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Sammanfattning 
Denna rapport utgör slutredovisning av en förstudie. Syftet har varit att närmare studera 
förutsättningarna för att kunna genomföra utvärderingar av några nya finklasserings- och 
separationstekniker, som i en tidigare genomförd inventering visat sig ha potential att kunna 
förbättra processernas effektivitet. Förstudiens målsättning har varit att insamla fakta så att 
underlag kan utarbetas för ett kommande testarbete med utvalda mineralprodukter.  
 
Arbetet har koncentrerats mot två tekniker; 1) Den nyutvecklade Tornadotekniken för 
finmalning/klassering och 2) Ny vindsiktningsteknik för fillerframställning.  
Leverantörer av de utvalda teknikerna har besökts för diskussioner om ett framtida testarbete. 
I rapporten beskrivs de tekniska möjligheterna för att använda teknikerna vid upparbetning 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 försöksarbeten med av företagen utvalda 
mineralprodukter: För studier av Tornadotekniken har valts malning av hyttslam och för 
studier av ny vindsiktningsteknik har som försöksmaterial utvalts filterstoft från kalkbränning, 
dolomit, kalkstensmjöl och finmaterial från luftklassering av krossad granit. I rapporten ges 
också information om en elektriskt inducerad plasma malningsteknik som marknadsförs av 
Selfrag, Schweiz.  
 

Summary 
This report is the final report of a pre-study. The purpose has been to study the possibilities to 
evaluate a number of new fine grinding and classification techniques, which in earlier studies 
have been identified to improve the process performance. The goal of the pre-study has been 
to collect facts for planning of future test work with selected mineral products. 
The work has focused on two techniques: 1) Fine grinding and classification in the newly 
developed Tornado method for comminution and 2) New pneumatic classifiers for production 
of fillers.  
 
Visits have been made to selected suppliers to discuss future test work. The technical 
possibilities to utilize the new techniques for upgrading of different mineral products are 
described. Comments on the suitability to perform future test work in cooperation with the 
visited suppliers 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 with different materials chosen by the 
producers. For the Tornado method comminution of sludge from the blast furnace will be 
studied, for studies of new pneumatic classification the following materials are chosen: Filter 
fines from lime burning, dolomite,  calcite fines and fines from air classification of crushed 
granite rock. In the report information is also given concerning an electrically induced plasma 
grinding technique marketed by the company Selfrag, Switzerland. 
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Projekt 1.3.3 Klassering och separation av fina partiklar  

Förstudie - Slutrapport  

1. Bakgrund 
Projektet bygger på den under 2007 genomförda studien Studie av nya tekniker för klassering 
och separation av fina partiklar, MinFo rapport nr 2006:2. 
 
Syftet med förstudien har varit att närmare studera förutsättningarna för att kunna genomföra 
utvärderingar av några nya finklasserings- och separationstekniker, som i den tidigare 
genomförda inventeringen visat sig ha potential att kunna förbättra processernas effektivitet. 
 
I denna rapport har några tekniker för klassering malning och separation, som är av intresse 
för närmare undersökningar, studerats. 
 
I förstudien har en begränsning gjorts till industrimineral, vilket innebär att undersökningar 
avseende upparbetning och förädling av krossad ballast föreslås genomföras i MinBaS II 
projekt 1.3.4. Klassering av fina bergmaterialfraktioner (< 4 mm ) för betong.  

2. Målsättning med förstudien 
Förstudiens målsättning har varit att insamla fakta så att underlag kan utarbetas för ett 
kommande testarbete med utvalda mineralprodukter.  
 
I det kommande försöksarbetet är målet att närmare belysa ett antal teknikers tillämpning och 
användning för beredning av industrimineral. Hypotesen är att försök med ett begränsat antal 
modellmaterial skall ge generiska resultat som mer eller mindre direkt kan tillämpas för andra 
material vilkas egenskaper ej allt för mycket skiljer sig från modellmaterialen. 

3. Genomförda bedömningar av tekniker och testmöjligheter 
Leverantörer 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 de besökta leverantörerna kunna 
genomföra ett framtida testarbete.  

Teknik    Leverantör 

Vindsiktning för fillerframställning   Comex, Hosokawa 
Malning i virvelkvarn, typ Tornado  Airgrinder AB, MEFOS 
 
I den första etappen koncentreras arbetet på planering av malningsförsök med virvelkvarnen 
Tornado samt på beredning av försök med olika vindsiktar.  
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Besök har gjorts (15.10.07) vid Comex A/S i Rud(Oslo) och Hosokawa-Alpine AG i 
Augsburg(16.10.07). Besök har gjorts vid MEFOS i Luleå den 27.11.07 och vid Airgrinder 
AB i Skelleftehamn den 6.5.08 samt vid SSAB MEROX i Oxelösund den 28.8.08. Besök har 
gjorts vid selFrag AG i Langenthal, Schweiz den 29.2.08.  
 
 

3.1 Tornado 

Tornadotekniken utvecklas av MEFOS och Airgrinder AB. Försöksanläggningar finns i Luleå 
och Skelleftehamn. Enligt hittills vunna erfarenheter lämpar sig Tornadotekniken främst för 
malning av material mjukare än stål.  
 
Ett möte med MEFOS personal, Nils-Olov Lindfors och Janne Tikka har ägt rum den 
27.11.07 Vid detta möte klarlades förutsättningarna för genomförande av försök, tidplan och 
kostnader.  Anteckningar från detta möte framgår av bilaga 1. 
 
Vid detta möte framkom att det är mest ändamålsenligt att försöken genomförs vid Airgrinder 
AB i Skelleftehamn för att kunna få in naturainsatser. Ett besök vid Airgrinder AB har gjorts 
den 6.5.08 . En besöksrapport framgår av, bilaga 2  
 
Ytterligare litteratur har erhållits. Tikka J, Lindfors N-O and Bäcklund E, Learning from 
nature: the Tornadao process, The6th International Heavy Minerals Conference, Back to 
Basics. The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2007, bilaga 3.  
PowerPoint presentationen finns i elektronisk form som ”Presentation MEFOS.ppt”. 
Dessutom finns en tidigare presentation angående Tornado, “Tornado 2007-05-10.ppt”, 
bilaga 4 och 5.  
 
Vid försök medverkar Airgrinder AB med utrustning och försöksgenomförande som värderas 
till kronor 16.000 för en dag. Försöksmaterialen analyseras med avseende på 
partikelstorleksfördelning, specifik yta och form. För att undersöka om några strukturella 
förändringar inträffat görs en röntgen-diffraktions undersökning med försöksmaterialet före 
och efter malning i Tornado. Separationsförsök med magnetiska och elektriska metoder kan 
vara av intresse. 
 
 
3.2 Vindsiktning. 

3.2.1. Comex A/S, vindsiktning 

Comex startades 2003 och bygger på de arbeten som genomförts vid SINTEF bland annat 
inom det i början av 1990-talet genomförda samnordiska projektet angående finmalning och 
klassering. Under detta togs en förbättrad vindsikt fram och SINTEF har kommersialiserat 
denna inom Comex (Comex = Comminution Experts). Comex leds av dr Jacek Kolacz som 
deltagit i arbetet från början. Comex produkter presenteras i elektronisk form i ”Comex 
presentation-short.ppt” .  
 
I Rud finns försöksanläggning för sortering och kontorslokaler. Utrustning för pilotförsök 
finns vid NTNU i Trondheim. Tyvärr saknas personella och andra resurser i Trondheim varför 
nu en anläggning för försök i större skala  byggs i Polen i närheten av Krakow inom Comex 
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Polska. Denna anläggning skall vara färdig under 2008. Tillverkning av maskinerna görs 
också i Polen och Comex A/S hävdar att deras utpriser ligger betydligt under konkurrenternas. 
Vid våra diskussioner kom vi snabbt fram till för att meningsfulla försök med vindsiktning 
inom MinBaS skall kunna göra måste de göras vid den nya anläggningen i Polen. Vid denna 
anläggning finns tre tekniker/ingenjörer för genomförande av försöken. 
 
Försöken görs i första hand med vindsikten UCX för fin avskiljning i området 1,5 – 30 
micron. Behovet av försöksmaterial är 1 à 2 ton. Bäst är om materialet levereras i en storsäck. 
Det är inga problem med deponi av överblivet försöksmaterial i Polen. 
Tiden för försök med ett material är upp till en vecka, upp till 5 arbetsdagar. Försöken bör 
kunna genomföras/startas i februari/mars 2008.  Detta innebär att mer än ett material ej skall 
inplaneras per vecka. Det är lämpligt att representant för deltagande företag är närvarande 
under försöken. 
 
Kostnaderna i Polen är lägre än i Skandinavien och en normal debitering är 250 Zl/timme 
eller 2000 Zl per dag. Den totala kostnaden för ett material blir därför maximalt 15 000 Zl. 
För besök och rapportering tillkommer kostnader. Comex A/S är beredda att bidrag med 
hälften av denna insats som egeninsats. 100 Zl = SEK 255. Totalt är Comex A/S beredda att 
svara för upp till 50 % av 200 000 Zl eller totalt 2à 3 månaders arbete. Analyser av 
partikelstorleksfördelning m m kan dels göras on line och dels laboratoriemässigt i Polen. 
Kostnaderna är ungefär NOK 500 per analys. De deltagande företagen får prover på produkter 
för egen undersökning. Alla material kan undersökas eftersom slitage ej anses vara något 
problem. Rotorn kan bytas ut och renoveras vid behov. 
 
Jacek Kolacz skickar ppt för användning vid Styrgruppsmötet den 16.11.07, se bilaga 6. 
Jacek Kolacz erbjuder sig att komma personligen till senare arbetsgruppsmöte för att 
presentera vindsiktning och övriga produkter. Jacek Kolacz har under september 2008 
meddelat att anläggningen i Polen kommer att vara färdig och tillgänglig inom kort.. 
 
3.2.2 Comex, övriga produkter 

Analysering av partikelform för + 0,5 mm on line  
Comex A/S har en ny utrustning,. Denna kan vara av intresse för ballastindustrin. Priset är 12 
à 15.000 Euro. Mer information kommer. Comex A/S erbjuder sig att låna ut utrustningen t ex 
till Jehanders i Kållered eller NCC i Stenungsund. 
 
Jetmalning  
Comex  A/S gärna vara med i försök angående jetmalning med egen utrustning senare. 
 
Optisk sortering 
Comex A/S utvecklar och marknadsför även utrustning för optisk sortering, i e färgsortering.  
 
 
 
3.2.3. Hosokawa  Alpine AG, Augsburg. 

Hosokawa Alpine AG representeras i Sverige av Roland Carlberg AB. 
Vid besöket i Augsburg den 16.10.07 träffade jag: 
Dr Jürgen Stein, Manager R&D, Technical Division 
Ingrid Löhle, Area manager, Minerals & Metals Division 
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Dietmar Alber, Divisional manager, Minerals & Metals Division. 
Vid de tekniska diskussionerna deltog framförallt Stein och Löhle.  
Som framgår av rapporten Studie av nya tekniker för klassering och separation av fina 
partiklar, MinFo rapport nr 2006:2 levererar Hosokawa Alpine ett brett spektrum av 
vindsiktar för olika ändamål. 
 
Vid diskussionerna kom vi fram till att försök med material för det tilltänkta 
användningsområdet i första hand bör göras med Turboplex  Twin Classifier TTC och 
Turboplex Classifier ATP-NG. NG står för ” New Generation” och innebär att rotorn 
förbättrats avsevärt. Äldre ATP kan uppgraderas genom byte av rotor. Den nya rotorn 
förefaller i stort sett ha samma utformning som för TTC men är kortare. Det framhålls att 
resultaten från ett test med TTC kan användas för prediktion av resultat med ATP-NG.  
 
En utförligare presentation finns i elektronisk form i ”2 Classification.ppt”, se bilaga 7. 
 
En begränsning för TTC är att i första hand mjuka material kan klasseras. Materialbehovet är 
ungefär 1 ton för ett material och 1à 2 dygn för räcka.  
 
Vid besöket diskuterades följande möjliga försöksmaterial: 
Kalksten 
Grafit 
Dolomit 
Cement 
 
Eventuellt kan ett kortare försök göras med hårdare material som fältspat eller nefelinsyenit. 
 
Eventuellt kan det vara nödvändigt att materialen dispergeras genom användning av grinding 
aids före klasseringsförsöken. 
 
Hosokawa-Alpine är väl utrustade för analyseras av produkter och förfogar över: 
Sedigraph 
Malvern, laserddiffraktion 
Sympatec.  Laserddiffraktion, våt och torr 
BET, specifik yta  
Siktar av olika slag 
Utrustning för bestämning av energiförbrukning och kapacitet. 
 
Kostnaderna för försök är Euro 1 500 per dag. Kostnaden inkluderar användning av 
utrustning, personal, analysering och rapportering. Ett material kostar då i rena 
försökskostnader ungefär Euro 3 000. Hosokawa-Alpine kan kreditera försökskostnaden vid 
senare köp. Jag fick fram att denna kostnad på Euro 1 500 per dag ej täcker Hosokawa-
Alpine: s egna kostnader. Skillnaden kan då utgöra egeninsats från Hosokawa-Alpine. 
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3.4. Selfrag AG, Langenthal, Schweiz 
 
Företagsnamnet skrivs egentligen selFrag AG. selFrag AG är ett dotterföretag inom Ammann 
Group. Kontakt med  selFrag etablerades första gången under XXIII IMPC i Istanbul, 
September 2006.  Ett besök ho selFrag AG i Langenthal gjordes den 29.2.08.  
 
 
Kontakter: 
Frederic von der Weid 
Alexander Weh 
Werner Steiner 
 
selFrag bygger på elektrohydraulisk urladdning. Ett plasma bildas mellan två elektroder. 
Bergarter och andra material i vatten leder då strömmen och sprickor bildas. Vatten är i detta 
sammanhang en isolator. Mycket arbete inom området har gjorts i Sovjetunionen och på 
senare tid vid Imperial College samt vid institut i Karlruhe. Minfo har genomfört försök vid 
Imperial College med olika material, professor Uri Andres.  Under förutsättning av att det 
finns mineral med olika ledningsförmåga i stenarna fås en bra uppsprickning efter 
korngränserna.Amman Group under namnet selfRag AG utvecklar nu processen 
kommersiellt. 
 
En laboratoriemaskin finns kommersiellt tillgänglig. Denna är avsedd för satsvisa försök och 
denna kan krossa prover på upp till 5 ’ 5 * 5 cm storlek. Ändamålet är att få fram renkrossade 
prover för analys och undersökningar. Två utrustningar har hittills sålt. En har sålt Geologiska 
Undersökningen i Esbo och den användes där bland annat för renkrossning av prover i 
samband med diamantprospektering samt för andra malmprover och borrkärnor från 
prospektering. Priset för en laboratorieutrustning är Euro 220 000. Den andra utrustningen 
finns i Schweiz. 
 
Utveckling sker av maskiner för högre kapacitet. Denna utveckling gör dels mot större 
krossbehållare, dels mot utrustningar med upp till 25 elektroder och en förväntad kapacitet på 
5 – 100 ton per timme. Denna utveckling förväntas vara färdig i mitten av 2009. 
Stort intresse finns för att förvärva en utrustning inom Sverige från Riksmuseet, 
SGU, Uppsala Universitet och Lunds Universitet. 
 
Litteratur finns i elektronisk form: 
selfRag pictures recycling.ppt, bilaga 8 
selfrag_Flugblatt_07.ppt, bilaga 9 
selFrag_Lab.Brochure_E.pdf, bilaga 10 
  
samt i form av broschyrer. 
 
Min rekommendation är att MinBaS åtminstone moraliskt stöder anskaffningen av en 
laboratorieutrustning t ex vid SGU eller Riksmuseet. 
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5. Projektförslag 
 
 Kontakter har tagits med MinBaS medlemsföretag för diskussion av deltagande i de olika 
delprojekten.  
 
Jag föreslår att i första hand genomförs malningsförsök med Tornado hos Airgrinder AB och 
klasseringsförsök i samarbete med Comex A/S i Polen. I detta skede prioriterar jag inte 
klasseringsförsök i samarbete med Hosokawa-Alpine. Jag anser att motsvarande 
kunskapsuppbyggnad kan äga rum vid klasseringsförsök i samarbete med Comex A/S i Polen. 
De ekonomiska förutsättningarna talar också för att Comex A/S prioriteras avseende 
klasseringsförsök. 
 
Airgrinder -Tornado 
Överenskommelse har vid besök i Oxelösund den 28.8.08 träffats med SSAB MEROX om 
malningsförsök med hyttslam. MEROX har tidigare arbetat med MEFOS och bland annat 
gjorts malningsförsök med hyttsand i Tornado. En rapport från dessa försök kan av SSAB 
MEROX ställas till MinBas förfogande som naturainsats. 
 
Det hävdas att materialets elektriska och magnetiska egenskaper förändras vid malning i 
Tornado. SSAB MEROX har därför intresse av att klarlägga dessa fenomen. Vi planerar 
därför att i samband med malningsförsöken göra separationsförsök med elektriska och 
magnetiska metoder. 
 
Klasseringsförsök 
Klasseringsförsök kan olika syften. En målsättning kan vara att framställa en fin fraktion för 
användning. En annan målsättning kan vara att förädla ett material genom att material med 
annan partikelform avlägsnas vid klasseringen. Glimmer kan vara ett sådant material med 
annan partikelform. 
 
Följande material är aktuella för klasseringsförsök  
 

• Finmaterial från klassering av bergartsmaterial. Syftet är att förädla materialet 
avseende partikelstorleksfördelning och sammansättning. Ballast – NCC Roads AB, 
Stenungsund. 

 
• Kalksten.  Nordkalk AB, Köping. Fillerförädling 

 
• Dolomit Fillerframställning. Omya AB. Björka. 

 
• Filterstoft från kalkbränning. Svenska Mineral AB, Rättvik 

 
Dessa material har valts för att intresse finns från företagen och för att genomförande av 
försöken kommer att ge ett väsentligt bidrag till kunskapsläget om och användningen av 
vindsiktning av fina partiklar. 
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      Bilaga 1 

MinBaS 
Anteckningar från besök på MEFOS, Luleå den 27.11.07. 
Deltagare: 
Nils-Olov Lindfors, MEFOS 
Janne Tikka, MEFOS 
Eric Forssberg, MinBaS 
 
 
Tornado 
Tornado har uppfunnits av Frank Riley. Koncepet användes av ECO-Tech för jordsanering.  
MEFOS har exklusiv rätt till Tornado inom området metallurgisk industri. 
Försöksanläggningar finns dels hos MEFOS i Luleå med 12 000 Nm3/h och dels hos 
Airgrinder i Skelleftehamn med 30 000 Nm3/h. Airgrinder äger alla patent = teknikägare. 
Kontaktperson är Erik Bäcklund. 
MEFOS undersöker framförallt olika materials malningsegenskaper. Airgrinder gör driftprov 
i större skala och undersöker också malningsegenskaper. 
 
MEFOS försöksanläggning kan mala 500 kg/h och effektbehovet är då 150 KW. Inmatning 
med cellmatare eller satsvis. Cellmatare behövs eftersom det blir ett tryckfall inne i kvarnen. 
För avskiljning av fint material användes ett slangfilter. Vatten, fukt som matas in med 
materialet kommer ut tillsammans med det fina materialet. Temperaturen i kvarnen blir 
maximalt 35 C. 
Försöksanläggningen i Skelleftehamn kan mala upp till 3 ton per timme. Eftersom malningen 
sker genom kollisioner finns en nedre gräns för ingående partikelstorlek. För kolpulver kan 
denna gräns ligga vid 30 mikron. I andra fall är en ingående fraktion av 01 – 1 mm att föredra. 
Den övre gränsen är mer odefinierad. Magnesitsten med ingående mindre än 20 mm har 
malts. Ångkol har malts för avskiljning av askmineral med ingående mindre än 20 mm. 
Askmineralen anrikas i filtret för fint material. Olika restprodukter har malts i samarbete med 
Merox , masugnsslagg, skänkugnsslagg. Metallinnehållande slagger går ej så bra då metallen, 
plastiska material ej mals och ger slitage. Andra restprodukter är LCA displayer, sågspån och 
flis. 
Möjligheterna att styra malningen diskuterades. Denna styrning av mängd i grovt och fint sker 
genom förändring av de geometriska egenskaperna. 
Den första installationen gäller räkskal i Norge. Nästa kommersiella installation blir slagg 
utanför Sverige. 
 
Eventuella försök inom MinBaS diskuterades. Lämpligt försöksmaterial är kalksten, urberg 
eller sedimentärt. Partikelstorlek 20 à 30 mm. 2 ton behövs vid malning hos MEFOS. Ett 
alternativ vore cementklinker från Cementa.  
Emellertid vore det bättre att försöken hos Airgrinder som har bättre möjlighet att bidraga 
med naturainsatser. 
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      Bilaga 2 
 
 
Airgrinder AB, Skelleftehamn den 6.5.08 
 
Kontakt: Erik Bäcklund 
 
Genomgång av ett stort antal exempel på material som har malts med utrustningen under de 
sista åren. För närvarande pågår ett stort projekt för Thyssen-Krupp Stahl med malning av ett 
slags slam, en filterkaka som skall injiceras. Finessen med Airgrinder är att mana får malning 
och torkning samtidigt. Det kan också uttryckas så att man får torkning och malning på köpet. 
Malningen karakteriseras av att partiklarna blir rundade vilket beror på abrasionen.  
Uppfinningen består av att man avstämmer de två virvlarna i en cyklon. Det finns en 
neråtgående och en uppåtgående virvel i en cyklon och när dessa samverkar, ett slags 
resonans så fås själva tornadoverkan. Detta är samma fenomen som i naturen. När en tornado 
skall börja verka så tystnar ljudet. Denna avstämning sker med i delen ovanför cyklonen. 
 
Utrustningen i Skelleftehamn, i den gamla Siporexfabriken är en Airgrinder Size 89 Tall för 1 
ton per timme. Ingående bör vara ungefär minus 2 mm. Det går även att mata grövre material 
men Airgrinder är ”ingen grovkross”. Kvarnen är infodrad med wolframkarbid. Dock bör den 
inte användas för malning av alltför hårda material. Kvarts är nog olämpligt. 
 
Bland de exempel som visades fanns ferrosulfat som behandlades till torrhet. Kemira. 
Många exempel finns från malning av biomaterial, waste och food.  
För denna typ av material får man ofta en selektiv malning. Ett exempel var glasflaskor som 
innehållit läsk. Resultatet blev skruvkapsyler för sig, papper från etiketter för sig och glaset 
nermalt till fint pulver. Endast det spröda materialet mals. Andra exempel på detta fenomen är 
äggskal. Skalen mals ner till ett kalkpulver och proteinet, hinnan blir en separat produkt. 
 
Hydroxidslam, filterkakor är vanliga produkter. Energibehovet för själva torkningen är av 
storleksordningen 0,85 à 1 kwh per kg vatten vilket är nära den nedre möjliga gränsen. Man 
får då själva malningen mer eller mindre på köpet. Fukthalten i utgående produkt kan regleras 
genom att man varierar matningen. Bestämd effekt, motoreffekten 281 kW bestämmer 
torkning och nedmalning vid varierande matning.  
 
Rätt mycket arbete är gjort med stål- och järnverksslagger och slammor, t ex hyttslam med 37 
à 38 % H2O. Detta är framförallt ett område för MEFOS. MEROX har malt ner hyttsand. Ett 
annat mycket intressant exempel är kristallisation. En saltlösning har skickats in och ut 
kommer kristalliserat salt. 
 
En del produkt samlas upp i slangfilter. Denna mängd kan varieras efter önskan. Denna 
produkt är ett utmärkt fillermaterial. Enligt uppgift fås vid malning av stoft från LB-ugn en 
anrikning av zink i detta material. 
Brunkol har malts och torkats till 3 % fukt en då var det nära till en dammexplosion. 
 
Partikelformen blir friflytande på grund av den rundade formen. Många exempel på prover 
med dessa egenskaper visades. 
 
Helena Moosberg har gjort försök hos Airgrinder. 
 



13 

 
Ett annat intressant försök var malning av slagg från ferrokromtillverkning i Torneå. 
Återstoden efter den mekaniska anrikningen med avseende på FeCr mals ner och ger ett 
bindemedel som kan användas för injektering i berg. Vid MEFOS har magnesittegel malts 
ner. 
 
Både Erik Bäcklund och MEFOS är nu mycket intresserade av separering, i första hand efter 
de vid malningen förändrade magnetiska egenskaperna. Man är också intresserad av 
separation efter elektriska egenskaper, elektrostatisk separation. Det exempel som visades 
hade utan tvekan fått ferromagnetiska egenskaper. Hur denna förändring av de magnetiska 
egenskaperna sker är okänt. 
 
Beträffande försök med MinBaS material beslöts att: 
 
Vi inriktar oss på material där en värdetillväxt sker vid malning och torkning. Som en 
marginal nämndes 500 kronor per ton. Airgrinders affärsidé är att licensiera ut tekniken och 
att få kanske 20 % av värdetillväxten. Airgrinder ställer då maskiner till förfogande och ser 
till att de fungerar. Maskinerna skall inte säljas utan ägas av Airgrinder. Airgrinder AB är 
utvecklingsbolag och patentägare. Airgrinder AB ingår i Midroc Environment. 
 
För försök krävs ett fat med 200 kg material. Helst skall försöksmaterialet inte vara förpackat i 
småsäck. 
 

Ett försök tar en dag och kostnaden för Airgrinder är 2000 kronor per timme eller 16 000 
kronor för en dags försök. Detta blir Airgrinders bidrag till försöken. Deltagande företag 
svarar för material, transporter, analysering och egen personal. Airgrinder ser gärna att 
deltagande företag är närvarande under försöken. 
 
Material som diskuterades:  
CaCO3 
Dolomit 
Slammor 
Cementklinker, gärna förkrossat 
Grafit 
Filler produkter. 
 
Slagger verkar vara ganska genomarbetat.  
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