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MinBaS projekt nr 3,2 Högren grafit 
Woxna Graphite AB 
 
Sammanfattning 
Woxna Graphite AB innehar brytningsrättigheterna för fyra olika mineraliseringar av naturlig, 
kristallin grafit kring Edsbyn i Ovanåkers kommun, Hälsingland. Sammanlagt beräknas fyndigheterna 
innehålla minst 7 miljoner ton grafitmineralisering. Företaget förvärvade fyndigheterna  år 1993 och 
produktion har pågått 1997 - 2001. Den svåra konkurrensen från framförallt Kina och de relativt 
lågvärdiga produkter som Woxna Graphite tidigare kunde tillverka, innebar att själva gruvdriften lades 
i malpåse år 2001. Ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete inleddes med avsikt att kunna 
producera högren grafit med applikationer inom olika högprissegment. Med högre renhet finns 
applikationer i batterier, inom elektronik samt för tillverkning av bränsleceller för generering av 
elenergi. För dessa tillämpningar krävs ofta en renhet på minst 99 % C. Prisbilden för högren grafit är 
mycket gynnsam och kan vara 10 till 50 gånger högre än för ”normal” grafit. 
 
Målsättningen i detta projekt har varit att utveckla en ny processmodell för att tillverka högren grafit 
på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt och att ta fram högrena grafitprodukter för nya 
applikationer, för att därigenom kunna få en utökad kundkrets för Woxna Graphite AB och öka 
möjligheterna att vidareutveckla landets enda grafitproduktion.  
 
I samarbete med Minpro AB hade inledningsvis utvecklats en process för tillverkning av högren grafit 
från en lågvärdig, finkornig grafitprodukt med cirka 85 % kolhalt. Processen bygger på en 
kombination av termisk och kemisk behandling. Resultaten visade att kolhalter upp till 99,6 % C 
kunde uppnås. Ett problem med att använda lågvärdig grafit som utgångsråvara var den höga 
kemikalieförbrukningen. Woxna Graphite fick under 2004 miljötillstånd att bygga och driva en fabrik 
för högren grafit vid Kringelgruvan. Miljööverdomstolen fastställde dock lägre riktvärden för utsläpp 
av t. ex. klorider och nitrater än vad företaget ansökt om. Att minska förbrukningen av syror blev 
därför en nödvändighet.  
 
I samarbete med en ny partner Timcal G&C Ltd har inom ramen för detta projekt studerats olika typer 
av lakningsprocesser. Laboratorietester har genomförts i Schweiz och i Kanada samt malningsförsök i 
fullskala i Woxna Graphites anläggning.  
 
Resultaten visar att det är ekonomiskt och miljömässigt bättre att först höja kolhalten hos grafiten med 
mekaniska malningsmetoder innan kemisk behandling sätts in. Fullskaleförsök med finkornig grafit 
vid Kringelgruvan liksom försök i laboratorieskala i Kanada visade att det går att uppnå en ökning i 
kolhalt till uppemot 98% C genom ommalning och efterföljande tvättning-separation. I laksteget 
framställs en slutprodukt med drygt 99%C. Med denna processkombination har det varit möjligt att 
spara 2/3 av den syra som enligt det ursprungliga flytschemat krävdes för att kemiskt rena 
utgångsprodukten. Den högrena grafiten uppfyller kvalitetskraven för att användas i t.ex. 
mobilbatterier, vissa specialfärger och i bränsleceller. Marknadsutvecklingen fortsätter genom 
deltagande i ett Mistra-stött projekt rörande utveckling av bränsleceller.  
 
Resultaten från forskningsprogrammet MinBaS har inneburit ett stort steg mot att kunna fatta beslut 
om att investera i en anläggning för att producera högren grafit. Dels har kostnaden i form av 
kemikalier för att framställa ett ton högren grafit kunnat reduceras väsentligt och dels har processen 
kunnat göras miljövänligare vilket varit en förutsättning för tillståndet att bedriva verksamheten. 
Kostnaden för att bygga en lakningsfabrik har beräknats till cirka 60 mkr och samarbetsavtalet med 
Timcal G & C Ltd tillförsäkrar projektet en medfinansiering om och när ett beslut att starta tas.  
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2. Bakgrund 
Woxna Graphite AB innehar brytningsrättigheterna för 4 olika mineraliseringar av naturlig, 
kristallin grafit kring Edsbyn i Ovanåkers kommun, Hälsingland. Dessa utgörs av utmålet 
Kringelgruvan och bearbetningskoncessionerna Gropabo, Mattsmyra och Månsberg. 
Sammanlagt beräknas fyndigheterna innehålla minst 7 miljoner ton grafitmineralisering 
möjlig att bryta i dagbrott ned till cirka 50 meters djup. Det är känt att mineraliseringarna 
fortsätter mot djupet och ett borrhål genomtvärar på över 500 meters djup. Detta gör att de 
hälsingska grafitfyndigheterna kan anses vara av världsklass och brytning kan vara möjlig i 
hundratalet år. 
 
Fyndigheterna hittades ursprungligen av Nämnden för Statens Gruvegendomar, NSG, och 
förvärvades 1993 av Woxna Graphite. Under 1996 påbörjades byggandet av ett 
anrikningsverk för att producera fjällig grafit. I början på 1997 skedde de första leveranserna 
till kunder i Europa. Under 1998-1999 byggdes anläggningen ut för att öka 
produktionskapaciteten. Huvudsakliga kunder var i början tillverkare av eldfasta produkter 
men kraftig konkurrens från Kina gjorde att det inte gick att uppnå lönsamhet. Ett beslut om 
att satsa på mera högvärdiga grafitprodukter togs i början på 2000-talet och i avvaktan på 
resultat från nödvändiga forsknings- och utvecklingsarbeten lades gruvdriften i vänteläge. 
Under tiden har viss produktion och försäljning skett från lager.  
 

 
 
Anrikningsverket vid Kringelgruvan i Hälsingland. 
 
3. Målsättning 
Målsättningen har varit att ta fram högrena grafitprodukter för nya applikationer samt att få en 
utökad kundkrets för Woxna Graphite AB och därigenom öka möjligheterna att 
vidareutveckla landets enda grafitproduktion. Arbetet har koncentrerats på att ta fram en 
processmodell för att tillverka högren grafit på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.  
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4. Användningsområden för högren grafit 
Naturlig kristallin grafit används huvudsakligen i eldfasta produkter som tegel för stålugnar 
och inom gjuteriindustrin. Denna grafit håller normalt en kolhalt på mellan 85 och 95 % C. 
Andra viktiga användningsområden är som smörjmedel, i blyertspennor samt i elektriskt 
ledande färger och plaster. Med högre renhet finns applikationer i batterier, inom elektronik 
samt för tillverkning av bränsleceller för generering av elenergi. För dessa tillämpningar krävs 
ofta en renhet på minst 99 % C. 
 
Prisbilden för högren grafit är mycket gynnsam och kan vara 10 till 50 gånger högre än för 
”normal” grafit. 
 
5. Utförda försök 
 
5:1 Utförda försök i Sverige 
Woxna Graphite har tillsammans med MINPRO AB testat fram en process för tillverkning av 
högren grafit från en lågvärdig, finkornig grafitprodukt med cirka 85 % kolhalt. Processen 
bygger på en kombination av termisk och kemisk behandling. I den termiska processen 
användes natriumhydroxid och i den efterföljande kemiska processen olika typer av syror. 
Resultaten visade på kolhalter upp till 99,6 % C. Ett problem med att använda lågvärdig grafit 
som utgångsråvara var den höga kemikalieförbrukningen.  
 

 
 
Principiellt process-schema för framställning av högren grafit. 
 
Woxna Graphite fick under 2004 miljötillstånd att bygga och driva en fabrik för högren grafit 
vid Kringelgruvan. Miljööverdomstolen fastställde dock lägre riktvärden för utsläpp av t. ex. 
klorider och nitrater än vad företaget ansökt om. Att minska förbrukningen av syror blev 
därför en nödvändighet.  
 
5:2 Utförda försök av Timcal Graphite & Carbon Ltd 
Olika typer av lakningsprocesser har studerats. Först genomfördes ett 40-tal laboratorietester 
för att prova användningen av olika syror. Testerna har huvudsakligen utförts av Timcal 
Graphite & Carbon Ltd vid deras laboratoriecenter i Schweiz. Dessa avrapporterades under 
första kvartalet 2004. Därefter har arbetet fortsatt med ytterligare tester i Kanada och 
malningsförsök i fullskala hos Woxna Graphite.  
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På basis av resultaten från laboratorieskala har det varit möjligt att starta en serie av 
experiment för att designa en anläggning med kapacitet att producera 500 kg/timme med 
kolhalt på 99 %. Den framtagna utrustningen består av en kemisk reaktor med 3 timmars 
uppehållstid kombinerad med ett ”vacum bandfilter” för att separera grafit och använd syra. 
En recirkulation och destillationsenhet har designats för att återvinna och recirkulera syra. 
Med denna kombination har det varit möjligt att spara 2/3 av den syra som går åt för att 
kemiskt rena den högvärdiga grafiten. Resultaten visar att det med ett utgångsmaterial på 98 
% C går att komma upp i 99,2 % C. I Kanada har försök utförts med en egentillverkad 
”kulkvarn” där mekanisk rening lyckats höja kolhalten till 99 % och där efterföljande lakning 
med syra resulterat i 99,6-99,7 % C. 
 
5:3 Fullskaletest av malning vid Kringelgruvan 
Försöken utförda av Timcal har visat att det blir avsevärt bättre ekonomi och mindre 
miljöpåverkan genom att starta med högre kolhalt hos grafiten. För att testa detta 
genomfördes sommaren 2004 fullskaleförsök med ommalning av finkornig, lågvärdig grafit 
vid Kringelgruvan. För detta användes en 4 meter lång rörkvarn med cirka 5 cm stora 
flintbollar som malmedia. Därefter floterades grafiten med efterföljande tvättning. Resultaten 
visade på en ökning från 85 % C till 92 % C. 
 
Försök med s.k. sandmalning eller ”attrition milling” utförda av Harbison Walker i Kanada 
har visat att sandmalning av grovkornig grafit med utgångshalt på 93 % C kunde höja halten 
till 98 % C. Då används en finkornig sand som malmedia. Liknande försök med utrustning 
från Metso Minerals har utförts i England med liknande positiva resultat.  
 
6. Resultat 
Resultaten från försöken att producera högren grafit visar att det går att komma upp i över 
99,5 % kolhalt. Det har också visat sig att det är ekonomiskt och miljömässigt bättre att först 
höja kolhalten hos grafiten med mekaniska malningsmetoder innan kemisk behandling sätts 
in. Den högrena grafiten uppfyller kvalitetskraven för att användas i t.ex. mobilbatterier, vissa 
specialfärger och i bränsleceller. 
 
7. Ekonomisk betydelse för Woxna Graphite 
Den svåra konkurrensen från framförallt Kina och de relativt lågvärdiga produkter som 
Woxna Graphite tidigare kunde tillverka, innebar att själva gruvdriften lades i malpåse år 
2001. Ett intensivt forsknings och utvecklingsarbete inleddes med avsikt att kunna producera 
högren grafit med applikationer inom olika högprissegment.  
 
Resultaten från forskningsprogrammet MinBaS har inneburit ett stort steg mot att kunna fatta 
beslut om att investera i en anläggning för att producera högren grafit. Dels har kostnaden i 
form av kemikalier för att framställa ett ton högren grafit kunnat reduceras väsentligt och dels 
har processen kunnat göras miljövänligare vilket varit en förutsättning för att tillståndet att 
bedriva verksamheten. 
 
Kostnaden för att bygga en lakningsfabrik har av Boliden Contech AB beräknats till cirka 60 
mkr och samarbetsavtalet med Timcal Graphite & Carbon tillförsäkrar projektet en 
finansiering om 20 mkr om och när ett beslut att starta tas.  
 
Genom deltagande i andra FoU-projekt har Woxna Graphite ökat sin kompetens och 
kunnande om högren grafit. Speciellt kan nämnas ett MISTRA-projekt om bränsleceller för 
fordonsindustrin. Tillsammans med t. ex. Volvo Technology, Outukumpu Stainless, Morphic 
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Technologies och flera tekniska högskolor har grafit från Woxna/Timcal använts för 
tillverkning av bränsleceller. Flera prototyper av bränsleceller finns nu under testkörning. 
Marknadsgenombrottet för bränslecellsteknologin är av stor betydelse för när en produktion i 
Woxna skall startas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bränslecellsprototyp framtagen inom MISTRAS Bränslecellsprogram. Principen är att vätgas och vanlig luft 
genom en elektrokemisk reaktion reagerar och bildar elektricitet, värme och avgaserna utgörs av ren vattenånga. 
Grafit används i de bipolära plattorna där gaser och elektricitet skall passera samt i elektroderna där platina 
hjälper till som katalysator. 
 
8. Ekonomisk slutredovisning 
Projektets budget låg på 950 000 kr och MinBas har beviljat ett bidrag om maximalt 475 000 
kr. Projektets totala kostnader slutade på 1 079 071 kr. 
 
Löner, lönebikostnader, konsulter (Timcal) 943 200
Utrustning, maskintid 84 000
Analyser 13 600
Resekostnader 29 998
Övriga kostnader 8 283
Totalt 1 079 071

   
 
Uppsala april 2005-04-26  
Woxna Graphite AB 
Paul Hammergren 
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