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Förord 
Detta examensarbete utfördes på uppdrag av SMA Mineral i Filipstad och är en avslutande 

del av studierna på Luleås Tekniska Universitet, Bergsskolan under utbildningen till 

Bergsskoletekniker inriktning berg- och anläggningsindustrin. Arbetet omfattar 15 

högskolepoäng.  

  

Ett stort tack till SMA Mineral som tilldelade oss detta arbete och lät oss använda deras 

gruva, Gåsgruvan, för undersökningar. Ett väldigt stort tack ska Rob Hellingwerf ha som 

hjälpt oss med det mesta inom den geologiska delen av arbetet. 

 

Billy Dahlgren och Filip Eriksson  

 

  



Sammanfattning 
I Gåsgruvan bryts marmor, men lokalt uppträder mer eller mindre betydande mängder 

järnmalm. Syftet med detta arbete var 1) att kartera järnmalmsstråken genom hela 

Gåsgruvans gruvområde och 2) att ta fram ett förslag på en magnetseparator in 

anrikningsprocessen som kan separera järnmalm från kalk helt automatiskt. En sådan 

separator skulle leda till att allt arbete inom krossparken skulle optimaliseras och att 

slutprodukten – kalk - skulle få en högre kvalitativ standard. 

  

Olika metoder och modeller har undersökts för att kunna få fram ett lämpligt resultat. 

  

Slutsatsen blev att en magnetseparator av bandtyp, t.ex. modell BSA BS 1206, är mest 

lämplig i detta fall.  



Abstract 
In Gåsgruvan marble is produced, but locally variable amounts of iron ore occur. The aim of 

this investigation was 1) to map the iron ore occurrences in the entire Gåsgruvan mining area, 

and 2) to propose which tpe of magnetic separator could be employed in the beneficiation 

processto separate the iron ore from the marble automatically. Such a separator would 

optimise the processing in the crushing-park and would improve the quality of the final 

product. 

  

Various methods and models were investigated in order to produce appropriate results. 

  

The conclusion is that a magnetic belt type, for example model BSA BS 1206, is the most 

suitable in this case.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I Gåsgruvan som ligger strax norr om Filipstad bryts det kalk. Betydande mängder järnmalm 

förekommer också och för att kalken ska kunna bli godkänd av kunderna som den levereras 

till får kalken inte innehålla för stora mängder järnmalm. I dagsläget plockas järnmalm bort 

för hand efter att en magnetbrytare som sitter ovanför transportbandet stoppar bandet för att 

man sedan manuellt ska kunna plocka bort järnmalmen och eventuellt annat järnskrot.  

 

Detta examensarbete ska ge ett förslag på en förbättrad automatisk magnetavskiljare och ett 

utkast till ombyggnad/ anpassning i befintlig anläggning om det behövs. Arbetet är teoretiskt, 

men skulle SMA Mineral anse att det passar bra kan det komma att användas i praktiken. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Problemet i Gåsgruvan idag är att det inte finns någon automatisk magnetseparerare som tar 

bort järnmalm och järnskrot från kalken på transportbandet. Det finns järnmalmsådror i den 

kalksten som bryts, det leder till att det i dagsläget är så att järnmalm och annat järnskrot 

plockas bort för hand. Det är väldigt ineffektivt då det blir många stopp i arbetet och det sliter 

på den som behöver lyft bort järnmalmen och skrotet. 

 

Magnetseparatorn får inte vara en separator som använder vätska för att separera olika ämnen 

då kalken inte får blötas ned. Skulle den använda vätska skulle det betyda att kalken skulle 

behöva torkas efter separering och det skulle leda till än mer arbete och tidsåtgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Bild inifrån hytt där järnmalm separeras från kalken manuellt (Dahlgren & Eriksson 2015). 
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Avgränsningar 
På begäran från SMA Mineral ska det endast installeras en magnetseparator och den ska vara 
mellan primärkross och sikt. 
 
1.3 Syfte/ mål 
Syftet med detta arbete är att observera och kartera området Gåsgruvan för att se var i gruvan 

järnmalmsådrorna ligger.  
Ge ett förslag på en förbättrad automatisk magnetavskiljare och ett utkast till ombyggnad/ 

anpassning i befintlig anläggning om det behövs.  

Det ska leda till: 

− Minska manuellt arbete 

− Höja produktkvaliteten 

− Minska stopptider i produktionen 

− Att optimalt kunna ta tillvara på järnmalm för eventuell framtida försäljning 

2. Metod 
Första delen av examensarbetet består av att samla ihop den information som är relevant för 

arbetet. Insamlingen av information sker på plats i Gåsgruvan: 

− Prospektera och kartera var i gruvområdet som järnmalmsstråken finns. 

− Undersöka hur krossanläggningen ser ut i dagsläget. 

 

Andra delen är den del där karteringen ska sättas ihop och fotografier över alla 

observationspunkter ska läggas in i datorn och sammanställas. En undersökning om hur 

krossparken ska utvecklas för att uppnå önskade mål genomförs. Det sker genom att studera 

relevant litteratur om hur sådana problem löses, hur andra företag jobbar med liknande 

problem samt gå igenom tidigare kursmaterial som använts under kursen Mineralteknik för 

Tekniker.  

 



 1 

3. Teori 
3.1 Dagens krosspark 
Dagens krosspark består av: 

− Toppficka med matare 

− Förkross → 0-150mm 

− Transportband med magnetbrytare som stoppar bandet för manuell avlastning av 

järnmalm och järnskrot. 

− Siktning → <20mm leds förbi sekundärkross 

− Sekundärkross → 0-20mm 

− Transportband till fabrik ovan jord 

 

 

 

 
 

3.2 Utveckling av krossparken 
För att kunna separera järnmalm och järnskrot från kalken är det bästa alternativet en 

magnetseparator. Installerar man en sådan kommer arbetet skötas automatiskt, vilket leder till 

minskad stopptid och produktkvaliteten på slutprodukten kommer att höjas. 

Magnetseparatorn måste installeras innan sekundärkrossen då sekundärkrossen annars 

riskeras att gå sönder om skoptänder och andra hårda material skulle medfölja in i den. Ett 

alternativ är att installera en sekundär magnetavskiljare även efter sekundärkrossen för att få 

fram en slutprodukt av bästa resultat. 

 

3.3 Magnetseparator 
En magnetseparator består av en eller flera magneter som har till uppgift att ”binda till sig” 

magnetiska material så att icke magnetiska material kan utvinnas, i detta fall järnmalm från 

kalk. Det finns både torr- och våtseparering, men eftersom det i detta fall är uteslutet med 

våtseparering så kommer det bara att inriktas på torrseparering. Det finns flera olika typer av 

magnetseparatorer av olika tillverkare. Den vanligaste konstruktionen och som är gemensam 

för de flesta modeller är en trumma som det sitter fast magneter i. Materialen som ska 

separeras matas ned ovanifrån i trumman, samtidigt som trumman snurrar runt följer 

materialet trumman. Mellan 90- 180 grader kommer det icke magnetiska materialet att lossna 

Figur 2 Flödesschema för krosspark i Gåsgruvan (Dahlgren & Eriksson, 2015) 



 2 

från trumman med hjälp av gravitationskraften. Det magnetiska materialet kommer 

fortfarande att sitta fast på trumman med hjälp av magneterna. När magneterna i trumman 

slutar runt ungefär 190 grader kommer även det magnetiska materialet att lossna från 

trumman. Skulle materialet fortfarande sitta kvar på trumman så kommer det att skrapas av 

med hjälp av skrapan. På så sätt har man delat upp magnetiskt och ickemagnetiskt material i 

två olika fack (Se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna process kan justeras genom hastighet på trumman, var avskiljningsgränsen mellan 

magnetiskt- och ickemagnetiskt material går och hur magneterna sitter. Trummans hastighet 

avgör halt och utbyte på materialet. Högre hastighet ger en hög halt av det utvunna materialet 

men ett lägre utbyte. Minskad hastighet ger en lägre halt av det utvunna materialet med ett 

högre utbyte. Det gäller att hitta den perfekta balansen för maximal vinning. Var 

avskiljningsgränsen går kan justeras i sidled och höjd.  

 

3.4 Magneterna i en separator 
I trumman finns det ett magnetställ som magneterna sitter i. Magneterna sitter antingen i 

ringmagneter eller alternerade polaritet. Ringmagneter används vid grövre material. 

Alternerande polaritet betyder att magneterna sitter radiellt i trumman vilket leder till att 

materialet kommer att rotera på trumman, detta ger en bättre sortering än ringmagneter. Det 

Figur 3 Modell för magnetisk separator (Dahlgren & Eriksson, 2015) 
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som gör det bättre är det att materialet roterar på trumman och ickemagnetisk material som 

kan sitta emellan magnetiskt material lättare faller av. 

 

3.5 Low Intensity Magnetic Separators (LIMS)- torr 
Torr svagmagnetisk separering, separerar magnetiska material från icke magnetiska material 

utan att tillsätta vätska under separationsprocessen. Det finns olika modeller av torrseparator, 

bandseparator, trumseparator och drivtrumma över transportbandet.  

 

3.5.1 Trumseparator 
Mörtsellseparator är en separator av trumtyp som är uppkallad efter dess uppfinnare. Det är 

en enkel konstruktion och den består av ett fast magnetställ inne i en trumma som snurrar. 

Det finns en öppning för ingående material och två öppningar för utgående produkter. 

Godsstorleken som går in i separatorn är liten och den har magneter av alternerande polaritet 

vilken gör att den används till fin separering. Separatorn justeras efter vilket material som ska 

sorteras genom att ändra trummans hastighet och antal magneter. 
 
  

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Bandseparator 
Bandseparatorn har många likheter med trumseparatorn. De båda följer samma princip med 

en trumma som snurrar runt och att materialet matas in ovanifrån. Den största skillnaden är 

att på bandseparatorn kommer materialet på ett band som går runt trumman. Bandet och 

trumman har samma hastighet. Det finns två olika bandseparatorer, BSA och BSS (Se figur 5 

och figur 6). 

 

 

 

 

Figur 4 Modell för en torrseparator trumtyp. 
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3.5.3 BSA- band 
Det här är ett magnetställ med alternerade polaritet och godsstorlek på <200 mm, 

används för grovseparation. Bandet kan användas i olika hastigheter för att få ut den 

optimala separationen. 

3.5.4 BSS- band 
Det här är ett magnetställ utan alternerande polaritet och istället har det skivmagneter. 

Används för godsstorlek på <300mm och lågvärdigt gråberg, men är extremt stark. 

Precis som BSA-bandet kan detta band användas i olika hastigheter för att få ut den 

optimala separationen. 

 

Figur 5 Modell av en torrseparator bandtyp BSA 

Figur 6 Modell av en torrseparator bandtyp BSS 
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3.5.5 Drivtrumma över transportband 
Denna separator skiljer sig från de andra bandseparatorerna på så vis att magneten 

sitter ovanför transportbandet. Materialet fraktas på transportbandet och ovanför sitter 

en magnet, magneten binder till sig det magnetiska materialet och avskiljer det från 

det ickemetalliska. Det blir inte lika bra resultat som på de andra bandtransportörerna. 

Den används främst när det är väldigt mycket magnetiskt material som ska sorteras 

bort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Bestämning av magnetseparator 
Vilken sort och modell av magnetseparator som ska användas bestäms i första hand 

av vilket material som ska sorteras och vilken partikelstorlek materialet har.  

Magnetseparatorn måste också passa in i det utrymme där den ska placeras. 

 

3.7 Förklaring av transportband 
Ett transportband är vanligtvis ett gummiband som är konstruerat på rullar och drivs 

av en elmotor. Dess uppgift är att transportera material från en punkt till en annan, 

t.ex. mellan förkross till magnetseparator. 

 

3.8 Kartering av Gåsgruvan 
Kartering av gruvområdet är väldigt viktigt så att man vet var olika slags mineraler 

finns belägna i berget. Karteringen inom det här arbetet gick ut på att kartera hur 

järnmalmsstråken inom gruvområdet går. Det har tidigare gjorts karteringar över 

ungefär hur de går (se figur 8). För att veta mer exakt gjordes en ny kartering. En 

kartering genomförs genom att undersöka området. I detta fall genom att se var på 

Figur 7 Modell av en drivtrumma över transportbandet 
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berget järnmalmen går, ta prover på berget med en magnet för att veta att det är 

järnmalm/ magnetit samt fotografera varje punkt där det förekom magnetit. Vid varje 

punkt angavs ett ungefärligt mått för att kunna räkna ut mängden järnmalm i 

Gåsgruvan. Efter karteringen kan det ses att järnmalmsstråken gick där det 

förmodades (se figur 9 & 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Bild över Gåsgruvan med markering av var järnmalmsstråket förmodas gå (SMA Mineral, 
modifierad detaljkarta) 

Figur 9 Karta över Gåsgruvan. Markerat efter kartering hur järnmalmsstråket verkar gå (SMA 
Mineral, Karta modifierad av Rob Hellingwerf, 2015) 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Uträkning av Järnmalm 
Uträkning för hur stor volym magnetit varje observationspunkt består av har gjorts 

(Se bilaga 1). Även en uträkning för hur stor volym magnetit järmalmsstråken består 

av gjordes. Volymen på varje observationspunkt räknades ut genom att uppskatta 

måtten på punkten och sedan räkna ut det genom formeln, Bredden × Längden × 

Djupet. Hela stråket består inte utav magnetit utan även av andra ämnen som marmor 

och skarn. Enligt Hellingwerf (2015) består varje punkt till ungefär 16 % magnetit 

och djupet räknas på 100 meter. 

Figur 10 Karta över Gåsgruvan markerat var järnmalmsstråket går (SMA Mineral, Karta modifierad av 
Dahlgren & Eriksson, 2015) 
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4. Resultat 
4.1 Val av separator 
För att välja rätt sort och modell av separator gäller det att den klarar av det som krävs 

i varje specifikt fall. I detta fall har valet av en primär magnetseparator fallit på en 

separator av bandtyp. Valet gjordes för att det är grovt material som ska sorteras och 

den passar in i det utrymme som finns nu, vilket inte skulle leda till allt för stora 

ombyggnationer. Primärseparator av trumtyp föll bort för att den har en liten ingående 

godsstorlek. Drivtrumma över transportband föll bort för att den i första hand används 

när det är väldigt mycket magnetisk material som ska sorteras bort och den har inte 

lika bra sortering som bandseparator.  

 

Som sekundärseparator, om en sådan skulle komma att användas, föll valet på en 

trumseparator. Det gjordes för att materialet i det skedet i processen har en 

godsstorlek som är nog liten (<20 mm) och den sorterar de olika materialen väldigt 

bra. 

 

För att få fram en bra separator har på separatorer hos Metso studerats. Modellen som 

valdes är den minsta modellen, men den klarar de uppställda kraven. 

 

Skillnaden mellan de två modellerna är att den ena modellen är en BSA och den andra 

en BSS. BSA- modellen är lättare en BSS- modellen. Magneterna på de olika 

modellerna sitter också olika i magnetställen. I BSA är magneterna alternerande 

polaritet och i BSS är magneterna ringformade. I detta fall väljs en BSA- modell. Den 

väljs för att den sorterar de olika materialen bättre, den ingående godsstorleken passar 

bra och den väger mindre än en BSS- modell.

Typ av separator Modell Partikelstorlek 

mm (maximal) 

Vikt kg 

BSA BS 1206 150 (200) 2100 

BSS BS 1206 200 (300) 2400 
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Typ av separator Modell Partikelstorlek 

mm (maximal) 

Vikt kg 

DS DS 903 20 (25) 1200 

 

En trumseparator har valts ut. Modellen blev en DS903, vilken är den minsta 

modellen. Den valdes istället för större modeller för att det inte skiljer så mycket 

på den och de större modellerna förutom att de är bredare. 

 

4.2 Modell av ny krosspark 
4.2.1 Modell 1 
Modell 1 består av att en BSA BS 1206 installeras mellan primärkross och sikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Flödesschema för Modell 1 över en tänkt krosspark (Dahlgren & Eriksson, 2015) 

Figur 12 Bild på en LIMS Bandseparator (Metso) 
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4.2.2 Modell 2 
Modell 2 består av att en BSA BS 1206 installeras mellan primär- och sekundärkross 

och att en DS DS 903 installeras efter sekundärkrossen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Modell 3 
Drivtrumma över transportband. Transportband som behövs till denna modell finns 

redan på plats och den är liten så den tar inte så mycket plats.  

 

4.3 Nya krossparken 
Den modell som blivit vald är modell 1. Modellen innehåller en magnetseparator av 

bandtyp och är en BSA BS 1206 som installeras mellan förkross och sikt.  

 

4.4 Uträkning av magnetit volym 
Formeln för att räkna ut volym är Bredden × Längden × Höjden. Detta har gjorts på 

alla observationspunkter (Se bilaga 1). För att få fram den totala volymen magnetit i 

hela järnmalmsstråket läggs alla produkter från observationspunkterna ihop.  

 

Volym= 38,4 + 48 + 40 + 6,4 + 96 + 96 + 32 + 960 + 33,6 + 400 + 160 + 192 + 32 + 

160 + 384 = 2 678,4 m3  

 

För att få fram massan för all magnetit används formeln: densitet × volym = massa. 

Densiteten räknas på ett genomsnitt på 3,5 av magnetit, marmor och skarn 

(Hellingwerf, 2015).  

 

3,5 × 2678,4 = 9374,4 ton. 

Figur 13 Flödesschema för Modell 2 över en tänkt krosspark (Dahlgren & Eriksson, 2015) 
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5. Diskussion 
Målet med detta arbete var att få fram en magnetseparator som separerar järnmalmen 

från kalken så att processen helt automatiseras. Detta innebär att krossparken skulle 

behöva anpassas alternativt byggas om för att få in en ny magnetseparator. Olika 

teoretiska modeller på flödesscheman och magnetseparatorer för krossparken togs 

fram och en modell valdes.  

 

Modell 1 och Modell 2 är väldigt lika och det som skiljer dem är en sekundär 

magnetseparator. Varför Modell 1 valdes framför Modell 2 trots att Modell 2 har en 

extra magnetseparator som skulle höja produktkvaliteten var för att på begäran från 

SMA Mineral skulle det endast installeras en magnetseparator och den skulle vara 

mellan primärkross och sikt. 

 

Modell 3 föll bort för att nackdelarna med den är som tidigare nämnt att den inte har 

lika bra sortering som en bandseparator och att när materialet ligger på 

transportbandet blir det sådan tyngd att det töjer ner transportbandet. Det leder till att 

det blir väldigt svårt för magneten att nå materialet. 

 

Arbetet i Gåsgruvan gick till så att den som matade toppfickan med material också 

var den som manuellt separerade järnmalmen från kalken. Den nya krossparken som 

automatiskt separerar järnmalmen från kalken kommer innebära att den personen inte 

längre kommer att behöva gör det, stopptiderna i processen kommer att minska och 

flyta på mer än tidigare. Det resulterar i ökad mängd producerad kalk.  

5.1 Försäljning av järnmalm 

Enligt uträkningar består hela gruvområdet av 9374,4 ton järnmalm. Priset för 

järnmalm i dagens läge är 43,4 dollar/ ton vilket är 378,35 SEK/ ton. Det betyder att 

järnmalmen i hela gruvan är värd (378,27* 9374,4) ungefär 3 550 000 SEK. En 

försäljning av järnmalmen skulle dra på sig kostnader som t.ex. transport från gruvan. 

Det är också hela gruvans järnmalmsmassa som är värd det uträknade priset. När man 

bryter i gruvan gör man det på olika ställen hela tiden. Det betyder att i vissa perioder 

förekommer det stora mängder järnmalm, ibland liten del järnmalm och i vissa fall 
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ingen järnmalm alls. Så en vidareförsäljning av järnmalmen skulle bli svårt att 

genomföra. 
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6. Slutsats 
Detta var ett teoretiskt arbete som främst skulle ge ett förslag till hur krossparken 

kunde utvecklas för att bli automatisk. Den modell på en magnetiskseparator som 

tagits fram leder till det önskade resultatet. Modellen som valdes var modell 1 och den 

innehåller en bandseparator av modellen BSA BS 1206. Framtida studier behövs för 

att kunna fullfölja rekommendationen fullt ut.  
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Bilaga 1 
Här följer bilder på alla observationspunkter från karteringen, mått och uträkning på 
hur mycket volym magnetit varje punkt innehåller. Bredd × Höjd × Djup × procent 
magnetit. 

 

Karteringsbilder 

 
1. 0,10m x 11m 

(Skarn) 



 16 

 
2. 0,3m x 8m 

Magnetit volym: 0,3 × 8 × 100 × 0,16= 38,4m3 



 17 

 
3. 0,3m x 10m (Längst till höger av det svarta i bild) 

Magnetit volym: 0,3 × 10 × 100 × 0,16= 48m3 



 18 

 
4. 9m × 20m 

(Skarn) 



 19 

 
5. 0,5m x 5m (Längst till vänster av det svarta av bild) 

Magnetit volym: 0,5 × 5 × 100 × 0,16= 40m3 



 20 

 
6. 0,1m x 4m (Längst till höger av det svarta i bild) 

Magnetit volym: 0,1 × 4 × 100 × 0,16= 6,4m3 
 
 



 21 

 
7. 5m x 5m 
(Skarn) 



 22 

 
8. 6m x 1m 

Magnetit volym: 6 × 1 × 100 × 0,16 = 96m3 
 

 
9. 16m x 13m 

(Skarn) 



 23 

 
10. 2m x 3m 

Magnetit volym: 2 × 3 × 100 × 0,16 = 96m3 



 24 

 
11. 1m x 2m 

Magnetit volym: 1 × 2 × 100 × 0,16 = 32m3 



 25 

 
12. 6 m x 10 m 

Magnetit volym: 6 × 10 × 100 × 0,16 = 960m3 



 26 

 
13. 0,3 m x 7 m 

Magnetit volym: 0,3 × 7 × 100 × 0,16= 33,6 m3 

 



 27 

 
14. 4 m x 5 m 

Magnetit volym: 4 × 5 × 100 × 0,16= 400 m3 



 28 

 
15. 5 m x 2 m 

Magnetit volym: 5 × 2 × 100 × 0,16= 160 m3 



 29 

 
16. 6 m x 2 m 

Magnetit volym: 6 × 2 × 100 × 0,16= 192 m3 



 30 

 
17. 10 m x 20 m (Skarn) 



 31 

 
18. 2 m x 1 m 

Magnetit volym: 2 ×1 × 100 × 0,16= 32 m3 
 

 
19. 7 m x 2 m 

(Skarn) 



 32 

 
20. 1 m x 5 m 

(Skarn) 



 33 

 
21. 2 m x 17 m 

(Skarn) 
 



 34 

 
22. 2 m x 5 m (Längst till höger av det svarta i bild) 

Magnetit volym: 2 × 5 × 100 × 0,16= 160 m3 

 
8 m x 5 m (Det svarta till vänster om magnetiten) 

(Skarn) 



 35 

 
23. 6 m x 4 m 

Magnetit volym: 6 × 4 × 100 × 0,16= 384 m3 

 
 

 

 

 

 



 36 

 
Figur 14. Nummer markerad karta över Gåsgruvan för vart varje observationspunkt är fotograferad 
(Dahlgren & Eriksson 2015). 
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Bilaga 2 
Nedan följer bilder över hur dagens krosspark ser ut. 
 

 
Figur 15 Toppficka med matare till förkross (Dahlgren & Eriksson 2015). 



 38 

 
Figur 16 Transportband från förkross med magnetbrytare (Dahlgren & Eriksson 2015). 



 39 

 
Figur 17 Hytt där järnmalm separeras från kalken manuellt (Dahlgren & Eriksson 2015). 



 40 

 
Figur 18 1, Transportband till sikt.  

2, Transportband till låda med avlägsnat järnmalm och metall (Dahlgren & Eriksson 2015).. 

 

 
Figur 19 Sekundärkross (Dahlgren & Eriksson 2015). 



 41 

 
Figur 20 Transportband till ovanjord (Dahlgren & Eriksson 2015). 


