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Oppdatering om Engebøprosjektet 

Pågående arbeid med forstudien (pre-feasibility studien) for prosjektet  
 
Vi har satt i gang et omfattende testprogram i samarbeid med 
vår tekniske rådgiver Hatch sin ekspertgruppe i Sør Afrika for 
å optimalisere utvinningen av salgbare rutil- og 
granatprodukter. Testarbeidet blir gjennomført ved IHC 
Robbins anlegg i Australia. IHC Robbins er et ledende 
rådgivningsselskap med kjernekompetanse innen separering 
av tunge mineraler, inkludert rutil.  Våtsepareringstester, dvs. 
spiral- og magnetseperasjon, er gjennomført.  Arbeidet 
fremover vil omfatte tørrmagnetseparering og elektrostatisk 
separering. I tillegg gjennomfører NTNU i Trondheim 
prossesseringsforsøk for fremstilling av rutilkonsentrat. 
Knuse- og maleforsøk blir gjennomført av ulike 
utstyrsleverandører og konsulenter for å evaluere egnet 
utstyr og for å optimalisere kostnader og friknusing av 
mineralkorn. Resultatene fra testprogrammet vil ha 
betydning for utformingen av prosessanlegg, samt foreløpige 
forutsetninger knyttet til investeringer og driftskostnader.  
 
Gruveplanleggingen går også fremover, og foreløpige planer 
er utarbeidet både for dagbrudet og for 
underjordsgruven.  Vår rådgiver, Hatch, har gjort 
omfattende analyser for å bestemme størrelse og 
form for dagbruddet, og arbeidet blir nå ferdigstilt. 
Vurderinger av uttaksmetoder for 
underjordsdriften pågår.  Sammen med Hatch 
vurderer nå SINTEF Byggforsk den geotekniske 
informasjonen for å optimalisere 
utvinningsgraden. Det ble avholdt møter og 
diskusjoner i Naustdal i midten av november med 
eksperter fra Hatch og SINTEF.   
 

Gravimetrisk separasjon gjennomføres med 
spiraler hos IHC Robbins 

SINTEF og Hatch i arbeid med gruveplan 



NYHETSBREV  
DESEMBER 2016 
 
  

 

 

Oppgradert anleggsvei på Engebøfjellet 

Anleggsveien på Engebø er nå oppgradert. Vegetasjon langs veien er 
fjernet, veiprofilen er korrigert, og drenering er forbedret for å sikre 
veistandarden fremover. Det er viktig å ha en god og sikker 
anleggsvei i forbindelse med aktivitetene fremover. Vi tar jevnlig 
turen opp på fjellet for å innhente informasjon om ulike forhold; på 
bilde logger vi vannstanden i borehullene som ble boret på 
vårparten.  

Litt informasjon om granat 
 
Markedsundersøkelser for rutil og granat har blitt igangsatt i forbindelse PFS.  De fleste kjenner til at 
rutil er et viktig titanråstoff som blant annet brukes i pigment til maling og til fremstilling av 
titanmetall for fly, kunstige kroppsdeler og mye annet. Kunnskapen om granat som også skal 
produseres fra forekomsten på Engebø, er nok mer begrenset, så derfor håper vi at informasjonen 
nedenfor kan være nyttig. 
 
De viktigste anvendelsesområdene for granat er til 
vannjet-skjæring og sandblåsing.  Granat brukes også til 
filtrering av vann og for å lage slitesterke og glisikre 
gulvflater. Granat er det dominerende mineralet i 
forbindelse med vannjet-skjæring.  Tidligere tester har 
vist at granaten fra Engebø er av høy kvalitet og vel 
egnet for slikt formål.  For sand-blåsing konkurrerer 
granat med andre materialer som for eksempel ulike 
slaggprodukter, knust glass og olivin. Pris er en viktig 
konkurransefaktor i dette markedssegmentet.  Til 
enkelte formål og i tøffe miljøer, for eksempel i offshore 
olje- og gass-virksomhet, er grovkornet granat 
foretrukket for sandblåsing.  
 
Basert på foreliggende markedsinformasjon vurderes potensialet for granat fra Engebø å være mer 
gunstig enn tidligere antatt.  Vi har derfor, og på grunn av høyt granatinnhold i forekomsten, løftet 
målsettingen for granatsalg basert på et bredere spekter av produkter enn tidligere antydet.  Det nye 
målsettingen er på 200.000 tonn pr. år, dvs. en dobling i forhold til tidligere forutsatt salgsvolum.  I 
tillegg til at inntekstbasen for prosjektet vil øke, innebærer økt granatsalg en høyere samlet 
utnyttelse av mineralene i forekomsten. 

 

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med Daglig Leder i Nordic Rutile, Thomas B. Addison, telefon 
971 21 339. 

Vil du motta vårt nyhetsbrev elektronisk, send mail til post@nordicmining.com.  

 

 

Granatkonsentrat fremstilt ved NTNU 
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