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MinBaS projekt 3,3 Superren Kvarts 
Pajeb Kvarts AB 
 
Sammanfattning 
Pajeb Kvarts AB innehar rättigheterna till en större förekomst av gångkvarts belägen vid sjön Pajeb 
Muitunisjaure i den västra delen av Arjeplogs kommun, Norrbottens län. Kärnborrningar och 
geologiska undersökningsarbeten har visat att fyndigheten omfattar mer än 1 miljon ton kvarts. 
Syftet med MinBaS-projektet har varit att kartlägga marknadsförutsättningarna för kvartsfyndig-
heten vid Pajeb Muitunisjaure. Marknadsstudien skulle utgöra basen för en plan för 
vidareutveckling av projektet.  
 
Denna slutrapport utgörs av en sammanfattning från Pajeb Kvarts AB av det övergripande arbetet 
och de viktigaste resultaten och slutsatserna som gjorts inom ramen för en kvalitets- och 
marknadsstudie som genomförts av anlitad konsult i samarbete med företagets personal. Pajeb 
Kvarts AB önskar att bifogade konsultrapport från Dorfner/Anzaplan GmbHs avseende kvalitets- 
och marknadsundersökningen av kvartsen från företagets fyndighet hemligstämplas.  
 
Den kartläggning av råvarumarknaden för superrena kvartsråvaror som genomförts visade att 
marknadspotentialen för en högren kvartsprodukt bestäms helt av mängden och typ av förorenande 
element i den färdiga kvartsprodukten. All högren kvarts som säljs på världsmarknaden har därför 
genomgått en omfattande mineralteknisk behandling. Det världsledande företaget UNIMIN:s olika 
IOTA kvalitéer är de produktstandarder avseende renhet och egenskaper som en ny producent 
måste möta.  Slutförbrukare av dessa produkter är tillverkare av halvledare för elektronikindustrin 
och specialiserade delar av den optiska industrin. Ett omfattande undersökningsprogram har utförts 
med syfte att undersöka vilka delar av Pajebs kvartsfyndighet som efter fysisk eller kemisk/termisk 
anrikning kan utgöra råvara för valda IOTA kvalitéer. I samband med detta genomfördes 
omkartering, ny provtagning och analysering av borrkärnor. 
 
De hittills genomförda undersökningarna visar att Pajeb Kvarts AB har möjlighet att bli en ledande 
leverantör av ett antal högrena kvartsprodukter på den europeiska och internationella marknaden. 
Den genomförda kemisk-tekniska undersökningen av kvartsen kombinerat med anrikningstekniska 
försök visar att kvartsförekomsten vid Pajeb Muitunisjaure har en för europeiska förhållanden unik 
renhet. Den hittills påvisade bästa kvalitén i fyndigheten ligger för närvarande i intervallet strax 
under UNIMINs IOTA Standard kvalité.  
 
Pajeb Kvarts AB avser att under året gå vidare med en undersökning av delar av fyndigheten som 
bedöms ha potential att vara något renare än de hittills påvisade kvalitéerna. Dessutom planeras en 
mindre provbrytning, anrikningstester i pilotskala och framtagning av ett antal provvolymer för 
tester hos potentiella kunder och slutförbrukare. I rapporten ges några exempel på områden som kan 
tillgodoses med produkter från Pajeb Kvarts.  
 
Pajeb Kvarts AB arbetar för närvarande med en ansökan om täkttillstånd för brytning av 
fyndigheten. Fyndigheten är för övrigt av den storleksordningen att den långsiktigt kan tjäna som 
råvarubas för en förädlingsanläggning i Arjeplog. Resultaten som framkommit inom ramen för 
MinBaS-projektet har skapat ett underlag för en första översiktlig affärsplan för företaget. I denna 
framgår bl.a. att ett 30-tal personer kommer direkt och indirekt att beredas sysselsättning i Arjeplog, 
i förädlingsanläggningen, vid brytning och transporter mm. 
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MinBaS projekt 3,3 Superren Kvarts 
Pajeb Kvarts AB 
 
 
SLUTRAPPORT 
 
1. Bakgrund 
Pajeb Kvarts AB innehar rättigheterna till en större förekomst av gångkvarts belägen vid sjön Pajeb 
Muitunisjaure i den västra delen av Arjeplogs kommun, Norrbottens län. Kärnborrningar och 
geologiska undersökningsarbeten har visat att fyndigheten omfattar mer än 1 miljon ton kvarts. 
Kvartsförekomsten är klassad som av riksintresse för exploatering.  
 
Målsättningen med projektet har varit att genom en professionell kvalitetsundersökning klarlägga 
vilka möjliga slutprodukter som kan framställas med råvara från företagets fyndighet och 
därigenom få en uppfattning om möjliga försäljningsvolymer och priser för de olika potentiella 
kvartsprodukterna. 
 
Slutrapporten utgörs av en sammanfattning från Pajeb Kvarts AB av det övergripande arbetet och 
de viktigaste resultaten och slutsatserna som gjorts inom ramen för en kvalitets- och marknadsstudie 
som genomförts av en anlitad konsult i samarbete med företagets personal. 
Pajeb Kvarts AB önskar att bifogade konsultrapport från Dorfner/Anzaplan GmbHs  avseende 
kvalitets- och marknadsundersökning av kvartsen från företagets fyndighet hemligstämplas. 
 
 
2. Marknad och kvalitetskrav 
Marknadspotentialen för en högren kvartsprodukt bestäms helt av mängden och typ av förorenande 
element i den färdiga kvartsprodukten.  
 
Föroreningar i kvarts är av flera olika slag: Inneslutningar av sidoberg, gitterbundet Al och 
kompenserande element, främmande mineral på kristallytor och inne i kvartsen samt vätske- 
och/eller gasfyllda blåsrum. Till dessa föroreningar kommer de föroreningar som tillförs vid 
brytning, transport och hantering av kvartsråvaran. 
 
All högren kvarts som säljs på världsmarknaden har därför genomgått en omfattande mineralteknisk 
behandling. För att rena kvartsen och skapa en för marknaden konsistent produkt används en 
kombination av fysikaliska, kemiska och termiska metoder, ofta i repeterade steg, för att i så stor 
utsträckning som möjligt reducera föroreningarna. De gitterbundna föroreningarna i kvartsen är 
normalt inte möjliga att processa bort och sätter därmed en övre gräns för vilken kvalité som 
teoretiskt och praktiskt kan uppnås. 
 
Marknaden för högren kvarts domineras av UNIMINs IOTA-kvaliteer, från IOTA 8, som är den 
renaste kvartsprodukten på världsmarknaden med max 8 ppm föroreningar, till IOTA Standard med 
ca 25 ppm föroreningar. Slutförbrukare av dessa produkter är tillverkare av halvledare för 
elektronikindustrin och specialiserade delar av den optiska industrin. T.ex. IOTA 6 och 8 används 
till deglar för tillverkning av monokristaller av kisel. UNIMINs IOTA-kvaliteer har så vitt känt 
ingen konkurrens på världsmarknaden. Inom intervallet högren kvarts med 25 till 75 ppm 
föroreningar domineras även denna del av världsmarknaden av ett antal UNIMIN-produkter.   
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Pajeb Kvarts kvartsförekomst har på grundval av den geologiska karteringen av borrkärnorna och 
nu genomförda analyser indelats i tre huvudkvaliteer; A-kvarts, B-kvarts och bergkristall.  
Skillnaden mellan A och B-kvartsen är att A-kvartsen inte har några syniga föroreningar vilket B-
kvartsen har. Dessutom innehåller fyndigheten väsentliga mängder klar kvarts i form av 
bergkristall, vilken hittills inte undersökts närmare på grund av materialbrist. Den helt övervägande 
delen av kvartsförekomsten utgörs av s.k. A-kvarts (med inneslutna partier av klar bergkristall).    
 
 
3. Resultat och slutsatser 
Den nu genomförda kemisk-tekniska undersökningen av kvartsen kombinerat med 
anrikningstekniska försök visar att kvartsförekomsten vid Pajeb Muitunisjaure har en för europeiska 
förhållanden unik renhet. Den hittills påvisade bästa kvalitén i fyndigheten (den större delen av A-
kvartsen) ligger för närvarande i intervallet strax under UNIMINs IOTA Standard kvalité.  
 
De hittills genomförda undersökningarna visar att Pajeb Kvarts AB har möjlighet att bli en ledande 
leverantör av ett antal högrena kvartsprodukter på den europeiska och internationella marknaden. 
Några av de områden som kan tillgodoses med produkter från Pajeb Kvarts är t.ex. kvarts för 
tillverkning av kisel till solfångare, till deglar för tillverkning av enklare typer av monokristaller, 
liksom ett antal specialglasprodukter och ett flertal produkter till den optiska och elektroniska 
industrin. 
 
Pajeb Kvarts AB avser att under året gå vidare med en undersökning av delar av fyndigheten som 
bedöms ha potential att vara något renare än de hittills påvisade kvalitéerna. Dessutom planeras en 
mindre provbrytning, anrikningstester i pilotskala och framtagning av ett antal provvolymer för 
tester hos potentiella kunder och slutförbrukare.  
 
Pajeb Kvarts AB arbetar för närvarande med en ansökan om täkttillstånd för brytning av 
fyndigheten.  Fyndigheten är för övrigt av den storleksordningen att den långsiktigt kan tjäna som 
råvarubas för en förädlingsanläggning i Arjeplog. Resultaten som framkommit inom ramen för 
MinBaS-projektet har också skapat ett underlag för en första översiktlig affärsplan för företaget. I 
denna framgår bl.a. att ett 30-tal personer kommer direkt och indirekt att beredas sysselsättning i 
Arjeplog, i förädlingsanläggningen, vid brytning och transporter mm.  
 
 
4. Ekonomisk slutredovisning 
Projektet beviljades en ursprunglig budget av 500 000 kr med ett bidrag på 250 000 kr från 
MinBaS-programmet. Projektets omfattning har utökats från ursprunglig plan, vilket resulterat i att 
Pajeb Kvarts AB:s totalkostnad för projektet blivit 886 874 kr, se nedan. Pajeb Kvarts AB har 
därmed täckt 71,8 % av projektets kostnad. MinBaS-bidraget om 250 000 kronor har utnyttjats i sin 
helhet. 
 

Löner och lönebikostnader, konsulter  643 387 kr 
Utrustning,material/analyser  197 107 
Resekostnader,Övr kostn    46 380 
Totalt   886 874  

 
Enebyberg i januari 2005 
Pajeb Kvarts AB 
 
Lennart Falk 
Projektansvarig för MinBaS-projektet. 
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