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Sammanfattning 
Denna rapport utgör slutredovisning av en förstudie. Syftet har varit att närmare studera 

förutsättningarna för att kunna genomföra utvärdering av Sicomants finmalningsteknik, som i 

tidigare genomförda inventeringar visat sig ha potential att kunna förbättra processens 

energieffektivitet. Förstudiens målsättning har varit att insamla fakta så att underlag kan 

utarbetas för ett kommande testarbete med Sicomant-tekniken för utvalda mineralprodukter.  

 

Leverantören av Sicomant-tekniken har besökts för diskussioner om ett framtida testarbete. 

En användare har besökts för att inhämta driftserfarenheter. I rapporten beskrivs de tekniska 

möjligheterna för att använda tekniken vid finmalning av olika mineralprodukter. En 

bedömning lämnas av förutsättningarna för att i samarbete med besökta leverantörerna kunna 

genomföra ett framtida testarbete. Inom ramen för förstudien har företag som deltar i 

MinBaS-programmet kontaktats kring intresset att delta i arbetet med att utvärdera de utvalda 

teknikerna.  

 

Förslag lämnas i förstudien till kommande försöksarbete innefattande studier av 

energieffektivitet och kapacitet hos Sicomant-kvarnen. För studier av Sicomant-tekniken har 

valts att använda kalksten som referensmaterial men även grafit rekommenderas ingå i 

studien.  

Summary 
This report is the final report of a pre-study. The purpose has been to study the possibilities to 

evaluate the Sicomant fine grinding technique, which in earlier studies have been found to 

have a potential to improve the energy efficiency. The goal of the pre-study has been to 

collect facts for planning of future test work with selected mineral products. 

 

Visits have been made to the supplier to discuss future test work. One user has been visited 

for collection of production experiences. The technical possibilities to utilize the new 

technique for fine grinding of different mineral products are described. Comments on the 

suitability to perform future test work in cooperation with the visited supplier are presented.  

Within the frame of the pre study producers, who participate in the MinBaS program, have 

been asked about their interest in the evaluation of the selected techniques. 

 

Proposals are given in the report to future test work, involving investigations to evaluate the 

energy efficiency and capacity of the Sicomant mill. For the comminution tests with the 

Sicomant mill limestone has been chosen as a reference material but also graphite is 

recommended as a test material. 
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Projekt 1.3.2. Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken. 

 

Förstudie  - Slutrapport  

 

1. Bakgrund  
Sicomantkvarnen har utvecklats av Per-Arne Sigurdsson redan under 1970-talet. Principen är 

att fallande partiklar träffas av en roterande arm och accelereras och därefter krossas mot 

plattor. Malningen kan ske vid undertryck varvid reaktioner på partiklarna kan kontrolleras. 

Det har hävdats att denna finmalningsteknik är energieffektiv.  

2. Målsättning med förstudien 
Förstudiens målsättning har varit att insamla fakta så att underlag kan utarbetas för ett 

kommande testarbete med Sicomanttekniken för utvalda mineralprodukter.  

 

I det kommande försöksarbetet är målet att undersöka hur Sicomantkvarnen kan användas för 

malning av mineral och bergarter med olika egenskaper. Av speciellt intresse är att undersöka 

sambandet mellan energiförbrukning och partikelstorlek eller specifik yta. Av stor betydelse 

är att fastställa kapaciteten för kvarnen vid malning till olika partikelstorlekar. I samband 

härmed är det också av intresse att studera partiklarnas egenskaper såsom form och specifik 

yta.  

3. Genomförda bedömningar av tekniken och testmöjligheter 
Användare och leverantören av nedan utvalda tekniker har besökts för diskussioner om ett 

framtida testarbete. Vid besöken har underlag insamlats för att bedöma de tekniska 

möjligheterna för att använda teknikerna vid upparbetning av olika mineralprodukter och 

också vilka förutsättningarna det finns för att i samarbete med den besökta leverantören kunna 

genomföra ett framtida testarbete.  

 

Kvarnen har kommersialiserats av Höganäs AB för malning av metallpulver. Mycket lite är 

känt om resultaten. Höganäs AB har haft två kvarnar i drift. Ett besök har gjorts vid Höganäs 

AB den 14.4.08. Anteckningar från detta besök finns i bilaga 1.  

 

Höganäs AB har återlämnat rättigheterna till Sicomantkvarnen till uppfinnaren. Per-Arne 

Sigurdsson flyttade 2003 sin verkstad till Ningbo i Kina. Anteckningar från ett möte med 

Anders Mårtensson och Staffan Crona som företräder Sicomant finns i bilaga 2.  

En kvarn av samma storlek som i Höganäs finns färdig i Ningbo och är tillgänglig för försök. 

Professor Yanmin Wang, South China University of Technology har besökt Sicomant i 

Ningbo för att klarlägga möjligheterna att genomföra försök. Yanmin Wang:s besöksrapport 

finns i bilaga 3.  

 

Utrustningen i Ningbo har efter Yanmin Wang:s besök kompletterats och han bedömer att 

förutsättningar nu finns för genomförande av försök. Malningsförsök i Ningbo inom ramen 
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för MinBaS bör genomföras i samarbete med professor Yanmin Wang som bland annat 

förfogar över mycket bra utrustning för mätning av partikelegenskaper i Guangzhou. 

En allmän broschyr på engelska framgår av bilaga 4. 

 

4. Förslag till fortsatt arbete 
 

Jag föreslår att ett översiktligt projekt för att undersöka hur Sicomantkvarnen kan användas 

för malning av mineral och bergarter med olika egenskaper genomföres. Av speciellt intresse 

är att undersöka sambandet mellan energiförbrukning och partikelstorlek eller specifik yta. Av 

stor betydelse är att fastställa kapaciteten för kvarnen vid malning till olika partikelstorlekar. I 

samband härmed är det också av intresse att studera partiklarnas egenskaper såsom form och 

specifik yta. Det föreslagna projektet är av inledande karaktär och fortsättningsprojekt 

förutsättes kunna genomföras i direkt samarbete mellan Sicomant och företag. Programarbetet 

har visat att det i första hand är ändamålsenligt att göra malningsförsök med ett antal material 

av olika karaktär. Dessa material karakteriseras med avseende på malproduktens egenskaper i 

form av strukturförändringar/reaktivitet, partikelstorleksfördelning, partikelform och specifik 

yta. 

 

För malningsförsöken kan olika mineral och bergarter med olika fysikaliska egenskaper 

används. Erfarenheterna från användningen av Sicomantkvaren bland annat i Höganäs visar 

att arbetet i första hand bör inriktas på mer värdefulla och ej så hårda material. 

 

Bland tillgängliga material föreslås att försök görs med grafit och kalksten. 

Kalkstenen för anses vara ett modellmaterial och anskaffas lokalt i Kina.  

Grafit tillhandahålls enligt överenskommelse av Tricorona AB. 

 

Preliminär projektplan. 

1. Överenskommelse med Sicomant om tidpunkt och former för försök.. 

2. Anskaffning av försöksmaterial från Tricorona AB och kalksten från Kina. Transport 

av försöksmaterialet till Ningbo.  

3. Malningsförsök med de utvalda materialen i Ningbo. Bestämning av 

energiförbrukning och kapacitet. 

4. Analysering av prover vid SCUT. Särskild vikt läggs vid analysering av 

partikelegenskaper. 

5. Analysering av prover från malningsförsök hos medverkande företag. 

6. Utvärdering av försöksresultat och rapportering, Eric Forssberg. 

7. Utvärdering av Sicomanttekniken för olika applikationer. 

 

Tidplan 

Projektet beräknas kunna genomföras under andra halvåret 2008 och första halvåret 2009. 
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      Bilaga 1 
 
 
MinBaS  II Område 1. Produktion och processutveckling. 

 

Projekt 1.3.2. Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken. 

 

Anteckningar från besök vid Höganäs AB den 14.4.08. 
 

Kontakter: Lars Engström och Anders Nilsson 

 

1. Rapport 

 

Driften stoppades 2006 och hade då pågått sedan slutet av 1980-talet. Kvarnen i Höganäs 

byggdes ny av Per-Arne Sigurdsson komplett. Den kvarn som fanns i försöksanläggningen i 

Falkenberg levererades till Belgien, Höganäs AB och är fortfarande i drift i Ghent. Den har 

använts för malning av ferrokrom varvid materialet cirkuleras. Denna är mindre än kvarnen i 

Höganäs. 

 

I Höganäs har Sicomantkvarnen använts för malning av järnsvampsprodukter. Den är för 

övrigt placerad i järnsvampverket. I allmänhet har malning gjorts från cirka 0.5 mm till 

mindre än 45 micron. I vissa fall har malning gjorts till mindre än 30 micron. Ingående 

material har kallats krossgods, d v s järnsvamp som krossats efter reduktion. 

Sammansättningen är utreducerat Fe och är ett ganska mjukt material. Sammansättningen på 

ingående har varierat och malning har gjorts av olika restprodukter som annars skulle ha gått 

till deponi.  

 

Malningen har varit rätt problemfri. Dock är det klart att ett stort engagemang krävs från den 

driftansvarige för att kvarnen skall kunna hållas igång. Underhållsarbetet har i princip kunnat 

göras under ett skift per månad. Underhållet har framförallt bestått av byte av plattor, både på 

rotorn och i periferin. Plattorna sitter med bultar som måste skruvas upp och ett enklare 

förband kan förmodligen användas i framtiden. Rotorn måste givetvis balanseras. 

Motoreffekten är 250 kW och då kvarndiametern är 2400 mm blir periferihastigheten av 

storleksordningen 300 m/sek vid ett motorvarv av 2900 rpm. Motorn styrs av en 

frekvensomformare och måste startas från noll och varvas upp. 

 

Eftersom impact mot fallande partiklar som accelereras och slår mot plattorna svarar för 

nedbrytningen spelar luftmotståndet stor roll för effektiviteten. Detta innebär att ett bättre 

vakuum, d v s lägre tryck är positivt. Luftmotståndet minskar då och hastigheten hos 

partiklarna blir högre och slagenergin ökar. Rotationspumpar används för att få upp vakuum. 

Det finns tre pumpar i serie men den tredje verkar inte ha använts. Tre filter användes för att 

rena luften innan den går in i vakuumsystemet. Ibland har det varit svårt att få ner trycket till 

önskad nivå, cirka 0.6 bar undertryck. Detta beror då på läckage vid olika manluckor och 

genomföringar samt klaffar. Utmatningsklaffarna öppnar inåt, mot undertrycket vilket gör att 

de kan läcka. Rena ytor och hela O-ringar samt noggrannhet är av stor betydelse för att kunna 

hålla trycket på önskad låg nivå. 

 

Malningsförsök har under åren gjorts med olika material och ett resultat är att 

Sicomantkvarnen ej lämpar sig för hårda material. Då blir slitaget alldeles för högt. Slitage 
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förekommer för övrigt på de plåtar som täcker insidan av den vattenkylda manteln. 

Kylvattentemperaturen ökar dock bara ett par grader. Godstemperaturen går upp till cirka 110 

grader. 

 

Malningen sker genom att två fickor fylls med totalt 20 ton. Från dessa matas ungefär 6 ton 

ner i nästa stegs ficka som sedan sätts under vakuum. Från den vakuumsatta fickan mats 

materialet sedan ut med fyra rör in i kvarnen som också är vakuumsatt. I Belgien lär 8 rör 

användas. Rören är försedda med höj och sänkbara zig-zag inserts för att reglera mängden per 

tidsenhet. 

Under ett skift har man malt ungefär 20 ton järnsvamp. Det är svårt att direkt göra en 

översättning till malning av material med lägre densitet eftersom skrymdensiteten 

förmodligen är ganska låg för omald järnsvamp. Dock är klart att kapaciteten knappast blir 

högre, snarare lägre vid malning av mineral med en densitet som är ungefär hälften av 

järnsvampen.  

 

Ett av de argument som kom fram vid min utvärdering 1985 var möjligheter till mekanisk 

aktivering på grund av hög impact och låg syreaktivitet. I vissa fall har pyrofort järn 

framställts varvid intertisering med kvävgas fått tillgripas. Det finns dock gott om kvävgas vid 

Höganäs AB.  

 

2. Kommentarer 

 

Sicomantkvarnen är relativt komplicerad. Den mekaniska utformningen kan dock förändras. 

Bättre vakuum kan ge bättre malningseffektivitet.  

Energiförbrukningen är relativt hög med upp mot 100 à 200 kwh/ton. Kapaciteten är relativt 

låg i förhållande till kvarnen storlek. Kvarnen är relativt komplicerad att köra. 

 

Frågan är vilka unika materialegenskaper som kan erhållas med Sicomantkvarnen. Dessa 

unika materialegenskaper måste få ett sådant värde att malningskostnaderna kan motiveras. 

Det är tänkbart att dessa produkter kan hittas inom SSAB MEROX AB, för grafit, för 

glimmer och andra mer värdefulla produkter. Det är möjligt att arbetet snarare skall inriktas 

på undersökning av produktegenskaper: 

Reaktivitet 

Kornform 

Morfologi 

 

än på en parameterstudie av kvarnen vid malning av ett standardmaterial som kalksten eller 

dolomit. Höganäs AB har för övrigt gjort malningsförsök med kalksten. 
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      Bilaga 2 

MinBaS  II Område 1. Produktion och processutveckling. 
Projekt 1.3.2. Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken 

 

 

Anteckningar från sammanträde angående Sicomant den 3.1.08. 
 

Deltagare: 

Anders Mårtensson och Staffan Crona, Sicomant 

Marianne Thomaeus och Eric Forssberg, MinFo/MinBaS 

Yanmin Wang, South China University of Technology, SCUT, Guangzhou. 

 

 

Höganäs har använt kvarnen under perioden 1986 – 2006. diameter 1,6 m. Kvarnen stod 

ursprungligen i Varberg och flyttades till Höganäs. Förutom järnpulver har tekniken även 

användts för malning av FeCr i Belgien. Inköpspriset för de två Sicomantkvarnarna som 

köptes frpn P-A Sigurdsson var cirka 10 MSEK för bägge.  Bägge kvarnarna står nu i 

Höganäs. Sigurdsson har fått tillbaka rättigheterna från Höganäs och ett nytt patent har tagits 

ut i Kina.  

 

Kvarnen i Ningbo som installerades 2006 är nytillverkad.. Affärsidén är att legomala 

industrimineral och utveckla tekniken. I Ningbo har Sicomantkvarnen använts för CaCO3 och 

syntetisk grafit. Enligt uppgift har grafiten malts till mindre än 4 micron efter 16 pass. Någon 

vindsikt finns ej i Ningbo. 

 

Uppläggningen av MinBaS försök i Ningbo diskuterades.  Det är bäst att göra en 

parameterstudie enligt Yanmin Wangs förslag, snarare än att göra enklare försök med ett 

större antal material. Efter Yanmin Wangs besök har en energimätare installerats och en del 

andra åtgärder vidtagits för att möjliggöra meningsfulla försök. Provtagning skall göras av 

Yanmin Wang.  

 

Parametrar: 

Rotorhastighet 3 nivåer 

Matning  3 

Partikelstorlek, ingående     2     1 mm och 3`5 mm 

Pass 3 per försök 

Resultatet blir 18 försök om vardera 3 pass , d v s 54 pass. 10 ton material erfordras förpackat 

i 25 kg säckar. 
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      Bilaga 3 

MinBaS  II Område 1. Produktion och processutveckling. 

Projekt 1.3.2. Energieffektiv finmalning – Sicomanttekniken 
 

Trip report Visiting the Sicomant factory in Ningbo, China 
 

Ningbo Sicomant  

Mr. Per-Arne Sigurdsson, (tel.: 86 574 81090097) 

Mr.Anders Martensson (tel.: 86 15958892003) 

Guest                                  

Mr. Conny Bjork 

MinFo 

Dr. Yanmin Wang (tel.: 86 13422220256 or  

          86 2087114883) 

 

Purpose 

MinFo intends to undertake the experiments with some Swedish materials by a mode 

Sicomant mill, which has been installed in the Sicomant factory in Ningbo (China). Dr. 

Yanmin Wang, on behalf of MinFo, visited the factory to investigate whether the mill should 

be available for the coming experimental work in a meaningful way.   

 

Duration: 24
th

 -25
th 

 October, 2007 

Place: Sicomant factory, Wuxian Town, Ningbo, China 

 

Short description of the mill 

The Sicomant mill is a dry high-speed impact mill in vacuum (approximately 20 pascal) (see 

Figure). This mill installed in Ningbo is a test machine with the rough capacity of 3-4 

ton/hour (depending on the property of material being ground). The powdered material in the 

upper feed container feeds into the vertical pipes via the spiral feeder, so that the material falls 

down into the grinding chamber. The comminution in the mill is a double milling process. 

The first impact happens when the particles are freefalling in vacuum and are hit in a high 

speed impacting rotor (velocity range: 100-500 m s
-1

).  The next grinding stage happens when 

the crushed particles, which have been initially fractured by the impact rotor, are thrown 

against the peripheric planes on the chamber wall.  The ground material is collected in a 

sealed bottom container.  The ground product in the mill can be sampled in the bottom 

container after each pass. The power can be measured from the main power supply via a 

power meter for the determination of specific energy consumption. The duration of each pass 

with 300-500 kgs of a feed material will be 6-20 min, depending on the product fineness 

required and the conditions used.  The mill is able to operate in either a batch mode or a 

continuous mode. The machine installed in Ningbo is a batch mode. The materials must be 

fractured for one time or several times for the required product fineness. Tap water is used for 

cooling in the mill.  

 

Facility  

a) available in the factory 

Experimental hall: 120 m
2
   

Storage of material: 50 m
2
 

Hanger: 2.0 ton 

Truck: 1.0 ton 

Power meter 
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b) required (The Sicomant promises to fix the following terms before the tests) 

Mass balance: max 100 or 300 kgs 

Plastic containers: 15 

Sampling bags: 100 

Moisture of material: < 0.5 wt. % (dryer?) 

Sampling tool 

 

Parameters of mill adjustable 

Rotation of impacting rotor: 1000-2400 rpm 

Feed rate: 0.5-3 ton/hr 

Feed size: < 3 mm or less (< 1 mm or < 0.5 mm) 

 

Materials suggested: 

Calcite or limestone 

Graphite 

Dolomite 

Slag (need to try before testing) 

Nephelinite 

 

Amount of feed materials 

300-500 kgs of dry powdered material is needed for each test under a certain condition. Thus, 

6-8 tons of each feed material is suggested.  

 

Measurement of samples 

The particle size analysis can be carried out with a Sedigraph III 5120 (Micromeritics, USA) 

or a BT9300S laser particle sizer (Better Instrument Ltd. Co., China). The particle shape 

analysis can be performed with a BT1600 image analyzer (Better Instrument Ltd. Co., China). 

The specific surface area can be performed with a Flowsorb III 3210 (Micromeritics Ltd. Co., 

USA). All the instruments are available in the lab of particle/powder technology group in the 

South China University of Technology in Guangzhou. The charge for each measurement is 

RMB 200-300 CNY.  

 

Water/Electricity supply 

The factory is located in the industrial area in Ningbo. Therefore, there should be no problem 

on water/electricity supply in the area during the coming experimental work. 

 

Others 

The Sicomant factory in Ningbo has hired a Chinese technician, who could be an assistant for 

the coming tests 

 

Summary 

The Sicomant mill installed in Ningbo can be used for the coming experimental work.  

The Sicomant in Ningbo can provide all the facility, which will be used in the work.   

The feed materials used with a low moisture content below 0.5 wt.% from Sweden can be 

shipped to the Beilun Port in Ningbo, China.  

 

 

Wang, SCUT – 2007-11-02 
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DRY MILLING IN VACUUMDRY MILLING IN VACUUM

WITH

HIGH SPEED IMPACT ROTOR

Sicomant
PURE  UNIFORM  HIGH QUALITY



THE SICOMANT MILL
the technology
A high-performance and energy effective mill for industrial plants. This mill has a unique 
construction without anything matching it on the market.

The grinding material accumulate in the upper container during vacuum and feeds into the 
vertical tubes with an accelerating function, so that the grinding material falls down into a 
rotor chamber with rotating mill plates at a high speed (100 – 500 m/s).

This is a double step milling process. The first impact happens when the grinding material is 
freefalling in vacuum and is hit in a straight impact by the mill plates. The next step in the 
milling process happens when the grinding material as a result of the rotors first impact is 
thrown against the fixed mill plates located on the chamber wall. The energy from the crush 
creates fast heating of the powder and any moisture content will quickly be evaporated in 
the vacuum. The process therefore includes drying, which otherwise can be very difficult to 
achieve for any kind of ultra fine powder. The Sicomant mill can also screen the material. 
The milled material can then in a sealed container be transported from the lower container 
to the top for a refined milling process. 

The production can operate continuously when it has two containers in a line for continuous 
input and output of the grinding material.

The milling is a totally sealed process and therefore environmental friendly.

advantages

• Grinding capacity down to an average grain size 
of 0,5 μm or less depending on the grinded 
material strength and inserted grinding energy. 

• Low energy consumption.

• Cryo milling.

• Dry milling.

• Milling in vacuum 99 – 99,9% .

• Milling with protective atmosphere.

• Environmentally friendly.

• Sealed system.

• Straight point of impact.

• Low wear degree of the mill plates

• Mill plates with replaceable material on the 
surface.

• Controlled or no oxidation of the grinded 
material.

• The grain size variation can easily be controlled.

• The moist in the grains is rapidly vaporised by the 
vacuum and crushing energy.

• No danger of explosion.

• Possible ionization of grain material.

• Simultaneous processes possible. E.g. surface 
treatment, mixture, calcinations etc.



THE SICOMANT MILL

operation

1. (A) Filling unit.                         
(B) Upper container  

2. (C) Closed system with 
vacuum pump connected.

3. (D) Vertical tubes for free 
falling grains in the sealed 
system.

(E) Mill house where the 
grains are crushed in two 
steps. a. Ortogonal impact 
against the rotor mill plates. 
b. Second impact against the 
wall plates. 

(F) Sealed tube for further 
transportation of the crushed 
grains down to the lower 
container. 

4. (G) sealed lower container 
where the material is 
collected. The container can 
either be emptied if the 
process is finished or 
exchanged with the upper 
container for a second 
process.

Upper and lower container 
can change places and serve 
the same purpose.

D
E

F

G

A

B

C



THE SICOMANT MILL

tests

Sicomant mill has tested several materials. 

• Talcum

• Mica

• Gypsum

• Coal, Hard Coal

• Sandstone

• Wood powders

• Nutrition minerals

• Calcium carbonates

• Magnetite

• Manganese

• Quartz 

• Plus a number of other materials.

The screening can in certain cases be avoided 
through suitable optimisation of the grinding 
energy and the mill plates surface material 
and adjustment.



THE SICOMANT MILL

specification
A characteristic mill

Rotor diameter 2430 mm

Main engine with belt drive to rotor, effect                                 100/200 kW

Rotor mill pace                                                                            300 - 500 m/s

The Mill pace is infinitely variable with frequency-controlled engine.                         
Control panel for electric motor with overload protection including emergency stop 
device. A vibration monitor stops the process if the limit for imbalance is exceeded.

Vacuum system

99,5 % vacuum or better van be reached within 5 minutes after start.

Powder container

Upper and lower container has each a volume on 1 m3 and are made of stainless 
material and easy to clean. 

Fall tubes

The supply of grain material into the mill house is done via vertically mounted fall 
tubes, uniformly distributed around the circumference. 

Powder accelerator

The powder accelerator with speed-control regulated electric motor for exact control of 
the feeding of the material.

Mill house

The mill house with foot is built in structural steel with double mantles for water-
cooling. The inner mantle has replaceable mill plates.

Rotor

Rotor with two diametrically opposed placed mill plates. The mill plates are 
replaceable and adjustable mill plates and produced in high-strength structural steel 
with exact dynamic balancing .

Bearing/mandrel

High speed SKF bearing with water cooling.

Milling in low temperature 

Milling in low temperature is possible. 

Custom design 

Each mill is made according to custom request.



Sicomant     sicomant@gmail.com

PURE  UNIFORM  HIGH QUALITY
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