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GreenIron H2 AB har tecknat ett avtal med SECO/WARWICK Group, global 

tillverkare av värmebehandlingsutrustning. Samarbetet handlar om 

serietillverkning och leverans av reduktionsugnar, för fossilfri produktion av 

olika metaller, utvunna från malm, restprodukter och avfall.  

Målsättningen med denna helt nya och unika serie av reduktionsugnar, baserad på 

teknik från GreenIron, är att skapa energi- och resurseffektiva affärsmodeller, som ett 

svar på det akuta behovet av att minska världens CO₂-utsläpp. Förutom att teknologin 

bidrar till att minska koldioxidutsläppen, sänks också kostnaderna avsevärt för 

återvinning restprodukter och och avfall.  

Vi är mycket glada över att få samarbeta med SECO/WARWICK under den spännande 

resan mot en mer energi- och resurseffektiv industri. Vårt partnerskap står på en stark 

grund, både för snabb tillväxt och en positiv inverkan på utsläpp och klimatförändringar. 

GreenIron har höga ambitioner när det gäller CO₂-minskningar, redan från leveransen 

av den första ugnen från SECO/WARWICK under 2023, säger Edward Murray, vd för 

GreenIron. 

Det är också en möjlighet för SECO/WARWICK, eftersom vi tillsammans med GreenIron, 

skapar en ny produktionslinje för tillverkning av ugnarna. Det här är första gången vi 

inleder ett nära samarbete med en extern partner, byggd på en teknik som kommer 

utifrån. Vår uppgift i projektet är att konstruera effektiva lösningar och leverera dem i 

tid, säger Sławomir Woźniak, VD för SECO/WARWICK Group. 

Produktionsserien av reduktionsugnar är en unik teknologi globalt  

GreenIron har en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera 

metalloxider till rena metaller. Den banbrytande teknologin är helt vätgasbaserad med 

vatten som enda restprodukt. Processen lämpar sig för utvinning av metaller, från såväl 

malm som restprodukter och avfall. En GreenIron-ugn förväntas minska 

koldioxidutsläppen med cirka 56 000 ton per år. Inom både gruv- och stålindustrin 

bildas det mängder av biflöden som idag betraktas som restprodukter och avfall. Med 

GreenIrons unika teknologi är det fullt möjligt att återvinna dessa biflöden till järn- och 

metallråvaror. GreenIron avser att etablera sin första pilotanläggning under 2023. 
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För ytterligare information kontakta:  

GreenIron, VD, Edward Murray, mobil: +46 70 980 50 46.  

E-post: edward.murray@greeniron.se  

SECO/WARWICK GROUP, marknadsdirektör, Katarzyna Sawka, tel.: +48 512 811 648. 

E-post: Katarzyna.Sawka@secowarwick.com  

Om GreenIron  

GreenIron H2 AB är ett svenskt, privat aktiebolag med en patenterad och beprövad, 

energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Processen lämpar 

sig för utvinning av metaller från malm, restprodukter och avfall. Tekniken är 

vätgasbaserad och således blir den enda restprodukten vatten. GreenIrons process kan i 

anslutning till stålverk fossilfritt konvertera restprodukter, t ex glödskal, till användbara 

järn- och metallråvaror. Inom gruvindustrin finns också restprodukter och biflöden, som 

på samma sätt kan konverteras fossilfritt, till råvaror för smältning direkt i stålverk. 

GreenIron har ett starkt CO2-minimerande fokus och strävar efter att forma cirkulära 

affärscykler och ökad resurseffektivitet. För mer information: email till 

info@greeniron.se eller +46-8-55 66 60 60. 

GreenIron: Less mining. More Circularity. 

greeniron.se  

 

Om SECO/WARWICK  

SECO/WARWICK är marknadsledare när det gäller innovativa lösningar för 

värmebehandling av metaller. SECO/WARWICK Group har nio dotterbolag utspridda på 

tre kontinenter och kunder i 70 olika länder. Företaget erbjuder standard- eller 

skräddarsydd värmebehandlingsutrustning och teknik till ledande företag inom följande 

industrier: fordon, flyg, elektronik, verktyg, medicin och återvinning. Dessutom inom 

kärnkraft, vind, olja, gas och solenergi samt vid tillverkning av stål, titan och aluminium.  

SECO/WARWICK: Invention Meets Reliability.  

secowarwick.com 
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