17 Pb/Sn/Ca-anoder av kommersiell storlek. Zinkkretsen består av 
6 kommersiella celler som vardera omfattar 16 Al-katoder och 17 Pb/Ag-anoder.  

De båda kretsarna har en gemensam strömförsörjning, vilket innebär att endast en 
metall i taget kan elektrovinnas. I de fall höga halter av både zink och koppar 
förekommer i ingående material kommer den ena metallen att avlänkas som en 
hydroxidfällning som behandlas separat vid ett senare tillfälle.  

Utrustning för automatisk strippning av katoder är beaktad i investeringskalkylen. 
 
6.2.8 Kloridlakning  

En kloridlakningsprocess är projekterad där lakrester från blyinnehållande 
kopparkoncentrat kan behandlas för utvinning av bly och silver genom cementering 
med zinkmetall. I processen återvinns den zinkmetallmängd som erfordras för 
cementering av silver och bly ur den kloridhaltiga laklösningen. Det är även möjlig att 
laka lakrester från bly/zinkinnehållande stofter i processen. 

Den tvättade biolakresten, som innehåller bl.a. blysulfat, pumpas till en 1 m3 
beredningstank försedd med omrörare. I denna tank späds biolakresten ut med en 
cirkulerande kloridlösning och make-up kemikalier  bestående av natrium- och 
kalciumklorid samt saltsyra innan den pumpas till fyra kloridlakningstankar placerade i 
serie. Möjlighet finns att tillsätta kalciumhypoklorit för kontroll av redoxpotentialen. 
Temperaturen i lakprocessen kontrolleras till 80 oC genom tillförsel av ånga.  

Den lakade pulpen leds till en gummiinfodrad förtjockare. Underloppet från 
förtjockaren leds till ett bandfilter för avskiljning och tvättning av lakresten. De 
metallinnehållande lösningarna från förtjockare och filter pumpas till en 1 m3 
lagringstank. Filterkakan slurras ånyo upp med processvatten och pumpas vidare 
antingen till vattenreningsverket eller direkt till deponi. 

Den metallrika kloridlaklösningen filtreras innan den förs över till lagringstanken i 
anslutning till silvercementeringsprocessen. Från denna tank leds kloridlösningen till en 
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1 m3 tank utrustad med omrörare. Här tillsätts natriummetabisulfit för redoxkontroll 
samt saltsyra. Den laklösning som flödar från tanken blandas med zinkpulver i två 
blandningstankar kopplade i serie som har en volym av vardera 2 m3. Temperaturen i 
cementeringssteget kontrolleras till 70 oC genom tillförsel av ånga.  

Lösningen pumpas till en 1 m3 blandningstank innan den filtreras för avskiljning av 
silvercementet.  Silvercementet samlas upp i en perforerad box medan filtratet blandas 
med saltsyra i en blandningstank för blycementering. Den silverfria lösningen förs 
vidare genom två parallellkopplade roterande trommlar där lösningen tvingas i kontakt 
med zinkplåtar för utfällning av bly. Erhållet blycement samlas upp i en perforerad box.  

Den erhållna zinkrika kloridlösningen, fri från bly och silver, behandlas därefter i en 
två-stegs vätskeextraktionsprocess för återvinning av tillsatt zink. Genom 
extraktionsprocessen överförs zinkinnehållet från kloridlösningen till en 
svavelsyrabaserad elektrolyt, lämpad för efterföljande konventionell elektrovinning. 

Zinken extraheras i två steg från den metallrika laklösningen (PLS) med hjälp av två 
olika typer av organiska extraktionsmedel och fotogen som lösningsmedel. Den 
organiska fasen flödar motströms vattenlösningen i extraktionsprocessen. Den utarmade 
laklösningen, det sk. raffinatet som lämnar sista extraktionssteget återförs till 
kloridlakningskretsen. 

Den primära vätskeextraktionsprocessen (kloridsystemet) består av sju identiska mixer- 
settlers varav 4 utgör extraktionssteg, ett tvättsteg och 2 strippsteg. Som extraktions-
medel nyttjas amberlite som är en sekundär amin. 

Den laddade organiska fasen som lämnar första extraktionsteget tvättas med en 
kloridlösning. Detta sker i ett system bestående av mixer-settlers. Den tvättade 
organiska fasen lagras i en tank innan den pumpas till det första strippsteget. I detta steg 
blandas den organiska fasen med en utspädd saltsyra. Genom detta förfarande överförs 
zinkinnehållet i den organiska fasen till en vattenlösning med relativt låg kloridhalt. Den 
zinkrika vattenlösning lagras i en 1 m3 tank innan den pumpas vidare till den sekundära 
vätskeextraktionsprocessen för överföring av zinkinnehållet till en sulfatlösning som är 
fri från klorider. 

Den sekundära vätskeextraktionsprocessen består liksom den primära kretsen av sju 
identiska mixer-settlers uppsättningar, där fyra utgör extraktionssteg, ett tvättsteg och 
två strippsteg. För att extrahera zinken från den zinkkloridlösningen som erhålls från 
den primära kretsen nyttjas DEPHA som extraktionsmedel. Raffinatet som innehåller 
saltsyra återförs till lakningskretsen eller leds till vattenreningsverket för indunsting 
alternativt neutralisation. Som strippmedel används retursyra från zinkelekrovinning-
kretsen. Zinksulfatlösning leds efter filtrering till en elektrolyttank. Elektrovinning sker 
i den gemensamma zinkelektrovinningskretsen. 
 
6.2.9 Askor och stofter 

Genom anläggningens utformning kan olika alternativ att upparbeta metallinnehållande 
askor från förbränningsanläggningar och stofter från smältverk studeras. Exempelvis 
kan askor ersätta kalksten för pH kontroll i bioreaktorerna. Zinkrika stofter från skrot-
baserade stålverk kan tillföras antingen i bioreaktorerna eller nyttjas för utfällning av 
järn ur laklösningar. Stofter från kopparsmältverk kan behandlas separat genom svavel-
syralakning. Erhållen lösning, som bl.a. förutom zink innehåller tvåvärt järn och trevärd 
arsenik, kan kombineras med biolaklösning för efterföljande oxidation med luft 
alternativt en luft-svaveldioxidblandning. 



 13 

6.2.10 Reningsanläggning 

En reningsanläggning för behandling av olika processflöden ingår i demontrations-
anläggningen. Vilken behandling av aktuell procesström som kommer att ske beror på 
föroreningsinnehåll och vart flödet skall avledas eller återföras. Utrustning för 
neutralisation med kalksten eller släckt kalk finns installerad, liksom möjlighet till 
utfällning av metallsulfider genom tillsats av exempelvis grönlut. Två seriekopplade 
tankar försedda med omrörare är avsedda för detta ändamål. Från den andra 
neutralisationstanken pumpas erhållen slurry till en förtjockare. Klarfasen från 
förtjockaren avleds till en tank för återvinningsvatten. Underloppet pumpas antingen till 
deponi för kontroll föroreningsnivåer i de olika processkretsarna eller returneras till 
biolakningskretsen.  

Överskottslösning från kloridlakningsprocessen behandlas i en kristallisator bestående 
av en förångare eller neutraliseras. Bottensatsen från kristallisatorn pumpas antingen till 
lakkretsen för återvinning av kloridsalter eller till deponi via neutralisation för kontroll 
föroreningsnivå i lakkretsen. Kondensatet avleds till tanken avsedd för återvinnings-
vatten. 

I figur 1 visas ett förenklat flödesschema över processerna för zink- alternativt 
kopparutvinning integrerat med upparbetning av flygaskor och stofter från smältverk. 

I figur 2 visas ett förenklat flödesschema över kloridlakningprocessen för utvinning av 
bly och silver ur lakrester. 
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Figur 1 Förenklat flödesschema: Zink- alternativt kopparutvinning integrerat med ask- 
och stoft upparbetning  
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Figur 2 Förenklat flödesschema: Kloridlakning för utvinning av bly och silver ur 
lakrester  
 
7 Demonstrationsanläggningen och miljöaspekter 
 
En miljöeffektbeskrivning är utarbetad av J&W. Den behandlar miljöpåverkan från 
demonstrationsanläggningen. Tanken är att restprodukter normalt ska deponeras 
tillsammans med anrikningssand från Bolidens anrikningsverk. Anläggning av separata 
dammar ingår dock också i studien. Syftet med de dammarna är att i dem ska eventuella 
restprodukter som av miljöklassningsskäl inte bör blandas med anrikningssanden 
deponeras. Dessa separata dammar ger också möjlighet att studera egenskaper hos 
deponerade produkter mm. 

På projektets uppdrag har Boliden Mineral utfört en s.k. HMS-analys (Hälsa, Miljö, 
Säkerhet) av demo-anläggningen. Syftet är att klargöra vilka åtgärder som bedöms 
nödvändiga i samband med projektering och byggande av anläggningen och även senare 
i samband med drift av anläggningen för att gällande normer och direktiv ska uppfyllas. 
 
8 Forskning & Utbildning 
 
I förstudien ingår att beskriva de möjligheter som ett utvecklingscentrum för 
biohydrometallurgi innebär. 

Både grundläggande och tillämpad forskning kommer att bedrivas vid centret. 
Forskningsprofilen kommer att vara bred. Förutom studier av själva biolaknings-
processen för specifika metallkoncentrat, kommer centret att fokuseras på 
synergifördelar mellan efterbehandling av olika restprodukter och biohydro-
metallurgiska processer. Vid centret kommer också materialprovning och 
korrosionstester för hydrometallurgi att ske i samverkan mellan industri och högskolor.  

Även kvalificerad processteknisk utbildning i anslutning till centret ingår i planerna och 
utreds för närvarande. 
  



EKONOMISK POTENTIAL BIOHYDROMETALLURGI - "CASE STUDY"

Koncentratspecifikation Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Stoft från kopparsmältverk Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4
Zn: % 47 8,8 8,8 Zn-halt % - - - 15
Cu % - 28,5 0,44 0,44 Pb-halt % - - - 43
Fe: % 11 28,8 31,48 31,48 Zinkutbyte (lakning) % - - - 98
S: % 35 33,4 37 37 Pb-utbyte (lakning) % - - - 0
As: % 0,2 3,78 3,78 Kapacitet t stoft/år - - - 10 000
Au g/t - 9,6 2,84 2,84 Utvunnen mängd zink t/år - - - 1 471
Ag g/t - 196 178 178 Utvunnen mängd bly t/år - - - 0
Hg g/t 395 Antagen alternativ deponikostnad SEK/t - - - 2 000

 'Behandlingslön' zinkstoft kSEK/år - - - 20 000
Produktionsnivå, koncentrat
Malmproduktion kt/år 4 000 18 000 300 300 Total metallproduktion
Koncentratproduktion kt/år 213 215 107 107 Total betalbar zinkproduktion t/år 98 047 0 9 281 18 496
Drifttid timmar/år 8 150 8 150 8 150 8 150 Total betalbar kopparproduktion t/år 0 60 000 339 339
Zinkutbyte (lakning) % 98 - 98 98 Guldproduktion kg/år 0 2 021 274 274
Kopparutbyte % - 98 90 90 Silverproduktion kg/år 0 36 379 12 681 12 681
Guldutbyte (lakning) % - 98 90 90
Silverutbyte (lakning) % - 86 66,5 67 Noteringar
Zinkproduktion (betalbar) t/år 98 047 - 9 281 9 281 Zinkpris US$/t 900 900 900 900
Kopparproduktion (betalbar) t/år 60 000 424 424 Kopparpris US$/t 1700 1700 1700 1700
Guldproduktion kg/år - 2 021 274 274 Guldpris US$/troz 270 270 270 270
Silverproduktion kg/år - 36 379 12 681 12 681 Silverpris US$/troz 4,4 4,4 4,4 4,4

Dollarpris SEK/US$ 10,3 10,3 10,3 10,3
Flygaska
Antagen sammansättning Netto intäkter
Al % - - - 4,2 Från koncentrat, kommersiella villkor SEK/ton koncentrat 1 494 4 114 0 0
Ca % - - - 12 Från koncentrat, bioteknisk utvinning SEK/ton koncentrat 2 838 5 057 45 45
Na % - - - 4,3 Från ask och stoftbehandling SEK/ton koncentrat 0 0 0 917
K % - - - 4 Överskott exklusive avskrivningar SEK/ton koncentrat 1 344 943 45 961
Mg % - - - 1,7 kSEK/år 286 145 202 614 4 770 102 983
Zn % - - - 0,86
Cu % - - - Total Investering kSEK 962 893 693 164 354 252 457 408
Uppskattade kalkekvivalenter kg CaO/t - - - 170

kg CaCO3/t - - - 303 Nuvärdeskalkyl
Konstruktionstid år 2 1,5 2 2

Uppskattad kapacitet t aska/år - - - 10 854 Produktionstid år 10 14,5 10 10
Utvunnen mängd zink ur aska, antagen t/år - - - 94 Kalkylränta % 10 10 10 10
Antagen alternativ deponikostnad SEK/t - - - 2 000 Nuvärde kSEK 616 322 693 164 -311 503 138 641
 'Behandlingslön' flygaska kSEK/år - - - 21 708 Internränta % 22 24 - 16

Zinkstoft från järnverk
Zn-halt: % - - - 30
Zinkutbyte (lakning) % - - - 85
Kapacitet t stoft/år - - - 30 000
Utvunnen mängd zink t/år - - - 7 650
Antagen alternativ deponikostnad SEK/t - - - 500
 'Behandlingslön' zinkstoft kSEK/år - - - 15 000

Fall 1: Zinkkoncentrat
Fall 2: Kopparkoncentrat
Fall 3: Bulkkoncentrat
Fall 4: Bulkkoncentrat + askor + stofter
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