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Sammanfattning 

Projektet är gjort åt Northland Resources AB som är ett gruvbolag med verksamhet i Kaunisvaara. 

Northland producerar ett höghaltigt järnmalmskoncentrat. 

Syftet med projektet är att Northland vill utreda möjligheten att simulera flödet av slurry (vatten och 

malm) i slurryrör. Slurryrören är utsatta för stort slitage. Med en simulering vill Northland få bättre 

förståelse kring slitaget vilket på sikt leder till en mer driftsäker anläggning. Northland vill även kunna 

använda sig av simulering vid nykonstruktion för att bättre kunna säkerställa tänkt funktion. 

En nulägesanalys av problemet är framtagen och tillsammans med Algoryx, leverantör av mjukvara 

och tjänster för visuell och interaktiv fysikbaserad simulering, har caset studerats. 

Resultatet av utredningen visar att det i dagsläget inte finns någon färdig modell som klarar av att 

simulera malm tillsammans med vatten i rör. Det finns liknande modeller som med vidareutveckling 

kan anpassas till Northlands behov. För att visa vad det går att göra med simulering som hjälpverktyg 

samt för att visa metodiken bakom har det tagits fram en demosimulering över en annan process som 

endast innehåller fallande malm.  

   



 

 

Abstract 

This project is made for Northland Resources AB, a mining company with operations in Kaunisvaara. 

Northland produce a high-grade iron ore concentrate.  

The project aims to Northland wants to investigate the possibility to simulate the flow of slurry (water 

and ore) in slurry pipes. Slurry pipes are exposed to heavy wear. With a simulation would Northland 

gain better understanding of the wear and would eventually lead to a more reliable system. Northland 

also want to be able to use simulation for new designs in order to better ensure the intended function. 

A situation analysis of the problem is developed and together with Algoryx, provider of software and 

services for visual interactive physics based simulation, has the case studied.  

The results of the investigation show that in the present situation there is no ready model that is 

capable of simulating the ore mixed with water in pipes. There are similar models with further 

development can be adapted to Northlands needs. To show what can be done with the simulation as 

utilities and show the methodology behind it has been developed a simulation demo over another 

process that contains only falling ore.    
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Beteckningar 

Northland  Northland Resources AB. 

PU001  Primärpump mellan primärkvarn och siktfördelningslåda. 

PU002  Sekundärpump mellan primärkvarn och siktfördelningslåda. 

Slurry  Fasta partiklar i vatten. Kan transporteras som vätska i rör. 

X-stup Fördelningsstup. Konstruktion som fördelar malm till de två 

malmladorna. 

 

  



 

2 
 

1. Inledning 

I rapportens inledande kapitel redovisas bakgrunden till projektet. Syftet och avgränsningar för 

projektet redovisas samt en företagspresentation av Northland Resources AB. 

1.1 Bakgrund 
Projektet är gjort åt Northland Resources AB som är ett gruvbolag med verksamhet i Kaunisvaara, 2,5 

mil utanför Pajala. Gruvbolaget producerar ett höghaltigt järnmalmskoncentrat som sedan via lastbils- 

och tågtransport skeppas vidare från Narvik till kund.  

Inom anrikningsverket, där malmen förädlas, förflyttas till största del inkommande malm med hjälp 

av slurryrör. Redan vid första processteget, primärkvarn, tillsätts vatten och slurry bildas. Slurryrören 

är utsatta för stort slitage som i sin tur har orsakat oplanerade driftstopp.  

Syftet till projektet är att Northland vill utreda möjligheten till att simulera flödet i slurryrören för att 

kunna prediktera rörslitage.   

1.2 Företagspresentation 
Northland Resources AB är ett internationellt gruvbolag med ursprung från Kanada.  

2003 startade Northland sin gruvprospektering i Sverige och bedriver idag ett gruvprojekt i 

Kaunisvaara. I Kaunisvaara, som ligger utanför Pajala, produceras järnmalmkoncentrat. 

Produktionsstarten ägde rum i oktober 2012. 

”Northlands vision är att bli en av Europas ledande producenter av högvärdigt järnmalmskoncentrat, 

och samtidigt utvinna betydande mängder koppar och guld som biprodukter [1].”  

1.3 Syfte 
Northland vill utreda möjligheten att kunna simulera flödet i slurryrören. Med en simulering vill 

Northland kunna prediktera rörslitage i befintliga slurryrör för att bättre kunna planera in sitt 

underhållsarbete. Northland vill även kunna använda simulering vid nykonstruktion för att säkerställa 

att det är rätt typ av slurryrör som installeras i syfte att kvalitetssäkra hög driftsäkerhet i ett tidigt 

skede. 

Det långsiktiga målet är att kunna använda simulering som verktyg vid all typ av malmtransport. Från 

det att den tippas i krossen till att malmen lämnar anrikningsverket. Med simulering som hjälpverktyg 

vill Northland ha möjlighet att se hur malmen beter sig när den befinner sig under transport samt 

underlätta det proaktiva arbetet.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att utreda slurryröret från PU001, det vill säga mellan primärkvarn och 

siktfördelningslåda. Arbetet är även avgränsat till att utreda den aktuella rördragningen som var i drift 

då projektet startade.  
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2. Teori 

I teoridelen förklaras hur karaktären på flödet förändras. Storheten Reynolds tal och Bernoullis 

utvidgade ekvation tas upp. I kapitlets avslutning förklaras processen kring primärkvarnen i 

anrikningsverket.  

2.1 Allmänt beteende hos flöden i rör 
Flöden i rör kan bete sig olika beroende på dess förutsättningar och de delas in i laminära och 

turbulenta flöden. Det laminära flödet kan beskrivas av att flödet rör sig i skikt, där det går att förutse 

hur en punkt kommer att förflytta sig. Turbulent flöde är motsats till laminärt. Vid turbulent flöde går 

det inte att förutse vilken väg punkten kommer att förflytta sig då punkten rör sig slumpmässigt. 

Övergången mellan laminärt och turbulent flöde är inte exakt utan det finns en övergångsfas där 

emellan, se figur 2.1.   

 
Figur 2.1 Skillnad mellan laminärt- och turbulent flöde [2]. 

2.1.1 Reynolds tal 

En viktig storhet vid bestämmande av karaktär på flödet är Reynolds tal. Storleken på Reynolds tal ger 

en hänvisning om flödet är laminärt, i övergångsfasen eller turbulent. Se ekvation 1 [2]. 

𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑡𝑎𝑙 =  
𝜌𝑉𝐷

𝜇
     (1) 

ρ = densitet (kg/m3) 

V = medelhastighet (m/s) 

D = rörets inre diameter (m) 

μ = dynamisk viskositet (N·s/m2) 

Reynolds tal upp till ca 2100 ger laminärt flöde och över ca 4000 ger turbulent flöde. Värdena på 

Reynolds tal är inte exakt utan kan variera beroende på faktorer som stör flödet t.ex. vibrationer och 

geometrin i ingången av röret [2]. 

Ett typexempel som visualiserar flödets karaktär i ett rörsystem visas i figur 2.2. Röret är i detta fall 

kopplat till en stor tank med avrundat inlopp. I den initierade delen av röret, sektion A, är 

hastighetsprofilen ganska rak. Hastighetsprofilen utvecklar sig sedan successivt och de centrala 

delarna i röret accelererar medan det sker en uppbromsning av fluiden närmast rörväggen. 

Uppbromsningen beror på friktion mellan fluiden och rörväggen [3] [4]. 
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Figur 2.2 Typexempel på rörström [2]. 

Karaktären på hastighetsprofilen beror på om flödet är laminärt eller turbulent vilket också 

bestämmer längden på den initierande delen ℓе. Förhållandet mellan rörets initierande del och 

diametern, ℓе/D, bestäms av Reynolds tal. Låt ℓе vara längden från inloppets start till där hastigheten i 

centrum nått 99 % av sin sluthastighet gäller approximativt [4]:  

ℓе

D
= 0.06 Re för laminära flöden   (2) 

ℓе

D
= 4.4 (Re)1/6 för turbulenta flöden   (3) 

ℓе = längd (m) 

D = diameter (m) 

Att räkna på hastighetsprofil och tryckfördelning i rörets initierande del är väldigt komplext. I sektion 

B har fluiden passerat den initierande delen och är nu lättare att visualisera. Nu är flödet bara en 

funktion av avståndet från rörväggen, r, och oberoende av längden, x, in på röret. Det stämmer tills 

röret ändrat sig t.ex. vid rörböj, ventil, eller i diameter.  I rörböjen, sektion C, sker ett litet avbrott för 

att sedan i sektion D börja återgå till det fullt utvecklade laminära flödet igen.  

2.1.2 Tryckfall 

Tryckförluster kan delas in i två delar. Ena delen består av förluster orsakade av friktion mellan fluiden 

och rörväggen och den andra delen av engångsmotstånd som tillexempel rörböjar, ventiler och 

förgreningar.  

Bernoullis ekvation beskriver sambandet mellan tryck, hastighet och höjd längs en strömlinje och 

definieras enligt ekvation 4 [5]. 

𝑐1
2

2
 𝜌 +  𝜌𝑔ℎ + 𝑝1 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡     (4) 

 

𝑐 = hastighet (m/s) 

ρ = densitet (kg/m3) 

𝑔 = jordacceleration (m/s2) 

ℎ = höjd (m) 

𝑝 = tryck (N/m2) 
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De tre termerna i ekvationen 4 har namngivits efter vad de representeras enligt nedan:  

𝑐1
2

2
 𝜌 = dynamiskt tryck 

𝜌𝑔ℎ = höjdtryck 

𝑝1 = statiskt tryck 

Bernoullis ekvation kan utvidgas till att även gälla för strömning med friktion. Bernoullis utvidgade 

ekvation definieras enligt ekvation 5 [5]. 

𝑐1
2

2
 𝜌 +  𝜌𝑔ℎ + 𝑝1 =  

𝑐1
2

2
 𝜌 +  𝜌𝑔ℎ + 𝑝1 + ∆𝑝𝑓     (5) 

Till skillnad mot Bernoullis ekvation har termen ∆𝑝𝑓  tillkommit som beskriver tryckförluster som 

orsakas av friktion och engångsmotstånd. Tryckförlusterna kan beräknas enligt ekvation 6 [5]. 

∆𝑝𝑓 = (𝜆
𝑙

𝑑
+ ∑ 𝜁)

𝑐2

2
𝜌     (6) 

 

λ = rörfriktionskoefficient 

ζ = engångsförlustskoefficient 

d = rördiameter (m) 

l = rörlängd (m) 

Rörfriktionskoefficienten, λ, vid laminär strömning är enligt ekvation 7 [5]. 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
     (7) 

Vid turbulent strömning är rörfriktionskoefficienten, λ, beroende av rörets ytråhet. I ett Moody 

diagram, figur 2.3, kan rörfriktionskoefficienten bestämmas för olika Reynolds tal med varierande 

relativ ytråhet k/d. Där k är den absoluta ytråheten. Några exempel på absolut ytråhet ges i tabell 2.1.  
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Figur 2.3 Rörfriktionskoefficienten som en funktion av Reynolds tal och relativ ytråhet [6]. 

 

Tabell 2.1 Exempel på rörväggars ytråhet, k [5] [7] 

Material Tillstånd k (mm) 

mässing, koppar, aluminium, 

plast, glas 

släta utan avlagringar <0,03 

stål nya, sömlösa, kalldragna  

nya, sömlösa, varmdragna 

nya, sömlösa, varmvalsade 

nya, längsvalsade 

lätt rostiga 

rostiga 

inkrusterade 

med kraftiga inkruster 

bitumenbestrukna, nya 

                                    normalt 

förzinkade 

<0,03 

 

0,05-0,10 

 

0,10 

0,10-0,20 

0,20-0,30 

0,50-2 

>2 

0,10-0,20 

0,13 

gjutjärn nya 

rostiga 

inkrusterade 

bitumenbestrukna, nya 

0,25 

1,00-1,5 

>1,5 

0,1-0,15 

gummislang slät 

trådförstärk 

0,006-0,07 

0,3-4 
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Engångsförlustskoefficienten, ζ, hämtas vanligtvis från tabellerade värden. Figur 2.4 beskriver 

tryckförluster i rörböjar. 

 
Figur 2.4 Tryckförluster i rörböjar [8]. 

I rörböjar uppstår virvelbildning som kan fortplantas flera tiotal diametrar efter böjen. 

Virvelbildningarna kan till största del undvikas med hjälp av ledskenor i rörböjarna [5].  

2.1.3 Densitetsvariationer  

En viktig egenskap hos en fluid är dess kompressabilitet då trycket i ett strömningsfält kan variera från 

punkt till punkt. En vätska ändrar sin densitet väldigt lite även under stora tryckändringar och kan 

anses vara inkompressibel [9].  
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2.2 Processen kring primärkvarnen 
Primärkvarnen (A), se figur 2.5, tillhör den första processen i anrikningsverket. Operatörerna förser 

primärkvarnen med malm från malmladan. Från malmladan har operatörerna möjligheten att välja 

vilken storlek på malmen som ska in i primärkvarnen. Det ger möjlighet att använda eget malm som 

malmedia istället för att tillföra externt malmedel. Även vatten tillsätts i primärkvarnen.  

Malmen som lämnar primärkvarnen är upp till 30 mm stora och slurryn pumpas (B) sedan upp via 

slurryrör (C) till siktfördelningslåda (D). Efter siktfördelningslådan finns två siktar (E) som fördelar 

malmen åt två håll. Malm som är större än 3 mm åker tillbaka in i primärkvarnen medan resterande 

pumpas vidare till sekundära malningskretsen. 

 
Figur 2.5 Området kring primärkvarnen. A=primärkvarn, B=pump PU001 och PU002, 

C=slurryrör, D=siktfördelningslåda, E=siktar.  
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Tid 

3. Metod 

Under metodkapitlet beskrivs arbetsflödet samt de hjälpverktyg som använts.  

3.1 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för projektet kan delas in i fem kategorier. Figur 3.1 visar arbetsgången från 

starten med ”litteraturstudie” till slutet med ”sammanställning av resultat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Arbetsflödet under projektet. 

Litteraturstudier 

I projektets inledande fas har litteraturstudier genomförts för att skapa en bättre förståelse kring 

problemet.  

Caseuppbyggnad  

Caset byggdes upp med hjälp av ritningar och information om problemet med slurryrören.  

Samarbete med Algoryx 

Tidigt i projektet inleddes ett samarbete med Algoryx. Algoryx är en leverantör av mjukvara och 

tjänster för visuell och interaktiv fysikbaserad simulering. Tillsammans har caset diskuterats om vad 

som skulle krävas för att möjliggöra en simulering. Faktainsamlingen bygger till stor del på den 

information som Algoryx var i behov av.  

Samarbetet med Algoryx har fortlöpit under hela projektets gång och kommunikation har skett via 

möten, telefon och epost. 

Faktainsamling 

Med hjälp av ritningar och en 3D-modell har sammanställningsdokument skapats och delats med 

Algoryx. 

Ritningarna bestod av isometrier som visade rördragingen.  

3D-modellen visar gruvområden i Kaunisvaara. I modellen finns det som planeras att byggas och det 

som redan är byggt. Bilderna på processen kring primärkvarnen är hämtade från Northlands 3D-

modell. 

En laboration har utförts för att ta reda på egenskaperna för slurryn.  

  

LITTERATURSTUDIE 

CASEUPPBYGGNAD 

 SAMARBETE MED ALGORYX 

FAKTAINSAMLING 

SAMMANSTÄLLNING  

AV RESULTAT 
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3.2 Verktyg som har använts 
 
Autodesk Navisworks  

Autodesk Navisworks är en mjukvara som kan sammanställa ritningar och skapa 3D-modeller.  

Autodesk Inventor View 

Till granskning av 3D-ritningar har Autodesk Inventor View används.  

FluidSIM 

FluidSIM har används för att skapa figurer.  
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4. Nulägesanalys 

I nulägesanalysen åskådliggörs problemet med slurryröret från PU001. Var slitage har uppstått samt 

rördragningen visas i figurerna 4.1 – 4.7. Slutet av kapitlet handlar om resultatet av rörslitage och data 

på slurryn. 

4.1 Slitage och rördragning, slurryrör från PU001 
Problemet med slurryröret från PU001 till siktfördelningslådan skapar oplanerade driftstopp. Det som 

sker är att slurryn inne i slurryröret äter upp materialet på rörets insida och skapar hål. 

Innan underhållsstoppet vecka 15 såg rördragningen ut enligt figur 4.1. 

Om vi släcker ner allt utom slurryröret från PU001 i figur 2.5 ser vi rördragningen i figur 4.1 och figur 

4.2. Figur 4.1 visar var slitaget har uppkommit.   

 
Figur 4.1 Överblicksbild över rördragning från PU001. Figuren visar var slitage har uppkommit på 

slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. 

Slurryröret som går från PU001 till siktfördelningslådan är nästan 80 meter långt och har en 

höjdstigning på drygt 26 meter. Börvärdet på flödet i slurryröret är på 1050 m3/h vilket motsvarar 729 

ton/h räknat i malm. 

De första 5,4 meterna och sista 1,3 meterna består av godsslang medan resterande sektioner består av 

stålrör fodrat med gummi. Kring de mer påfrestande sektionerna, i och vid anslutning till rörböjar, är 

gummitjockleken 6 mm, annars 5 mm. Den invändiga diametern på röret är 355 mm. Storleken på 

böjarna visas i figur 4.2. 
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Figur 4.2 Överblicksbild över rördragningen från PU001. Figuren visar storleken på böjarna.  

Var slitaget har uppkommit visar figur 4.3 – figur 4.7. Slitaget är inritat med röd färg. 

 

 
Figur 4.3 Slitage på slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. Figuren visar slitage på 

kompensator (SLITAGE 1). 
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Figur 4.4 Slitage på slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. Figuren visar slitage på T-

koppling (SLITAGE 2), just efter T-koppling (SLITAGE 3) och på/efter rörböjen (SLITAGE 4). 

 

 
Figur 4.5 Slitage på slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. Figuren visar slitage 

på/efter rörböjen (SLITAGE 5). Rörböjen är på 78,4˚ och är den mest problematiska delen på röret.  

 
Figur 4.6 Slitage på slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. Figuren visar slitage 

på/efter rörböjen (SLITAGE 6).  
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Figur 4.7 Slitage på slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslåda. Figuren visar slitage 

(SLITAGE 7 och SLITAGE 8) på de två sista rörböjarna innna slurryröret ansluts till 

siktfördelningslådan.  

4.2 Resultat av slitageskador 
När skadorna blir så pass stora att hål uppstår blir det ett tillfälligt produktionsstopp. Parallellt draget 

med det primära slurryröret finns ett sekundärt slurryrör som det växlas över till medan det primära 

slurryröret lagas. Det sekundära slurryröret gör det möjligt att reducera produktionsstoppet betydligt 

då anrikningsverket inte behöver stoppas under lagningen. Efter att det primära slurryröret är lagat 

växlas det tillbaka igen.  

4.3 Data slurry 
Malm som pumpas i slurryn mellan PU001 och siktfördelningslådan är av storlek ca 2,5–30 mm.  Ett 

prov efter sikten visar nedan hur geometrin på malmen ser ut, det vill säga den malm som är större än 

3 mm och ska tillbaka in i primärkvarnen, se figur 4.8. 

 
Figur 4.8 Prov på slurryn efter sikten.  

Ett slurryprov togs från ett läckage från slurryröret mellan PU001 och siktfördelningslådan. Provet 

analyserades i laboratorium där det fastställdes hur fördelningen av partikelstorlek var, se figur 4.9. 
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Figur 4.9 Siktanalys från provtagning mellan PU001 och siktfördelningslåda  

Hur provtagningen är utförd finns i Bilaga A.  
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5. Resultat 

I dagsläget finns ingen färdig simuleringsmodell hos Algoryx som klarar av att både simulera vätskor 

och diskreta kroppar samtidigt. Algoryx är intresserade av ett vidare samarbete med Northland då de 

bedömer sig ha kompetensen att utveckla en modell som möjliggör simulering av slurryn. 

Vid framtagning av nya modeller är det fördelaktigt om det finns case att validera simulering mot. Där 

kommer nulägesanalysen som är framtagen i detta projekt vara till stor nytta.  

En demosimulering av ett X-stup är framtagen där metodiken bakom beskrivs.  

5.1 Fördel med simulering som hjälpverktyg 
En stor fördel med att använda sig av simulering som hjälpverktyg är att bristfälliga konstruktioner 

kan upptäckas i ett tidigt stadie, vilket kan vara svårt. Redan under konstruktionsstadiet skulle det 

t.ex. gå att se hur slurryn beter sig inne i ett rör eller hur malmen faller i stup.  

Algoryx arbetar med att ta fram allmänna lösningar för simulering vilket har den fördelen att 

simuleringsverktyget kan användas för olika processer. Att arbeta med simulering som hjälpverktyg 

kan vara möjligt för Northlands egen personal eller i ett vidare samarbete med Algoryx.  

5.2 AgX Dynamics and Dynamics for SpaceClaim 
Algoryx’s lösning innehåller AgX Dynamics och Dynamics for SpaceClaim skräddarsytt för 

användande av granulärt och bulkmaterial. Genom att använda SpaceClaim som 3D-miljö skapas 

möjligheten att arbeta med redan befintliga CAD-modeller.  

Dynamics for SpaceClaim – ett plugin till SpaceClaim som utökar funktionaliteten med 

rörelsedynamik för flerkroppssystem med leder och friktionskontakter. 

AgX Dynamics – Algoryx’s fysikmotor.  

5.3 Demosimulering 
Det som är möjligt idag med Algoryx´s fysikmotor AgX Dynamics är att simulera diskreta kroppar som 

t.ex. malm. Därför har ett X-stup studerats. Till skillnad från slurryrören, som transporterar en 

blandning av malm och vatten, faller bara malm ner genom X-stupet.  

Det har tagits fram en demosimulering av X-stupet där även metodiken bakom framgår. 

5.3.1 X-stupet 

Efter att malmen krossats transporteras den in via ett transportband till ”Grizzlyn” och ett X-stup. 

”Grizzlyn” är byggnaden som tar emot malm från dagbrotten och fördelar via X-stupet malm till två 

malmlador. Idag kommer bara malm från Tapuli dagbrott men när produktionen från Sahavaara 

dagbrott är igång ska även det transportbandet kopplas ihop med X-stupet, se figur 5.1. 
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Figur 5.1 Avskalad bild inifrån ”Grizzlyn”. I X-stupet fördelas malmen till de två malmladorna.  

Inne i X-stupet finns två ”flap gates” som fungerar som fördelningsvingar. Genom att ställa om vinkeln 

på fördelningsvingarna styrs malmen till rätt malmlada. 

Det mesta slitaget inne i X-stupet är på ”splittern” och på de två väggarna, den hitåt och motsvarande 

på andra sidan, se figur 5.1.  

”Splittern” sitter mitt i X-stupet, sett ovanifrån, och de två fördelningsvingarna syns i figur 5.2  och 

figur 5.3. 

 
Figur 5.2 Bilden visar ett avskalat X-stup sett ovanifrån.  

Transportbandet har kapacitet att transportera 2 400 ton/h (malm). Bandet är 1400 mm brett och 946 

meter långt 
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Figur 5.3 En avskalad bild på X-stupet sett snett framifrån. Bilden visar de två 

fördelningsvingarna och splittern. 

I dagsläget kommer endast malm från Tapuli dagbrott och lagras i Tapuli malmlada. 

Fördelningsvingarna är båda i stängt läge dvs. i vertikalt läge.  

5.3.2 Storleken på malmen in till X-stupet 

Malmen som kommer till X-stupet är upp till ca 300 mm i medeldiameter.  

 
Figur 5.4 Transportbandet in till X-stupet. 

5.3.3 Simulering av X-stup 

En demosimulering är gjord över X-stupet. Simuleringen gör det möjligt att se hur malmen faller från 

olika vinklar. Med kunskap om hur malmen beter sig kan vidare utredning fortsätta om hur 

ombyggnad ska ske för att minska slitaget. 



 

19 
 

Då en ny konstruktion är framtagen kan den kontrolleras i en simulering för att bättre kunna 

säkerställa att den fungerar som det är tänkt.  

I demosimuleringen är malmen förenklad och representeras endast av sfärer.  

Följande figurer, figur 5.5 – figur 5.9, är skärmdumpar från simuleringen. 

 
Figur 5.5 Simulering av X-stupet. 

 
Figur 5.6 Simulering av X-stupet. Figuren visar var malmen kolliderar med väggarna. Vy: 

ovanifrån. 
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Figur 5.7 De olika färgerna indikerar vilken hastighet malmen har.  

 

 
Figur 5.8 De olika färgerna indikerar vilken hastighet malmen har. 

Simuleringen visar malmens väg genom X-stupet, hur malmen har fastnat på mullhyllorna samt var 

malmen kolliderar mot väggarna.  

Simuleringen går att utveckla så att det även går att visualisera påfrestningarna på t.ex. väggarna.  

5.3.4 Metodik simulering av X-stup 

SpaceClaim används som 3D-miljö och kan hantera de flesta filformat. X-stupet som simulerades är 

ritat i Autodesk Inventor och kan direkt infogas i SpaceClaim. 
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Efter att ha infogat CAD-modellen definieras fasta kroppar upp. Det för att friktionen mellan malmen 

och CAD-modellen ska fungera. Samtidigt låses X-stupet och transportbandet fast i simulering då de 

inte ska kunna flyttas. Transportbandet i denna simulering är ritat direkt i SpaceClaim men hade även 

kunnat infogas likt X-stupet. 

SpaceClaim-miljön visas i figur 5.9. 

 
Figur 5.9 SpaceClaim med infogat X-stup, inritat transportband, emitter kopplat till solid ovanför 

transportband och en yta under simuleringen som raderar partiklar vid kontakt.  

För att lägga till flödet av malm skapas en emitter. En emitter fungerar som en yta i simuleringen som 

kan infoga malm. En emitter behöver vara kopplad till en solid i simuleringen. Det finns färdiga 

verktyg att använda för detta i programmet.  

Flödet, färg och storleksdistributionen på malmen går att anpassa till aktuell process. Varje partikel i 

simuleringen har en diameter och materialegenskap taget från malmen som passerar genom X-stupet.  

Nedanför X-stupet skapas en yta som raderar partiklar som fallit igenom. 

Genom att definiera upp interaktionsegenskaper mellan partiklarna och X-stupet skapas de fysiska 

egenskaperna.  

Simuleringen utförs sedan utanför SpaceClaim-miljön då det är inte är effektivt att simulera så pass 

många partiklar samtidigt i SpaceClaim. Simuleringen går att spela in för efterbehandling. 

Simuleringen tog ca 30 minuter slutade i en 50 sekunders inspelad film.  

En fem minuters demonstrationsvideo från Algoryx är överlämnat till Northland. I videon beskrivs, 

och visas, hur simuleringen av X-stupet byggdes upp.  
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6. Slutsatser 

Idag finns ingen färdig modell hos Algoryx för att simulera slurry i rör. För att simulera ett flöde som 

består av både diskreta kroppar och vätska behövs en utveckling av fysikmotorn. Algoryx har tidigare 

erfarenhet av liknande fall och vet hur de ska arbeta fram en fungerande modell. 

Att använda simulering som hjälpverktyg kan vara möjligt för Northlands egen personal eller i ett 

vidare samarbete med Algoryx. Då SpaceClaim klarar av de flesta filformat som används vid skapande 

av 3D-modeller ökar möjligheten att använda simulering som hjälpverktyg vid all nykonstruktion 

kring malmtransport i syfte att säkerställa konstruktionens funktion. Simulering blir då ett 

kostnadseffektivt verktyg då bristfälliga konstruktioner kan plockats bort i ett tidigt skede. Simulering 

som hjälpverktyg är även ett effektivt verktyg vid redan installerade konstruktioner då förståelse kan 

skapas för existerande slitage. 

Ett vidare samarbete med Algoryx är att rekommendera i syfte att ta fram en anpassad lösning som 

möjliggör en simulering av flödet i slurryrören. Simuleringen kan verifiera eller förkasta det som 

tidigare bara varit antaganden i hur processer fungerar och kan vara till stor hjälp i det proaktiva 

arbetet med underhåll.  
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Bilaga A - Provtagning slurry 
Provtagning slurry    Datum 2014-04-16 

Upprättat av 

Anton Zakariasson 

Revison  

1 

Ämne 

Provtagning av slurry mellan PU001 och siktfördelningslåda 

Status 

OK 

 

2014-04-15 togs ett slurryprov från ett tidigare läckage. Läckaget var från transportrör kopplat till 

PU001. En provflaska (1 000 ml) fylldes med slurry och analyserades sedan på laboratorium.  

Syftet med provtagningen var att få en uppskattning om storleksfördelningen mellan partiklarna. 

Resultatet kommer ligga till grund för granulär simulering av flödet i slurryröret mellan PU001 och 

siktfördelningslådan.  

Provtagning 

Provtagning gjordes enligt figur 1. 

 
Figur 1 Provtagning. Figuren visar var provet är taget. 

På grund av slutet rör mellan PU001 och siktfördelningslådan är det svårt att få ett exakt prov. Då det 

tidigare varit läckage från slurryröret användes provtagningen från det material som sprutats ut. Med 

syftet för den här provtagningen anser jag att noggrannheten är tillräcklig bra. 

Siktanalys  

Vid siktanalys användes 100 g av den torkade slurryn. För att få ut en representabel del av provet 

användes en delningslåda.  

  



Bilaga A. Sida A2(A2) 

 
 

Vid siktanalys användes följande uppställning av filter: 

2 mm 

1,4 mm 

710 μm 

500 μm 

250 μm 

125 μm 

75 μm 

63 μm 

Figur 2 Uppställning av filter vid siktanalys. 

Skakbordet kördes i 20 min. Därefter placerades alla filter in i ugnen 20 min för att torkas igen. När 

materialet var tort vägdes innehållet som hade fastnat på varje filter. 

 
Figur 3 Siktanalys från provtagning mellan PU001 och siktfördelningslåda.  

Felkällor 

En skillnad på invägt prov, 100 g, mot utvägt prov, 94 g, finns på 6 g. Skillnaden beror på 

materialförluster i:  

 sikten då de minsta partiklarna, under 0,063 mm spolas ut 

 filtren fastnar lite material 

 förluster i material som försvann vid överföring från filter till våg  
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Bilaga B. Sida B1(B1) 

 

 

Bilaga B - Översikt Kaunisvaara gruvområde 
 

 

 

Källa: http://www.northland.eu/getmedia/49b7f1ee-e93c-4b5d-8d24-80f890895a9b/Kaunisvaara-

process-plant-2011-12-21-web16x9.jpg?width=960&height=540 
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