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Sammanfattning
Smålands Tabergs Fe-Ti fyndighet ligger ca 10 km söder om Jönköping i orten Taberg, Jönköpings 
län, södra Sverige och är en särart både geografiskt och geologiskt. Fyndigheten utgör ett massivt 
berg som sträcker sig 140 m över omgivande landskap och består av en speciell bergart kallad 
titanomagnetitolivinit på grund av sitt innehåll av titan, järn och olivin. Förekomsten ligger i den 
protogena zonen i en diabasintrusion och anses komma från en basaltisk magma som genom tidig 
gravimetrisk kristallisering bildat både fyndigheten och diabasen för 1,2 miljarder år sedan. 

Syftet med detta arbete har varit att göra en mineralogisk kartering över fyndigheten mot djupet 
med hjälp av ett unikt borrhål och sedan utföra en magnetisk anrikning för att erhålla tre 
fraktioner 1) ett Fe-rikt, Ti-olivinfattigt koncentrat, 2) ett Ti-rikt, Fe-olivinfattigt koncentrat och 3) 
ett olivinrikt, Fe-Ti-fattigt koncentrat.

Provmaterialet kommer dels från varphögen, och dels från det unika borrhålet som för första 
gången i svensk historia bevisar att malmen fortsätter ner till 240 m djup. Opakmikroskopering 
visar att malmen är ytterst likartad med 20-35 % titanomagnetit och 30-45 % olivin i nästan alla 
undersökta prover. Resterande procent bestående av euhedral-subhedral labradorit, 
pargasitkoroner runt labradorit, serpentinkoroner runt olivin och som sprickfyllnader med ibland 
subhedrala apatitkristaller. I titanomagnetiten finns ilmenitlameller och i vissa fall kristaller av 
ilmenit samt  hercynitlameller och ulvöspinell. Kristaller av sulfider i form av magnetkis, kopparkis, 
svavelkis och pentlandit finns i de flesta prover. Utförligare analyser i ett svepelektronmikroskop 
bekräftar malmens homogena sammansättning med en konstant järnhalt i titanomagnetiten på 70 
%. Ti och V har genomsnittshalter på 4 % respektive 0,7 %. En synnerligen intressant upptäckt i 
SEM är apatitkristallernas innehåll av upp till 3 % platina vilket bör undersökas vidare.

För en bedömning av anrikningsegenskaperna mättes kornstorlekarna som också visar sig vara 
konstanta mot djupet med kristaller av titanomagnetit mellan 50-800 µm och ilmenitlameller kring
0,1 x 10 µm. Olivin ärnågot större med kristaller mellan 50 – 1100 µm medan plagioklas kan anta 
storlekar mellan 100 µm – 1,5 cm. De få sulfidkristaller som finns är mellan 10 – 45 µm.

Tre anrikningsförsök utfördes efter den mineralogiska karteringen. Malmen maldes till 95 % <63 
µm och separerades med en våt lågintensitet magnetseparator - LIMS. Malmen och de två erhållna
produkterna analyserades i SEM och gav dessa halter: Ingående malm – 32,13 % Fe, 5,41 % Ti och 
0,31 % V. Magnetiskt koncentrat – 56,8 % Fe, 10,15 % Ti och 0,6 % V i LIMS försök 3. I samma 
försök blev Fe-utbyte 60,38 %, Ti-utbytet 64,11 % och V-utbytet 66,11 %. Omagnetiskt koncentrat 
gav halterna – 23,61 % Fe, 2,79 % Ti och 0,09 % V. 13 HGMS försök utfördes på den omagnetiska 
fraktionen från LIMS försöken för att anrika ilmenit. Ti-halter mellan 3,53 % till 5,73 % och Ti-
utbyten mellan 64,26 % respektive 96,59 % erhölls beroende på fältstyrkan. På grund av olivinets 
magnetiska egenskaper blev halterna för Ti låga. Försöken tyder på att malningen är otillräcklig och
en annan strategi för anrikningen och i synnerhet malningen behövs. Arbetets syfte uppnåddes ej 
helt men visade att en Fe-Ti-V-rik, olivinfattig fraktion kan skapas efter LIMS anrikning.

Nyckelord

Smålands Taberg, titanomagnetitolivinit, titanomagnetit, olivin, vanadin, platina, protogena 
zonen, plagioklasrik Fe-Ti malm, homogen malmkropp, stångkvarn, malningsundersökning, 
kornstorleksfördelning, våt lågintensitets magnetseparering, SEM analys.
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Abstract
Smålands Taberg's Fe-Ti occurence is situated ca 10 km south of Jönköping in the city of Taberg, 
Jönköping county, southern Sweden. It is a peculiar deposit both geographical and geological, it 
forms a massive body which rises 140 m above the surrounding terrain as a massive mountain. The
mountain consists of titanomagnetite-olivinite and contains titanium, iron and olivine. The 
occurence is situated in the geological protogine zone and is assumed to be an early crystallisation 
product of a basaltic magma which intruded the surrounding rock for 1.2 billion years ago. 

This works purpose was to investigate the mineralogical composition of the occurence towards the
depth and to enrich the ore into three different fractions: 1) one Fe-rich, Ti-olivine poor 
concentrate, 2) one Ti-rich, Fe-olivine poor concentrate and 3) one olivine, Ti-Fe poor concentrate. 

The samples were collected from the surface and from a uniqe drillhole prooving that the ore 
continues from 240 m revealing an utterly homogeneous mineralogical composition with 20-35 % 
anhedral titanomagnetite and 30-45 % subhedral grains of olivine in almost every examined 
sample. Other common minerals in the studied samples are euhedral to subhedral labradorite, 
pargasite forming coronas around labradorite and serpentine replacing olivine in so called marsh 
structure. Locally subhedral grains of apatite appear in the larger serpentine fissures. Lamellae of 
both ilmenite and hercynite are common and present in all observed grains of titanomagnetite. 
Seldom is the cloth like texture of ulvöspinel found in the titanomagnetite. The sulphides  
pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite and pentlandite are observed as small grains in most of the 
samples. Detailed studies in a scanning electron microprobe confirmes the homogeneous 
composition towards depth with an average iron content of 70 %, titanium of 4 % and vanadium of
0,7 % in the titanomagnetite. A peculiar discovery regarding the mineralogy is the platinum 
content of up to 3 % in grains of apatite.

For an assesment of the beneficiation properties the grain sizes of the identified minerals were 
measured showing a homogeneous size distribution towards depth. Grain sizes of the minerals 
present showed that titanomagnetite varies between 50 – 800 µm and lamellae of ilmenite 
between 0,1 – 10 µm. Grains of olivine is generally larger, between 50 – 1100 µm while the 
euhedral labradorite accounted for the largest mineral present with sizes between 100 µm – 1,5 
cm. The few grains of sulphides present is small, sizing between 10 – 45 µm.

Three LIMS beneficiation tests were performed on the ore, ground to 95 % <63 µm. The ore and 
the two products were analysed in the SEM containing the following:  Ground ore with 32,13 % Fe, 
5,41 % Ti and 0,31 % V. Magnetic concentrate with 56,8 % Fe, 10,15 % Ti and 0,6 % V, yielding 
60,38 % Fe, 64,11 % Ti and 66,11 % V and non-magnetics with 23,61 % Fe, 2,79 % Ti and 0,09 % V. 
13 HGMS tests were performed on the non-magnetic fraction from the LIMS test with the purpose 
to enrich ilmenite. Ti-grades between 3,53 % to 5,73 % with yields of 64,26 % and 96,59 % 
respectively were achieved. Due to the magnetic properties of olivine the Ti-grades in the 
magnetic fraction were unsatisfactory. The contents and yields for Ti indicates that full liberation is 
not achieved and that another grinding step or beneficiation strategy is necessary for better yields.
The purpose of the work was not entirely achieved, although it proved that a Fe-Ti-V-rich, olivine 
poor  fraction can be created after a LIMS enrichement.

Keywords

Smålands Taberg, titanomagnetite-olivinite, titanomagnetite, olivine, vanadium, platinum, 
protogine zone, plagioclase rich Fe-Ti ore, homogeneous ore, rod mill, particle size analysis, 
screen analysis, wet low-intesity magnetic separation, SEM analysis.
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 1 Inledning

 1.1 Bakgrund

Smålands Tabergs mineralisering är en geologisk särart 1 mil söder om Jönköping i orten Taberg, 

Jönköpings län, södra Sverige, se figur 1. Geografisk är fyndlokalen ett unikum med dess massiva 

malmkropp som reser sig 140 m ovanför omgivande landskap med en unik flora och fauna med 

bland annat sällsynta fladdermusarter och alpina växter vilket tillsammans med den unika geologin 

gjort att berget idag är ett naturreservat. Artrikedomen är mycket speciell på grund av bergets 

mineralogiska sammansättning och har gett upphov till att mer än 400 växtarter har observerats på 

berget. Mineraliseringen i berget består av en titanrik magnetit utkristalliserad från en mafisk 

intrusiv magma för 1,2 miljarder år sedan. Omgivande berg har sedan eroderat bort och lämnat kvar

den massiva toppen vi ser idag. Populärt kallas bergarten för magnetitolivinit vilket kommer av dess

höga innehåll av både magnetit och olivin och finns bara i Smålands Taberg och i Rhode Island, 

USA. Tabergs fyndighet har brutits under många sekler och har idag ett sargat stup mot öster som 

förstärker bergets imponerande karaktär (Länsstyrelsen i Jönköpings län, Taberg turistgrupp).
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Figur 1: Tabergs geografiska läge i Sverige



Vid anrikningen av en mineralisering av denna typ uppkommer dock smärre problem. 

Svårigheterna med en titanrik järnmalm är dess benägenhet att vara svårsmält vilket påverkar 

lönsamheten och slutprodukten. (Pilote, 2010) En industriell metod behövs för att kunna anrika 

Smålands Tabergs komplicerade mineralisering till ett säljbart koncentrat. 

 1.2 Syfte

Arbetets syfte är att undersöka Smålands Tabergs malm dels mineralogiskt och dels 

mineraltekniskt för att fastställa huruvida malmen kan anrikas magnetiskt för att erhålla tre distinkta

fraktioner: 1) ett Fe-rikt, Ti-olivinfattigt koncentrat, 2) ett Ti-rikt, Fe-olivinfattigt koncentrat och 3) 

ett olivinrikt, Fe-Ti-fattigt koncentrat 

 1.3 Omfattning och avgränsningar

Den mineralogiska beskrivningen och undersökningen kan göras mycket ingående. Vissa 

begränsningar därför satts som att endast detaljundersöka vissa prover i SEM som uppvisar en 

intressant mineralogisk sammansättning och kommer från olika djup. Fokus har riktats på de 

metalliska mineral som finns och som kan vara lönsam att bryta i större skala.

Mineraltekniskt har begränsningar satts till att endast undersöka de magnetiska möjligheterna till 

anrikningen och därmed utelämnat pyrotekniska anrikningsmetoder.

Omfattningen kan sammanfattas till:

• Opakmikroskopering av prover

• SEM-analys av vissa provbitar

• Malningsundersökning

• Magnetiska anrikningsförsök
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 2 Tidigare studier

 2.1 Historia

Brytningen av Småland Tabergs förunderliga och

lättåtkomliga malmkropp har troligtvis börjat någon

gång under medeltiden men det var inte förrän

början på 1600-talet brytningen kom igång på allvar.

1618 startade kung Gustav II Adolf Tabergs

Bergslag och förmånliga privilegier tilldelades

gruvföretaget som började bryta. Under denna tid

påbörjades byggnationen av verksamheten kring

gruvan. 1630 fanns 5 hyttor men antalet ökade och

på 1800-talet var antalet 14. I gruvans ungdom bröts

malm främst från lösa block och rasmassor vilka

omger hela berget, tester med brytning i orter

gjordes i början på 1700-talet men malmen var lika

fattig inuti berget som utanpå och arbetet nedlades.

Malmuttaget var lågt ända fram till den mer

industrialiserade brytningen som påbörjades i början

av 1800-talet och uppgick till 9000 ton per år vilket

kan jämföras med uttaget i slutet av 1700-talet på

3000 ton per år. På grund av malmens låga järnhalt

på ca 31 % lades hyttorna ned en efter en och

brytning upphörde 1895.

I och med andra världskrigets början 1939 ökade efterfrågan på järn och brytningen återuppstod 

men med helt andra metoder. Gruvgångar sprängdes och en storskalig dagbrottsbrytning startades, 

se figur 2. Som mest var produktionen uppe i 230 000 ton malm 1943 vilket var 2 % av Sveriges 

produktion. Fler orter tillreddes och kraterbrytning testades i början av 40-talet och visade sig vara 

mycket effektiv. Malmen gick under denna tidsepok uteslutande till export till Tyskland men efter 

kriget användes malmen mer till tung makadam och tung asfalt. 1957 avvecklades verksamheten 

och den sista orten drevs 1960. Totalt har 2 Mt malm tagits ut från berget varav 75 % de få åren 

under andra världskriget. (Jern 1984; Hjelmqvist 1950)
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Figur 2: En av bergets stängda öppningar som
vittnar om en svunnen tids malmbrytning. 
Foto: Tobias W. Steen.



 2.2 Regional geologi

Smålands Taberg ligger i den del av skandinaviens berggrund

som kallas för Transskandinaviska granit och porfyrbältet, eng. 

Transscandinavian igneous belt, TIB, se figur 3. Detta bälte

genom Sverige och Norge består mestadels av graniter och

vulkaniska porfyrer från Småland i söder till Värmland i norr

och har tillkommit i minst tre olika tidsepoker. Väster om detta

bälte ligger den sydvästra gnejsprovinsen som också kallas den

Svekonorvegiska provinsen. Kännetecknande för denna

berggrundsprovins är att den genomgått en omfattande

metamorfos både under den Gotiska veckningen för 1.7-1.55

miljarder år och under den Svekonorvegiska veckningen för

1.1-0.9 miljarder år. (Johansson 2014)

Emellan dessa provinser finns den duktila zonen kallad för

protogena zonen, kallad PZ. Denna tektoniska zon är värd för

de mesoproterozoiska diabasgångar och plutoniska bergarter

såsom ultramafiska kumulater och graniter. PZ följer TIB och

den sveconovegiska gränsen  med en bredd om 15-20 km. Vid

södra Vättern uppvisar området ett omfattande system av starkt stupande krosszoner och 

förkastningar särskilt i området söder om Jönköping där Vaggeryskomplexet med dess många 

bergarter formar den största plutonen i PZ, se figur 4. (Söderlund 2006)

Figur 4 visar tydligare de omgivande bergarterna kring Smålands Taberg. Själva mineraliseringen 

ligger i en diabas även kallad hyperit av flera och förklarad i detalj av Hjelmqvist (1950). 

Omgivande diabasen ligger TIB, uppdelad i två olika typer av graniter med en ålder av 1.8 

respektive 1.7 miljarder år varav den yngre är den som PZ främst genomskär och är där Smålands 

Taberg befinner sig. Genom hela denna granit finns diabasintrusiv av samma typ som den Smålands

Taberg ligger i med en ålder mellan 1.6-0.9 miljarder år. I den äldre graniten finns flera inslag av 

ryoliter och gabbror med deras metamorfa ekvivalenter med en ålder av 1.8 miljarder år samt yngre 

diabaser och sandstenar i närheten av Nässjö. Väster om TIB ligger den Sveconorvegiska provinsen 

indelad i en granitoid och en granitisk migmatitisk gnejs med en ålder av 1.7-1.0 miljarder år med 

flera inslag av amfiboliter med samma ålder.
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Figur 3: Berggrundsprovinser i 
Fennoskandia med deras ålder. 
Modifierad efter Johansson 
(2014).



 2.3 Lokal geologi

Beskrivningen av den lokala geologin är uppdelad i en introduktion över geologin varefter 

rubriker med identifierade bergarter beskrivs utförligare. 

Småland Tabergs malmkropp bestående av magnetitolivinit är ca 1 km lång och 400 m bred och 

ligger i en gabbro-diabas eller ”hyperit” som har intruderat den omgivande gnejs och gnejsgraniten. 

Hyperitkroppen går i NNV-SSÖ och är totalt 4 km lång. Den anses

tillhöra en grupp av hyperiter som genomkorsar landskapet söder om

Jönköping i den protogena zonen. Den norra delen av intrusionen är

den del där magnetitoliviniten förekommer och är i sin tur omgiven av

en amfibolit med varierande tjocklek. På den västra sidan av berget går

magnetitoliviniten mot amfibolit mot gränsen till omgivande gnejser

utan att hyperit är närvarande medan amfibolit saknas helt på den östra

sidan. Gnejsgraniten, också känd som Smålandsgranit och amfiboliten

har en strykning som går NV-SÖ eller NNV-SSÖ och stupar mot SV

med en lutning om 60-80 grader (Hjelmqvist 1950).

Två typer av malm har karaktäriserats i Tabergs magnetitolivinit

enligt Hjelmqvist (1950), en högvärdig med 58 % olivin och 35 %

magnetit och en lågvärdig med 43 % olivin och 26 % magnetit med 25

% plagioklas och upp till 16 % amfiboler. I själva malmen ses stora

plagioklasfenokrister som ofta är parallellorienterade som kan antyda

en flödesstruktur, se figur 5 samt inslag av anortositiska bergartsfragment (Sandecki 2000).
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Figur 4: Geologisk karta över södra delen av Jönköpings kommun. Modifierad efter SGU:s 
berggrundskarta 1:1 000 000

Figur 5: Prov SMT 031. 
Digitalfoto. Vita parallella
plagioklaslameller som 
bildar en flödesstruktur.



Malmkroppen har ett antal förkastnings och sprickzoner med olika strykningar och stupningar. 

Den största stryker mot NNÖ-SSV på den östra sidan vilket har skapat en extrem brant. Sprickorna 

har på grund av detta antagit en skiffrigt utseende, ofta fyllda med en kloritisk substans. Enligt 

Sandecki (2000) hör dessa förkastningar ihop med formationen av den protogena zonen och 

vätterns riftsystem med horstar och grabens. 

Tidigare undersökningar är gjorda av A Sjögren (1876) som genomförde de första mikroskopiska 

undersökningar och fann att malmen bestod av olivin och magnetit med en mindre del plagioklas 

och kallade den för magnetitolivinit. Hjelmqvist (1950) gjorde en mycket omfattande beskrivning 

av både mineralogin och den övergripande geologin över hela Tabergs område, se figur 6, och 

Sandecki (2000) som beskrev mineralogin ytterligare och drog slutsatser om malmens ursprung.
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Figur 6: Geologisk karta över Smålands Taberg. Hjelmqvist (1950)



 2.3.1  Magnetitolivinit 

Magnetitoliviniten är en finkornig massiv svart bergart som för ögat ser mycket homogen ut men 

består utav olivin och titanomagnetit med visst innehåll av labradorit och pargasit. Bergarten är 

ultrabasisk vilket olivinet tyder på och är en mycket sällsynt företeelse med enda andra liknande 

fyndighet i Iron Mine Hill, Rhode Island, USA. Den största delen av bergarten är plagioklasrik, se 

figur 6 och tidigare beskrivning, medan en del av södra berget är plagioklasfattig. 

Plagioklasfenokristerna är vita till bruna och varierar stort i storlek från tunna nålar till större 

lameller och kan ibland anta en stjärnliknande formation. Övriga mineral i bergarten förutom 

huvudkomponenterna olivin, titanomagnetit, labradorit och pargasit finns även en del serpentin, 

apatit, magnetkis, svavelkis, kopparkis, pentlandit, ilmenit och pleonast. (Hjelmqvist 1950)

 2.3.2  Omvandlad magnetitolivinit

I vissa delar av berget har magnetitoliviniten omvandlats på grund av tektoniska krafter vilka 

skapat större och mindre sprickor. Metamorfosen har både ändrat strukturen och mineralogin vilket 

har fått till följd att olivin har serpentiniserats. Sprickor som skapats av metamorfosen är ofta fyllda 

med serpentin och karbonater. Titanomagnetit är fortfarande närvarande om än i mindre omfattning 

medan amfibol tar upp större delar och skapar tillsammans med serpentin en fetglans hos bergarten. 

(Hjelmqvist 1950)

 2.3.3  Hyperit

Hyperiten förekommer som ett smalt band runt magnetitoliviniten och är således den omgivande 

bergarten, se tidigare beskrivning. Den består av en medelkornig svartbrun massa med mörkbruna 

lameller av plagioklas, olivin och klinopyroxen. Halten plagioklas och apatit är högre än den hos 

magnetitoliviniten, kring 60 respektive 1 % samt att olivin och titanomagnetit är mer sällan 

förekommande med halter kring 15 respektive 7 %. Ett bälte av hyperit går runt berget men är på 

den östra sidan omvandlad till amfibolit medan den västra sidan är nästan helt opåverkad 

(Hjelmqvist 1950).

 2.3.4  Amfibolit

Mellan hyperiten och den omgivande gnejsgraniten finns ett band av amfibolit som är en 

omvandlingsprodukt av hyperiten. Hyperiten närmast magnetitoliviniten är relativt opåverkad men 

blir mer omvandlad desto närmare gnejsgraniten den befinner sig. Bergarten är medelkornig med 

mörkgrå till svartgrön färg med stora plagioklasfenokrister som tappar sin tabulära form ju mer 

omvandlad bergarten är. Amfiboler i form av hornblände antar en kompakt form med tydligt 

urskiljbara individer med grön färg som ofta åtföljs av biotit, epidot, titanit, apatit och kvarts 

(Hjelmqvist 1950).
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 2.3.5  Anortosit

I magnetitoliviniten förekommer små fragment av en anortositisk bergart med högt innehåll av 

mörka silikater vilket skiljer den från en vanlig anortosit. Bergarten är medelkornig och gråaktig 

och har en gabbroisk textur med ett högre innehåll av plagioklas och mindre mängder av olivin. 

Övriga mineral är klinopyroxen, titanomagnetit, biotit, apatit och lite alkalifältspat. Ilmenit och 

sulfider är också vanliga komponenter i den annars plagioklasdominerande bergarten (Hjelmqvist 

1950).

 2.3.6  Pegmatit

Ett antal gångar av pegmatit genomskär hyperiten och amfiboliten strax söder om 

magnetitoliviniten. Bergarten är den yngsta i området med ett inte helt klarlagt ursprung. Den är 

svagt röd till färgen och har påverkats av tektoniska rörelser som gett den en parallell struktur. Den 

består av 1 cm stora kristaller av albit med finkornig kvarts och fältspat med muskovit, mikroklin 

och magnetit (Hjelmqvist 1950).

 2.4 Ursprung och bildningssätt

En detaljerad beskrivning av bildningssättet beskrivs av Hjelmqvist (1950). Sandecki (2000) tar 

också upp ämnet varav det senare resultatet återges först. 

Smålands Tabergs fyndighet anses komma ifrån en basaltisk magma som en tidig 

kristallisationsprodukt styrd av densitet vilket har skapat en tung magnetitolivinit och en omgivande

gabbro-diabas kallad hyperit som bildades för ca 1.2 miljarder år sedan (Larsson & Söderlund 

2005). Fyndigheten i Smålands Taberg kan beskrivas med den ursprungsmodell som Rutherford & 

Hermes (1984) lade fram för den mycket liknande fyndigheten i Rhode Island, USA. Den beskriver 

att modermagman bestående av en basaltisk magma svalnade och kristalliserade tillräckligt 

långsamt för att olivin och titanomagnetit och plagioklas kunde hållas i ett kontinuerligt 

jämviktsläge med resterande magma allteftersom den stelnade. Olivin kristalliserades först följt av 

titanomagnetiten, dessa sjönk ned i magmakammaren medan plagioklasen som kristalliserades 

senare flöt uppåt på grund av den lägre densiteten. Tabulära kristaller av plagioklas i 

magnetitoliviniten tros vara från denna process då kristallerna som sökte sig uppåt fick tid att 

utveckla sig större, och på grund av rörelsen i magman uppstod en laminering eller flödesstruktur 

(eng. Flow structure) med parallellt orienterade plagioklasfenokrister Sandecki (2000).

Kristallisationsföljden gav även upphov till titanomagnetitens och till viss del plagioklasens 

benägenhet att fylla upp rummet mellan olivinkorn som anhedrala fyllningar.

Titanomagnetiten innehåller i regel lameller av ilmenit och pleonast till följd av avsvalning, dessa 

minerals beståndsdelar har då exsolverats från smältan och lagt sig i magnetitens oktahedriska 

respektive kubiska riktningar. Denna exsolution är enligt Armcoff & Figueiredo (1990) en 

kontinuerlig process där den ena fasens exsolution påverkar den andras. Sandecki (2000) har lagt 
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fram förslaget att exsolutionen kan ha med de tektoniska rörelserna i den protogena zonen att göra 

vilket också kan vara ursprunget till rena gångar av titanomagnetit som skär genom olika 

mineralkorn.

Hjelmqvist (1950) beskriver utförligare om processens helhet vilket följer. Magnetitoliviniten som

tros ha differentierat från modermagman har dels lämnat kvar ”hyperit” men också bildat anortosit 

till följd av magnetitolivnitens differentiering i magmakammaren. Anortositen kommer från 

plagioklas som kristalliserades sist i smältan och vandrande uppåt på grund av dess låga densitet, 

lokalt har då en ackumulering av plagioklas format de större inneslutningarna av anortosit. Genom 

tektoniska processer har magnetitoliviniten pressats uppåt och fragment från anortositen och 

hyperiten har infångats i magnetitoliviniten. Att dessa tre bergarter från början kommer från samma 

modermagma stöds av det faktum att både olivin och plagioklas från alla tre har nästan identisk 

sammansättning. Titanomagnetit från dessa har allihopa lameller av spinell och ilmenit. Denna 

slutsats kommer även Larsson & Söderlund (2005) fram till i en studie över Tabergs geokronologi. 

Den stora skillnaden mellan bergarterna ligger i de olika halterna av gemensamma mineral. 

Motsägande denna hypotes är det faktum att en sådan process skulle skapa mycket mer anortosit, 

troligtvis har fler processer varit involverade i differentieringen av modermagman (Hjelmqvist 

1950).

 2.5 Anrikningsmetoder av titanomagnetit

Det finns två huvudmetoder att anrika en titanomagnetit, antingen genom att tillämpa 

pyrometallurgi där de olika mineralfaserna separeras vid höga temperaturer, antingen i en masugn 

eller genom direktreduktion (Zhao, Wang, Qi, Chen, Zhao & Liu 2014) eller med hjälp av 

magnetisk anrikning där mineralen separeras tack vare deras olika susceptibilitet (Jena, Dresler & 

Reilly 1995).

 2.5.1  Pyrometallurgiska metoder

En titanomagnetitmalm kan smältas i en vanlig masugn men ställer till problem och sänker 

produktiviteten, detta börjar ske vid halter om 5 % titan. Ökar halterna till 30 % börjar även kvaliten

på produkten bli starkt lidande likaså stabiliteten hos processen. Ju mer titan som förekommer desto

mer trögflytande blir slaggen och stora mängder flux eller material att späda malmen med krävs. 

Nya tekniker har tagit språnget mot att förändra masugnen för att bättre lämpa sig till smältning av 

titanomagnetiter och ett sådant exempel är HIsmelt® tekniken. Malm och koks injekteras i hög 

hastighet in i smältan i masugnen via vattenkylda lansar där malmen smälts och kolet både 

förbränns och tas upp i stålet. Den primära värmekällan kommer från toppen av masugnen med en 

gasförbränning av CO-gaser från smältningen där också extra syre förs in i masugnen. Värmen 

fördelas i masugnen genom att smältan i stor grad rör sig och fördelar den. Syreinförsel i toppen får 

den övre delen att bli oxiderande och den undre delen reducerande. Järn kommer då smälta som det 
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är tänkt och tappas kontinuerligt ut från botten medan slaggen dit föroreningar och titan rapporteras 

kommer att fortsatt vara lättflytande eftersom titan binds till syret och bildar TiO2 under oxiderande 

förhållanden. En förenklad skiss ses i figur 7. Slaggen blir en potentiell halvprodukt till 

pigmentindustrin om titanhalten är tillräckligt hög. Under reducerande förhållande bildas istället 

Ti(C,N) vilket både gör slaggen trögflytande och försvårar tillvaratagandet av titanet (Pilote 2010).

En ny metod utvecklad av Zhao et al. (2014) innebär fler steg i processandet av titanomagnetit men 

gav i deras experiment lysande resultat. Malmen de utförde tester på var en krom-vanadinhaltig 

titanomagnetit från Hongge i sydvästra Kina. Malmen reducerades med pulveriserad antracit i en 

ugn, efteråt dränktes smältan i vatten för att undvika oxidation och maldes sedan i en stångkvarn. 

Den malda malmen separerades i en lågintensitets magnetisk separator för att erhålla en järnrik del 

med över 94 % Fe och ett utbyte på 88 % och en omagnetisk titanrik slagg. Slaggen lakades med 

HCl vilket löste ut allt utom Ti och Si som stannade kvar i lakresterna. Lakvattnet innehöll således 

V och Cr med utbyten på 81,7 % respektive 84,4 % men också stora mängder Ca, Mg, Al och Mn. 

Lakresterna med Ti och Si lakades ytterligare med NaOH för att lösa ut Si och erhålla en Ti-rik rest 

som torkades i 750  varefter en produkt med en halt på 93,4 % Ti och ett utbyte på 93,7 % erhölls. ℃

Ett annat exempel på en lyckad direktreducerande pyrometallurgisk process är den utvecklad på 

titanomagnetiten från Pipestone Lake, Manitoba, Kanada utav Jena et al. (1995). Malmen som har 

högre halter av magnetit och ilmenit är förövrigt liknande Smålands Tabergs malm. Första steget i 

processen var en smältning av malmen under reducerande förhållanden vilket fick titan och vanadin

att gå till slaggfasen. Järnet som togs ut erhöll en renhet på 99 %. Slaggen som innehöll vanadin och

titan rostades och lakades i 80   varmt vatten varefter lösningen filtrerades och vanadinet ℃
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Figur 7: Masugn av HIsmelt-typ. Järn tappas 
kontinuerligt av i botten medan slaggen tappas av i 
intervall från mitten.



rapporterade till vätskefasen. Bästa utbyte på 89 % skedde enligt deras försök vid rostning på 950 

grader i 2 timmar med 20 % flux inblandat och lakning i vatten för vanadinet. Lakresterna vilket 

innehöll titanet lakades med HCl för att ta bort föroreningar och TiO2-halten ökade till 82,9 % med 

ett slutligt utbyte på över 90 %.

 2.5.2  Magnetiska metoder

En titanrik järnmalm, även kallad titanomagnetit kan även anrikas med hjälp av magnetiska 

metoder eftersom magnetit är ett starkt magnetiskt mineral till skillnad från ilmenit som är ett 

svagmagnetiskt mineral. Vid magnetisk anrikning används lågintensitets magnetisk separation 

kallad LIMS (eng. low intensity magnetic separation), en separationsmetod där låg magnetisk styrka

används för att anrika magnetiten. Avfallet som blir kvar innehållande ilmenit och ofyndiga mineral 

utsätts för en högintensitets magnetisk separation kallad HIMS (eng. high intensity magnetic 

separation) för att kunna anrika ilmenit vilket är ett svagmagnetiskt mineral. För att kunna tillämpa 

metoden krävs det att malmen mals ned till en sådan storlek att enskilda mineralkorn åtskiljs för god

separation och att mineralkornen inte är alltför små för att kunna separeras (Gonzalez & Forssberg 

2001). Två tidigare exempel följer nedan:

Försök gjorda av Jena et al. (1995) på en titanomagnetit från Pipestone Lake, Manitoba, Kanada 

har visat sig vara ineffektivt relativt till malmens höga halter av magnetit och ilmenit, 60 % 

respektive 31 %. Malmen maldes till minus 44 µm och separerades till ett magnetiskt koncentrat 

innehållande 63.1 % Fe, 0.81 % V och 8.7 % TiO2 och ett omagnetiskt koncentrat innehållande 38.6

% TiO2, 32.7 % Fe och 0.16 % V. Detta betydde att 42 % av det totala TiO2 innehållet rapporterades 

till den magnetiska fasen dit 86 % av Fe och 94 % av V också rapporterades till.

Försök gjorda av Gonzales och Forssberg (2001) visade sig däremot relativt framgångsrika. 

Malmen var en titanomagnetit med en titanhalt på 19,6 % och järnhalt på 49 %. Malmen maldes 

ned till 90 % mindre än 75 µm och genom magnetisk anrikning uppnåddes ett ilmenitkoncentrat 

med 37 % TiO2 med ett utbyte på 44 %. Magnetitkoncentratet innehöll 58 % Fe med ett utbyte på 

65,2 %. Dock var kornstorleken relativt stor. 

 3 Metod

 3.1 Provtagning och förberedelser

Till den mineralogiska undersökningen har provbitar både från borrkärna och ytan tagits. 

Materialet från borrhålet är unikt eftersom för första gången i svensk historia har malm tagits upp i 

denna fyndighet från 240 m djup.

Materialet från borrkärnorna var redan nedkrossade och indelade i lådor om 5 m i vardera, låda 37

(185 m) till låda 48 (240 m) som är det djupaste läget. Malmen syns från 185 m till 240 m och är 

således öppen mot djupet. Tre prover från olika djup valdes ut, 185 m, 220 m och 240 m. Från varje
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nivå plockades 5 provbitar ut i lagom storlek för vidare undersökning. Från 185 m valdes tre ut, från

220 m nivå valdes två ut och från 240 m nivå valdes tre ut. Dessa slipades ned till 1200 mesh och 

polerades sedan för att undersökas i opakmikroskop och SEM.

Fyra prover med varierande sammansättningar från varphögen, dels insamlad av Rob Hellingwerf,

kompletterar undersökningen. Hanterbara bitar sågades ut från stufferna och likt borrkärneproverna 

slipades och polerades de för undersökning i opakmikroskop och SEM.

Till anrikningsförsöken bistod Asera Mining AB med ett generalprov från borrkärnan för att 

kunna utföra malningsundersökningen och anrikningsförsöken på friskt material.

Tabellen nedan visar vad som gjorts med proverna. Prover med Mikr i undersökningar är 

undersökta i opakmikroskop och SEM är undersökta i svepelektronmikroskop.

Provnummer Beskrivning Fyndplats Undersökningar

TAB01 BOX 37 A Massiv Fe-Ti-malm 185 m djup Mikr.

TAB01 BOX 37 B Massiv Fe-Ti-malm 185 m djup Mikr.

TAB01 BOX 37 C Serpentiniserad Fe-Ti-malm 185 m djup Mikr. SEM

TAB01 BOX 44 A Massiv Fe-Ti-malm 220 m djup Mikr. SEM

TAB01 BOX 44 B Massiv Fe-Ti-malm 220 m djup Mikr. SEM

TAB01 BOX 48 A Serpentiniserad Fe-Ti-malm 240 m djup Mikr. SEM

TAB01 BOX 48 B Massiv Fe-Ti-malm 240 m djup Mikr.

TAB01 BOX 48 C Massiv Fe-Ti-malm starkt 
uppsprucken

240 m djup Mikr.

TAB02 Massiv Fe-Ti-malm Ytan Mikr. SEM

SMT 007 Amfibol-plagioklasrikt skarn Ytan Mikr. SEM

SMT 015 Massiv Fe-Ti-malm Ytan Mikr. SEM

SMT 031 Fe-Ti-malm med plagioklaskristaller Ytan Mikr. SEM

 3.2 Opakmikroskopering

Till opakmikroskoperingen krävs det att proverna är väl slipade och polerade, de monterades 

därefter en efter en vågrätt med lera på en glasplatta och undersöktes. Mikroskopet som användes är

av typen Zeiss Axiocam med justerbar ljusstyrka, polariserat ljus och förstoring upp till 500 gånger. 

Proverna studerades först i vanligt ljus på låg förstoring för att kvalitativt och kvantitativt kunna 

uppskatta mineralinnehållet. Observationerna fördes in i ett formulär för varje enskilt prov, se tabell 

1 nedan för ett exempel av ett sådant formulär. För resterande formulär se appendix A. 
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Under större förstoring noterades kristallstorleken hos de ingående mineralen och deras 

kristallform och förekomst vilket också noterades i formuläret. Särskild fokus lades på magnetit och

ilmenit faserna eftersom dessa är de värdemineral som är av intresse. Noterades en ny typ av 

mineralparagenes på mikroskopnivå eller övrig intressant förändring beslutades det om vidare 

analys i svepelektronmikroskopet.

 3.3 SEM-analys

SEM analysen genomfördes på Bergsskolan med hjälp av bords-svepelektronmikroskop av 

märket Hitachi TM 3000. Provbitarna som ansågs intressanta under polarisationsmikroskopet 

monterades på en glasbit som riktades och sedan monterades på en hållare ämnad för 

svepelektronmikroskopet. Provbitarna behövde inte täckas med ledande material trots deras höga 

innehåll av icke-ledande mineral. Detta på grund av att mikroskopet använder sig utav ett lågt 

vakuum vilket förhindrar uppladdning av elektroner i icke-ledande mineral eftersom en viss del gas 

befinner sig i provkammaren som joniseras av elektronstrålen och därefter återupptar elektroner 

från provbiten. (Hitachi High-Technologies Corporation, 2011)
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Tabell 1: Observationsmall för mikroskopiska observationer och 
mineralsammansättning



SEM Analyserna av provbitarna fokuserade på att 1) undersöka den kemiska sammansättningen 

hos titanomagnetitkorn och ren titanomagnetit på olika djup, och 2) samt att kvantifiera innehållet 

av intressanta mineralfaser. Kvantifiering av grundämnen gjordes i programmet Quantax där 

möjligheterna gavs att punktundersöka, linjeundersöka eller helskanna en yta, se figur 8. Närhelst 

en intressant fas påträffades skapades tabeller och diagram över innehållet med en förinställd mall, 

se figur 9. Samtliga analyser är redovisade i Appendix B.
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Figur 8: De olika undersökningsmöjligheterna i programmet Quantax. A) En helskanning som 
visar punkter där de eftersökta grundämnena påträffats. B) Linjeskanning där andelen av ett eller 
flera grundämnen visas över en linje. C) Punktskanning vilket innebär att grundämnenas innehåll 
kvantifieras i den gula cirkeln.

Figur 9: Den automatiskt genererade mallen från SEM 
analysen. Prov Tab01 Box 44 A.



Generellt har förstoringsgraden 150x använts för bilder och analyser av helkorn och 3000 gånger 

för bilder och analyser av ren titanomagnetit. Högre förstoringsgrad ansågs ge bilder och analyser 

av sämre kvalité och begränsades således. Den framtagna sammansättningen jämfördes sedan med 

tidigare undersökningar av Hjelmqvist (1950) och Sandecki (2000) samt databasen på 

webmineral.com utgiven av Barthelmy (2014) vilka tillhandahåller kompletta kemiska 

sammansättningar för cirka 4700 mineral.

En provbit från varje tillgängligt djup valdes ut vilket representerade det djupet. På varje prov togs

sedan punktanalyser på fyra skilda kristaller, ty dessa skapade sedan ett medelvärde för det 

kvantifierade innehållet. Kristallerna analyserades med en punktanalys där punkten utgjorde 

kristallen med innehållande hercynit och ilmenitlameller utan att få med kanter och omgivande 

mineral ifall kornet var oregelbundet. Avsikten med detta var att undersöka huruvida det 

förekommer mer eller mindre lameller av hercynit och ilmenit mot djupet. Den rena 

titanomagnetiten utan inbördes lameller av ilmenit och hercynit analyserades även den med en 

punktanalys på högre förstoringsgrad mitt i kristallerna om möjligt eller i sprickor med ren 

titanomagnetit. Avsikten med detta var att undersöka om sammansättningen varierade med djupet.

I SEM analyserades även de erhållna produkterna från magnetsepareringen genom att ingående 

malm, starkmagnetiskt koncentrat, svagmagnetiskt koncentrat och omagnetiskt koncentrat torkades 

och en liten provmängd från var del pressades ihop till en puck som sedan analyserades. Tre punkter

på var prov analyserades och ett genomsnitt togs fram. 

 3.4 Krossning och malning

Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet för krossning och malning av malmen till 

malningsundersökningen och anrikningsförsöken.

Till krossningen användes först en käftkross av märket Morgårdshammar A23 labbkross med en 

stängd spalt om 7 mm. Därefter följde en konkross av modell MK 25-G tillverkad av Nybergs 

mekaniska verkstad. Malningen skedde i en stångkvarn med dimensionerna 333x207 mm roterande 

i 60 % av kritiskt varvtal med en pulp om 50 – 60% fast material. 1 kg material åt gången 

processades i kvarnen med en fyllnadsgrad av 30 % 23 mm stänger, total fyllnad var ca 38 %. 

Siktning till malningsundersökningen gjordes med standardsiktar i en siktmaskin av märket 

Retsch i 10 sekundersintervaller under 10 minuter. Malningsundersökningen provades först med 20,

30 och 45 minuters maltider där den malda pulpen torkades, siktades och vägdes. 

Den omagnetiska fraktionen efter LIMS försök nr 3 siktades även den för att skapa en 

partikelstorleksfördelning. Ingående material separerades först vått i en 63 µm sikt och produkterna 

torkades. Grövre material siktades med standardsiktar ned till 38 µm i en Retsch maskin på Metso 

Sweden AB i Sala. Fraktioner större än 63 µm vägdes och en storleksfördelning skapades medan de 

finare fraktionerna slogs ihop med den tidigare uttagna finfraktionen. De finare fraktionerna mindre 
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än 63 µm analyserades sedan i en Malvern Mastersizer för att storleksbestämma de finare 

partiklarna. Båda dessa kurvor anpassades till varandra och en enhetlig partikelstorleksfördelning 

erhölls. Ett pH prov togs i anslutning till undersökningen med en pH-mätare.

 3.5 Magnetseparering

 3.5.1  LIMS

Ett prov av malmen maldes i 45 minuter och 400 gram

av detta kördes igenom en lågintensitets våt trumseparator

av märket Sala, se figur 10. Två produkter erhölls, en

anrikningssand och ett koncentrat, anrikningssanden

anrikades ytterligare en gång varpå koncentraten också

anrikades en gång till, se figur 11. Koncentraten vilket

bestod av magnetitslig torkades sedan i en ugn.

Anrikningssanden sedimenterade och dekanterades innan

det kunde torkas. De båda produkterna vägdes och

analyserades sedan i SEM enligt tidigare beskrivning.

Ett andra testförfarande genomfördes med 1 kg malm och separerades på samma sätt som det 

första testet med skillnaden att avfallet från det sista separeringssteget genomgick ytterligare 

magnetseparering. Detta prov torkades, vägdes och analyserades likt det första provet. 

Ett tredje anrikningsförsök gjordes med 5 kg malm och separerades med ytterligare steg, se figur 

11. Produkterna torkades och vägdes likt övriga prov bortsett från att huvuddelen av det 

omagnetiska koncentratet sparades till HGMS försöken.

 3.5.2  HGMS

Den omagnetiska slurryn från LIMS försök nr 3 användes till de magnetiska försök gjorda på 
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Figur 10: Sala lågintensitets våt 
magnetseparator.

Figur 11: Tre olika separeringsförfaranden för de tre olika LIMS testerna.

Mald malm -63µm LIMS test 1 Mald malm -63µm LIMS test 2 Mald malm -63µm LIMS test 3

Magnetsep Sala Magnetsep Sala Magnetsep Sala Titanomagnetit

Avfallssand Avfallssand Avfallssand Magnetsep Sala

Magnetsep Sala Titanomagnetit Magnetsep Sala Titanomagnetit Magnetsep Sala Avfallssand
Titanomagnetit
Koncentrat

Avfallssand Magnetsep Sala Avfallssand Magnetsep Sala Avfallssand Magnetsep Sala

Titanomagnetit Magnetsep Sala Magnetsep Sala Avfallssand
Avfallssand Koncentrat

Titanomagnetit
Avfallssand Koncentrat Avfallssand Magnetsep Sala



Metso i Sala. Slurryn slammades upp och ett litet prov togs för att undersöka procentandelen fast 

material för att kunna beräkna exakt mängd material som behövdes. Ett till prov togs för att torkas 

och bestämma densiteten på ingående malm. 

45,5 gram material användes i varje försök i en Sala HGMS modell 10-15-20. Materialet sköljdes 

ned i HGMS:en i en behållare och det omagnetiska koncentratet rann igenom medan det magnetiska

fastnade i XMG0 matrisen inuti HGMS:en vilket är en sträckmetallsmatris. När det omagnetiska 

materialet hade runnit igenom stängdes ventilerna och magneten slogs av. Det magnetiska 

koncentratet som fastnat i matrisen spolades ut bakåt där materialet gått in i HGMS:en, detta för att 

effektivare få med sig allt magnetiskt material. En schematisk bild över HGMS:en ses i figur 12. 

13 tester utfördes med 7 olika fältstyrkor och två olika flödeshastigheter enligt tabell 2. 

Alla prover fick sedan sedimentera i ett dygn innan de dekanterades på vatten. De torkades sedan 

ett dygn i en ugn på 105  och vägdes därefter.℃

17

Figur 12: Schematisk figur över de 
ingående delarna i en HGMS (Los 
Alamos National Laboratory 1996).

Tabell 2: Provnummer och olika 
fältstyrkorna och flödeshastigheter som de 
testats med i HGMS försöken. 

Provnummer

1,45 1 7
2,74 2 8
3,25 3 9

4,1 4 10
4,9 5 11

7 6 12
8,1 13

Fältstyrka 
(kGauss)

Flöde 
100,6 mm/s

Flöde 
185,3 mm/s



 4 Resultat från den mineralogiska undersökningen

 4.1 Mineralogi

I allmänhet kan sägas att de undersökta prover uppvisade endast en smärre variation i 

mineralinnehåll och i mineralens sammansättning. De ingående mineralen har valts att delas upp i 

enskilda rubriker för individuell presentation av resultaten för dessa och en enskild rubrik där 

kornstorlekar har sammanställts för de ingående mineralen. I rubriken står även den idealiserade 

sammansättningen hos det ingående mineralet om sådant kan anges.

 4.1.1  Titanomagnetit

Titanomagnetiten har visat sig vara en av de vanligaste mineralen i alla undersökta prover förutom

prov nummer SMT 007 vilket var betydligt rikare på amfiboler. De observerade halterna, 

uppskattade i opakmikroskopet låg mellan 20 – 40 vol-%, se appendix A. Titanomagnetit uppträder 

som anhedriska korn av olika storlekar vilka fyller hålrum mellan olivinkorn eller serpentiniserade 

sådana. Inte sällan ses även titanomagnetitkorn som infångade korn i större olivinkorn och i 

sällsynta fall ses enstaka olivinkorn infångade i titanomagnetitkorn. Omvandlade prover uppvisar 

titanomagnetitkristaller som dragits ut med korngränserna bestående utav mindre kristaller av 

ilmenit. Sprickor vilka genomskär kristaller av titanomagnetit består utav mindre kristaller av både 

ren titanomagnetit, i den bemärkelsen att exsolutioner saknas, och ilmenit. Gångar av ren 

titanomagnetit observerades också i vissa mycket svagt omvandlade prover.

Återkommande i proverna är titanomagnetitens strimmiga utseende vilket beror på mörkare 

lameller av hercynit och ljusare lameller av ilmenit. Ilmeniten förekommer oftast i form av lameller 

som exsolverats i tre riktningar i magnetiten men även som korn i serpentiniserade prover vilket 

tidigare nämnts. Hercynitlameller är rikligt förekommande och har likt ilmeniten exsolverats i tre 

riktningar i titanomagnetiten men är betydligt större än ilmenitlamellerna. Ulvöspinell kan ses i 

vissa prover men var tydligast i den massiva järn-titanförande provbiten från ytan benämnd SMT 

031, där ulvöspinell uppträder som ytterst små lameller vilka skapar en tygliknande struktur (se 

även Sandecki, 2000). Serpentin som genomskär korn av titanomagnetit är också rikligt 

förekommande, särskilt i prov Tab01 Box 48 C vilket är en starkt uppsprucken massiv järn-

titanförande järnmalm. En typisk mineralogiskt textur över titanomagnetit ses i figur 13.
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 4.1.1.1 Titanomagnetitkristaller – SEM punktanalys

På grund av att titanomagnetit är värdemineralet fastställdes den kemiska sammansättningen över 

både hela kristaller av titanomagnetit innehållande ilmenit och hercynit samt ren titanomagnetit mot

djupet. Kristaller av titanomagnetit undersöktes i SEM på proverna SMT 015 (0 m), TAB01 Box 37 

C (180 m), TAB01 Box 44 B (220 m) och TAB01 Box 48 A (240 m). Värdena sammanställdes i en 

tabell och ett medelvärde beräknades som presenteras i tabell 3.

För en enklare figur plottades denna data i ett djup – halt diagram, se nedan tabell 4.
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Tabell 3: Genomsnittligt innehåll i kristaller av titanomagnetit med hercynit och 
ilmenitlameller.
Djup 0 m 185 m 220 m 240 m
Prov  SMT 015 TAB01 Box 37 C TAB01 Box 44 B TAB01 Box 48 A
Iron 58,4875 61,2475 58,6825 62,1875
Oxygen 17,8225 18,3225 18,3 17,7425
Titanium 12,9875 12,7725 12,9675 12,64
Magnesium 3,785 2,6775 3,07 1,9075
Aluminium 3,83 3,0825 5,0075 3,1575
Silicon 2,3275 1,47 1,3625 1,785
Vanadium 0,5875 0,4 0,4875 0,4475
Iridium 0,0025 0 0,025 0,025
Ruthenium 0,125 0,0275 0,055 0,11
Palladium 0,045 0 0,0375 0

Figur 13: Mikrofoto, prov nr Tab01 Box 48 C, reflekterat ljus, 100x 
förstoring. Ljusare korn - titanomagnetit med mörka lameller av hercynit. 
Mörka korn - olivin v mörkare ränder och sprickor av serpentin (s.k. ”mesh 
struktur”). Texturen är typisk för denna typ av malm. 



En smärre ökning av järnhalten sker mot djupet och detta på bekostnad utav V, Si, Mg och Al och 
visar därmed att halterna är proportionella mot djupet.

 4.1.1.2 Titanomagnetit - punktanalys

Titanomagnetit analyserades i proverna SMT 015 (0 m), TAB01 Box 37 C (180 m), TAB01 Box 

44 B (220 m) och TAB01 Box 48 A (240 m) enligt beskriven metod. Fyra punkter analyserades och 

ett medelvärde beräknades sedan för varje grundämne vilket kan ses i tabell 5.

För en enklare figur plottades denna data i tabell 6.
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Tabell 4: Sammansättning hos titanomagnetitkristaller mot djupet.

Tabell 5: Genomsnittligt innehåll i titanomagnetit.

Djup (m) 0 m 185 m 220 m 240 m
Prov SMT 015 TAB01 Box 37 C TAB01 Box 44 B TAB01 Box 48 A
Iron 73,01 71,65 68,50 70,98
Oxygen 16,70 17,27 18,00 17,76
Titanium 3,02 3,76 5,19 3,94
Magnesium 2,48 2,17 2,63 2,16
Aluminium 1,48 1,73 1,91 1,76
Silicon 1,78 1,99 1,19 2,04
Vanadium 0,91 0,71 0,32 0,86
Iridium 0,25 0,08 0,05 0,25
Ruthenium 0,17 0,03 0,15 0,25
Palladium 0,22 0,40 0,06 0,00
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 4.1.2  Vanadin

Vanadinmineral har inte påträffats i de optiska analyserna från Smålands Taberg. SEM analyser 

visar dock att vanadin endast förekommer i titanomagnetiten i nämnvärda mängder. Halterna 

varierar mellan 0,3 – 1 % i titanomagnetit. Hjelmqvist (1950) visade att vanadinhalten är direkt 

proportionellt till magnetithalten i mineraliseringen med en genomsnittlig halt på 0.28 %. Denna 

undersökning visar att vanadinhalten även är proportionell kisel och omvänt proportionell mot 

aluminium, magnesium och titan i ren titanomagnetit. Vanadinet substituerar Fe3O4 med V2O5 i 

kristallsystemet.

 4.1.3  Olivin

Olivin har varit den mest förekommande beståndsdelen i närmast alla prover med uppskattade 

halter mellan 30 – 45 vol-%. Kristallerna är uteslutande anhedrala men i regel långsträckta med 

olika grad av serpentinisering längs korngränserna. Olivin är jämnt utspritt över provbitarna och har

undersökt noggrant av Hjelmqvist (1950) vilket konstaterade en mycket likartad sammansättning 

genom hela den synliga malmkroppen: 65 % forsterit och 35 % fayalit men med två distinkta 

skillnader i tunnslip – en brun olivin och en nästan färglös. Resultat från SEM bekräftar en likartad 

sammansättning men eftersom tunnslip ej tillverkats till denna rapport har noggrannare analyser inte

genomförts, se appendix B för utförligare information gällande sammansättningarna.

Olivin har en tendens att kunna fånga in mindre korn av titanomagnetit vilket ses i stort sett alla 

undersökta prov om än i liten omfattning. De infångade kornen är ca 20 – 50 µm stora. Lokalt ses 

små sprickfyllnader av titanomagnetit genomskärande olivinkornen, se figur 14 i högra nederkant. 
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Tabell 6: Sammansättning hos titanomagnetit mot djupet.
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Gemensamt för olivin i det undersökta materialet är förekomsten av serpentin till följd av att 

olivinkristaller serpentiniserats. Skalet eller reaktionskoronan hos serpentin varierar stort och har 

ibland serpentiniserat hela olivinkorn.

 4.1.4  Serpentin

Serpentin förekommer i nästan alla prov som koroner runt olivin men i vissa prover har 

serpentinisering av olivin, se figur 13 och 14. Två av proverna, Tab01 Box 37 C och Tab01 Box 48 

A uppvisar en extrem serpentinisering där hela grundmassan i stort sett består av serpentin och en 

del karbonat. Mindre ådror och sprickfyllnader av serpentin kan även ses i andra prover 

genomskärande proven i stort genom både titanomagnetit och olivin och bildar en typisk mesh 

struktur.

 4.1.5  Fältspat

Fältspat i form av plagioklas är en viktig beståndsdel i huvudparten av proverna. I vissa provbitar 

förekommer stora euhedrala kristaller som fenokrister i grundmassan av titanomagnetit och olivin 

medan de flesta kristaller är anhedrala och har verkat som fyllning mellan olivin och titanomagnetit.

De euhedrala kristallerna har i vissa fall klumpats ihop och bildar en stjärnlik textur som heter 

synneusis. Plagioklas är vanligt förekommande i alla provbitar med halter mellan 5 - 20 % med 

några få undantag, dels prover som genomgått en serpentinisering och dels prover med hög 

magnetithalt vilket är överensstämmande med Hjelmqvists (1950) fynd. Inte sällan är 
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Figur 14: Mikrofoto prov Tab01 Box 44 B, reflekterat ljus, 100 x förstoring. 
En nästan perfekt sfäriskt olivininneslutning (gråa kristaller) i titanomagnetit
(ljusa) med ett skal av serpentin (svart).



plagioklaskristallerna mer eller mindre amfibolitiserade vilket lämnat en reliktiskt kärna utav 

plagioklas, se figur 15.

Plagioklas har en labradoritisk sammansättning med en smärre förorening av järn. Även på större 

djup t.ex. prov Tab01 Box 44 B är sammansättningen labradoritisk hos plagioklasen.

 4.1.6  Amfibol

Amfibol förekommer mestadels som smala reaktionskoroner runt kristaller av plagioklas vilka i 

vissa fall helt amfibolitiserats. Formen på amfibol varierar på grund av detta kraftigt från strimmor 

runt plagioklaskristaller till anhedrala kristaller, se figur 15. Mineralfasen är tämligen vanlig bland 

provbitarna och halten varierar från mindre än 1 % till mer än 10 % beroende på halten plagioklas 

och graden av amfibolitisering. Ett undantag är prov nummer SMT 007 vilket består utav cirka 50 

% amfibol.

Sammansättningen hos amfibol har i likhet med Hjelmqvist (1950) visat sig vara pargasitisk och 

har även en sådan sammansättning på provbitar från större djup, se prov Tab01 Box 44 B i appendix

B.

 4.1.7  Ilmenit

Titanmineralet ilmenit huserar främst i kristaller av titanomagnetit som ytterst tunna och korta 

lameller vilka har exsolverats i tre riktningar längs magnetitens kristallplan, se figur 16. Dessa 
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Figur 15: Mikrofoto prov Tab01 Box 48 B, reflekterat ljus, 100 x 
förstoring. En anhedral reliktisk kristall av plagioklas (mörkgrått) 
vilken genomgått stark amfibolitisering och bildat en korona av 
pargasit (mellangrå). Infångade kristaller av olivin (ljusgrå) ses även 
och ljusa kristaller av magnetit. 



lameller är inte helt raka utan kan lokalt uppvisa mycket mjuka former och nästan ihopfogningar av 

flera lameller till en större klump. Mineralet kan ses i polarisationsmikroskop tack vare dess 

bireflektans men det mesta av resultaten bygger på data från SEM där mineralet lättare kan 

urskiljas. Halten av ilmenit är i regel låg i majoriteten av proverna mellan mindre än 1 % upp till 5 

% uppskattningsvis men sticker ut i provbitar där grundmassan består av serpentin. Ilmeniten har 

där observerats i korngränser till titanomagnetiten som enskilda lite större sub-anhedrala kristaller 

och i gångar genomskärande titanomagnetit där liknande kristaller har setts likt de i korngränserna. 

I serpentin-karbonatgångar uppträder större mängder anhedrala ilmenitkristaller. Extremt stora 

lameller av ilmenit uppträder i prov SMT 007 tillsammans med hematit.

Sammansättningen var mycket jämn och motsvarar den typiska sammansättningen för ilmenit 

med lika många Fe som Ti atomer. Den idealiserade formeln är FeTiO3.

 4.1.8  Fe-Al-spinell

Spinellameller uppträder i titanomagnetit som exsolveringar i tre riktningar längs magnetitens 

kubiska plan vilket kan ses i flera kristaller oavsett provbit. Mineralet är ofta hackigt i kanterna och 

skär ibland igenom ilmenit och ibland är den genomskuren av ilmenit, se figur 16. Detta kan 

förklaras med att exsolvering av ilmenit och pleonast kan ske i en kontinuerlig process då den ena 

påverkar den andra i lösningen (Armcoff & Figueiredo 1990).

Sammansättningen som undersökt i SEM visar att det är en aluminiumrik järnspinell. Hjelmqvist 

(1950) och Sandecki (2000) vilka beskriver mineralet som en pleonast vilket är en magnesiumrik 
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Figur 16: Mikrofoto prov SMT 031, SEM, 3000 x förstoring. 
Ljusgrå lameller av ilmenit vilka genomskär och blir genomskurna 
av svarta hercynitlameller. I bakgrunden syns en tygliknande 
struktur av ulvöspinell. 



spinell. EDS analysen visar en stark likhet med idealsammansättningen för hercynit som dock är en 

aluminiumrik järnspinell.

 4.1.9  Ulvöspinell

Mineralet har endast tydligt kunnat ses i en av provbitarna som t.ex. prov SMT 031. Här uppträder

extremt tunna lameller som formar en tygliknande struktur i magnetit, se figur 16. Lamellerna har 

exsolverats i två riktningar och har varit för små för att kunna få en tillförlitlig SEM analys på. 

Antagandet om att det är ulvöspinell baseras på tidigare analyser utförda utav Sandecki (2000) som 

också beskriver en tygliknande struktur av ulvöspinell. Mineralet antas förekomma i även i magnetit

där tygliknande struktur saknas på grund utav magnetitens relativt höga titanhalter.  

 4.1.10  Sulfidmineral

Sulfider uppträder i stort sett alla prov men är mer rikligt förekommande i prover med 

serpentingångar. Olika sorters sulfider påträffades varav den vanligaste är magnetkis vilket formar 

små kristaller i anslutning till titanomagnetit. Svavelkis förekommer mer sällan och kopparkis 

påträffas endast i prov nummer SMT 007 som anhedrala kristaller i anslutning till andra sulfider. 

Pentlandit uppträder inte sällan som inklusioner i magnetkis eller i anslutning till denna. Provet som

är rikast på sulfider är SMT 007, en starkt omvandlad stuff från amfibolitbergarten på ytan. Den 

innehåller upp till 5 % sulfider i form av svavelkis, magnetkis, pentlandit och kopparkis. Massiva 

järn-titan-olivinstuffer innehåller i regel endast enstaka kristaller utav sulfider upptill högst 1 % i de

prover som är mer serpentiniserade, se figur 17.
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 4.1.11  Övriga mineral

Vid undersökning i SEM noterades ett litet antal övriga mineral. Ett av de vanligare övriga 

mineralen är en karbonat vilket förekommer i sliriga ådror intimt förknippat med serpentin, särskilt 

rikligt i prov Tab01 Box 37 C. Karbonaten har en sammansättning nära dolomitens med ungefär 

lika mycket kalcium som magnesium. Hjelmqvist (1950) visade liknande resultat med tillägget att 

en viss del klorit var närvarande i de tunnslip med serpentin-karbonatgångar.

Samma prov innehåller även subhedriska apatitkristaller som under tidens gång blivit knäckta av 

någon orsak så att delar av kristallerna låg mer utspridda. Anmärkningsvärt med apatiten var dess 

sammansättning som visade på en hög halt av platina, upp till 3 vikts-% i analyserna. Vidare verkar 

apatiten vara av en klorrik variant med en del föroreningar av järn. Kristallerna uppträder  

uteslutande i de sliriga ådror och strimmor av serpentin med en viss del karbonat och ilmenit.

 4.2 Kornstorlek

För att kunna bedöma anrikningsegenskaperna är det nödvändigt att veta kornstorlekarna över de 

ingående mineralen. Vid analys med opakmikroskop och svepelektronmikroskop har kornstorlekar 

noterats för ingående mineral hos alla prov. Magnetit, olivin, fältspat och i vissa fall ilmenit samt 

sulfider har på grund av deras relativt avrundade form angetts med storlekar diametralt över 

kristallerna. Lamellmineral såsom ilmenit, hercynit och ulvöspinell har istället angivits som bredd 

gånger längd och serpentin och amfibol har angivits endast som bredd i anteckningarna eftersom de 

förekommer mer eller mindre som reaktionskoroner runt andra mineral. Alla data har sammanställts
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Figur 17: Mikrofoto prov Tab01 Box 48 B, reflekterat ljus, 100 x 
förstoring. Kristaller och strimmor av svavelkis (gula prickar) 
genomskärande amfibol, olivin och titanomagnetit.



i tabell 6 och ett medianvärde har beräknats för att eventuella extremvärden inte ska påverka i den 

omfattningen som de gör med ett medelvärde. Noterbart är även att extremt stora kristaller av 

fältspat har uteslutits ur denna tabell eftersom diagrammet hade blivit oläsbart när det gäller de 

lägre värdena och att dessa höga värden inte anses påverka malningen i övrigt.

Nedan visas tabell 7 över ingående kornstorlekar, den första kolumnen under varje mineral avser 

minsta kristaller som observerats och den andra kolumnen avser de största kristaller som 

observerats.

Dessa värden över kornstorlekar har plottats i ett diagram i tabell 8 för att tydligare åskådliggöra 

skillnaderna och likheterna hos de olika proverna.
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Tabell 7: Ingående största och minsta kornstorlekar i de mikroskoperade proverna, storlekar 
angivna i µm om inget annat anges.

Mineral
Prov Magnetitkorn Ilmenitlameller Ilmenitkorn Pleonastlameller Ulvöspinel
SMT 007 5 120 250 600
SMT 031 60 500 1 – 8 50 – 250 2 – 6 20 – 200 0,1 3
Tab02 130 800 0,1 – 3 1 – 30 0,5 – 2 10 – 30
SMT 015 60 600 0,1 – 5 1 – 50 0,5 – 2 12 – 60
Tab01 Box 37 A 100 500
Tab01 Box 37 B 100 800
Tab01 Box 37 C 20 300 0,1 – 3 1 – 12 10 35 0,2 – 3 6 – 30
Tab01 Box 44 A 60 400
Tab01 Box 44 B 60 500 0,1 – 1 2 – 50 10 10 1 – 8 10 – 100
Tab01 Box 48 A 50 300 0,1 – 0,2 1 – 6 25 150 1 – 2 20 – 200
Tab01 Box 48 B 70 500 10 30
Tab01 Box 48 C 60 500
Median 60 500 0,1 10 10 35 1 20 0,1 3
Prov Olivin Fältspat Amfibol Sulfider Serpentin
SMT 007 0,1 cm 1 cm 50 300
SMT 031 50 1100 0,2 cm 1,5 cm 70 200 6 9 10 30
Tab02 100 700 300 600 70 200 10 10 10 30
SMT 015 50 1100 400 700 70 200 10 10 10 30
Tab01 Box 37 A 100 700 0,1 cm 1 cm 20 20 10 20
Tab01 Box 37 B 100 550 100 500 10 10 10 100
Tab01 Box 37 C 100 550 50 100 100 300 10 10 35 550
Tab01 Box 44 A 100 550 0,05 cm 0,2 cm 100 200 10 45 35 550
Tab01 Box 44 B 50 1100 100 300 100 300 10 10 10 30
Tab01 Box 48 A 80 0,8 cm
Tab01 Box 48 B 50 1100 160 700 70 200 10 45 10 30
Tab01 Box 48 C 90 400 270 0,15 cm 10 10 10 130
Median 95 700 160 550 70 200 10 10 10 30



Tabell 8: Diagram över minsta och största korn av ingående mineral hos 
undersökta prover.
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 5 Resultat från malningsundersökningen

Undersökningen av magnetitolivinitens malbarhet visade att materialet var relativt lättmalet. Det 

ingående relativt grovkristallina materialet maldes fort ned och efter 45 minuter var 95 % av allt 

material mindre än 63 µm, se tabell 9. Detta ses som den partikelstorlek som bör eftersträvas 

eftersom de minsta kristallerna av titanomagnetit har en kornstorlek på ca 60 µm. Det är inte rimligt

att mala ned materialet till ännu finare fraktioner för att komma ned till ilmenitens kornstorlekar i en

vanlig stångkvarn utan en kvarn av typen vertimill eller isamill vore att föredra (Wills, 2006).

Den malda malmen har ett pH värde på 7,6.

Partikelstorlektsfördelningen över den omagnetiska fraktionen efter LIMS visade på lägre 

fraktioner där 99,5 % är mindre än 63 µm, k80 är för materialet 31,3 µm.
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Tabell 9: Siktkurvor för maltiderna 20, 30 och 45 minuter.
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 6 Resultat från den magnetiska anrikningen

 6.1 LIMS försöken

Den magnetiska anrikningen genomfördes på malm som malts i 45 minuter för att frigöra 

titanomagnetitfraktionen. Tre försök gjordes med lite olika tillvägagångssätt med en LIMS som är 

beskrivet i metoder, kapitel 3.5. I det första försöket så erhölls från ingående vikt om 400 gram en 

magnetisk del på 100 gram och en omagnetisk del på 288 gram. 12 gram försvann under processen 

troligtvis på grund av otillräcklig sedimentation och rengjord magnettrumma. Innehållet i de olika 

produkterna redovisas i tabell 11 där även utbytet har beräknats. För fullständiga analysrapporter 

hänvisas till appendix C. 

Vid en närmare undersökning i elektronmikroskopet noterades att det omagnetiska koncentratet 
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Tabell 11: Halter och utbyten för LIMS försök nr 1.
Malm Magnetitkonc Avfallssand

Fe 32,13 56,49 27,23
O 24,82 18,18 27,92
Ti 5,41 9,73 2,95
Mg 14,06 6,35 15,47
Al 4,38 3,47 4,36
Si 17,30 5,23 19,42
V 0,31 0,40 0,15
Ca 1,43 2,09
Na 0,42
Summa 99,85 99,85 99,59
Total massa 100 25,8 74,2
Utbyte Fe 100 46 63
Utbyte V 100 50 36
Utbyte Ti 100 46,4 40,4

Tabell 10: Partikelstorleksanalys över ingående material till HGMS försöken.



innehöll mycket få kristaller av titanomagnetit och enstaka kristaller av sulfider. Den magnetiska 

delen innehöll däremot övervägande titanomagnetit och få kristaller av andra mineral.

Det andra försöket med 1016 g material anrikades på liknande sätt men med en extra 

magnetseparering enligt beskriven metod. Detta medförde en avsevärt högre andel magnetiskt 

material med ett förhöjt utbyte av järn, titan och vanadin. I den omagnetiska delen minskade dessa 

komponenter. Produkterna som erhölls vägde för den magnetiska delen – 307 g och för den 

omagnetiska – 682 g, vilket motsvarar ett bortfall på 27 g troligtvis på grund av otillräcklig 

sedimentation och rengjord magnettrumma.. Tolkningen av dessa resultat presenteras  i 

diskussionen. Halterna och utbytet redovisas i tabell 12:

I tabell 13 presenteras en enklare översikt över Fe och Ti halterna från det andra anrikningsförsöket.

I det tredje anrikningsförsöket med LIMS erhölls 1725 gr magnetiskt koncentrat och 3325 gram 

31

Tabell 12: Halter och utbyten för LIMS försök nr 2.

Malm Magnetitkonc Avfallssand
Fe 32,13 61,39 27,16
O 24,82 15,72 27,58
Ti 5,41 10,56 3,01
Mg 14,06 4,65 15,43
Al 4,38 2,74 4,31
Si 17,30 4,11 19,17
V 0,31 0,41 0,05
Ca 1,43 0,41 2,97
Na 0,32
Summa 99,85 99,99 99,67
Total massa 100 31,1 68,9
Utbyte Fe 100 59,4 58,2
Utbyte V 100 41,1 11,1
Utbyte Ti 100 60,7 38,3

Tabell 13: Diagram över Fe, Ti och V halterna från anrikningsförsök 2
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omagnetiskt koncentrat. Halter och utbyten redovisas nedan i tabell 14.

Järnhalten i avfallssanden kan delvis förklaras med att flera ingående oönskade mineral består av 

järnföreningar, för att ta reda på hur mycket magnetit det motsvarar har helskanning gjorts på de 

båda produkterna från anrikningsförsöken avseende järn, titan och vanadin. Figur 18 visar resultatet

från det magnetiska koncentratet och figur 19 från det omagnetiska koncentratet från försök 2. Varje

punkt på bilderna motsvarar en identifierad punkt med det aktuella grundämnet och en tydlig 

skillnad ses i innehållet av titan vilket till största delen återfinns i det magnetiska koncentratet. Även

vanadin är mer förekommande där.

Vid analysen av anrikningsprodukterna ansågs det vara motiverande att undersöka platinagruppens 
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Figur 18: Helskanning av magnetiska koncentratet. LIMS försök nr 2.

Figur 19: Helskanning av det omagnetiska koncentratet. LIMS försök nr 2.

Tabell 14: Halter och utbyten för LIMS försök nr 3.
LIMS förs 3 Malm Magnetitkonc Avfallssand
gr 5050 1725 3325
Fe 32,13 56,80 23,61
O 24,82 16,50 29,94
Ti 5,41 10,15 2,79
Mg 14,06 5,89 15,90
Al 4,38 3,04 4,04
Si 17,30 5,14 19,52
V 0,31 0,60 0,09
Ca 1,43 0,34 2,45
Na 0,38
Summa 99,85 98,47 98,71
Total massa 100 34,16 65,84
Utbyte Fe 100 60,38 48,37
Utbyte V 100 66,11 19,82
Utbyte Ti 100 64,11 33,96



metaller som påvisats vid den mineralogiska undersökningen. Halterna av rutenium, rodium, 

palladium, platina och även fosfor undersöktes i den ingående krossade malmen, i den magnetiska 

delen och i den omagnetiska delen. Fosfor undersöktes endast på grund av relationen mellan apatit 

och platina eftersom apatiten, som är ett fosformineral, innehöll upp till 3 vikts-% platina. Halterna 

visas i tabell 15.

Ingående material har låga halter av platinagruppens medlemmar medan den omagnetiska delen har 

icke mätbara halter. Den magnetiska delen visar på större halter av dessa grundämnen. Vid en 

helskanning av proverna, se figur 20, efter dessa metaller framkom en skillnad mellan proverna vad 

gäller halter likt data i tabell 15. Ett undantag är platina som är mer förekommande i den 

omagnetiska fraktionen men visade låga halter vid punktanalysen.

 6.2 HGMS försöken

I de försök gjorda på Metso Sweden AB i Sala erhölls två olika fraktioner, en svagmagnetisk och en

omagnetisk del. De magnetiska försöken syftade till att anrika det svagmagnetiska mineralet ilmenit

i den magnetiska fraktionen. 13 försök gjordes men på grund mycket dåliga Ti-halter i försök 1-6 

vilka gjordes med 100,6 mm/s i flödeshastighet redovisas inte dessa. Värden redovisade här är från 

försök 7-13 vilka är gjorda med 185,3 mm/s i flödeshastighet men med olika fältstyrkor. Alla andra 

variabler har varit konstanta. Fokus vid analysen har lagts vid att undersöka titan vad gäller halter 

33

Tabell 15: Halterna av platinagruppens metaller och 
fosfor. LIMS försök nr 2.

Ingående Omagnetisk Magnetisk
Ruthenium 0,01 0,00 0,10
Rhodium 0,01 0,00 0,15
Palladium 0,01 0,00 0,29
Platinum 0,01 0,00 0,00
Phosphorus 0,01 0,00 0,00

Figur 20: Helskanning av A) Magnetiska fraktionen och B) Omagnetiska fraktionen med avseende 
på Ru, Rh, Pd och Pt.



och utbyten i dessa försök. Den ingående malmen har en densitet på 3,36 g/cm3.

Tabell 16 visar Ti-halten som en funktion av Ti-utbytet, en nästan linjär relation uppvisas med ett 

uppsving i utbytet till 96,6 % för de lägsta Ti-halterna på 3,53 % då fältstyrkan var som störst. 

Tydligt är att vid de högsta fältstyrkorna följer mycket utav silikatmineralen med den magnetiska 

fraktionen vilket sänker halten av Ti men ökar utbytet då också halvkorn fångas upp. Tabell 17 visar

i ett logaritmiskt diagram ökningen av utbytet samtidigt som halten sjunker när fältstyrkan ökas.

Halter och utbyten från testerna med den lägsta och den högsta fältstyrkan visas i tabell 18 och 19. I
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Tabell 16: Utbyte-halt diagram för Ti från HGMS försök 7-13.

Tabell 17: Ti-halt och utbyte beroende av fältstyrkan (kGauss).
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appendix D redovisas övriga resultat från HGMS försök 7-13. Diskussion rörande dessa resultat, se 

diskussionen.
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 Tabell 18: Halter och utbyten för HGMS test 7 
(1,45 kGauss).

Test 7 Ingående Magn Avfallssand
gr 45,29 14,17 31,12
Fe 23,61 38,80 21,44
O 29,94 22,58 29,64
Ti 2,79 5,73 1,75
Mg 15,90 13,70 16,49
Al 4,04 2,30 4,95
Si 19,52 14,76 21,96
V 0,09 0,19 0,05
Ca 2,45 0,72 3,18
Na 0,38 0,49
Summa 98,71 98,77 99,95
Total massa 100,00 31,29 68,71
Utbyte Fe 100,00 51,42 62,41
Utbyte V 100,00 63,69 36,81
Utbyte Ti 100,00 64,26 43,10

Tabell 19: Halter och utbyten för HGMS test 13 
(8,86 kGauss).

Test 13 Ingående Magn Avfallssand
gr 44,88 34,31 10,57
Fe 23,61 29,86 16,35
O 29,94 25,58 33,91
Ti 2,79 3,53 0,99
Mg 15,90 17,31 13,04
Al 4,04 2,18 6,86
Si 19,52 18,85 21,15
V 0,09 0,12 0,00
Ca 2,45 1,21 5,32
Na 0,38 0,09 0,75
Summa 98,71 98,73 98,36
Total massa 100,00 76,45 23,55
Utbyte Fe 100,00 96,69 16,31
Utbyte V 100,00 101,02 0,00
Utbyte Ti 100,00 96,59 8,36



 7 Diskussion

Det har visat sig att inte alla SEM analyser är helt korrekta. Felen beror mest på den bristande 

kvantitativa rutinen att detektera syre och lättare grundämnen. Detta påverkar de andra värdena i 

analysen då en missad syreatom ökar värdena för de andra förekommande grundämnena, dock så är 

alla analyser gjorda enligt samma princip och kan då jämföras med varandra.

 7.1 Mineralogi

Småland Tabergs titanomagnetitfyndighet uppvisar en särdeles homogen mineralogi med i stort 

sett inga kemiska variationer vad gäller ingående malmmineral mot djupet. Av 

opakmikroskoperingens resultat att döma kan tre olika typer av mineraliseringar utses. En typ med 

över 20 % plagioklas och 25-35 % titanomagnetit, en typ med starkt serpentiniserade olivinkristaller

med 5 % ilmenit och högst 20 % titanomagnetit och en typ med över 40 % titanomagnetit.

De binokulära  uppskattningarna av halterna visar att halten magnetit är relativt konstant och även

olivin. Skillnader syns tydligast där det förekommer serpentinådror eller när bergarten är starkt 

omvandlad till serpentin med inslag av karbonat. Uppenbarligen har sådana provbitar har utsatts för 

någon form av hydraterande lågtemperaturmetamorfos. Det är troligtvis denna som orsakat 

anrikningen av ilmenit i kristallgränser och ådror och nästan helt utraderat olivin. Överlag verkar 

inte metamorfosen öka eller minska mot djupet utan olivin och plagioklas är ungefär lika starkt 

omvandlade i alla prover av samma slag. Ytterst metamorfoserad var provbit SMT 007 vilket 

troligtvis är en amfibolit från utkanten av titanomagnetitoliviniten. Denna intensiva metamorfa 

omvandling karaktäriseras av stora plagioklas och amfibolkristaller.

Analyser av titanomagnetit utan lamellmineral och analyser av titanomagnetit med lamellmineral 

visar att järnhalten varierar en aning i de olika analyserna men någon säker trend mot djupet kan 

inte ses. Halten är ganska konstant på 70 % Fe för magnetiten och 60 % för titanomagnetit med en 

liten ökning mot djupet i titanomagnetiten. Mycket små trender uppträder hos de övriga mineralen 

närvarande i proven mot djupet. Titanhalten ligger kring 3 % i titanomagnetit från 0 m men ökar till 

ca 4 % på 240 m nivå. I kristaller av titanomagnetit ligger halten konstant kring 13 %. 

Vanadinhalten minskar en aning mot djupet i titanomagnetiten med ökande magnesium, aluminium 

och titanhalter, dessa är omvänt proportionella med vanadinet medan kisel är direkt proportionell. I 

titanomagnetitkristaller är det tvärtom, vanadinet är proportionellt med magnesium och aluminium 

men omvänt proportionellt med kisel. En förklaring till detta kan vara att magnesium, aluminium 

och titan vilka bygger upp lamellmineralen har exsolverats mer mot ytan och har då lämnat 

titanomagnetiten. Tabell 3 och 5 visar tydligt relationerna mellan dessa grundämnen. Ytterligare 

proportionalitet visar palladium och ruthenium i den rena titanomagnetiten där höga Pd halter 

åtföljs av låga Ru halter och tvärtom. Trots en viss ändring i halterna är de mycket konstanta och  

positiva i den bemärkelsen att ett eventuellt anrikningsverk slipper justera för den inkommande 

36



malmen.

Lameller av ilmenit och hercynit verkar vara faser som är konstanta komponenter i titanomagnetit,

halterna är ungefär densamma i alla prover av samma slag och i stort sett konstanta. Som tidigare 

nämnts är halten ilmenit avsevärt högre i serpentiniserade partier. Lamellerna uppträder i all 

titanomagnetit och är helt raka till ihoptryckta klumpar, förmodligen beroende på graden av 

metamorfos. Denna varierande textur nämndes även av Sandecki (2000). Uppseendeväckande är att 

detta examensarbete visar att de mörka lamellerna är aluminiumrika vilket inte stöds utav tidigare 

undersökningar där de påstås ha en magnesiumrik sammansättning. Möjligtvis föreligger fel i 

undersökningarna eller så föreligger en skillnad i sammansättningen från de tidigare ytnära 

undersökta proverna. Ulvöspinell har endast observerats som en tydlig tygstruktur i prov SMT 031, 

lameller i detta prov var också i regel mycket distinkta och raka vilket tyder på att det är en icke 

metamorfoserad bergart. Samma prov uppvisade också stora plagioklasfenokrister, troligtvis har 

kristalliseringen av bergartsfragmentet skett långsammare vilket fått ulvöspinell att framträda 

tydligt.

En intressant upptäckt i detta arbete är apatitens innehåll av upp till 3 % platina. En liknande 

mineralogi med PGE innehåll står att finna i Noril'sk malmfält i Ryssland. Enligt (Sluzhenikin S., 

Distler V., Turovtsev D. & Krivolutskaya N.) vilka undersökt den övre kontaktzonen i Noril'sk så 

förekommer det mer än 0,3 ppm PGE i den. Zonen är en sulfidfattig del med dominerande basiska 

bergarter såsom olivinrika eller olivinfattiga gabbro-diabaser, gabbro-dioriter och leucogabbroider. 

Mineralogin i Noril'sk är mycket lik Smålands Tabergs med labradoritisk plagioklas, titanomagnetit,

ilmenit, kromit och apatit. PGE förekommer i Noril'sk som beståndsdelar i riktiga mineral men även

som legeringar. Järn-platinalegeringar som isoferroplatina, tetraferroplatina och Pt2Fe är enligt 

författarna de vanligaste. Möjligtvis kan Smålands Tabergs PGE mineralisering vara av liknande typ

med järn-platinalegeringar. Mikroskopiska kristaller av PGE mineral särkilt kopplade till Sn, As och

Sb är vanligast i Noril'sk. I detta examensarbete har inte dessa kopplingar upptäckts utan PGE har 

främst visat sig korrelera till apatit men en närmare analys kan ge ljus åt situationen. En 

undersökning i den angränsande hyperiten där halten apatit enligt Hjelmqvist (1950) är betydligt 

högre än i magnetitoliviniten kan ge ytterligare information PGE fördelningen i Smålands Taberg. 

Övriga medlemmar i platinagruppen hittades i flera utav punktanalyserna utav titanomagnetit vilket 

också är intressant där halterna var 0,25 % iridium, 0,17 % rutenium 0,22 %  palladium som högsta 

värden i prov SMT 015 som en av de rikaste provbitarna från ytan.

Mineralstorlekarna var mycket liknande i alla prover, inga trender mot djupet kunde heller ses här,

den stora faktor verkar ligga i vilken malmtyp det handlar om. Kristaller av titanomagnetit har 

liknande storlek oavsett om det är en plagioklasrik eller magnetitrik malm, serpentiniserad malm 

sticker ut lite med en lägre storlek vilket kan förklaras med att metamorfos har påverkat kristallerna.

Den minsta storleken ligger i regel kring 60 µm om de enstaka kristaller i olivinkristaller på några 

få µm bortses vilket är helt rimligt eftersom de representerar en sådan liten del av malmen. Endast 

fältspat har en tydlig skillnad i storlek men verkar inte vara beroende av djupet utan mer utav 
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malmtypen, kristallerna varierar stort mellan ett hundratal µm till flera cm i längd. 

Att räkna ut en median på storleken för mineralen har varit nödvändigt för att få en samlad 

överblick över malmtyperna och eftersom skillnaderna är relativt små så anses det motiverande. I en

situation av anrikning är man ute efter att få tag i så mycket värdemineral som möjligt till ett så lågt 

pris som möjligt och därför är den stora massans storlek av större betydelse än enskilda extremkorn,

därför valdes medianen som ett genomsnitt. Titanomagnetit har en mineralstorlek mellan 50 – 800 

µm (median 60 – 500 µm) vari lameller av ilmenit ligger med en storlek om 0,1 x 10 µm (median 

0,1 x 10 µm). Ilmeniten förekommer även som enskilda kristaller på 10 – 600 µm i längd med en 

median på 10 - 35 µm. Lameller av hercynit är mellan 0,2 x 200 µm men medianen ligger på 1 x 20 

µm. Olivin är något större med kristaller mellan 50 – 1100 µm med en median om 95 – 700 µm 

medan plagioklas kan anta storlekar mellan 100 µm – 1,5 cm. Medianen för plagioklas är dock 160 

– 550 µm. Amfibol vilka varierar mellan 70 – 200 µm har densamma som medianvärde medan 

sulfider som är mellan 6 – 300 µm har en median på 10 – 10 µm.

 7.2 Anrikning

Anrikningen föregicks utan problem vad gäller magnetsepareringen. Problematiskt var att få ned 

materialet till lämplig storlek men efter några provserier av malning visade det sig att 45 minuters 

malning med de övriga fasta parametrarna var bäst i denna undersökning. Att mala ned det till 

endast 95 % mindre än 63 µm är rimligt med tanke på titanomagnetitkristallernas minsta storlek på 

60 µm. Med en stångkvarn fås inte materialet mycket mindre utan att energiåtgången och 

slamprodukter ökar dramatiskt. Det vore lämpligare att mala ned det vidare i en rörande kvarn för 

att erhålla partikelstorlekar kring ilmenitens kornstorlek. Alternativt kunde malmen ha malts ned i 

en kulkvarn, problematiskt med detta tillvägagångssätt är den stora mängden slamprodukter som 

bildas vid kulmalmning. Malning med stångkvarn ger en brantare siktkurva och färre slamprodukter

(Wills' 2006).

Magnetsepareringen efteråt medförde ett smärre problem eftersom partikelstorleken var så liten så

var det svårt att få med allt material i separatorn, en viss felkälla kan föreligga i detta moment vad 

gäller halterna i de olika produkterna. Det faktum att 12 gram tappades i fösta försöket och 27 gram 

i det andra är troligtvis material som delvis fastnat ”i” separatorn men också på grund av den mängd

slamprodukter som bildats under den fina malningen. Trots sedimentation i över ett dygn 

sedimenterade troligtvis inte allt och slamprodukter dekanterades till en viss grad.

Halterna i de undersökta proverna efter separering kan diskuteras en del. Järnhalten är egentligen 

missvisande i den omagnetiska delen med 27,16 % eftersom olivin från Smålands Taberg innehåller

35 atom-% Fe (Hjelmqvist 1950) och pargasit innehåller en viss del järn och dessa mineral 

rapporterar till den omagnetiska delen. Järnet är i dessa fall silikatbundet och inte tillgängligt på 

samma sätt som i magnetit. En idé hade varit att räkna bort dessa mineral men på grund av den 

samlade komplexiteten hos alla mineral är inte detta möjligt. Detta medför att även den magnetiska 
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delen blir missvisande då en viss del av järnet kan komma ifrån olivin eller pargasit. Ett försök till 

en mer reell tolkning har gjort med de helskannade bilderna från den omagnetiska och den 

magnetiska delen. Järnhalten är liknande på dessa bilder medan titan är mycket mer förekommande 

i den magnetiska delen. Vanadinhalten är speciell eftersom vanadin endast förekommit i 

titanomagnetiten i större mängd så kan den med försiktighet användas för att tolka mängden 

titanomagnetit i provet. Figur 19 visar tydligt en mindre halt utav vanadin och således mindre halt 

av titanomagnetit i den omagnetiska delen.

Titan och vanadin har ett större utbyte i den magnetiska delen i  båda anrikningsförsöken vilket 

för titanets del betyder att ilmenitlameller inte blivit tillräckligt frilagda för att rapporteras till den 

omagnetiska delen. 38,3 % av titanet har dock rapporterats till den omagnetiska delen i LIMS 

försök 2 och nästan 34 % i LIMS försök 3, vilket tyder på en till viss del lyckad friläggning av 

troligtvis ilmenitkristaller och större lameller. Vid studerandet av den omagnetiska fasen i SEM 

syntes få kristaller av titanomagnetit men titanet kan även till viss del ha kommit från dessa i 

analysen. Jämförs försök gjorda av Gonzales och Forssberg (2001) så är utbytet av titan inte långt 

ifrån deras, enligt dem, lyckade försök på 44 % i utbyte. Utbytet för vanadin låg som bäst på 66,1 %

i den magnetiska delen i Lims försök 3.

Präglande för alla anrikningsförsöken men främst de två första är att utbyten för vanadin, järn och 

titan inte är helt överensstämmande, särskilt anrikningsförsök 2 var drabbat av stora felaktigheter 

där 47,8 % av vanadinet saknas trots många punktanalyser. Det kan tänkas bero på ett dåligt urval 

av prover, det vill säga inte representativa prov eller för få prov. Vanadin var särskilt drabbat i båda 

försöken, möjligtvis på grund av dess låga halter redan från början vilket gör att små felaktigheter 

får stora konsekvenser vid analysen och uträkningen. LIMS försök 3 gav mer överensstämmande 

värden men sämre utbyten än försök 2.

Testförsöken gjorda med Metsos HGMS i Sala gav 13 stycken magnetiska prover och 13 stycken 

omagnetiska prover. Som tidigare nämnts så gav de 6 första proverna med flödeshastigheten 100,6 

mm/s otillfredsställande Ti-halter och analyserades inte närmare. Fokus lades på de prover 

framtagna med en högre flödeshastighet på 185,3 mm/s som gav ett renare koncentrat. Förmodligen

för att olivin fastnat i matrisen. Olivin är en paramagnetisk mineralserie från den magnesiumrika 

forsteriten till den järnrika fayaliten. Enligt Rosenblum & Brownfield (2000) så ligger fayaliten 

dessutom nära ilmenitens susceptibilitet medan forsteriten är något mindre magnetisk. Detta är 

tydligt i försök nr 13 där utbytet är 96,6 % för titan men halten endast 3,53 %. Där har stora 

mängder halvkorn av ilmenit rapporterats men även en stor del olivin vilket utbytet för järn visar på 

96,7 %. Vid lägre fältstyrkor rapporterar mindre mängder olivin vilket är uppenbart i tabellerna över

halter och utbyten i appendix D. Ju högre fältstyrka desto högre halter av Mg, Si, O och Ca medan 

halterna av Fe och Ti minskar. Det mest lyckade resultatet visar test 7 med lägst fältstyrka på 1,45 

kGauss, en Ti-halt på 5,7 % uppnåddes men är ändock otillfredsställande med utbytet om 64,2 %. 

Detta är totalt sett 21,8 % är räknat från den omagnetiska delen från LIMS försök nr 3, det mesta 

rapporteras till den magnetiska delen. För att ilmenit ska vara säljbart har krävs en Ti-halt om 20 % 
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vilket motsvarar ca 38 % ilmenit enligt Mineral and Petroleum Resources Royalty Bill 2008. 

Troligtvis är ilmeniten inte helt frilagd för att kunna separeras effektivt trots den fina malningen 

där 99,5 % av det ingående materialet är <63µm. Den otillräckliga malningen, ilmenitens 

kornstorlek och olivinets höga susceptibilitet gör malmen svår att anrika magnetiskt. LIMS försök 3

var den anrikningsmetoden som var effektivast med högst utbyten och höga halter.

Till de ofyndiga grundämnena har majoriteten rapporterats till den omagnetiska delen vilket ses i 

alla försöken. Detta är ett positivt resultat vilket ger en lägre halt av dessa i den magnetiska delen. 

Den lilla halt av Si och Al i den magnetiska delen kan komma från hercynit som ännu inte frilagts 

från titanomagnetitkristallerna.

Platinagruppens metaller och fosfor som särskilt undersöktes före och efter anrikningen visade sig

endast förekomma som spårämnen i ingående och omagnetiskt material med halter mindre än 0,01 

%. Inga förhöjda halter av fosfor och indirekt platinahaltig apatit kunde hittas i den omagnetiska 

delen men har troligtvis rapporterats dit eftersom apatit är omagnetiskt. Det magnetiska 

koncentratet visade på högre halter av främst palladium, 0,29 %, rodium, 0,15 % och rutenium med 

0,1 %. Detta är inte förvånande eftersom den rena titanomagnetiten från början innehöll dessa 

metaller. Relationen mellan fosfor och platina är oviss men undersökningar gjorda på den 

sulfidfattiga malmen i Noril'sk visar att platina och platinagruppens metaller är starkt bundna till 

H2O, Cl och F-rika mineral som ersatt sulfider. Ca 90 % av PGE beräknas finnas i dessa mineral i 

Noril'sk. (Sluzhenikin S., Distler V., Turovtsev D. & Krivolutskaya N.) Eftersom apatit är ett 

fosformineral som också innehåller Cl i Smålands Taberg kan det ha ett liknande förhållande som i 

Noril'sk och ha en stark koppling till platina och övriga medlemmar i platinagruppen.

 8 Slutsatser

Mineralogiskt sett är den stora slutsatsen att malmen är mycket homogen mot djupet med små 

variationer i innehåll. De skillnader som förekommer ligger i vilken malmtyp som påträffas, en 

plagioklasrik, magnetitrik eller serpentiniserad (omvandlad) typ. Den plagioklasrika typen med över

20 % plagioklas innehåller i regel 25-35 %  titanomagnetitkristaller, den magnetitrika innehåller 

över 40 % titanomagnetit och den serpentiniserade, omvandlade titanomagnetitoliviniten, med 40 %

serpentin innehåller endast kring 20 % titanomagnetit men upp till 5 % ilmenit. Den kemiska 

variationen mot djupet hos titanomagnetit och kristaller av denna är ringa. Järnhalten är konstant 

kring 60 % i kristaller av titanomagnetit där halterna titan och vanadin också är mycket konsekventa

kring 13 % respektive 0,5 %.  Den rena titanomagnetiten innehåller i regel 70 % Fe, 4 % Ti och 0,7 

% V men vanadinhalten minskar en aning mot djupet till 0,4 % på 240 m samtidigt som övriga 

ofyndiga grundämnen ökar. Detta kan tyda på att hercynit och ilmenit har exsolverats i högre grad 

mot ytan vilket gör att halten av kvarvarande ämnen ökar i titanomagnetitens kristallsystem.

Mineralstorlekar hos alla malmtyper är mycket snarlika och inom typerna är de nästan identiska 

oberoende av djup. Mineralogiskt bekräftar dessa undersökningar tidigare sådana utförda på 
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malmen (Sandecki 2000; Hjelmqvist 1950) och att det även gäller mot djupet. Titanomagnetit har 

en mineralstorlek mellan 50 – 800 µm vari lameller av ilmenit låg med en storlek om 0,1 x 10 µm 

och lameller av hercynit mellan 0,2 x 200 µm. I serpentiniserade prover fanns större 

ilmenitkristaller om 10 – 150 µm. Olivin är något större med kristaller mellan 50 – 1100 µm medan 

plagioklas kan anta storlekar mellan 100 µm – 1,5 cm. 

En viktig upptäckt är halten av platina i apatit, upp till 3 vikts-% som möjligtvis kan vara till 

ekonomisk vinning vid brytning samt titanomagnetitens halter med upp till 0,25 % Ir, 0,25 % Ru 

och 0,4 % Pd.

Anrikningstekniskt är malmen lättmald och ger goda förutsättningar för att kunna malas till 

extremt fina fraktioner. Malmen som maldes till 95 % mindre än 63 µm separerades med 

lågintensitets våt magnetseparering i tre olika försök för att separera bort titanomagnetit. Den 

omagnetiska fraktionen separerades med HGMS för att anrika ilmenit i 13 olika försök. Det bästa 

resultatet från den svagmagnetiska magnetseparationen gav ett magnetiskt koncentrat med 56,8 % 

Fe, 10,15 % Ti och 0,6 % V i LIMS försök 3 med ett relativt gott utbyte på järn med som mest 60,38 

%. Den ingående malmen hade halter om 32,13 % Fe, 5,41 % Ti och 0,31 % V och det omagnetiska

koncentratet – 23,61 % Fe, 2,79 % Ti och 0,09 % V. Järnutbytet kan till viss del förklaras i och med 

att flera ingående ofyndiga mineral innehåller järn vilket rapporterats till avfallssanden. 

I HGMS försöken varierade Ti-halterna mellan 3,53 % till 5,73 % och Ti-utbyten från 64,26 % till

96,59 %.  Malningen är otillräcklig för att frigöra ilmenitlamellerna effektivt, endast 36 % av titanet

rapporterades till den omagnetiska delen från LIMS försöken. HGMS försöken var effektiva vad 

gäller utbyte men halterna var låga på grund av att olivinet i malmen visade sig vara paramagnetiskt

vilket är oönskat. Vanadinet uppnådde utbyten om 66,18 %, i LIMS försök 3 och följer till stor del 

titanomagnetiten till den magnetiska fraktionen. 

Rapportens huvudsakliga slutsatser kan sammanfattas i dessa nedanstående punkter:

• Malmen är mycket homogen mot djupet till den undersökta 240 m nivån – Fe-halten i 

titanomagnetiten ligger konstant kring 70 %, Ti-halten kring 4 % och V-halten kring 0,7 % 

men minskar en aning till 0,4 %

• Kristallstorleken är likaså mycket konsekvent mot djupet med kristaller av titanomagnetit 

mellan 50-800 µm och ilmenitlameller kring 0,1 x 10 µm

• Kristaller av apatit visade sig innehålla upp till 3 % Pt och ren titanomagnetit upp till 0,25 %

Ir, 0,25 % Ru och 0,4 % Pd

• Malm mald till 95 % mindre än 63 µm anrikades med våt lågintensitets magnetseparering 

och utbyten om 56,8 % Fe, Ti-utbyte om 64 % och V-utbyte om mer än 66 % i den 

magnetiska delen erhölls i försök 3

• Den omagnetiska fraktionen från LIMS försök 3 anrikades i en HGMS med olika 
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fältstyrkor. Ti-halter mellan 3,53 % till 5,73 % och Ti-utbyten mellan 64,26 % respektive 

96,59 % erhölls

• Olivin vilket utgör en stor del av malmen visade sig vara paramagnetiskt vilket avsevärt 

försämrade Ti-halten i de magnetiska koncentrat från HGMS:en

• Malningen till 95 % mindre än 63 µm var otillräcklig för att frigöra ilmenit till den 

omagnetiska delen fullständigt i LIMS försöken

• Arbetets syfte att skapa ett Fe-rikt, Ti-olivinfattigt koncentrat, ett Ti-rikt, Fe-olivinfattigt 

koncentrat och ett olivinrikt Fe-Ti-fattigt koncentrat uppnåddes ej

• Arbetet visade dock att ett Fe-Ti-V-rikt, olivinfattigt koncentrat kan åstadkommas med 

LIMS 

 8.1 Rekommendationer

Eftersom malmen är så homogen men med så ytterst små lameller och kristaller av ilmenit föreslås 

följande vidare undersökningar:

• Att testa om en föranrikad titanomagnetit i LIMS kan smältas och bilda en titan-vanadinrik 

slagg enligt beskrivna metoder i kap 2.5.1

• Undersöka huruvida apatitens och titanomagnetitens innehåll av platina kan påverka 

malmen ekonomiskt och om apatiten i hyperiten också uppvisar ett innehåll av platina

42



 9 Referenser
Amcoff, Ö. & Figueiredo, B.R., 1990: Mechanisms of retrograde changes in oxide minerals from the 
Proterozoic Serrote da Laje deposit, northeastern Brazil. Mineralium Deposita 25, 313–322. 
Barthelmy David, (2014), Mineralogy database. Hämtat från <http://webmineral.com/> 25/4-2015
Hitachi High-Technologies Corporation (2011). Hitachi Tabletop Microscope TM3000, hämtat från 
<http://hitachi-hta.com/sites/default/files/literature/TM3000-TableTopSEM-BrochureHTD-
E188Q.pdf> 16/5-2015.
Hjelmqvist, Sven. (1950). The titaniferous iron-ore deposit of Taberg in the south of Sweden. SGU 
rapport serie C no. 512. Sveriges Geologiska Undersökning.
Jena B.C.,  Dresler W. & Reilly I.G. (1995). Extraction Of Titanium, Vanadium And Iron From 
Titanomagnetite Deposits At Pipestone Lake, Manitoba, Canada. Minerals Engineering, Vol. 8, Nos 
1/2, pp. 159--168
Jern, Per-Olof, (1982). Gruvhantering i Taberg 1939 – 60. Tabergs Bergslags Hembygdsförenings 
årsbok 1982, Tabergs Bergslag XIII. Sid 54-59.
Johansson, Åke. (2014). Fennoskandias berggrund, Naturhistoriska riksmuseet. Hämtat från 
<http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/sverigesgeologi/fennoskandiasberggrun
d.1117_se.html> 5/5-2015
Larsson D., Söderlund U. (2005). Lu-Hf apatite geochronology of mafic cumulates: An example from
a Fe-Ti mineralization at Smålands Taberg, southern Sweden. Chemical Geology Vol. 224, 201-211.
Los Alamos National Laboratory. (1996). Operated by the University of California for the US 
Department of Energy. High-Gradient Magnetic Separation (HGMS) Plays an Important Role in 
Radioactive Waste Remediation hämtat från 
<http://www.lanl.gov/orgs/nmt/nmtdo/AQarchive/96winter/HGMS.html> 15/6-2015

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Taberg,. Hämtat från 
<http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/jonkoping/taberg/Pages/index.aspx> 17/5-2015

Mineral and Petroleum Resources Royalty Bill 2008, (2008). Unrefined and refined minerals, the 
first saleable point. Republic of South Africa.
Pilote Jacques. (2010). HIsmelt®, Adapted Technology for Ti/V-Magnetite. HIsmelt® Corporation 
(Pty Ltd) part of Rio Tinto (Plc & Ltd)
Rosenblum Sam,Brownfield Isabelle K. (2000). Magnetic susceptibilities of minerals. U.S. 
department of the interior. U.S. Geological survey. Open-file report 99-529.

Rutherford, M.J. & Hermes, O.D., (1984): Melatroctolite-anorthositic gabbro complex, Cumberland,
Rhode Island: Petrology, origin, and regional setting. Geological Society of America Bulletin 95, 
844–854.
Sandecki, J., (2000). Mineralogical and genetical aspects of the Smålands Taberg Fe-Ti-V ore, 
Protogine Zone of southern Sweden. GFF, Vol. 122 (Pt. 4, December), pp. 351–258. Stockholm. 
ISSN 1103-5897.
Sluzhenikin S., Distler V., Turovtsev D. & Krivolutskaya N. Low-Sulfide Platinum Deposit in the Upper
Endocontact Zone of the Noril’sk-1 Pluton: Data from Detailed Geological Exploration. Institute of 
Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry (IGEM). Russian Academy of 
Sciences.

43

http://webmineral.com/
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/taberg/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/taberg/Pages/index.aspx
http://www.lanl.gov/orgs/nmt/nmtdo/AQarchive/96winter/HGMS.html
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/sverigesgeologi/fennoskandiasberggrund.1117_se.html
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/sverigesgeologi/fennoskandiasberggrund.1117_se.html
http://hitachi-hta.com/sites/default/files/literature/TM3000-TableTopSEM-BrochureHTD-E188Q.pdf
http://hitachi-hta.com/sites/default/files/literature/TM3000-TableTopSEM-BrochureHTD-E188Q.pdf


Söderlund, U. & Ask, R., 2006: Mesoproterozoic bimodal magmatism along the Protogine Zone, S 
Sweden: three magmatic pulses at 1.56, 1.22 and 1.205 Ga, and regional implications. GFF, Vol. 128
(Pt. 4, December), pp. 303–310. Stockholm. ISSN 1103-5897.
Taberg turistgrupp. Berget. Hämtat från <http://www.taberg.info/berget.asp> 17/5-2015
Wills, Barry A., Napier-Munn, Tim. (2006). Mineral Processing Technology, An Introduction to the 
Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. 7 uppl., Oxford, UK: Elsevier Science & 
Technology Books. ISBN 0750644508
Zhao L., Wang L., Qi T., Chen D, Zhao H. & Liu Y. (2014) A novel method to extract iron, titanium, 
vanadium, and chromium from high-chromium vanadium-bearing titanomagnetite concentrates. 
Hydrometallurgy 149,  p 106–109.

44

http://www.taberg.info/berget.asp


 10 Appendix A

Nedan följer en provbeskrivning av varje provbit gällande mineralogiskt innehåll, kornstorlek och 

övrig information.

Nr Tab01 Box 37 A

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 40 % Olivin

35 % Magnetit

20 % Fältspat

5 % Serpentin

<1 % Amfibol

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 100 – 500 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 100 – 700 µm.

Amfibol: Ytterst smala reaktionskoroner runt fältspatskristaller till följd av 
amfibolitisering.

Serpentin: Bildar smala, 10-20 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor 
till följd av serpentinisering.

Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 1 cm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan. Bildar lokalt anhopar av kristaller till 
stjärnliknande struktur, kallad synneusisstruktur..

Övriga: Enstaka anhedrala sulfidkristaller av magnetkis i storleken 20 µm.

Nr Tab01 Box 37 B

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 40 % Olivin

35 % Magnetit

20 % Fältspat

5 % Serpentin

<1 % Amfibol

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. Enstaka 
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ilmenitkristaller observeras. Kornstorlek kring 100 – 800 µm.
Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 

grundmassan. Kornstorlek mellan 100 – 550 µm.
Amfibol: Ytterst smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av 

amfibolitisering.
Serpentin: Bildar, 10-100 µm tjocka skal runt kristaller av olivin till följd av 

serpentinisering och tjockare sliror igenom matrixen.
Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 0,8 cm långa plagioklaskristaller 

omringad av grundmassan. Bildar lokalt anhopar av kristaller till 
stjärnliknande struktur, kallad synneusisstruktur., mindre krsitaller har en 
mycket smal reaktionskorona och är mer anhedriska med storlek kring 100 –
500 µm.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfider av magnetkis.

Nr Tab01 Box 37 C

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Serpentiniserad Fe-Ti malm

Huvudmineral 40 % Serpentin

30 % Olivin

20 % Magnetit

5 % Amfibol

5 % Ilmenit

<1 % Fältspat

<1 % Accessoriska mineral: Magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 20 – 300 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller till större delen serpentiniserade. 
Huvudbeståndsdelen i grundmassan. Kornstorlek mellan 100 – 550 µm.

Amfibol: Anhedriska kristaller av från början plagioklaskristaller som genomgått 
fullständig amfibolitisering. Storlek om 100 – 300 µm. 

Serpentin: Utgör en stor del av provbiten och består av smala ådror till hela anhedriska 
sfäriska kristaller på grund av olivin som serpentiniserats. Storlek mellan 35 
– 550 µm. Huvudbeståndsdelen i grundmassan.

Fältspat Anhedriska kristaller vilka genomgått hög grad av amfibolitisering och 
endast efterlämnat reliktiska kärnor om 50 – 100 µm.

Ilmenit Anhedrala kristaller förekommande uteslutande i sliriga gångar av serpentin 
och mikroskopiska magnetit och olivinkristaller. 10 – 35 µm i storlek.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfider av magnetkis mellan serpentin, 
olivin och magnetit.

Nr Tab01 Box 44 A

Fyndplats Smålands Taberg
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Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 35 % Olivin

30 % Magnetit

10 % Fältspat

10 % Amfibol

10 % Serpentin

>1 % Ilmenit

>1 % Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 60 – 400 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 100 – 550 µm.

Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 
Vissa kristaller fullständigt omvandlade. Bredd om 100 – 200 µm.

Serpentin: Utgör en del av provbiten och består av sliriga ådror av varierande tjocklek 
varav en större åder genomskär hela provbiten. Storlek mellan 35 – 550 µm.

Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 2000 µm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan.. 

Ilmenit Anhedrala kristaller förekommande uteslutande i sliriga gångar av serpentin 
med mikroskopiska magnetit och olivinkristaller. 10 – 35 µm i storlek.

Övriga: Ett pärlband av 10 – 45 µm stora subhedrala magnetkiskristaller 
förekommer i sliriga ådror bestående av serpentin och ilmenit

Nr Tab01 Box 44 B

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 45 % Olivin

30 % Magnetit

10 % Fältspat

10 % Amfibol

5 % Serpentin

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 60 – 500 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 50 - 1100 µm.

Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 
Vissa kristaller fullständigt omvandlade. Bredd om 100 – 300 µm.

Serpentin: Bildar smala, 10-30 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor till 
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följd av serpentinisering.
Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 4000 µm långa plagioklaskristaller 

omringad av grundmassan. Mindre anhedriska nästan fullständigt 
omvandlade kristaller förekommer oftare i matrixen men är amfibolitiserade
vilket endast lämnat en reliktisk kärna om 100 – 300 µm.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfidker av magnetkis i storleken 10 µm.

Nr Tab01 Box 48 A

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Serpentiniserad Fe-Ti malm

Huvudmineral 55 % Serpentin

35 % Magnetit

10 % Ilmenit

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit.  
Kornstorlek kring 50 - 300 µm.

Serpentin: Utgör absoluta huvudbeståndsdelen av grundmassan som anhedriska 
kristaller och gångar i storleksordningen  80 µm – 0.8 cm.

Ilmenit: Subhedriska kristaller utspridda längs magnetitens korngränser och fritt i 
serpentinen. Kornstorleken varierar från 25 – 150 µm.

Övriga: Inga observerade

Nr Tab01 Box 48 B

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 35 % Magnetit

30 % Olivin

15 % Amfibol

10 % Fältspat

5 % Serpentin

>1 % Ilmenit

>1 % Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 70 – 500 µm men mycket mindre kristaller ses i smala 
strimmor i grundmassan.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 50 - 1100 µm.

Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 
Vissa kristaller fullständigt omvandlade. Bredd om 70 – 200 µm.

Serpentin: Bildar smala, 10-30 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor till 
följd av serpentinisering.
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Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 5000 µm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan. Mindre, anhedriska nästan fullständigt 
amfibolitiserade kristaller förekommer oftare i matrixen med storlekar 
mellan 160 – 700 µm med plagioklasrelikter om 100 µm långa.

Ilmenit Pärlband av ilmenit kan ses rikligt i de två huvudådrorna av serpentin som 
genomskär provbiten. Kristallerna är mellan 10 – 30 µm.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfider av magnetkis i serpentin.

Nr Tab01 Box 48 C

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm, starkt uppsprucken

Huvudmineral 35 % Magnetit

35 % Olivin

15 % Fältspat

5 % Serpentin

<1 % Amfibol

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 60 – 500 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade och starkt uppspruckna. 
Huvudbeståndsdelen i grundmassan. Kornstorlek mellan 90 - 400 µm.

Amfibol: Ytterst smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av 
amfibolitisering.

Serpentin: Bildar 10-130 µm tjocka skal runt kristaller av olivin och även sprickor till 
följd av serpentinisering.

Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 4000 µm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan. Mindre, anhedriska mer omvandlade kristaller 
förekommer oftare i matrixen med storlekar omkring 270 – 1500 µm.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfider av magnetkis i storleken 10 µm.

Nr Tab02

Fyndplats Smålands Taberg 576817/141064

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 45 % Olivin

25 % Magnetit

15 % Fältspat

10 % Amfibol

>1  % Serpentin

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis
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Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 130 - 800 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 100 - 700 µm.

Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 
Bredd om 70 - 200 µm.

Serpentin: Bildar smala, 10-30 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor till 
följd av serpentinisering.

Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 4000 µm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan.. Mindre anhedriska nästan fullständigt 
omvandlade kristaller förekommer oftare i matrixen om 300 – 600 µm.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfidker av magnetkis i storleken 10 µm.

Nr SMT 007

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Plagioklas Amfibolskarn

Huvudmineral 50 % Amfibol

40 % Fältspat

5 % Hematit

5 % Accessoriska mineral; magnetkis, kopparkis, pentlandit, ilmenit

Amfibol: Grundmassa hos provet, anhedriska till euhedriska kristaller förekommer, 
det senare i korngränsen mot plagioklas. Storlek mellan 0.1 – 1 cm.

Fältspat: Stora anhedrala plagioklaskristaller starkt omvandlade till amfiboler.  
Hematit: Subhedriska kristaller om 100 – 400 µm diametralt
Övriga: Rikligt med sulfider förekommer utspritt över hela provbiten med storlek 

om 50 – 300 µm. Ilmenit kan uppnå 600 µm i längd.

Nr SMT 015

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm

Huvudmineral 45 % Olivin

40 % Magnetit

5 % Fältspat

5 % Amfibol

<1 % Serpentin

Enstaka 
kristaller

Accessoriska mineral; magnetkis

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 60 – 600 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
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grundmassan. Kornstorlek mellan 50 - 1100 µm.
Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 

Bredd om 70 - 200 µm.
Serpentin: Bildar smala, 10-30 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor till 

följd av serpentinisering.
Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 3000 µm långa plagioklaskristaller 

omringad av grundmassan. Mindre anhedriska nästan fullständigt 
omvandlade kristaller förekommer oftare i matrixen.

Övriga: Enstaka kristaller av anhedrala sulfider av magnetkis i storleken 10 µm.

Nr SMT 031

Fyndplats Smålands Taberg

Bergart Massiv Fe-Ti malm med stora plagioklasfenokrister

Huvudmineral 40 % Olivin

35 % Magnetit

15 % Fältspat

5 % Serpentin

>1 % Amfibol

<1 % Accessoriska mineral; sulfider

Magnetit: Disseminerade idiomorfa kristaller med mörka lameller av hercynit i en 
silikatrik grundmassa. Lokalt uppträder ljusa lameller av ilmenit. 
Kornstorlek kring 60 – 500 µm.

Olivin: Ovala anhedrala kristaller delvis serpentiniserade. Huvudbeståndsdelen i 
grundmassan. Kornstorlek mellan 50 - 1100 µm.

Serpentin: Bildar smala, 10-30 µm, skal runt kristaller av olivin och även i sprickor till 
följd av serpentinisering.

Fältspat: Subhedriska till anhedriska upp till 1,5 cm långa plagioklaskristaller 
omringad av grundmassan. Bildar lokalt anhopar av kristaller till 
stjärnliknande struktur, kallad synneusisstruktur. Mindre kristaller har 
amfibolitiserats starkt.

Amfibol: Smala reaktionskoroner runt fältspatkristaller till följd av amfibolitisering. 
Bredd om 70 - 200 µm.

Övriga: Anhedrala kristaller av pentlandit ses i anslutning till svavelkis och 
magnetkis. 6 – 9 µm i diameter.
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 11 Appendix B

Under appendix B redovisas genomsnittliga och intressanta data som tagits fram vid undersökningar

av prover med SEM.

Nr Tab01 Box 37 C

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Apatit. Förekommande i en serpentin-karbonatrik grundmassa.

Bild

Diagram
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  Pt 
  P 

  C 

Samman-
sättning

Element    AN  Series  norm. C Atom. C Error
                        [wt.%]  [at.%]   [%]
--------------------------------------------
Calcium    20 K-series   40.47   27.87   1.0
Oxygen     8  K-series   26.03   44.90   2.9
Phosphorus 15 K-series   14.98   13.35   0.5
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Iron       26 K-series    7.10    3.51   0.2
Silicon    14 K-series    3.50    3.44   0.1
Platinum   78 M-series    2.25    0.32   0.1
Magnesium  12 K-series    2.10    2.39   0.1
Chlorine   17 K-series    1.78    1.38   0.1
Carbon     6  K-series    0.96    2.21   0.3
Titanium   22 K-series    0.49    0.28   0.0
Aluminium  13 K-series    0.35    0.36   0.0
                Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 37 C 

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Titanomagnetit, rent korn i en spricka genom ett större korn av titanomagnetit.

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
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Iron      26 K-series   70.49   46.29   1.8
Oxygen    8  K-series   18.36   42.07   2.5
Aluminium 13 K-series    2.60    3.54   0.1
Titanium  22 K-series    2.50    1.91   0.1
Silicon   14 K-series    2.06    2.69   0.1
Magnesium 12 K-series    1.67    2.51   0.1
Ruthenium 44 L-series    0.84    0.31   0.0
Vanadium  23 K-series    0.58    0.42   0.0
Palladium 46 L-series    0.58    0.20   0.0
Iridium   77 M-series    0.32    0.06   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 44 B

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Labradorit. Anhedralt korn vilken har amfibolitiserats och lämnat en reliktisk 
kärna av mineralet.

Bild

Diagram
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sättning Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Oxygen    8  K-series   33.15   47.60   4.2
Silicon   14 K-series   31.49   25.76   1.1
Aluminium 13 K-series   18.61   15.85   0.8
Calcium   20 K-series    8.83    5.06   0.2
Iron      26 K-series    3.62    1.49   0.1
Sodium    11 K-series    3.00    2.99   0.2
Magnesium 12 K-series    1.31    1.24   0.1
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 44 B

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Pargasit, som produkt av amfibolitisering av plagioklas.

Bild

Diagram
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Samman- Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
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sättning                        [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Oxygen    8  K-series   30.84   45.78   4.1
Silicon   14 K-series   25.04   21.17   1.0
Aluminium 13 K-series   14.13   12.44   0.6
Iron      26 K-series   11.16    4.74   0.3
Magnesium 12 K-series    9.68    9.46   0.5
Calcium   20 K-series    6.92    4.10   0.2
Sodium    11 K-series    2.23    2.30   0.1
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 44 B

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Olivin

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   30.64   14.03   0.7
Oxygen    8  K-series   29.42   47.04   3.2
Silicon   14 K-series   19.76   18.00   0.7
Magnesium 12 K-series   18.65   19.62   0.8
Aluminium 13 K-series    1.08    1.03   0.1
Calcium   20 K-series    0.45    0.29   0.0
Sodium    11 K-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 48 A

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Hercynit

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   33.41   16.07   0.8
Oxygen    8  K-series   27.75   46.59   3.6
Aluminium 13 K-series   26.96   26.84   1.0
Magnesium 12 K-series    5.96    6.59   0.3
Titanium  22 K-series    3.38    1.90   0.1
Silicon   14 K-series    1.93    1.85   0.1
Indium    49 L-series    0.47    0.11   0.0
Ruthenium 44 L-series    0.08    0.02   0.0
Vanadium  23 K-series    0.06    0.03   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 48 A

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Ilmenitkorn

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   40.48   25.11   1.0
Titanium  22 K-series   33.45   24.20   0.8
Oxygen    8  K-series   19.34   41.88   2.1
Silicon   14 K-series    2.89    3.57   0.1
Magnesium 12 K-series    2.41    3.44   0.1
Aluminium 13 K-series    1.40    1.80   0.1
Indium    49 L-series    0.03    0.01   0.0
Vanadium  23 K-series    0.00    0.00   0.0
Ruthenium 44 L-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 48 A

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Titanomagnetit

Bild

59



Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   68.70   43.86   1.7
Oxygen    8  K-series   19.47   43.38   2.4
Titanium  22 K-series    4.06    3.02   0.1
Magnesium 12 K-series    2.63    3.86   0.1
Aluminium 13 K-series    2.15    2.85   0.1
Silicon   14 K-series    1.82    2.31   0.1
Vanadium  23 K-series    0.91    0.64   0.0
Ruthenium 44 L-series    0.26    0.09   0.0
Indium    49 L-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr Tab01 Box 48 A

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Titanomagnetitkorn
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Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   63.23   41.80   1.6
Oxygen    8  K-series   16.53   38.14   1.9
Titanium  22 K-series   12.70    9.79   0.3
Aluminium 13 K-series    3.91    5.35   0.2
Magnesium 12 K-series    1.97    2.99   0.1
Silicon   14 K-series    1.23    1.62   0.1
Vanadium  23 K-series    0.42    0.31   0.0
Ruthenium 44 L-series    0.01    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr SMT 007

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt Svavelkis
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mineral
Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element AN  Series  norm. C Atom. C Error
                     [wt.%]  [at.%]   [%]
-----------------------------------------
Sulfur  16 K-series   56.73   65.00   1.8
Iron    26 K-series   37.94   24.96   1.0
Oxygen  8  K-series    3.09    7.09   0.8
Silicon 14 K-series    2.25    2.94   0.1
-----------------------------------------
             Total:  100.00  100.00

Nr SMT 007

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Kopparkis
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Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element AN  Series  norm. C Atom. C Error
                     [wt.%]  [at.%]   [%]
-----------------------------------------
Sulfur  16 K-series   40.67   54.63   1.2
Copper  29 K-series   28.29   19.18   0.7
Iron    26 K-series   28.08   21.65   0.7
Silicon 14 K-series    2.96    4.53   0.1
-----------------------------------------
             Total:  100.00  100.00

Nr SMT 031

Fyndplats Smålands Taberg

Undersökt
mineral

Pentlandit i magnetkis
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Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   34.34   22.66   0.9
Sulfur    16 K-series   32.64   37.50   1.0
Nickel    28 K-series   18.38   11.54   0.5
Oxygen    8  K-series    5.41   12.45   0.9
Carbon    6  K-series    2.38    7.31   0.7
Magnesium 12 K-series    2.15    3.26   0.1
Silicon   14 K-series    2.12    2.78   0.1
Titanium  22 K-series    1.19    0.91   0.1
Calcium   20 K-series    0.71    0.65   0.0
Aluminium 13 K-series    0.69    0.94   0.1
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Nr SMT 031

Fyndplats Smålands Taberg
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Undersökt
mineral

Magnetkis med ljusare korn av pentlandit

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   59.00   42.40   1.7
Sulfur    16 K-series   31.70   39.66   1.1
Oxygen    8  K-series    4.65   11.67   0.9
Silicon   14 K-series    1.54    2.20   0.1
Magnesium 12 K-series    1.23    2.04   0.1
Titanium  22 K-series    1.16    0.97   0.1
Aluminium 13 K-series    0.71    1.05   0.1
Nickel    28 K-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00
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 12 Appendix C

Här redovisas de data som erhållits på materialet efter våt lågintensitets magnetseparering.

Material Ingående material

Fyndplats Smålands Taberg

Bild

Diagram
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   32.88   16.19   0.7
Oxygen    8  K-series   24.94   42.87   2.3
Silicon   14 K-series   17.41   17.05   0.5
Magnesium 12 K-series   13.61   15.40   0.5
Titanium  22 K-series    5.00    2.87   0.1
Aluminium 13 K-series    4.36    4.45   0.2
Calcium   20 K-series    1.40    0.96   0.1
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Vanadium  23 K-series    0.38    0.21   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Material Magnetisk del – försök 1

Fyndplats Smålands Taberg
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  Ti   Ti   Mg   Si 
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  Ca 

Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   57.52   35.51   1.5
Oxygen    8  K-series   17.67   38.07   2.0
Titanium  22 K-series    9.91    7.14   0.3
Magnesium 12 K-series    6.07    8.62   0.3
Silicon   14 K-series    4.94    6.06   0.2
Aluminium 13 K-series    3.18    4.07   0.2
Vanadium  23 K-series    0.41    0.28   0.0
Calcium   20 K-series    0.30    0.25   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00
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Fyndplats Smålands Taberg
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  Fe   Fe   Ti   Ti   Mg   Si 
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  V 
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  Ca 

  Na 
  O 

Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Oxygen    8  K-series   27.34   44.42   2.8
Iron      26 K-series   27.29   12.70   0.7
Silicon   14 K-series   19.95   18.46   0.7
Magnesium 12 K-series   15.63   16.72   0.7
Aluminium 13 K-series    4.48    4.32   0.2
Titanium  22 K-series    2.77    1.50   0.1
Calcium   20 K-series    1.92    1.24   0.1
Sodium    11 K-series    0.51    0.57   0.1
Vanadium  23 K-series    0.10    0.05   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00
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Material Magnetisk del - försök 2
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  Al   Na 

Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   60.89   39.13   1.5
Oxygen    8  K-series   17.27   38.74   1.8
Titanium  22 K-series   11.69    8.76   0.3
Magnesium 12 K-series    3.82    5.64   0.2
Silicon   14 K-series    3.21    4.10   0.1
Aluminium 13 K-series    2.14    2.85   0.1
Vanadium  23 K-series    0.53    0.37   0.0
Calcium   20 K-series    0.45    0.40   0.0
Sodium    11 K-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Material Omagnetisk del – försök 2
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  Na 

Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   27.93   13.18   0.7
Oxygen    8  K-series   26.59   43.78   2.5
Silicon   14 K-series   19.32   18.12   0.6
Magnesium 12 K-series   15.23   16.51   0.6
Aluminium 13 K-series    4.45    4.35   0.2
Titanium  22 K-series    3.20    1.76   0.1
Calcium   20 K-series    2.93    1.93   0.1
Sodium    11 K-series    0.32    0.37   0.0
Vanadium  23 K-series    0.02    0.01   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Material Magnetisk del – försök 3
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Iron      26 K-series   58.85   37.00   1.6
Oxygen    8  K-series   16.39   35.98   1.8
Titanium  22 K-series    9.55    7.00   0.3
Magnesium 12 K-series    6.14    8.87   0.3
Silicon   14 K-series    5.31    6.64   0.2
Aluminium 13 K-series    3.06    3.98   0.2
Vanadium  23 K-series    0.44    0.31   0.0
Calcium   20 K-series    0.26    0.23   0.0
Sodium    11 K-series    0.00    0.00   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

Material Omagnetisk del – försök 3
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Samman-
sättning

Element   AN  Series  norm. C Atom. C Error
                       [wt.%]  [at.%]   [%]
-------------------------------------------
Oxygen    8  K-series   30.12   47.22   2.7
Iron      26 K-series   23.82   10.69   0.5
Silicon   14 K-series   20.11   17.96   0.6
Magnesium 12 K-series   16.53   17.06   0.7
Aluminium 13 K-series    4.18    3.88   0.2
Titanium  22 K-series    2.71    1.42   0.1
Calcium   20 K-series    2.06    1.29   0.1
Sodium    11 K-series    0.42    0.46   0.0
Vanadium  23 K-series    0.05    0.02   0.0
-------------------------------------------
               Total:  100.00  100.00

72



 13 Appendix D
Här redovisas resultaten från HGMS försöken.
Test 7 Ingående Magn Avfallssand
gr 45,29 14,17 31,12
Fe 23,61 38,80 21,44
O 29,94 22,58 29,64
Ti 2,79 5,73 1,75
Mg 15,90 13,70 16,49
Al 4,04 2,30 4,95
Si 19,52 14,76 21,96
V 0,09 0,19 0,05
Ca 2,45 0,72 3,18
Na 0,38 0,49
Summa 98,71 98,77 99,95
Total massa 100,00 31,29 68,71
Utbyte Fe 100,00 51,42 62,41
Utbyte V 100,00 63,69 36,81
Utbyte Ti 100,00 64,26 43,10

 

Test 8 Ingående Magn Avfallssand
gr 44,84 20,95 23,89
Fe 23,61 33,50 19,98
O 29,94 24,43 31,48
Ti 2,79 4,36 1,74
Mg 15,90 16,30 15,42
Al 4,04 2,01 5,33
Si 19,52 16,12 20,81
V 0,09 0,14 0,05
Ca 2,45 0,78 3,44
Na 0,38 0,10 0,54
Summa 98,71 97,74 98,78
Total massa 100,00 46,72 53,28
Utbyte Fe 100,00 66,31 45,09
Utbyte V 100,00 68,41 30,44
Utbyte Ti 100,00 72,96 33,16

Test 9 Ingående Magn Avfallssand
gr 44,87 23,65 21,22
Fe 23,61 34,13 16,99
O 29,94 23,58 31,81
Ti 2,79 4,00 1,70
Mg 15,90 17,10 15,61
Al 4,04 1,98 5,70
Si 19,52 16,96 21,99
V 0,09 0,12 0,07
Ca 2,45 0,85 3,78
Na 0,38 0,00 0,67
Summa 98,71 98,70 98,31
Total massa 100,00 52,71 47,29
Utbyte Fe 100,00 76,20 34,04
Utbyte V 100,00 67,77 33,78
Utbyte Ti 100,00 75,47 28,76
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Test 10 Ingående Magn Avfallssand
gr 46,34 27,42 18,92
Fe 23,61 32,28 17,92
O 29,94 24,84 32,82
Ti 2,79 3,80 1,33
Mg 15,90 17,28 15,07
Al 4,04 1,97 5,83
Si 19,52 17,38 21,77
V 0,09 0,08 0,11
Ca 2,45 0,86 3,67
Na 0,38 0,08 0,68
Summa 98,71 98,58 99,20
Total massa 100,00 59,17 40,83
Utbyte Fe 100,00 80,90 31,00
Utbyte V 100,00 52,83 46,66
Utbyte Ti 100,00 80,66 19,51

Test 11 Ingående Magn Avfallssand
gr 46,78 30,24 16,54
Fe 23,61 32,57 18,86
O 29,94 23,78 33,25
Ti 2,79 4,17 1,52
Mg 15,90 16,60 14,11
Al 4,04 1,94 5,93
Si 19,52 17,36 20,79
V 0,09 0,08 0,10
Ca 2,45 0,77 4,24
Na 0,38 0,05 0,64
Summa 98,71 97,32 99,43
Total massa 100,00 64,64 35,36
Utbyte Fe 100,00 89,19 20,47
Utbyte V 100,00 53,10 46,12
Utbyte Ti 100,00 96,62 12,85

Test 12 Ingående Magn Avfallssand
gr 45,22 33,20 12,02
Fe 23,61 28,74 19,11
O 29,94 25,81 31,73
Ti 2,79 3,55 1,03
Mg 15,90 17,80 13,72
Al 4,04 2,62 6,84
Si 19,52 18,54 21,39
V 0,09 0,13 0,00
Ca 2,45 1,05 5,27
Na 0,38 0,13 0,68
Summa 98,71 98,35 99,77
Total massa 100,00 73,42 26,58
Utbyte Fe 100,00 89,37 21,52
Utbyte V 100,00 98,33 0,00
Utbyte Ti 100,00 93,29 9,81
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Test 13 Ingående Magn Avfallssand
gr 44,88 34,31 10,57
Fe 23,61 29,86 16,35
O 29,94 25,58 33,91
Ti 2,79 3,53 0,99
Mg 15,90 17,31 13,04
Al 4,04 2,18 6,86
Si 19,52 18,85 21,15
V 0,09 0,12 0,00
Ca 2,45 1,21 5,32
Na 0,38 0,09 0,75
Summa 98,71 98,73 98,36
Total massa 100,00 76,45 23,55
Utbyte Fe 100,00 96,69 16,31
Utbyte V 100,00 101,02 0,00
Utbyte Ti 100,00 96,59 8,36
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