
Appendix till pressmeddelande den 12 december, 2022 
 
Detaljerad sammanfattning av den metallurgiska studien i Corcel 
 
Den metallurgiska studien genomfördes på 3 samlingsprover från laboratorietester från de 
kemiska analyserna av borrhålsprover som genomfördes 2021 inom Corcelprojektet. För att 
tillverka samlingsprover togs restmaterial från 4 prover från samma borrhål med liknande vikt 
och kvalitet, vilka delades två gånger för att erhålla ett homogent prov. 
 
Följande tabell visar sammansättningen av proverna inför de metallurgiska testerna: 
 
 

 
Tabell 1. Provens sammansättning för metallurgiska tester. 

Den första fasen av den metallurgiska studien som genomfördes i laboratoriet bestod av en 
analytisk studie av de inskickade proverna och deras granulometriska uppbyggnad. 

Den analytiska studien inkluderade, förutom analysen av huvudmetallerna i proverna med 
masspektrometri (ICP-OES), en bestämning av svavelhalter i proverna med hjälp av LECO 
CS744 elementanalys. På så sätt bestämdes andelen sulfider i proverna, vilket är hur metalliska 
mineraler vanligtvis presenteras (särskilt de som kan koncentreras med flotationsteknik). 

Den granulometriska studien av proverna utfördes genom våtsiktning efter sekundär 
konkrossning. På detta sätt bestämdes för varje prov p80 (siktstorlek som tillåter 80% av 
materialet att passera). 

Följande tabell visar resultaten av den analytiska studien och granulometrisk bilden av varje prov. 
  

 

SAMPLE HOLE HOLE SAMPLE WEIGHT (g) Ni (ppm) ME-
MS61

SAMPLE 
WEIGHT

SAMPLE WEIGHTED 
AVERAGE GRADE (ppm)

2170010 7620 3350
2170013 7050 3660
2170014 7200 3680
2170028 7157 3590
2170039 7765 2280
2170040 7546 2260
2170047 7802 2410
2170067 7826 2430
2180046 7313 5690
2180048 7303 8340
2180049 7013 7480
2180040 7643 3450

COR007 6084 3566

COR22MIN002 
(LOW GRADE)

COR22MIN003 
(HIGH GRADE)

COR007

COR008

7428 2346

61956158

COR22MIN001 
(MEDIUM GRADE)



 

 

 

 

 

Tabell 2. Analytisk studie av prover. 

Som ett försteg till flotationstesterna gjordes malningskurvor för varje prov, med malning under 
15, 30 och 60 minuter samt bestämning av p80 för varje test. 

 

 

 

 

 

Tabell 3. p80 (µm) med prov och malningstid. 

Eftersom syftet med den metallurgiska studien var att bestämma flotationsprestandan, beslutades 
att ställa in typen av reagens och dosering till typiska värden som används vid nickel- och 
kopparsulfidflotation samt att studera partikelstorleken som en variabel. Flotationstester utfördes 
för varje prov med användning av p80 som erhållits för 30 och 60 minuters malningstider. 

Under dessa förhållanden utfördes kinetiska flotationstester i en 2,2-liters cell av Denver-typ, 
med naturlig lufttillförsel och justering av mängden skum enligt rekommendationer från 
metallurgen. 
 
I en första fas genomfördes 2 kinetiska flotationstester för varje prov med en total effektiv tid 
på 5 minuter med utvinning av 4 koncentrat i varje test (30", 30", 60" och 180"), vilka 
analyserades tillsammans med återstoden av varje test genom masspektrometri (ICP-OES). 
 
Följande tabell sammanfattar resultaten av de utförda flotationstesterna.  

SAMPLE 0 minutes 15 minutes 30 minutes 60 minutes

COR22MIN001 1223,80 169,50 98,20 80,60

COR22MIN002 1086,90 198,50 85,90 71,40

COR22MIN003 1073,60 124,00 68,20 50,10

p80 (µm)

SAMPLE Ni (mg/Kg)         
ICP-OES

S (%) SO4 (%) S2-(%) p80 (mm)

COR22MIN001 3422,35 0,65 0,48 0,17 1,22

COR22MIN002 2240,28 0,25 0,25 0,00 1,09

COR22MIN003 5753,96 1,10 0,74 0,37 1,07



 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Första flotationstestresultaten. 

På låg- och höggradiga prover (COR22MIN002 och COR22MIN003) utfördes ytterligare 
flotationstester där aktiveringskoncentrationen fördubblades med ett slutsteg (300") där samma 
reagens tillsattes som i det första skedet. 

 

 

 

 

Tabell 5. Ytterligare flotationstestresultat. 

Slutligen utfördes ett surt lakningstest på återstoden från Corcel 05-flotationstestet där 10 % 
H2SO4 användes som lakningsmedel med en densitet av 30 % vikt vid rumstemperatur. 
 
Detta test visade att extraktionsnivån för Ni är 20 % av den Ni som finns i flotationsresten, vilket 
är ett relativt lågt värde. När det gäller Cu (även om det låg utanför studiens ram) fann man att 
det är mer mobiliserat än Ni och utfallet är mer än dubbelt så stort som Ni (cirka 45%). 
  

SAMPLE FLOTATION TEST P80 (µm) Ni RECOVERY 
(%)

Ni (mg/kg)             
ICP-OS

CORCEL 01 98,20 58,36 7206

CORCEL 02 80,60 52,16 11041

CORCEL 03 85,90 50,73 3111

CORCEL 04 71,40 55,49 3651

CORCEL 05 68,20 74,10 17251

CORCEL 06 50,10 72,57 18422

COR22MIN001

COR22MIN002 

COR22MIN003

GLOBAL CONCENTRATE

SAMPLE FLOTATION TEST P80 (µm)
Ni RECOVERY 

(%)
Ni (mg/kg)             

ICP-OS

COR22MIN002 CORCEL 07 71,40 44,59 4660

COR22MIN003 CORCEL 08 50,10 78,68 12796

GLOBAL CONCENTRATE



 

Slutsatser 

Flera flotationstester har utförts på 3 prover med olika Ni-halter (medel, låg och hög kvalitet), 
vilka visat att Ni-innehållet är utvinningsbart med konventionell flotationsteknik, positiva 
resultat med en genomsnittlig utvinning över 50 % i alla försök. 

Resultaten som erhölls i flotationstesterna indikerar att ju högre kvalitet materialet är, desto högre 
blir utvinningsprocent för Ni. Det högvärdiga provet är det med bäst prestanda, med en utvinning 
på 75 % Ni med 25 % massa, vilket innebär en koncentration x3 i flotationen, medan i det 
medelhöga mineraliserade provet utvanns 55 % av Ni med en massa på 27 % (vilket innebär en 
effektiv koncentration x2). 

Ni-halten i flotationsresterna är mycket stabil (i storleksordning 0,19 %) oavsett grad. Detta kan 
bero på att det förekommer i fina partiklar som ännu inte har frigjorts (en lösning skulle vara mer 
intensiv malning). Denna förklaring bekräftas av laktestet där endast en del av det Ni som fanns 
i flotationsresten kunde mobiliseras. 

I praktiskt taget alla fall indikerar flotationskinetiken att materialet går att bearbeta med flotation 
och därför kan den procentuella utvinningen av Ni ökas genom att optimera flotationen med ökad 
reagensdoseringen eller alternativt genom sekventiell dosering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kinetikkurvor för Corcel 08 flotationstest. 

 

  



 

I det genomförda laktestet observerades att mobiliseringen av koppar (45 %) är mycket högre än 
nickel (22 %). Detta resultat indikerar också att flotationen fortfarande kan optimeras 
(kollektordosering, flotationstider och till och med mineralfrigörning), vilket skulle öka 
utvinningsprocenten av Ni. 

Även om det inte var syftet med denna studie, visade flotationstesterna att också Cu-innehållet 
är utvinningsbart med flotationstekniken, med värden liknande de för Ni i alla utförda tester 
(vilket fördubblades i laktestet). 

Inom Corcel-projektet har det upprättats en teknisk rapport i enlighet med National Instrument 
43-101"Standards of Disclosure for Mineral Projects" (NI 43-101) där mineraltillgångar har 
utvärderats (i området där 2021 års borrkampanj genomfördes) omfattande 5 595 580 ton @ 0,23 
% Ni (med en Ni-kvalitet på 0,16 %). Baserat på denna resursutvärdering och beträffande en Ni-
utvinning på 50 %, så finns det 6 435 ton Ni-koncentrat (1) i det område av Corcelprojektet som 
utvärderats. 

Med ett pris för Ni-koncentrat på 17 698 euro/ton (2) uppgår bruttovärdet av de nickelresurser 
som hittills utvärderats i Corcel-projektet till 113 889 847 euro. 

Denna uppskattning är mycket konservativ och kan öka avsevärt, eftersom: 

• Som framgår av den tekniska rapporten upprättad i enlighet med NI 43-101, är det avgränsade 
resursområdet öppet och har en stor potential att kunna identifiera ytterligare Ni-resurser. 
 

• Även om flotationstestresultaten är positiva (över 70 % i högkvalitativt material), kan 
flotationen fortfarande optimeras genom att öka utvinningsprocenten av Ni (särskilt i medel- 
och höggradigt material). 

(1) 5 595 580 ton mineraler x 0,23 (ton Ni/100 ton mineraler) x 50 ton Ni-koncentrat / 100  ton 
Ni) = 6 435 ton Ni-koncentrat. 
 
(2) Priset beräknas med hjälp av följande parametrar: 

• Priset på Ni på LME (London Metal Exchange) den 9 december 2022: 31 050 
dollar/ton. 

• Växelkurs USD den 9 december 2022: 0,95 €/USD. 
• En 40-procentig rabatt från det angivna priset tillämpas för straffavgifter och 

andra avgifter. 
 

Uträkning av priset: 31 050 USD/ton x 0,95 €/USD x 0,60 = 17 698 €/t Ni-koncentrat. 
 
Om Eurobattery Minerals 
Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) 
och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna 
batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att 
leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld. 
Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och 
Twitter. 
 



 

Kontakt Eurobattery Minerals AB: 
Roberto García Martínez – VD 
E-post: info@eurobatteryminerals.com 
 
Kontakt Investor Relations: 
Sara Pinto 
Telefon: +49 (0) 89-1250903-35 
E-post: ir@eurobatteryminerals.com 
 
Mentor: 
Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB:  
Telefon+46 (0) 86 042 255 
E-post: info@augment.se. 
 


