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• Kiertotalous ei yksin voi olla ratkaisu päästöjen vähentämiselle tulevaisuudessa
• Tarvitsemme malmista tehtyä terästä myös tulevaisuudessa. Teräs on maailman

tärkein konepaja- ja rakennusmateriaali. Teräksen avulla elintasoa voidaan korottaa
koko maailmassa

Haaste teollisuudelle
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HYBRIT-hanke (Hydrogen Breakthrough Ironmaking
Technology)

Tausta

► Vaikka SSAB onkin maailman hiilidioksiditehokkain
teräsyhtiö, päästöt ovat silti 10 % Ruotsin ja 7 % Suomen
kokonaishiilidioksidipäästöistä.

► Ruotsissa on jo runsaasti fossiilivapaan sähkön
ylituotantoa. Sekä Suomessa että Ruotsissa on hyvät
mahdollisuudet tuotannon lisäämiseen.

► Ruotsissa ja Suomessa on huippuluokan asiantuntemusta
tutkimus- ja kehitystyössä.

3 milj. tonnia

2 milj. tonnia

4 milj. tonnia

SSAB:n masuunien hiilidioksidipäästöt
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Perinteisen ja HYBRIT-teknologian erot
MASUUNI HYBRIT – SSAB:n, Vattenfallin ja LKAB:n yhteisyritys

TUOTANTOINTENSITEETTI RAAKATERÄSTONNIA KOHDEN

1 600
kg

hiilidioksidia

5 510
kWh hiiltä

235
kWh

sähköä

25
kg

hiilidioksidia

560
kWh

biopolttoai
netta

3 488
kWh

sähköä

81
kWh öljyä

42
kWh

grafiittia

2 000
kg

hiilidioksidia

Maailmanlaajuinen keskiarvo SSAB HYBRIT

TUOTANTOINTENSITEETTI RAAKATERÄSTONNIA KOHDEN
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2016
Toteutettavuutta
koskeva
ennakkotutkimus
Ruotsin energiaviraston
tukemana

4-vuotinen tutkimus- ja
kehitysprojekti Ruotsin
energiaviraston
tukemana

2017
SSAB:n, LKAB:n ja
Vattenfallin yhteisyritys

Suunnitelma fossiilivapaaseen terästuotantoon
siirtymisestä
Muutosta voidaan nopeuttaa asiakaskysynnän mukaan

2045

SSAB yrityksenä
fossiilivapaa

Toteutettavuutta koskeva
ennakkotutkimus

Kaupallisen mittakaavan
tuotantolaitoskokeet ja
teknologiamuutokset

Toteutettavuustutkimus
Pilottilaitoskokeilut

2016–2017 2018–2024 2025–2040
Helmikuu 2018
Päätös pilottivaiheesta

2019–2021
Fossiilittomat pellettikokeilut

2020–2024
Vetypohjaiset pelkistys- ja
sulatuskokeilut

2021/22–2024
Vetyvarasto

2025
Oxelösundin masuunin (BF)
tilalle valokaariuuni (EAF)

2025
HYBRIT-demonstraatiolaitos

2026
SSAB:n fossiiliton teräs
markkinoille

2030–2040
Raahen ja Luulajan
masuunien (BF) tilalle
valokaariuunit (EAF)

BF = blast furnace, EAF = electric arc furnace
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 Muutoskustannukset ovat
korkeat

 Tuotantokustannukset ovat
kohtuulliset

 Kustannukset
loppukäyttäjälle ovat
rajalliset

8

Arvioidut tuotantokustannukset (2017)

+ 20-30%
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Fossiilivapaa teräksen valmistus Raahessa

9/7/20209

Raahen tehtaan muuttaminen fossiilivapaaksi on
vaiheittainen prosessi, jossa:

► Koksaamo ja masuunit suljetaan
► Konverttereissa tapahtuva teräksen valmistus

korvataan sähköön perustuvilla valokaariuuneilla

► Oma voimalaitos suljetaan, sähkön kulutus
kasvaa

► Raakarauta korvataan vetypelkistetyllä
rautasienellä

► Kierrätysteräksen käyttö lisääntyy

► Jatkojalostuksessa polttoaineena
käytettävät prosessikaasut täytyy korvata
sähköistämällä ja siirtymällä
hiilineutraaleihin polttoaineisiin
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►Keskeisimpiä ratkottavia
kysymyksiä:
− Vedyn valmistus ja varastointi
− Hiilidioksidivapaan sähkön

saatavuus, ml siirtoyhteydet
− Uudet materiaali- ja energiavirrat
− Tuotteet

Fossiilivapaa teräksen valmistus Raahessa
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Polttoaineisiin liittyvät päästöt – Bio4HYBRIT
• Vetyyn perustuva pelkistys vähentää

teräksenvalmistuksen CO2-päästöja noin 90%, loput

syntyvät pääosin erilaisista polttoaineista

• Bio4HYBRIT on meneillään oleva hanke, jossa

yhdessä alalla toimivien suomalaisten yritysten,

yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa selvitetään

vaihtoehtoisia polttoaineita korvaamaan fossiilisia.

• Selvityksessä on otetaan huomioon teknis-

taloudellisten seikkojen lisäksi eri vaihtoehtojen

kestävyyskriteerit, kuten vaikutus hiilinieluihin ja

luonnon monimuotoisuuteen.
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Ensimmäinen fossiilivapaissa
teräksissä

• Tuomme fossiilivapaan teräksen ensimmäisenä markkinoille
• Tarjoamme asiakkaille ensimmäisenä fossiilivapaan arvoketjun

Tarvitsemme:
• Paljon hinnaltaan kilpailukykyistö hiilidioksidivapaata

sähköä
• Mahdollisimman nopeita hallinnollisia prosesseja, kuten

luvitus ja kaavoitus
• Rahoitusinstrumentteja, joilla voidaan tukea

investointeja vähähiilisiin teknologioihin
• Markkinamekanismeja, joilla voidaan auttaa vähähiilisä

tuotteita markkinoille
• Vahvaa, eri sektoreiden toimijoiden välistä yhteistyötä
• Maailmanluokan T&K&I  osaamista
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Vetypelkistyskoelaitoksen
avajaiset olivat 31.8.2020.

Ensimmäiset tuotteet
tuodaan

markkinoille vuonna 2026.
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