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Gold production 2013

http://mine-engineer.com/mining/goldnews.htm
http://mine-engineer.com/mining/goldnews.htm


Nominellt värde Dimensioner Finhalt
Produktvikt i 
gram

Guldvikt i gram
Guldvikt i troy-
uns

1 oz of gold 32.70 mm 916,7 33.95576 g 31.10347g 1
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Denna produkt är momsbefriad i Sverige 

•Lager: Produkt i lager
•Antal: 

•Vi säljer 1-411 991.00 kr

•Vi säljer 5-911 968.00 kr
•Vi säljer 10+11 945.00 kr

Vi köper11 235.00 kr
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•Leverans

•Sydafrikansk Krugerrand är likvida. Detta härrör från det faktum att de handlas globalt av myntåterförsäljare, investerare och banker. Det finns alltid en marknad för sydafrikanska Krugerrand.

•Sydafrikansk Krugerrand följer guldpriset. Värdet på sydafrikanska Krugerrand bestäms i första hand av deras guldhalt som är kopplat till det rådande priset för guld.

•Sydafrikansk Krugerrand är pengar. Sydafrikanska Krugerrand är lagligt betalningsmedel i Sydafrika, och accepteras och utbyts som sådant över hela världen.

•Sydafrikansk Krugerrand är hållbara. De präglas av en guldlegering som till 91,67 % består av guld (22 karat). Resten av legeringen utgörs av koppar. Det stärker myntets yta, förstärker dess hållbarhet och gör myntet lämpligt att hantera.

•Sydafrikansk Krugerrand är detsamma som besparingar. Sydafrikansk Krugerrand är det idealiska valet för varje långsiktig investerare som uppskattar säkerheten med och stabiliteten av att äga fysiska guldmynt som är lagliga betalningsmedel.

•Sydafrikansk Krugerrand är utmärkta om man vill diversifiera sin portfölj. Guldets låga korrelation gentemot andra finansiella tillgångar gör att sydafrikanska Krugerrand tjänar som ett portföljskydd mot marknadsrisk.

Krugerrand-guldmynt skapades av den sydafrikanska guldgruveindustrin
Sydafrika var den största guldbrytande nationen under mitten av 1900-talet, och bidrog med nästan 50% av den årliga globala guldtillförseln. För att enklare sälja denna rikliga tillgång på guld, fick den sydafrikanska guldgruveindustrin idéen att utveck

President Kruger avbildas på sydafrikansk Krugerrand
Framsidan på detta guldmynt visar bilden av Stephanus Johannes Paulus Kruger, tidigare president i Transvaal. Kruger skulle komma att erhålla internationellt rykte som ledare för boernas moststånd mot de brittiska trupperna i slutet på 1800
Kruger kom från enkla förhållanden; född på en bondgård 1825 i Sydafrika saknade han formell utbildning, men hans färdigheter inom jakt och ridning skulle komma till bra nytta under hans militärtjänstgöring i den transvaalska armén. Han avancerade raskt

Sydafrikansk Krugerrand innehåller guld från jordens rikaste guldfyndigheter
Freden mellan boerna och britterna varade dessvärre inte länge, eftersom stora guldfyndigheter upptäcktes inom Transvaals territorium i ett område benämnt Witwatersrand. Ännu i denna dag, rymmer Witwatersrandområdet några av jordens rikaste guldfyndighe

Framsida: Namnet Krugerrand kommer från den tidigare presidenten i Sydafrika, Paul Kruger, som även finns avbildad på myntet.

Baksida: Sydafrikas nationalsymbol, gazellen är avbildad tillsammans med texten “Sydafrika” samt renhet, angivna på såväl engelska som afrikaans.

Renhet: Myntet är tillverkat av 91,67 procent guld och 8,33 % koppar.

Paketering: Varje mynt är individuellt förpackat i en hård plastkapsel.

I början präglades Krugerrandmynten enbart i en 1 oz (31,1035 g) och först 1980 tillkom ytterligare tre storlekar: ½ oz, ¼ oz och 1/10 oz. Begreppet Kruger eller Krugerrand syftar på det ursprungliga guldmynten på 1 oz. Mynten utmärker sig genom att de 

När du lägger en order via vår hemsida kan du välja att få dina varor levererat till ditt lokala postkontor eller att hämta det personligen på ett av våra kontor i Stockholm.

Med post: Din beställning skickas från vårt lager inom 24 timmar efter att betalning erlagts. Alla försändelser är fullt försäkrade och levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Hämtning: Du är välkommen att själv komma och hämta dina varor på ett av våra kontor i Stockholm samma dag som vi meddelar att vi erhållit din betalning.

VÅRA PARTNERS

PRENUMERERA PÅ NYHETSBLAD

Håll dig uppdaterad med de mest relevanta och viktiga nyheterna.

KONSULTATION
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VÅRA BUTIKER

TAVEX Norrmalmstorg
Smålandsgatan 9

111 46 Stockholm, Sverige

Mån-Fre 9-18

Lör: 11-16

Sön: Closed

Tfn: 08-678 20 30

TAVEX Liljeholmstorget Galleria

Liljeholmstorget 7

117 63 Stockholm, Sverige

Mån-Fre 9-20

Lör-Sön: 10-18

Tfn: 08-681 09 30

TAVEX Solna Centrum

Solna Torg 13

171 45 Solna, Sverige

Mån-Fre 10-20

Lör: 10-18

Sön: 11-18

Tfn: 08-637 00 03

TAVEX Täby Centrum

Östra Galleriagången 1090

183 34 Täby, Sverige

Mån-Fre 10-20

Lör: 10-18

Sön: 10-18

Tfn: 08-758 23 30

TAVEX Farsta Centrum

Farsta Torg 12

123 47 Farsta, Sverige

Mån-Fre 10-20

Lör: 10-18

Sön: 11-17

Tfn: 08-605 88 83

https://tavex.se/en/kopa-guld/1-oz-south-african-krugerrands/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
mailto:TAVEX@TAVEX.SE
https://tavex.se/sv/kontakta/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/
https://tavex.se/sv/silver/
https://tavex.se/sv/guldpriser/
https://tavex.se/sv/guldpris/
https://tavex.se/sv/salja-guld/
https://tavex.se/sv/valuta/
https://tavex.se/sv/nyheter/
https://tavex.se/sv/om-tavex/
https://tavex.se/sv/kontakta/
https://tavex.se/sv/jamfor-produkter/
https://tavex.se/sv/varukorg/
https://tavex.se/sv/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/guldmynt/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/guldmynt/efter-land/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/guldmynt/efter-land/sydafrika/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-kanadensisk-guld-maple-leaf/
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef1a4b20454.34885023__TAVID_MG_6411_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef1a4b20454.34885023__TAVID_MG_6411_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef1ba8008f8.79203241__TAVID_MG_6408_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef1ba8008f8.79203241__TAVID_MG_6408_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef21430af32.02486885_TAVID_MG_2603_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef21430af32.02486885_TAVID_MG_2603_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef23375fe51.38974250_TAVID_MG_2611_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef23375fe51.38974250_TAVID_MG_2611_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef27f45c7b8.08440828_KRA_averss (2)_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef27f45c7b8.08440828_KRA_averss (2)_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef290db5b56.82299188_KRA_reverss (2)_large.jpg
https://erply.s3.amazonaws.com/342084/pictures/376_564ef290db5b56.82299188_KRA_reverss (2)_large.jpg
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/#anledningarattkpa
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/#historia
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/#produktinformation
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/#leverans
http://54.76.213.37/sv/kontakta/
mailto:tavex@tavex.se
mailto:tavex@tavex.se
https://tavex.se/sv/faq/
https://tavex.se/sv/anvandarvillkor/
https://tavex.se/sv/om-tavex/
https://tavex.se/sv/kontakta/
https://www.facebook.com/TavexAB
https://www.linkedin.com/company/tavex-ab
https://tavex.se/sv/
https://tavex.se/sv/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://se.trustpilot.com/review/tavex.se
https://se.trustpilot.com/review/tavex.se


Anrikning

• 1 gram per ton  = 1 gram  per 325 liter gråberg

• 1 gram = 1/20 kubikcentimeter

• Partikelstorlek och frimalning helt avgörande



Mineralogi

• Alluvial Gravity separation

• Hard rock

• Malmtyper:
• Free milling gold

• Sulphide, AsPy, Py

• Refractory

• Carbonaceous



https://www.google.se/search?q=gold+panning+equipment&biw=1920&bih=897&tbm=isch&imgil=c3phen4vkcce4m:;tt507e9h0kj93m;http://www.luckypanner.com/&source=iu&pf=m&fir=c3phen4vkcce4m:,tt507e9h0kj93m,_&usg=__clisfxelw093y-xtyoztbqrtitq%3d&ved=0ahukewjf2jvuz7tpahvfiswkhyvnc2uqyjcixa&ei=bg_tv8w9jswssgglz6-obg#imgrc=c3phen4vkcce4m%3a
https://www.google.se/search?q=gold+panning+equipment&biw=1920&bih=897&tbm=isch&imgil=c3phen4vkcce4m:;tt507e9h0kj93m;http://www.luckypanner.com/&source=iu&pf=m&fir=c3phen4vkcce4m:,tt507e9h0kj93m,_&usg=__clisfxelw093y-xtyoztbqrtitq%3d&ved=0ahukewjf2jvuz7tpahvfiswkhyvnc2uqyjcixa&ei=bg_tv8w9jswssgglz6-obg#imgrc=c3phen4vkcce4m%3a


Gravity Palong cassiterite

https://www.google.se/search?q=palong&biw=1536&bih=718&tbm=isch&imgil=guil-bpd-efvnm:;xccezn4tlb8q1m;http://www.emily2u.com/tin-mine-palong-kinta-river/&source=iu&pf=m&fir=guil-bpd-efvnm:,xccezn4tlb8q1m,_&usg=__mqb7xaky2hpi2rmjapioo7nt9y8%3d&ved=0ahukewih-bbfybtpahwieywkhtynb0iqyjcijw&ei=0wjtv8fdiiinsag8zp6qba#imgdii=guil-bpd-efvnm%3a%3bguil-bpd-efvnm%3a%3bx0xhzinuyzvp3m%3a&imgrc=guil-bpd-efvnm%3a
https://www.google.se/search?q=palong&biw=1536&bih=718&tbm=isch&imgil=guil-bpd-efvnm:;xccezn4tlb8q1m;http://www.emily2u.com/tin-mine-palong-kinta-river/&source=iu&pf=m&fir=guil-bpd-efvnm:,xccezn4tlb8q1m,_&usg=__mqb7xaky2hpi2rmjapioo7nt9y8%3d&ved=0ahukewih-bbfybtpahwieywkhtynb0iqyjcijw&ei=0wjtv8fdiiinsag8zp6qba#imgdii=guil-bpd-efvnm%3a%3bguil-bpd-efvnm%3a%3bx0xhzinuyzvp3m%3a&imgrc=guil-bpd-efvnm%3a


Chemcial methods

• Cyanidation en standardprocess med CIL, eluering, regenerering av 
aktivt kol, EW  Electrowinning, Doré gjutning

• Amalgamation- mercury

• Ofta ett stort miljöproblem vid småskalig guldutvinning



Cyanidering

http://www.coreresources.com.au/the-metallurgy-of-cyanide-gold-leaching-an-introduction/
http://www.coreresources.com.au/the-metallurgy-of-cyanide-gold-leaching-an-introduction/


Refractory – gold must be amenable to 
cyanide
• Roasting

• Pressure oxidation in autoclaves

• Fine grinding

• Bacterial oxidation:
• Tank

• Heap



Heap leaching

http://mine-engineer.com/mining/minproc/mine10.htm
http://mine-engineer.com/mining/minproc/mine10.htm


Knelson och Falcon

• Centrifugalseparatorer – en revolution för guldanrikning

• Kan kombineras med lakning av koncentrat













Agnico Eagle, Kittilä

http://www.agnicoeagle.com/en/operations/northern-operations/kittila/pages/default.aspx
http://www.agnicoeagle.com/en/operations/northern-operations/kittila/pages/default.aspx


Agnico Eagle Plant 



Laboratory essential

http://www.agnicoeagle.com/en/operations/northern-operations/kittila/pages/default.aspx
http://www.agnicoeagle.com/en/operations/northern-operations/kittila/pages/default.aspx


Recovery v s grade

• High recovery essential

• Low dilution in mining important

• Security in processing and handling

• Estimate worldvide : 20 % of gold stolen!!

• Remember : 1 gram value > 300 SEK



http://www.nordicmines.com/sv/krossning-och-malning
http://www.nordicmines.com/sv/krossning-och-malning


http://www.nordicmines.com/sv/lakning
http://www.nordicmines.com/sv/lakning


Doré from Laiva

http://www.nordicmines.com/sv/gjutning
http://www.nordicmines.com/sv/gjutning


Dragon Mining

http://www.dragonmining.com/svartliden
http://www.dragonmining.com/svartliden


Dragon Mining

http://www.dragonmining.com/svartliden
http://www.dragonmining.com/svartliden


Mandalay Björkdal 



Björkdal Mandalay



Björkdal strategi

• Selektiv brytning för att höja ingående halt

• Sortering för att höja ingående halt



Björkdal Flowsheet



Björkdal



Björkdal Ekonomi



Investeringsguld

• Mynt, t ex Krugerrand, 22 carat

• Olika spreadar

• Tackor, 100 g

• Momsfritt





Krugerrand

https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/
https://tavex.se/sv/kopa-guld/1-oz-sydafrikansk-krugerrand/


Tack för uppmärksamheten


