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Sammanfattning  
Målsättning med detta projekt har varit att undersöka den industriella utvecklingspotentialen 
för den typ av magnesit som finns i Kämpetorpsfyndigheten, belägen i Kopparbergstrakten. 
Den genomförda studien skall ligga till grund för vidare utveckling av fyndigheten till en 
produktionstäkt. Arbetet samordnas med andra pågående forskningsprojekt vid Bergsskolan. 
Preliminära studier har visat att magnesiten är lämpad för att avlägsna tungmetaller från 
industriellt processvatten och naturliga processvattenströmmar. Det viktigaste delmomentet i 
detta projekt har varit att undersöka vilka kommersiellt intressanta biprodukter som kan 
framställas efter att magnesiten förbrukats som tungmetallfilter – främst rena järnsulfater och 
rena magnesiumsulfater ur Mg-rik slagg eller magnesit som lösts i industriell avfallssyra. 
 
Två linjer av undersökningar har genomförts: I den första linjen har Kämpetorpets magnesit 
jämförts med kommersiell magnesit angående a) tungmetalladsorption, b) syrornas 
neutraliseringskapacitet, och c) möjligheten att producera sulfater. I den andra linjen har 
experiment genomförts för att optimera sulfaternas renhet. Experimenten utfördes med hjälp 
av en student i oorganisk kemi vid Chalmers Tekniska Universitet, men stationerad vid 
Bergsskolan i Filipstad. I rapporten redovisas uppnådda analysresultat och potentiella 
användningsområden för magnesiten och reaktionsprodukterna från adsorptions och 
neutralisationsprocesserna. 
 
Slutsatserna av undersökningarna är att Kämpetorpets magnesit har en jämförbar kvalitet med 
kommersiellt tillgänglig magnesit. Det verkar inte finnas någon skillnad i egenskaperna för att 
avlägsna tungmetaller från lakvattenströmmar och magnesiten uppvisar goda 
adsorptionsegenskaper.  
 
Man kan producera järnoxidrika biprodukter från tungmetallmättat filtermaterial i utvecklade 
neutraliseringsprocesser, vilka i sin tur kan användas som tungmetallfilter. Ur Kämpetorpets 
magnesit kan reaktionsprodukter som magnesium- och järnsulfater produceras, vilka kan 
användas i konventionella användningsområden.  
 
Planen är närmast att nu även undersöka om sulfaterna kan användas inom ännu outforskade 
tillämpningar som sk mikrosprinklers. Detta sammantaget innebär att intresset för att 
exploatera fyndigheten har ökat genom uppnådda projektresultat. 
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