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I 

 

Förord 
 

Som avslut på civilingenjörsutbildningen i Naturresursteknik ska ett examensarbete på 30 

högskolepoäng göras. Det här arbetet är utfört vid LKAB:s verk i Svappavaara och det har 

lärt mig mycket om arbetslivet. Till skillnad från studier så är inte allt serverat och planerat, 

utan verkligheten styr. Det är också det som har gett mig motivation; att få arbeta med ett 

verkligt projekt. 

 

Ett speciellt tack till mina handledare, Lars Esberg på LKAB och Bertil Pålsson på LTU. 

Tack även till Katarina Svonni som hjälpt mig på plats i Svappavaara. Ni är otroligt duktiga 

och erfarna! Tack till alla som hjälpte till med provtagning och analyser, och till Lennart 

Kruuka som hjälpte till med flödesmätning. Stort tack till produktionspersonal och ingenjörer 

i Svappavaara och Kiruna som besvarat alla mina frågor och gett mig användbart material till 

arbetet.   

 

En stor kram till min familj och mina vänner för att ni har fått mig att tänka på något annat än 

kurser och flödesbalanser under denna studietid. Tack till mina studiekamrater som gjorde 

skolan så mycket roligare och för att vi tillsammans klarade av uppgifter som verkade 

omöjliga.  

 

Ja Mikolle, kiitos paljon avusta, sinä olet paras. 

 

Jenny Hagemalm  

 

Kiruna, augusti 2012 
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SAMMANFATTNING 

LKAB har som mål att utöka produktionen av järnmalmsprodukter till 37 miljoner ton år 

2015. Det planeras att öppna tre nya gruvor i närheten av Svappavaara och dessa ska förse 

Svappavaaras förädlingsverk med rågods. I nuläget används endast rågods från Kiruna och 

Gruvberget, och det är av intresse att kartlägga processdata med dessa malmer som rågods för 

att etablera ett nolläge. På det sättet finns det kända referenser när verken i Svappavaara 

förses med rågods från andra dagbrott och gruvor. 

 

Syftet med examensarbetet var att göra en flödesbalans över produktionen i Svappavaaras 

verk för att skapa en nulägesanalys. Energi- och järnförluster identifierades och möjligheten 

till återvinning av vatten och spill från pelletsverket studerades. Två provtagningar utfördes i 

verken för att få tillräcklig processinformation för att upprätta en flödesbalans. Analysresultat 

kompletterades med data från automatiska mätningar i processen och med hjälp av mjukvaran 

Algosys Bilmat 9.5 kunde värdena balanseras.  

 

Balansen är baserad på provtagning 1, men resultat från provtagning 2 har använts för 

jämförelse och kontroll. Provtagning 2 skedde två veckor senare, men överlag så har 

resultaten varit likvärdiga för de två provtagningarna. Med anledning av detta kan slutsatsen 

dras att processen i Svappavaara var stabil under provtagningarna. Det var dock inte möjligt 

att inkludera fosforreningen i balansen eftersom den inte var igång under provtagningarna (på 

grund av låg fosfor i malm).  

 

Under provtagningarna innehöll avfallet från primärsepareringen mer järn än önskat och cirka 

7 % bestod av magnetit. I avfall från sekundärsepareringen förklaras den höga järnhalten av 

att järnet är i form av hematit. Magnetitförlust till primäravfall kan bero på för hög 

vattentillsats. En annan orsak kan vara att magnetiten ligger i så pass små partiklar att de inte 

har tillräcklig magnetisk volym för att fastna på magnettrummorna.  

 

Ett litet, men värdefullt, flöde är filtratet från filtreringen av slig. En liten del 

färdigproducerad slig hamnar alltid i filtratet och det bör utredas om det kan tas tillvara 

istället för att skickas till avfallsdammar.   

 

I pelletsverket upptäcktes att 5 % av materialet som skickas från sliglagret till rullkretsarna 

blir spill (för provtagning 1). Finfraktionen från två skruvklasserare i pelletsverket innehåller 

enligt analys cirka 50 % magnetit och det motiverar återvinning. Processvatten från 

pelletsverket är dessutom uppvärmt och om det tas tillvara, så behöver inte påfyllnaden av 

färskt (och kallt) vatten vara lika stor. Ett varmare processvatten är även gynnsamt för 

pelletiseringen. 
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ABSTRACT 

LKAB has a goal to increase the production of iron ore products to 37 million tonnes by the 

year 2015. It is planned to open three new mines in the vicinity of Svappavaara and they will 

provide the processing plant in Svappavaara with ore. The processing plant is currently 

provided with ore from the mine in Kiruna. It is of interest to clarify the process in terms of 

water- and material flows with the current circumstances. The profit from this is that 

references will be available when the processing plant in Svappavaara receives other types of 

ores than today. 

 

The purpose of this study was to make a flow balance over the production in Svappavaara 

and analyze how the current process is running. Energy and iron losses were identified and 

the possibility of recycling water and waste-material from the pelletizing plant were studied. 

Two sampling campaigns in the plants were done to obtain sufficient process information for 

the construction of the flow balance. Assay results combined with data from automatic 

measurements in the process were used with the software Algosys Bilmat to perform balance 

calculations.  

 

The balance is based on results from sampling 1, but results from sampling 2 were used for 

comparison and verification. Sampling 2 was two weeks later, but its results were generally 

very similar to the results from sampling 1. It is therefore concluded that the process in 

Svappavaara was stable during the samplings. However, it was not possible to include 

phosphorus removal by flotation in the balance since it was not running during samplings. 

 

It was found that waste from the primary magnetic separation contained more iron than 

preferred and approximately 7 % consisted of magnetite. The high iron content in the waste 

from the secondary magnetic separation is explained by the fact that most of this iron is in the 

form of hematite. Losses of magnetite to the primary waste can be caused by too high water 

addition. Another reason might be that the magnetite is in such small particles that they don’t 

have sufficient magnetic volume to stick to the magnetic drums.  

 

A small, but valuable, flow is the filtrate from the filtration of the concentrate. A small and 

fine part of the concentrate always ends up in the filtrate and it should be examined if it is 

economically feasible to utilize this flow instead of sending it to the tailings pond.  

 

In the pelletizing plant it was discovered that 5 % of the material sent from mixing of 

concentrate and binder was lost on its way to the rotating drums for balling. The fine fraction 

from the two screw classifiers in the pelletizing plant contains, according to analysis, about 

50 % magnetite and it motivates recycling. If warm process water from the pelletizing plant 

could be utilized, the need of fresh (and cold) water would be less. Warmer process water 

would also improve the pelletizing process.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

LKAB har som mål att utöka produktionen av säljbara järnmalmsprodukter till 37 miljoner 

ton år 2015. Ett delmål är att göra Svappavaaras förädlingsverk självförsörjande på malm. De 

tre dagbrotten Gruvberget, Mertainen och Leveäniemi kan i framtiden bli det nya tillförda 

rågodset. I nuläget används endast malm från Kiruna och Gruvberget och det är av intresse att 

kartlägga processdata med dessa malmer som rågods för att etablera ett nolläge. På det sättet 

finns det kända referenser när verken i Svappavaara förses med rågods från andra dagbrott 

och gruvor.  

 

1.2 Syfte och Avgränsningar 

Syftet med examensarbetet är att göra en flödesbalans över produktionen i Svappavaaras verk 

för att skapa en nulägesanalys. Värdefull data om produktionen kommer att fås och nivån på 

energi- och järnförluster ska identifieras. Dessutom ska möjligheten till vatten- och 

godsåtervinning från pelletsverket studeras.  

 

Avgränsning för arbetet är från infrakt anrikningsverk fram till kulrullningen i pelletsverket. 

Eventuellt spill för sovring och pelletsverkets varma del studeras inte närmare, men 

produktflöden för pelletsverket tas med i balansen för att få en helhetsbild. Motiveringen för 

avgränsningen är att arbetets tidsspann inte är tillräckligt. Det är känt att årstider har en 

påverkan på processen, där variationer i temperatur och luftfuktighet är viktiga parametrar. 

Detta omfattas dock inte i det här arbetet, men lämpar sig väl för framtida studier med ett 

längre tidsspann.   

 

1.3 Arbetsmetodik 

Arbetet påbörjades med att lära sig hur processen ser ut i Svappavaara. Förutom besök i 

verken så användes ritningar, Aspen Process Explorer (beskrivs i kapitel 3.1 Planering) och 

kunskap inhämtad från personal. Examensarbetet ”Gods- och vattenbalansstudie vid LKAB:s 

malmförädling i Svappavaara” [Dalemalm D, Wennberg T, 2001] och andra utredningar 

angående Svappavaaras malmförädling studerades för att få en allmänbild.  

 

En flödesbalans kan upprättas genom simuleringar av processen, men som metod valdes 

istället provtagning och materialbalansering. Det ger en mer verklig situation. Provpunkterna 

studerades ute i verket för att säkerställa att prov kunde tas och dessutom vilken slags 

utrustning som behövdes. Provtagningen skedde under två skilda dagar med efterföljande 

provberedning och analys. Balansen ställdes upp i Excel med hjälp av 

materialbalansprogrammet BilMat. Erhållna resultat kontrollerades och jämfördes med data 

från andra källor, som till exempel produktionsdata, för att få en trovärdig flödesbalans för 

Svappavaaras verk.  
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1.4 Företagspresentation 

Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag ägs av svenska staten och är världsproducent av 

järnmalmsprodukter. LKAB har gruvor och förädlingsverk i Malmberget, Svappavaara och 

Kiruna. Transport av produkter sker med hjälp av tåg som går till hamnarna i Narvik och 

Luleå. Därifrån utskeppas produkterna till främst europeiska stålverk, men hela världen står 

som marknad. År 2011 producerades 26.1 miljoner ton järnmalmsprodukter och 

nettoomsättningen blev 31 122 Mkr. [www.lkab.se] 
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2 SVAPPAVAARAS FÖRÄDLINGSVERK 

1961 startade LKAB brytning av järnmalm i dagbrottet Leveäniemi. Verken för anrikning 

och pelletisering byggdes 1966 respektive 1969, men 1981 stängdes Leveäniemi på grund av 

olönsamhet. [Lehto B, Ejemalm L, 1998] Verken förses sedan dess med råmalm från Kiruna 

och på senare tid även från Gruvberget som ligger i Svappavaara (verksamhet i Gruvberget 

stoppades den 7 juni 2012). År 2011 producerades 3.6 miljoner ton pellets från Svappavaaras 

verk. [www.lkab.se] 

 

I nuläget är malmen från Leveäniemi värd att bryta och en av förutsättningarna för att uppnå 

det nya målet på 37 miljoner ton järnmalmsprodukter per år. Dagbrottet är vattenfyllt och 

LKAB fick den 7 juni 2012 klartecken från Länsstyrelsens miljöenhet för att pumpa bort 

vattnet. När dagbrottet är tömt skickas en ny miljöansökan in för att få tillstånd till brytning. 

Mertainen ligger ungefär 15 km nordväst om Svappavaara och LKAB har, efter lyckade 

fullskaleförsök, ansökt om tillstånd för att öppna gruvan (dagbrottsbrytning). [www.lkab.se] 

 

2.1 Anrikningsverket 

Vid LKAB:s anläggningar används olika benämningar för magnetseparatorer, så för att 

undvika missförstånd; primär- och sekundärseparatorer föregår flotation och slutseparatorer 

är efter flotation. 

 

Malm som kommer till Svappavaara från Gruvberget och Kiruna läggs på lager utomhus. 

Huvuddelen av malmen består av järnoxiden magnetit Fe3O4 och gråberg som till största del 

är silikater och apatit Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). Apatit innehåller fosfor som inte är önskvärt att 

ha i stålframställningen. Magnetit är starkt magnetiskt vilket gör den lätt att separera från 

omagnetiska mineral. Från upplaget lastas malmen in i anrikningsverkets inlastningsficka. Ett 

övergripande flödesschema hittas i Bilaga A.  

 

Anrikningsverket består av fyra nästan identiska sektioner för magnetit och en sektion för 

tillsatsmedel. Tillsatsmedel mals i en kulkvarn som är i sluten krets med en skruvklasserare 

och en cyklon (figur 1).  

 
Figur 1. Malning och klassering av tillsatsmedel 

 



4 

 

Transportband portionerar ut malmen från fickorna via matare till primärkvarnarna. Kvarnar 

och magnetseparatorer visas i figur 2. Primärkvarnarna är stångkvarnar och stoppas när nya 

stänger ska chargeras. När malmen är mald pumpas den till en svagmagnetisk 

primärseparator. Denna har tre magnetiska trummor och vatten tillsätts hela tiden till 

trummorna för att upprätthålla börvärdet 30-35 viktsprocent fast material. Avfallet går till 

avfallsförtjockaren och det magnetiska koncentratet går vidare till sekundärkvarnen (figur 2).  

 

Sekundärkvarnarna är stenkvarnar (pebbleskvarnar) där malsten är en sovrad 

gråbergsfraktion (15-30 mm) från sovringsverket i Kiruna. Stenkvarnen är i sluten krets med 

en skruvklasserare som återför grovt material till stenkvarnen. Finfraktionen från 

skruvklasseraren pumpas till en fördelare som delar flödet mellan två stycken 4-stegs 

sekundärseparatorer (fyra stycken trummor). Omagnetiskt material skickas till 

avfallsförtjockaren och det magnetiska till en slurrytank, kallad ”A-tanken” (figur 2). 

 

 
Figur 2. Flödesschema över kvarnar och magnetseparatorer hos en sektion (av totalt fyra sektioner) 

 

Från A-tanken pumpas slurryn till blandtankarna. Det tas automatiska prov innan och efter 

fosforreningen (IF resp. SPC), se figur 3. Med hjälp av analyserna kan operatören i 

kontrollrummet övervaka fosforhalten och tillsätta flotationsreagenser vid behov. Om 

rågodset har en låg halt av fosfor så behöver inte flotationen köras och då pumpas slurryn 

bara genom blandtankarna och råflotationen till slutsepareringen innan B-tanken.  

 

Om fosforrening är nödvändig tillsätts och blandas slurryn med vattenglas, Atrac, NaOH och 

MIBC i blandtankarna. Vattenglas är ett natriumsilikat, som fungerar som 

dispergeringsmedel och renar mineralytorna från slam, vilket ökar selektiviteten mellan 

magnetit och apatit. Atrac är ett samlarreagens som gör apatit hydrofobt med resultatet att 

apatit föredrar de stigande luftbubblorna under flotation. NaOH justerar pH och MIBC är en 

alkohol som stabiliserar skummet.  
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Figur 3. Flödesschema över flotation och filtrering i Svappavaaras anrikningsverk 

 

Råflotationen består av 5 celler om 100 m³ vardera. [Nordhamn K, Svonni K, 2008] 

Flotationen sker omvänt, alltså den icke önskvärda fosforn (apatiten) floterar till skumtäcket. 

Bottenprodukten från sista cellen (som passerat fem råceller) magnetsepareras i en 

tvåstegsseparator och det magnetiska koncentratet blandas med tillsatsmedel i en slurrytank, 

kallad ”B-tanken”. Tillsatsmedel kvotas in mot beräknad vikt på koncentratet för att få rätt 

kemiska sammansättning. Avfall från magnetsepareringen rinner till lamellförtjockaren (figur 

3). 

 

Avfallet från råcellerna (skumprodukt) samlas upp i en sump som har uppgiften att skapa ett 

jämnt flöde till pumparna. Det sker även tillsats av vattenglas i sumpen och sedan pumpas 

slurryn till repeteringskretsen. En kolonn á 87 m³ finns tillgänglig, men används inte i 

nuläget. Istället pumpas slurryn direkt till två repeteringsceller med volymen 30 m³
 
vardera. 

[Nordhamn K, Svonni K, 2008] Den slutliga bottenprodukten returneras till blandtankarna. 

Skummet från repeteringscellerna kan magnetsepareras i ett steg där magnetisk fraktion 

pumpas till ommalning i sektion 3, men i nuläget används inte magnetseparatorn. Skummet 

går direkt till avfallsränna.  

 

Från slurrytanken pumpas slurryn till filtreringen som sker i trumfilter. Det finns fem stycken 

trumfilter i anrikningsverket och önskvärd fukthalt är kring 9 %. Detta uppnås genom att 

tillföra vakuum, så att kakbildning och avvattning kan ske. Avtagningszonen på filtret, alltså 

där sligen ska lossna, har inte vakuum, utan tryckluft.  Sedan är sligen färdig för pelletisering.  

 

Underlopp från avfallsförtjockaren och lamellförtjockaren pumpas till avfallssumpen. Till 

avfallssumpen kommer alla flöden som inte återanvänds, även från pelletsverket. Från 

avfallssumpen pumpas vattnet ut till avfallsdammarna.  

 

2.2 Pelletsverket 

Ett enklare flödesschema över pelletsverket ses i figur 4. Magnetitslig från anrikningsverket 

lagras i åtta stycken fickor i sliglagret. Bindemedel tillsätts till sligen för att möjliggöra 



6 

 

kulrullning och blandningen homogeniseras i en tank med omrörare. Materialet skickas sedan 

till rullkretsarna. Det finns sex stycken och råkulorna byggs upp i den rullande trumman som 

lutar svagt ut mot rullsikten. På rullsikten siktas rätt fraktion på råkulorna ut. Kulor som är för 

små, under cirka 10 mm, åker genom rullsikten och återförs till rullkretsen. Avståndet mellan 

rullarna ökar efter ett tag och sorterar ut den önskvärda fraktionen 10-16 mm. Kulor med 

storlek över cirka 16 mm passerar hela sikten innan de slutligen kastas av och återförs till 

sliglagret. Fallet ner till sliglagret är så pass högt att de stora råkulorna går sönder. Råkulorna 

med rätt storlek passerar ytterligare en rullsikt där öppningen mellan rullarna är cirka 9 mm, 

vilket gör att trasiga kulor kan siktas bort. Avsiktat material återförs till sliglagret. 

[Ståhlström A, 2004]  

 

 
Figur 4. Ett förenklat flödesschema över Pelletsverket i Svappavaara 
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Råkulorna torkas i en grateugn som består av fyra zoner (se figur 5): 

1. UDD 

Varm luft från sista steget i kylaren (som är placerad efter grate och kiln) stiger upp 

genom bädden av råkulor (upward drying draft). 

2. DDD 

Varm luft från tredje steget i kylaren dras nedåt genom bädden (downward drying 

draft) 

3. TPH 

Även i detta steg (temperature preheat) dras varm luft (från andra steget i kylaren) 

nedåt genom bädden. Råkulorna börjar nu bli så heta att oxidation till hematit sker 

och kulorna benämns pellets.  

4. PH 

I gratens sista steg (preheat) används mycket het luft som kommer från kylarens första 

steg. Luften har även passerat den heta rullugnen (som efterföljer graten) innan den 

värmer upp pelletsen genom att dras nedåt genom bädden.  

 
Figur 5. En skiss över grate-ugnens fyra uppvärmningszoner med luftintag från kylarens fyra zoner 

 

Pelletsen sintras till sist i en roterande ugn (kiln) med temperaturen 1250 
o
C. Pelletsen kyls 

med hjälp av luft i en kylare och de är färdiga för transport till kund. Den uppvärmda luften 

från kylarens fyra steg återanvänds i graten för att värma råkulorna. Den gas som värmt 

råkulorna/pelletsen i graten renas och släpps ut i skorstenen. Det som driver processen och 

gör den så effektiv är att stora mängder energi frigörs i form av värme när magnetit oxideras 

till hematit. Värmen tas alltså tillvara i ugnarna för uppvärmning.  

 

2.3 Återvinning och Spill 

I verken, särskilt anrikningsverket, används stora mängder vatten i exempelvis kvarnar och 

magnetseparatorer. För att undvika onödiga påfrestningar på avfallsdammarna återanvänds 

det mesta av processvattnet och kallas ”returvatten”. Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.3.1 

Returvatten.  
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Spill kan ses som antingen ett avfall eller en biprodukt beroende på om det är ekonomiskt 

möjligt att ta tillvara spillet. Exempel på spill i ett förädlingsverk är slig som trillar av 

bandtransportörer eller pellets som trillar av bädden i grate-ugnen. Det kan även vara en hög 

järnhalt hos avfallsprodukter, såsom skum från flotationen eller avfall från 

magnetseparatorer. Ett spill som är uppenbart i nuläget är processvattnet från pelletsverket 

och det beskrivs i avsnitt 2.3.2. 

 

2.3.1 Returvatten 

I figur 6 syns ett övergripande schema över vattenflöden i Svappavaaras verk. Till 

avfallsförtjockaren kommer avfall från magnetsseparatorer och filtrat från trumfiltren. 

Lamellförtjockaren tar hand om avfall från slutseparatorerna. I förtjockarna tillsätts 

flockningsmedel för att underlätta sedimentering av partiklar. Vattnet som rinner över läpp 

blir nästan rent från partiklar och leds till anrikningsverkets returvattensystem (blå rutor i 

figur 6) och kan återanvändas som processvatten. Returvattensystemet fylls på från 

dammarna med kallt klarvatten. För att få värme till vattensystemet leds en del vatten via 

sluten krets till avgaspannan. Med hjälp av värmeväxlare värms returvattnet upp och 

kylvattnet för avgaspannan blir nedkylt. En högre temperatur på returvatten innebär också en 

högre temperatur hos färdig slig och varmare råkulor vilket är en fördel. I en internrapport 

från LKAB, 01-749, har studier gjorts på returvattnets temperatur. Man kom fram till att 

returvattnets temperatur kan höjas genom att minska intaget av klarvatten från dammarna och 

förbättra driften av avfallsförtjockarna. [Sundqvist Å, 2001] 

 

 
Figur 6. Vattensystemet i Svappavaaras förädlingsverk 
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2.3.2 Processvatten i Pelletsverket 

Spill från processen i pelletsverket kommer främst från gasrening (skrubbrar) och 

bandtransportörer. Under graten spolas spill undan med hjälp av vatten ned till en 

vattenränna. Vattenlås är installerat för att förhindra luftinsläpp till graten. Under 

transportband för slig spolas vatten för att hålla rent och även detta vatten leds till 

vattenrännan. Vattenrännan leds till två skruvklasserare där grovfraktionen främst består av 

pellets. Den mals och säljs som fines (produktnamn Sekunda), se figur 4. Finfraktionen leds 

till en tank, kallad ”Baljan”, och därefter pumpas vattnet till avfallsumpen i anrikningsverket. 

Till Baljan kommer även andra vattenflöden som anses vara så finpartikulära att de kan få gå 

förbi skruvklasserarna.  

 

Överflödet från Baljan rinner till en traktorgrop. Till traktorgropen kommer även vatten från 

dammutsug i anslutning till kylaren och vatten som kyler spill från kylaren. Traktorgropen 

har två pumpar och dessa pumpar vattnet till avfallssumpen. Det finns även en groppump vid 

utfrakten av pellets, kallad ”Utfrakt port 4”, och detta vatten pumpas i egen ledning till 

avfallssumpen.  

 

2.3.3 En period med återvinning 

För drygt 20 år sedan fanns det en återvinningsförtjockare i anrikningsverket. Den hade en 

diameter på 10 meter och tog hand om vattenflöden från pelletsverket (flöden som idag går 

till avfallssumpen). Det upptjockade underloppet pumpades till A-tanken och överloppet gick 

till avfallsförtjockaren. En silkorg installerades på inmatningen för att förhindra grovt 

material som kunde stocka igen pumpen i underloppet. I pelletsverkets skruvklasserare 

installerades en gallerdurk för finfraktionen, så att pellets inte kunde ta sig vidare till 

återvinningen. Skärvor från pellets kan även vara så vassa att de skär hål i filterdukarna. Trots 

åtgärder för att försöka stoppa grovt material, så blev det så pass mycket problem att 

återvinningen avvecklades. Även filtreringen påverkades negativt av återvinningen eftersom 

materialet innehöll bindemedel. [Pesonen L]  

 

Studier har visat att det kan innebära både för- och nackdelar vid filtrering om slurryn 

innehåller bindemedel. I en internrapport drogs slutsatsen att inblandning av bindemedel 

innan avvattning i trumfilter medför en högre fukthalt till slig. Detta på grund av att det bildas 

sprickor i filterkakan som gör att det blir ett lägre vakuum i filtret. Dessutom kan fukt bindas 

till det tillsatta bindemedlet. En fördel med att blanda in bindemedel innan filtreringen är, å 

andra sidan, att filterkakan lossnar lättare från filterduken. [Lehto B, Glas T, 1994]  
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3 PROVTAGNING 

För att kunna utforma en tillförlitlig balans över en process så är det viktigt att den insamlade 

datamängden härstammar från representativa prov. Ett felaktigt provuttag ger också en 

missvisande analys för det aktuella materialet och kommer att få konsekvenser för 

balansuträkningen. Provtagningen måste ske på ett sådant sätt att alla partiklar i en ström har 

samma sannolikhet att bli uttagna för analys. När det gäller flöden i ett anrikningsverk, så 

sker den optimala provuttagningen just efter transportband, ränna eller rör. Då faller eller 

pumpas materialet och risken för segregation minskar. Vidare så bör provuttaget ske av en 

automatisk provtagare med orsak av den mänskliga faktorn. Dess behållare ska täcka hela 

strömmen och röra sig med konstant hastighet genom strömmen. När den genomskär 

strömmen bör den vara som ett plan med rät vinkel mot strömmens riktning. [Holmes R, 

2004] 

 

Strömmar med starka flöden eller grova partiklar kan vara svåra att provta representativt. För 

att få ett bra prov måste provmängden vara större jämfört med en ström som är liten eller har 

fina partiklar. En ström med spridd partikelstorleksfördelning är också svår att provta 

representativt. Provtagningsfelet minskar ju fler prov som tas och om kärlen är 

specialanpassade för strömmen som ska provtas. Av praktiska skäl kan inte provkärlen vara 

hur stora som helst vid en kampanjprovtagning och det blir svårt att ta prov på stora flöden. 

Kärlet hinner fyllas innan hela strömmen är ”genomsvept” och en del av provet skvalpar ut. 

 

3.1 Planering 

Framtagandet av en provtagningsplan utfördes parallellt med inlärning av processen. För att 

minska ner antalet prov så utnyttjades existerande mätningar så mycket som möjligt 

(exempelvis vågar, flödesmätare och automatiska provtagningar). När data från dessa 

mätningar används är det viktigt att ha i åtanke hur noggrann mätningen är och om 

utrustningen är kalibrerad. De existerande mätningarna, så kallade taggar, samlar ihop 

processinformation som lagras i olika databaser. Informationen knyts ihop av 

datorprogrammet Aspen Process Explorer och ger en bra överblick av processen. Det är även 

möjligt att inhämta data som sträcker sig år tillbaka, eller så länge som taggen har funnits, 

och därigenom få ett stort studieunderlag.  

 

I figur 7 och 8 visas mätinstrument placerade i anrikningsverket. Gröna cirklar är autoprov 

för kemisk analys, trianglar är vågar och fyrkanter är flödesmätare (i vissa fall med 

densitetsmätning). Svart romb är slamhaltsmätning.  
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Figur 7. Tillgängliga mätinstrument utmärkta 

 

 

 
Figur 8. Tillgängliga mätinstrument utmärkta 

 

Följande frågeställning användes för att ta fram provpunkter: 

1. Vilka värden behövs för att räkna ut flödesbalans över en enhet, exempelvis 

magnetseparator? 

2. Var finns det redan instrument för mätning av flöde eller densitet? 

3. Om det finns mätning, är den tillförlitlig?  

4. Hur många provpunkter är det möjligt att ha med tanke på personalstyrka och 

tidsspann för examensarbetet? 

 

Angående punkt 3 så kontaktades produktionschefen för automation och de två vågarna för 

ingående och utgående material har en kalibreringsgräns på ±1%. [T Rauhala] Kalibrering av 

vågar och flödesmätare sker oftast en gång per år. [Ståhlström A, 2004] 

 

Beställning av provtagning skickades in till TQN, Kvalitetsservice Norra, som skötte 

planering av provutrustning, personalstyrka och själva provtagningen.   
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När man undersöker ett verk, så kan man inte förvänta sig att det ser likadant ut varje dag. De 

slutsatser som dras kan gälla generellt, men beskriver bäst den aktuella provdagen. För att 

kunna jämföra insamlade data i detta arbete, så valdes det att ha två dagar för provtagning 

med någon vecka emellan. Under provdagen så provtas aktuella strömmar under 1-1½ timme 

var 10:e minut. Detta upprepas 2-3 gånger med någon timme emellan under provdagen 

(detaljerade tider finns i kapitel 3.3 Utförande). Delprov från alla rundor samlas i en behållare 

märkt med aktuell provpunkt, så att ett samlingsprov för dagen fås.  

 

Förutom hänvisningar för en optimal provtagning, så är det viktigt att personen som tar prov 

tänker på hur mycket prov som tas ut vid varje tillfälle. Allting ska rymmas i tänkt behållare 

och det är inte bra om det skvalpar över vid transport. För flöden som tas från slang, och inte 

från fritt fall, så är det bra om det får spola ett tag innan prov tas. Provutrustningen ska 

tömmas ordentligt i behållare och vara rengjord innan nästa uttag. 

 

3.2 Provpunkter och analysmetoder 

Sektion 4 är den nyaste av sektionerna och har blivit utvald tidigare som ”provsektion”. Det 

motiverade att välja sektion 4 även i detta försök. I figur 9 och 10 syns provpunkterna och i 

tabell 1 beskrivs analysbeställningen.  

 

Orsaken till att ha siktanalys (SA45) på punkt 1 och 3 var att det ger information om hur 

malningen fungerar. En siktanalys beställdes även på ”Baljan” som kan vara aktuell för 

återvinning. En för hög andel grovt material, exempelvis pellets, innebär problem som är 

beskrivet sedan tidigare. Siktanalys SA45 innebär att materialet siktas inom mätområdet 45 

µm till 4 mm. 

 

XRF och viktsprocent fast behövdes för de flesta flödena för att kunna utföra balansräkning. 

Vid XRF-analys vägs provet upp av en robot som tillsätter 10 gånger mer fluxmedel än 

provvikten. Sedan smälts provet i en platinadegel under 17 min. I degeln finns också 

ammoniumnitrat som gör att provet oxiderar. Smältan analyseras med hjälp av XRF och Fe-

halten som redovisas är en beräkning av analyserad hematithalt. Fe2+K är en våtkemisk 

bestämning av tvåvärt järn och med denna analys kan förhållandet mellan magnetit och 

hematit beräknas. Ett antagande får göras att järn inte existerar i några andra mineral än 

magnetit och hematit, men det kan förekomma järnsilikater, speciellt i flöden som inte 

genomgått hela anrikningen. 

 

Förhållandet mellan magnetit och hematit är väldigt intressant om man undersöker varför 

avfall från exempelvis magnetseparatorer har en hög järnhalt. Det kan bero på att 

magnetseparatorerna inte arbetar optimalt, men om analysen visar att järnet är i form av 

hematit, så är det inte något problem med själva magnetsepareringen. 
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Figur 9. Bestämda provpunkter kring kvarnar, magnetseparatorer och förtjockare 

 

 

 
Figur 10. Bestämda provpunkter i flotationsdelen och avfallssumpen 
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Tabell 1. Provpunkter och analyser 

 
                   

 
                  3.3 Utförande 

Den första av totalt två provtagningar, hädanefter kallad provtagning 1, skedde den 18 april 

enligt följande tider:  

10:10-11:10 Vända 1 

11:10- 12:20 Paus (70 min) 

12:20-13:20 Vända 2 

13:20-14:10 Paus (50 min) 

14:10-15:10 Vända 3 

 

Rågodset bestod av 45 % Kirunamalm, 35 % Gruvberget och 20 % malmåtervinning. 

Malmåtervinning är material som legat på upplag en tid på grund av att rågods med högre 

järnhalter har kunnat användas istället. Fosforhalten i ingående rågods var ungefär 0.55 % 

och halten fosfor innan flotation 0.027 %. Efter sista magnetsepareringen (slutseparering) 

uppnåddes riktvärdet 0.023 % fosfor och inga reagenser för flotation behövde tillsättas under 

dagen. Provpunkt 6-9 var alltså inte med i denna provtagning. Till alla provpunkter användes 

päronskopor av passande storlek. Underlopp förtjockare och traktorgropen har vardera två 

rör, så provuttag skedde växelvis från dessa. De två sekundärseparatorerna har en fördelare 

för ingående material och visuellt så verkar separatorerna fungera olika bra. Därför valdes det 

att ta sekundärkoncentrat och sekundäravfall från bägge separatorerna och slå ihop dessa till 

ett prov.   
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Figur 11. Provtagning i avfallsränna (fotograf Mikko Kauppinen) 

 

Följande blev känt efter provtagning 1:  

 Underlopp lamellförtjockare: Svårt att behålla hela provet i skopan. Flödet var 

pulserande (flödet varierar).  

 Underlopp förtjockare: Starkt flöde som gjorde det svårt att hålla kvar provet i 

skopan. 

 Avfallsrännan: Starkt flöde som är segregerat gjorde det svårt att få ett representativt 

prov. Figur 11. 

 Baljan har ett stort flöde och det var svårt att få representativt prov. 

 Traktorgropens flöde var pulserande. 

 Avfallet från separatorer: till varje separator finns det 8 stycken avfallsrännor men det 

var svårt att svepa skopan ordentligt under varje ränna. 

 Hinkarna med prov täcktes noggrant med plast, men en viss förlust vid hantering och 

transport kan ha skett.  

 

Provtagning 2 skedde den 4 maj enligt följande tider: 

09:40 -11:10 Vända 1 

11:10 - 12:00 Paus (50 min) 

12:00 -13:00 Vända 2 

 

För provtagningarna krävdes ungefär 10 personer och för att kunna utföra provtagning 2 fick 

tiderna anpassas efter personalens schema. Den totala provtagningstiden blev en halvtimme 

kortare än provtagning 1. Rågodset bestod precis som i provtagning 1 av 45 % Kirunamalm, 

35 % Gruvberget och 20 % malmåtervinning. Fosforhalten i ingående rågods var ungefär 

0.47 % fosfor och halten fosfor innan flotation uppnådde riktvärdet 0.023 %. Precis som 

provtagning 1 var det inte tillsats av några flotationsreagens och provpunkt 6-9 togs inte med. 
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Så långt det var möjligt placerades personal så att de fick samma provpunkt som de hade 

under provtagning 1.  

 

Provberedning, siktanalys och bestämning av viktprocent fast utfördes på det fysikaliska 

laboratoriet KM1 i Kiruna. De kemiska analyserna, XRF och Fe2+K, utfördes på det kemiska 

laboratoriet i Kiruna, Lab NIO.  
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4 FLÖDESMÄTNING 

En känd metod för att mäta flödeshastighet är att mäta tiden det tar för flödet att fylla en 

lämplig behållare med känd volym. Detta fungerar utmärkt i labb- och pilotskala, men i 

fullskala så blir flödena för stora att mäta på detta sätt. För att ha kontroll på processen finns 

därför monterade instrument för mätning av flöde och densitet. Om en tillfällig mätning ska 

genomföras används portabla mätare. Till detta arbete användes en portabel ultraljudsmätare 

med en begränsning på max 10 viktsprocent fast material (figur 12). Modellnamn på 

ultraljudsmätaren finns i bilaga B. För att minimera felvisningen ska mätaren installeras på 

släta rör och detta resulterade i 3 stycken mätningar av vattenflöden: 

i) Vattentillsats till stångkvarnens kvarnsump 

ii) Vattentillsats till stenkvarnens kvarnsump 

iii) Spädvatten till skruvklasseraren (i sluten krets med stenkvarn)  

 

Mätningarna utfördes under provtagning 1. 

 

 
Figur 12. Ultraljudsmätning (fotograf Lennart Kruuka) 

 

 

Flödet för det totala avfallet som pumpas ut till dammarna (provpunkt 12) uppskattades 

genom att mäta hastigheten och höjden hos strömmen i rännan. Hastigheten hos strömmen 

mättes genom att ta tiden för en apelsin att färdas i strömmen 50 meter. Sträckan 50 meter 

bestämdes utifrån ett behov av att ha en flödestid på mer än 10 sekunder. En kortare tid 

innebär ett större mätfel på grund av den mänskliga faktorn. För att förenkla beräkningarna 

antogs flödet vara konstant genom hela rännans tvärsnitt (så kallat pluggflöde). Med hjälp av 

skalenlig ritning kunde tvärsnittsarean beräknas och detaljer kring flödesmätning i 

avfallsrännan hittas i bilaga C.  

 

Det hade varit önskvärt att göra fler flödesmätningar, med ultraljudsmätare eller traditionell 

metod (stoppur plus behållare), men strömmarna som undersöktes bedömdes vara för stora 

eller så var de för svårtillgängliga. 
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5 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 Sikt- och kornklassanalys på avfall från magnetseparatorer, huvudsakligen hur 

magnetit ser ut i primäravfallet.  

 Studera om slig från filtratet kan tas tillvara. 

 Möjligheten att återvinna underlopp ifrån avfallsförtjockare. Skulle det vara 

ekonomiskt? 

 Undersöka skruvklasserarna i pelletsverk med fokus på att de ska arbeta optimalt och 

skapa en finfraktion som är lämplig för återvinning.  
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