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SAMMANFATTNING 
Vid malmförädling genereras två olika typer av gråbergsavfall; ett grovkornigt 
material som kallas sovringsgråberg och ett finkornigt material som kallas 
anrikningssand. Det vanligaste sättet att deponera anrikningssand är att pumpa det till 
en gruvdamm. Här tillåts anrikningssanden att sedimentera medan vatten dekanteras 
och kan ledas tillbaka i processen. Trots att metoden är vanlig, har den en del 
svagheter vilket leder till incidenter och i olyckliga fall till haverier. Planer finns att 
utveckla en deponeringsmetod för anrikningssand där så kallade sildammar används. 
Detta görs för att begränsa utbredningen av deponin och för att skapa en deponi som är 
dränerad så anrikningssand kan deponeras på höjden.  
 
Sildammarnas uppgift är att hindra flödet av anrikningssandens partiklar samtidigt som 
vatten skall tillåtas att dränera. 
 
Denna rapport sammanställer erfarenheter av några olika deponeringsmetoder. 
Därefter redovisas olika faktorer som påverkar deponeringen av partiklar, 
sildammarnas dränerande och filtrerande förmåga samt hur dessa egenskaper förhåller 
sig till varandra. 
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ABSTRACT 
Mining generates two different types of wastes; a coarse-grained material called waste 
rock and a fine-grained material called tailings. The most common way of dispose 
tailings is by mixing it with water and dispose it in a tailings dam. Tailings are settled 
in the dammed water and redundant water is led back, to be reused in the refining 
process. Though tailings dams are widely used, they have some drawbacks connected 
to the dammed water. A method is to be developed where the tailings are disposed in a 
pond surrounded by seepage dams. Deposit with the use of seepage dams makes it 
possible to dispose tailings under drained conditions. This also makes it possible to 
dispose tailings on heights.  
 
The task of a seepage dam is to filter solid particles in the slurry and drain water away.  
 
This report will compile experiences and knowledge from several deposit methods. In 
addition, the aim I also to find and identify factors that influence the particle 
deposition, the filter and drainage capacity of the seepage dams and finally to find out 
how these factors are connected to each other. 
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FÖRORD 
Denna rapport utgör en litteraturgenomgång i ett projekt där en ny deponeringsmetod 
för anrikningssand är under utveckling. Deponeringsmetoden går ut på att deponera 
anrikningssand under dränerade förhållanden med hjälp av sildammar. Tanken är att 
sildammarna skall byggas av sovringsgråberg. Rapporten redovisar kunskap som 
förväntas vara aktuell i detta utvecklingsarbete.  
 
Arbetet drivs som ett doktorandprojekt vid avdelningen för geoteknologi vid Luleå 
tekniska universitet (LTU). Projektet genomförs som ett samarbete mellan LTU, 
gruvföretaget LKAB och forskningsprogrammet MiMi (Mitigation of Environmental 
Impact from Mining Waste). 
 
Projektet kunde genomföras tack vare stor hjälpsamhet och vänlighet från personal vid 
LKAB i Malmberget och Kiruna. Jag vill också passa på att tacka min handledare, 
professor Sven Knutsson, för all den hjälp jag fått.  
 
Rapporten är skriven så att läsaren först får en kort redogörelse för vad anrikningssand 
är, samt några vanligt förekommande deponeringsmetoder för anrikningssand. 
Därefter redovisas de processer som påverkar anrikningssandens deponerings- och 
stabilitetsegenskaper.  
 
Håkan Åkerlund 
Oktober 2005
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1. Inledning 
Vid gruvbrytning bryts råmalm ur dagbrotts- eller underjordsgruvor. Råmalm består av 
en blandning av gråberg och malm som separeras i efterföljande anrikningsprocesser. 
Separeringen går till så att råmalmen stegvis krossas och mals. Efter varje krossnings- 
respektive malningssteg, sker separeringar. Dessa separeringar gör att två typer av 
gråbergsavfall genereras, nämligen: 
 

• Sovringsgråberg, ett krossat material,  
• Anrikningssand, ett finmalet material.  

 
I samband med malningsstegen, tillsätts processvatten för att underlätta den slutliga 
separeringen. Inblandningen av vatten underlättar även transporten av anrikningssand 
som då kan pumpas eller ledas till en deponi. Det har utvecklats olika typer av 
deponeringsmetoder. Vissa är delvis förknippade med en del incidenter som i 
olyckliga fall kan orsaka haverier, se ICOLD (2001). Orsakerna till haverierna är ofta 
knutna till förekomsten av vatten, antingen nederbörd eller processvatten. 
 
Ett sätt att minska riskerna för haverier är att deponera anrikningssand så att vattnet 
kan dräneras. För att åstadkomma detta kan permeabla dammkroppar användas, så 
kallade sildammar. Sildammarna skall förutom att dränera vatten även hindra flödet av 
anrikningssand och därmed begränsa deponins utbredning. I LKABs fall ska 
sildammarna byggas av sovringsgråberg.  
 
Kan anrikningssand deponeras under dränerade förhållanden, kommer materialets 
skjuvhållfasthet att förbättras. Förbättringen kan användas för att deponera 
anrikningssand på höjden och samtidig passa in deponierna i omgivningen.  

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna rapport är att sammanfatta några deponeringsmetoder för 
anrikningssand, samt att belysa olika faktorer som påverkar deponering av 
anrikningssand. Slutligen skall rapporten sammanställa faktorer som påverkar 
sildammarnas filtrerande och dränerande egenskaper. 
 
Rapporten kommer inte att beröra klimatfaktorernas eventuella påverkan på 
deponeringsmetoden.  
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2 Processer, vilka genererar anrikningssand 
Anrikning av råmalm kan göras på många sätt, se Wills (1992). Gemensamt för 
metoderna är att skillnader mellan malm och gråberg utnyttjas. Exempel på vanliga 
anrikningsmetoder är: 
 

• Magnetisk separering. Metoden används där malm men inte anrikningssand har 
magnetiska egenskaper 

• Gravitationsseparering. Metoden innebär att densitetsskillnader utnyttjas mellan 
malm och anrikningssand  

• Kemisk separering. Metoden innebär att ett flotationsmedel tillsätts. En kemisk 
reaktion sker mellan flotationsmedlet och malmpartiklarna. Flotationsmedlet 
häftar då fast vid malmpartiklarnas ytor och bildar luftbubblor som förmår lyfta 
malmpartiklarna till ytan, så att de kan skummas av 

• Separering efter upphettning. Upphettningen gör att malmpartiklar kemiskt 
förändras vilket innebär att separering underlättas  

• Lakning. Detta innebär att mineral löses upp, varefter anrikningssand separeras. 
Därefter förändras de kemiska förhållandena så att lösta mineral faller ut och 
bildar partiklar som kan separeras.  

 
Separering kan sålunda göras på olika sätt och vilken metod som väljs, styrs bland 
annat av malmens och anrikningssandens egenskaper. Efter separering återstår en 
blandning av vatten och anrikningssand, som deponeras. 
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3 Deponeringsmetoder för anrikningssand 

3.1 Historisk bakgrund 
Så länge brytning av mineral har förekommit, har anrikningssand genererats. I 
gruvbrytningens barndom deponerades anrikningssand direkt i till exempel 
närliggande dalsänkor, vattendrag, sjöar eller hav. Förbättrade gruvbrytningsmetoder 
ökade malmproduktionen och med detta även mängden anrikningssand. I samma takt 
som malmproduktionen ökade, växte i vissa fall miljöproblemen där anrikningssanden 
deponerades. För att minska gruvbrytningens miljöpåverkan, byggdes speciella 
deponier dit anrikningssanden transporterades. Vartefter deponierna blev större, ökade 
risken för haverier. Förutom allvarliga skador på miljö orsakade haverier stora 
materiella skador då gruvarbetarnas bostäder ofta låg i närheten av gruvorna.  
 

3.2 Val av deponeringsmetod 
Det finns några grundläggande faktorer som måste beaktas vid deponering av 
anrikningssand, se Morgenstern och Scott (1995). Dessa är: 
 

• Slurryns egenskaper, det vill säga storheter av typen: flöde, partikelhalt och 
inpumpningshastighet 

• Anrikningssandens geotekniska egenskaper exempelvis anrikningssandens 
partikelstorlek 

• Anrikningssandens kemiska uppbyggnad. Vissa typer av mineral reagerar med 
syre, vilka om de deponeras felaktigt, kan ge allvarlig miljöpåverkan 

• Vattennivån i deponin som bland annat påverkar dess stabilitet 
• Omhändertagande av överskotts- och läckagevattnet som ovillkorligen läcker 

genom dammkropparna 
• Åtgärder för återställning. När fyllningen av deponin är avslutad, sker en 

övertäckning och revegetering av området. Därför måste framtida ras och skred 
förhindras 

 
Vid val av deponeringsmetod för anrikningssand, har följande fyra geotekniska 
egenskaper störst betydelse, se ICOLD (1994): 
 

• Anrikningssand är oftast ett finkornigt friktionsmaterial, vilket gör materialet 
känsligt för erosion. Erosion kan bidra till att dräneringslager sätts igen. 
Dräneringslager som inte fungerar skapar ökande vattentryck i materialets 
porer, så kallat porvattentryck, vilket sänker materialets skjuvhållfasthet och 
stabiliteten i strukturerna 

• Anrikningssand uppvisar goda vattenhållande egenskaper, vilket ger materialet 
vattenmättade egenskaper även under dränerade förhållanden  

• Anrikningssand som deponeras tillsammans med vatten har ofta låg stabilitet 
till följd av lös lagring 

• Anrikningssand har låg hydraulisk konduktivitet 
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• Anrikningssand är mycket känsligt för dynamisk belastning, till exempel vid 
jordbävningar och sprängningsarbeten. 

 
Med detta som utgångspunkt utvecklades det flera olika deponeringsmetoder för 
anrikningssand. En grundläggande skillnad mellan deponeringsmetoderna, är att 
anrikningssanden deponeras under vattenmättade eller dränerade förhållanden. 
 

3.3 Deponeringsmetoder 

3.3.1 Deponering i gruvdammar 
Vattentäta dammkroppar och/eller utnyttjandet av dalar eller sänkor i naturen, används 
som begränsningar för gruvdammar. Till gruvdammarna pumpas eller leds 
anrikningssand tillsammans med vatten. Där däms vattnet upp. Tanken är att det 
uppdämda vattnets uppehållstid skall vara så lång att flertalet av anrikningssandens 
partiklar hinner sedimentera. I gruvdammen sker således en separering mellan vatten 
och partiklar. När önskad vattennivå uppnåtts i gruvdammen dekanteras ytvattnet. Det 
dekanterade vattnet samlas upp i en klarningsdamm där eventuellt kvarvarande 
partiklar tillåts sedimentera. Vattnet i klarningsdammen kan återanvändas i 
anrikningsprocessen och/eller ledas bort från systemet till näraliggande vattendrag. 
Klarningsdammen är en vattenreservoar för anrikningsprocesserna, se figur 1. 
 
 

Gruvdamm 

Deponi för sovringsgråberg 

Klarningsmagasin 

Cirka 880 m 

Figur 1 Flygfotot visar ett exempel på deponiområde. Fotot är taget vid LKABs 
anläggning i Kiruna. 
 
Dammkropparna i en gruvdamm dimensioneras i det korta tidsperspektivet för att 
klara belastningen från det inneslutna vattnet och den deponerade anrikningssanden. 
Dammkropparna dimensioneras även mot inre erosion för att klara mindre läckage. 
Dammkropparna skall även klara överfyllning. I ett långtidsperspektiv skall 
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dammkropparna dimensioneras för att motstå erosion från vind, regn, översvämningar, 
tjäle och jordskalv, se ICOLD (1994).  
 
Gruvdammar kan byggas på olika sätt och delas in i grupper beroende på vilka 
material som används vid byggnation av dammkropparna, se Penman (1994): 
 

• Enbart det material som genereras i malmbrytningen 

• Enbart av material taget från omgivande grustäkter 

• En blandning av material från malmbrytning och omgivning. 
 
Internationellt är en blandning av materialen vanligast när en gruvdamm byggs, se 
Penman (1994). I huvudsak används då material från gruvbrytningen, medan annat 
material används som ett komplement. 
 
En speciell strategi har utvecklats vid fyllning av gruvdammar vars byggnadsmaterial 
enbart består av det deponerade materialet, se ICOLD (1994). Strategin grundar sig på 
materialets egenskap, nämligen att det inte är helt vattentätt. Vid fyllningen placeras 
inloppet vid deponins ytterkant i riktning mot deponins mitt. Strävan är att de 
grovkornigaste partiklarna ska sedimentera nära inloppet medan de finkornigare 
partiklarna transporteras längre från inloppet. I strategin ingår också att hålla en låg 
vattennivå i gruvdammen. På detta sätt däms vattnet upp av den finkorniga andelen 
anrikningssand. Dess hydrologiska konduktivitet är låg, varför grundvattenflödet från 
det uppdämda vattnet är lågt. Ju längre grundvattnet rinner från det uppdämda vattnet 
desto högre hydraulisk konduktivitet kommer det deponerade materialet att ha. Det 
innebär att grundvattenytan i konstruktionen kommer att vara låg och ha en låg 
gradient. Detta motverkar höga porvattentryck. 
 
Fyllningen skall ske under lugna strömningsförhållanden. Ett lugnt inflöde kan 
åstadkommas om inflödet delas upp i fler mindre rör, så kallade spigotter, se figur 2. 
På detta sätt är en stor del av konstruktionen som är dränerad. 
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Uppdämt vatten 

Dammkropp

Grundvattenyta

Dammkropp

Grundvattenyta

Uppdämt vatten   

Figur 2 Olika lägen och tryckgradienter på grundvattenytan till följd av läget på den 
uppdämda vattennivån. Det övre exemplet är det önskvärda. 

 
I den övre bilden är det uppdämda vattnet långt från dammkroppen och 
grundvattenytan är till följd av detta både låg och har låg tryckgradient. Detta är ett 
förhållande som är önskvärt. I den undre bilden är det uppdämda vattnets nivå hög i 
dammkroppen, vilket ger en grundvattenyta som både är hög och har hög 
tryckgradient i dammkroppen, se ICOLD (1989). Här finns stor risk för att 
överfyllning, läckage och sättningar i dammkroppen till följd av inre erosion samt 
stabilitetssänkningar till följd av höga porvattentryck.  
 
I Sverige byggs vanligtvis sektionerade gruvdammar. Dessa byggs av material som är 
hämtade från omgivande grustäkter, se Fagervall et al (1988), se figur 3.  

 

Erosionsskydd 

Tätkärna 
Filterlager 

Dräneringslager 

Anrikningssand 

Uppdämt vatten Stödfyllning 

Figur 3 Ett typexempel på hur en sektionerad dammkropp byggs. Bilden visar de 
viktigaste lagren in sektionerad dammkropp, bearbetad efter Nilsson (2001). 

 
Funktionen av dammkroppens olika delar är: 
 

• Erosionsskyddet. Det skall skydda dammkroppen mot yttre erosion. Skyddet 
skall ha beständighet mot vatten, vågrörelser, vind, is, tjäle och nederbörd. 
Erosionsskyddet består av grovkornigt material 
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• Stödfyllning. De är placerade på var sida om tätskiktet. Det skall ge stabilitet 
till konstruktionen i allmänhet och tätkärnan i synnerhet 

• Tätkärnan. Den byggs av ett finkornigt material eller av morän. Dess uppgift är 
att hindra vattenflöden.  

• Filtlager. Dessa är placerade på bägge sidorna om tätkärnan. Dess uppgift på 
uppströmssidan är att täta eventuella läckage i tätkärnan och på nedströmssidan 
att förhindra partikeltransport från tätkärnan 

• Dräneringslager. Det skall dränera det vattenflöde som passerar genom tätskikt 
och filterlager. Dräneringslagret sänker grundvattenytan och därmed 
porvattentrycket i dammkonstruktionen. Det sänkta porvattentrycket ökar 
stabiliteten i konstruktionen. Dräneringslagret används även som indikator på 
om inre erosion förekommer.  

 
De olika lagren anpassas till varandra med hjälp av filterkriteria, se underavsnitt 5.4.2. 
Skälet till varför denna typ av dammkroppar utvecklats för gruvdammar i Sverige är 
att morän är den vanligast förekommande jordarten i Sverige och kan användas i de 
olika lagren  
 
Likheter finns mellan uppbyggnaden av dammkroppar för gruvdammar respektive 
vattenkraftsdammar, även om förutsättningarna skiljer sig avsevärt, se ICOLD (1989): 
 

• En vattenkraftsdamm byggs för att dämma upp vatten, från vilket dammägaren i 
framtiden skall få inkomster. En gruvdamm byggs däremot för att hantera det 
avfall som genereras vid utvinnandet av den malm som ger inkomster.  

• En vattenkraftsdamm planeras, konstrueras och byggs ofta på en gång till full 
höjd, medan en gruvdamm istället byggs i etapper i takt med planerad 
gruvbrytning. Att gruvdammar byggs i etapper kan vara besvärande. Etapperna 
kan planeras och byggas utifrån skilda förutsättningar, med olika tekniska 
hjälpmedel och med olika organisationer. 

• Vattenkraftsdammens viktigaste uppgift är att vara vattentät. Därför görs mer 
omfattande åtgärder i en vattenkraftsdamm för att skapa täta förhållanden än i 
en gruvdamm. En gruvdamm kan tillåta ett visst genomflöde, så länge inte 
flödet åstadkommer erosionsskador.  

• En vattenkraftsdamm måste klara den belastning som krävs när den uppdämda 
vattenytan snabbt behöver höjas eller sänkas. En gruvdamm däremot fylls 
kontinuerligt.  

• En vattenkraftsdamm kan i princip tas bort när dess livstid är över medan en 
gruvdamm kommer att finnas kvar i all framtid eller åtminstone till nästa istid. 

 
Det har utvecklats olika strategier för hur gruvdammar ska höjas i etapper, se figur 4. 
De olika strategierna fick sina namn efter i vilken riktning dammkrönet flyttas vid 
dammhöjningen. Figur 4a visar en schematisk bild på en inåtdamm. Figur 4b visar en 
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schematisk bild på en utåtdamm. Figur 4c visar en schematisk bild på en 
uppåtdamm.  

4a 

4b 

4c 

Figur 4 Schematiska bilder på metoder för höjning av dammkroppar. Figur 4a visar 
inåtdamm, figur 4b visar utåtdamm och figur 4c visar uppåtdamm, bearbetad efter 
Nilsson (2001) 
 

De olika dammhöjningsmetoderna innebär både för- och nackdelar, se ICOLD (1994). 
Fördelarna med inåtdammar är: 
 

• Kostnaderna för en dammhöjning är relativt låg. En inåtdamm placeras helt 
eller delvis ovanpå den anrikningssand som sedan tidigare deponerats och det 
går åt förhållandevis lite material vid en dammhöjning. Dessutom ökar inte 
materialåtgången successivt vid varje dammhöjning  

• Efterbehandling av slänten kan starta så fort en ny dammnivå tagits i anspråk. 
 
Nackdelarna med att bygga inåtdammar är att: 

• Säkerheten anses vara sämre. Risken beror på att den nya dammkroppen 
placeras ovanpå den sedan tidigare deponerade och finkorniga 
anrikningssanden. Risken ökar för varje höjning. Att säkerheten anses sämre 
härrör från den ökade belastningen av den ovanliggande dammkroppen. 
Belastningen gör att anrikningssandens partiklar pressas samman, vilket 
minskar materialets porvolym. Då anrikningssandens porer sedan tidigare är 
vattenmättade, kommer vattnet i porerna först att bära den ökade belastningen. 
Under detta kritiska tillstånd råder ett förhöjt porvattentryck och med sänkt 
skjuvhållfasthet i materialet. Detta kritiska skede råder ända till porvattnet 
pressats undan och då partiklarna i anrikningssanden övertar belastningen. 
Anrikningssandens hydrauliska konduktivitet blir avgörande för hur länge detta 
tillstånd råder, se Vick (1983). Vid jordskalv kan anrikningssandens partiklar 
lagras om och packas varvid porvattentryck uppstår. Av den anledningen avråds 
deponeringsmetoden i seismiskt aktiva områden 
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• För varje dammhöjning minskar deponins lagringsvolym. Detta kommer sig av 
att gruvdammens yta minskar. Att tillgänglig volym minskar för varje 
dammhöjning ställer krav på planering. 

 
Nedåtdammen är den stabilaste men också den dyraste dammhöjningsmetoden. 
Kostnaderna för dammhöjning ökar också för varje höjning. Uppåtdammen, som visas 
i figur 4c, är ett slags mellanting mellan de två andra dammhöjningsmetoderna. 
Metoden betraktas som säkrare än inåtdammen men är samtidigt billigare att anlägga 
än nedåtdammen, se Benckert och Eurenius (2001).  
 
I Sverige verkar tre stora gruvföretag som alla använder gruvdammar vid deponering 
av anrikningssand. Dessa är Boliden, LKAB och Zinkgruvan, se till exempel Benckert 
och Eurenius (2001). Deras verksamhet genererar årligen ca 25-30 Mton 
anrikningssand som deponeras i åtta olika gruvdammar, se tabell 1. Bolidens 
gruvdamm i Aitik utanför Gällivare, är Sveriges största.  
 
Tabell 1 Återstående fyllningskapacitet i gruvdammar som var i drift i Sverige år 2001, 
se Benckert och Eurenius (2001) 

Namn Ägare 
Återstående 

fyllningskapacitet 
[Mm3] 

Dammtyp 

Aitik Boliden 250 Inåtdamm 
Gillervattnet Boliden 20 Nedåtdamm 

Laisvall Boliden 20 Uppåtdamm 
Malmberget LKAB 20 Nedåtdamm 

Kiruna LKAB 10 Uppåtdamm 
Enemossen Zinkgruvan 7 Alla typer 

Ryllshyttemagsinet Boliden 6,5 Nedåtdamm 
Svappavaara LKAB 6 Inåtdamm 

 
I figur 5 visas var de olika gruvdammarna är belägna i Sverige. 
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Figur 5 Kartan visar var de svenska gruvdammarna är placerade. Det finns betydligt 
fler gruvdammar i Sverige, men de som visas i figuren var i drift år 2001. 
 
Att deponera anrikningssand i gruvdammar är internationellt den vanligaste 
deponeringsmetoden. Trots det har metoden en del nackdelar som är förknippade med 
de krafter som orsakas av det uppdämda vattnet: 
 

• Gruvdammar kan haverera. Under perioden 2000 – 2005 har hittills 11 
dammkroppar havererat i världen. Exempel på skador som dessa haverier 
orsakade var att minst 15 människor dog och minst 100 människor försvann. I 
ett annat fall förstördes dricksvattnet för 2 miljoner människor, se Wise-
Uranium (2005)  

• Gruvdammar är kostsamma att anlägga, underhålla och återställa. Den höga 
kostnaden för anläggandet av en gruvdamm beror bland annat på de höga 
kraven på material som används i konstruktionen. En försvårande omständighet 
är att ju högre en gruvdamm är, desto större blir belastningen på 
dammkropparna, se ICOLD/UNEP (2001). Av den anledning tar gruvdammar 
ofta stora ytor i anspråk, vilket å andra sidan fördyrar återställningen. Under 
driftperioden krävs dagliga inspektioner och under driftperioden och för lång tid 
efteråt krävs ett kontrollprogram för provtagning och analys, se Benckert och 
Eurenius (2001). 

 
Även om gruvdammen inte havererar påverkar den närliggande miljön, se ICOLD 
(1996). Här ges några exempel på miljöpåverkan: 
 

• Påverkan på sjöar och vattendrag. För att kunna reglera en lämplig vattennivå i 
gruvdammen avbördas en del av vattnet från gruvdammen till närliggande sjöar 
eller vattendrag. Vattnet som avbördas kan ha lågt pH-värde och innehålla lösta 
metaller som påverkar växter och djur 
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• Påverkan på grundvatten. Vatten från deponin tränger ner i grundvattnet. Detta 
är särskilt allvarligt i torra områden där tillgången på rent grundvatten är 
begränsat och en livsnödvändighet 

• Påverkan på luften. En del av den anrikningssand som pumpas in i 
gruvdammen kommer att deponeras under torra förhållanden. Detta sker vid ett 
strandområde närmast inloppsröret. Där kan damningsproblem uppstå. Vidare 
kan olika typer av gaser och radioaktiva ämnen genereras i det deponerade 
materialet. Exempel är metan, svaveldioxid, nitrösa gaser och radon.  

 

3.3.2 Deponering genom återfyllning i gruvor och dagbrott 
Anrikningssand kan också pumpas ner i underjordsgruvor eller dagbrott, där driften 
avslutats. Denna deponeringsteknik tillhör också de metoder som bygger på 
vattenmättade deponeringsförhållanden. Det finns även vissa brytningsmetoder av 
typen ”Cut and fill”, som förutsätter återfyllning, se Hartman (1992). Brytningen 
startar då djupt ner under jord och brytningsfronten avancerar uppåt mot markytan. 
När takhöjden vid brytningszonen blir för hög, fylls golvet upp av en blandning mellan 
anrikningssand och cement. En ny nivå bildas i orten och brytningen kan fortsätta. 
 
Oavsett om återpumpningen är en deponeringsmetod eller en förutsättning för en 
brytningsmetod skall den anrikningssand som pumpas ned i gruvan ha hög hydraulisk 
konduktivitet och låg kompressibilitet, se Vick (1983). Hög hydraulisk konduktivitet 
påskyndar dräneringen av det deponerade materialet och låg kompressibilitet bidrar till 
att förstärka bergsmassan. Vanligtvis pumpas endast de grovkornigaste partiklarna ner 
i gruvan, medan de finkornigare partiklarna deponeras i närliggande gruvdammar. 
Uppdelning åstadkoms med hjälp av cyklon, se till vänster i figur 6.  
 
Att deponera anrikningssand i nedlagda underjordsgruvor eller dagbrott är ovanligt, se 
Vick (1983). Däremot är brytningsmetoden ”Cut and fill” vanlig, se Hartman (1992). 
Metoden ger följande fördelar: 
 

• Minskad miljöpåverkan då anrikningssanden återförs till sin ursprungsplats och 
ursprungsmiljö. Detta ger minskade krav på deponeringsåtgärder 

• Metoden räknas som en billig deponeringsmetod då deponeringen sker i redan 
uppbyggda och stabila strukturer under jord, se Cooling (1995) 

• Då gruvhål och dagbrott återfylls minskar riskerna och kostnaderna för att hålla 
obehöriga från gruvområdet 

• Metoden ställer inga särskilda krav på återfyllnadsmaterialets vattenkvot, så 
länge den hydrauliska konduktiviteten i anrikningssanden är hög.  

 
Metoden har följande nackdelar: 
 
• Deponeringen bör ske med en viss försiktighet i närheten av orter där brytning 

sker. De höga porvattentryck som kan uppstå, kan vara en säkerhetsrisk i fall 
deponeringen sker i närheten av gruvbrytningen. Det finns exempel på olyckor när 
anrikningssand deponerats i en nedlagd gruva som legat i närheten av en gruva som 
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var i drift. 1970 skedde en olycka i Mufulira i Zambia, där slurry pumpats ner i en 
nedlagd gruva och där det höga porvattentrycket gjort att vatten trängt in i en 
närliggande gruva i drift, se ICOLD (1996b) 

• Det finns risk att grundvattnet från gruvan förorenas. Trots att anrikningssanden 
består av liknande mineraler som omkringliggande bergsmassa, kan 
anrikningssandens stora specifika yta och kontakten med syre resultera i ett lågt 
pH-värde och att halter av lösta ämnen och kemiska föreningar sprids i 
grundvattnet.  

 

3.3.3 Deponering av förtjockad anrikningssand 
Ett sätt att deponera anrikningssand är att en del vatten tas bort från slurryn innan den 
transporteras till deponin, se Engman och Eriksson. (2000). Detta kan uppnås med 
hjälp av förtjockare eller cykloner där densitetsskillnader utnyttjas mellan partiklar och 
vattnet, se figur 6.  
 

Figur 6 Schematiska bilder över två typer av förtjockare för avvattning av slurry. Till 
vänster visas en cyklon och till höger en förtjockare, se Wills (1992). 

 
Till vänster i figur 6 visas en schematisk bild över en cyklon vars arbetssätt bygger på 
att den inströmmande slurryn tvingas rotera i cyklonen. Partiklarna är tyngre än vattnet 
och kastas av centrifugalkrafter mot cyklonens väggar medan vattnet då hamnar mot 
mitten. Partiklarna följer cyklonens väggar ner och ut i dess nedre öppning medan 
vattnet och möjligen de allra finkornigaste partiklarna lämna cyklonen i dess övre 
öppning. Till höger i figur 6 visas en schematisk bild av en förtjockare som utnyttjar 
partiklarnas förmåga att sedimentera och partiklarnas tyngd i vatten packar materialet. 
Slurryn pumpas in i en förhållandevis stor behållare där vattnets omloppstid är så lång 
att partiklar hinner sjunka till botten. I förtjockarens nedre utlopp kommer ett flöde 
som innehåller en större mängd partiklar medan vattnet som innehåller minst partiklar 
tas ut i dess övre utlopp, se Wills (1992). 
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Den högre fastgodsandelen gör att vinkeln på det deponerade materialets överyta ökar. 
Det skapar möjligt att deponera större volym på en given yta. Om fastgodsandelen i 
slurryn ligger över 73 % -vikt, vilket motsvarar en vattenkvot på 37 %, kommer 
vinkeln på det deponerade materialet att vara cirka 3 grader, se Engman och Eriksson 
(2000). Denna lutning gör det lättare att få deponier att smälta in i omgivningen. 
Minskad andel vatten i slurryn, minskar mängden returvatten som skall pumpas från 
deponin. Överskottsvattnet samlas upp i en mindre klarningsdamm nedströms deponin 
för behandling och eventuell återanvändning, se figur 7. Risken för haverier minskar ju 
mer vatten som kan separeras bort, se Vick (1983). Metoden fungerar bäst under torra 
förhållanden. 
 

Figur 7 Skiss av en deponi för anrikningssand där anrikningssanden deponerats efter 
förtjockning, se Vick (1983). 

 

3.3.4 Sampumpning 
Denna deponeringsmetod går ut på att sovringsgråberg och anrikningssand blandas 
och pumpas tillsammans ut till deponin. Systemet med sampumpning har många 
fördelar, se Sundqvist och Sundqvist (2001): 
 

• Det totala energibehovet för hanteringen av gråberg minskar jämfört med 
konventionella system, där sovringsgråberg transporteras med truckar och där 
anrikningssand pumpas  

• Deponin får en moränliknande struktur som består av partiklar med olika 
storlekar. Detta förenklar efterbehandling av deponin 

• Närvaron av sovringsgråberg i deponin ökar materialets hydrauliska 
konduktivitet. Detta medför i sin tur att risken för höga porvattentryck minskar 
och stabiliteten i deponin ökar 

• Den ökade stabiliteten ger en brantare vinkel på det deponerade materialets 
överyta. Detta bidrar till ett minskat arealbehov. 
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Ett exempel på gruvföretag där denna metod utvecklats och använts är Jeebropilly 
Collieries Pty Ltd. Företaget bryter kol i en dagbrottsgruva i West Moreton Basin, 18 
km väster om Ipswich i Queensland, Australien. Där produceras 1 Mton kol årligen. 
Produktionen generar årligen 0,7 Mton gråbergsavfall och 45 % av gråbergsavfallet 
har en partikelstorlek som är mindre än 2 mm. De största partiklarna är upp till 100 
mm, se Cooling (1995). 
 
Ett annat exempel där sampumpning provats var vid LKABs anläggning i Malmberget, 
se Sundqvist och Sundqvist (2001). Ett fullskaleförsök genomfördes med 
sampumpning, där anrikningssand och sovringsgråberg pumpades ut och deponerades 
ovanför den befintliga gruvdammen. Försöken visade att de grovkornigaste partiklarna 
sedimenterade nära inloppsröret medan finkornigkorniga partiklarna transporterades 
längre sträcka. I ett försök att begränsa deponins utbredning anlades 
vattengenomsläppliga dammarkroppar, så kallade sildammar. Dessa var byggda av 
sovringsgråberg. Tanken var att begränsa deponins utsträckning samtidigt som 
deponin dränerades.  
 

3.3.5 Dränerad deponering med fördämningar 
Tekniken med dränerad deponering där dammkroppar användes vid invallning, 
utvecklades först i Sydafrika men anpassades även för andra förhållanden. Som 
exempel redovisas två olika gruvor i Kanada som använder denna metod, se Knight 
och Haile (1983); 
 
Exempel 1 är en urangruva i Key Lake, Saskatchewan, Kanada. Verksamheten 
genererar drygt 365 kton anrikningssand per år. Fastgodsandelen på den inpumpade 
slurryn är 30 – 35 % -vikt, vilket motsvarar en vattenkvot på 190 - 230 %. 
Vattentemperaturen är 40°C och slurryn har pH 10. Anrikningssanden klassificerades 
som sandig silt. Materialet är kohesionsfritt, (c’ = 0) med en inre friktionsvinkel (φ’= 
45°). I figur 8 visas en principskiss över hur ett dräneringslager lagts ovanpå ett 
tätskikt under deponi och dammkropp. Dräneringen underlättas ytterligare av att 
sektioner i dammkroppen är permeabla och dräneringsrör placerades under den del av 
dammkroppen som inte är permeabel. Dräneringslagret har till uppgift att dränera 
vattnet och sänka porvattentryck, se Cincilla (1996).  
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Figur 8 En schematisk bild visas över gruvdammen i Key Lake, se Cincilla (1996) 
 
Strategin vid fyllningen av dammen är utformad så att slurryn sprids ut med hjälp av 
flera spigotter till en deponihöjd av 100 till 150 mm. Därefter flyttas spigotterna till en 
annan del av dammen. Flyttningen av spigotterna upprepas ständigt sommartid. Efter 
fyllningsfasen införs en ”viloperiod” så det deponerade materialet hinner dränera och 
samtidigt konsolidera. Under vinterhalvåret sker däremot deponeringen på ett ställe. På 
detta ställe sker ingen deponering sommartid, så att eventuellt frusna områden hinner 
tina. Klimatet i området är subarktiskt och vinterförhållanden råder 4 månader per år. 
Förhållandet mellan nederbörd och avdunstning är 460/508 mm. Att avdunstningen är 
större än nederbörden gynnar förmodligen deponeringsmetoden.   
 
Exempel 2 är Myra Falls på Vancouver Island, British Columbia, Kanada. Gruvan är 
idag nedlagd med där bröts koppar, zink och bly. Före stängning var produktionen 1,1 
Mton malm/år, se Boliden (2002).  
 
Fastgodsandelen var 30 -35 % -vikt i den inpumpade slurryn, vilket motsvarar en 
vattenkvot på 190 - 230 %. Denna hade pH-värdet 8. Anrikningssanden klassificerades 
som lerig silt. Materialet var kohesionsfritt (c’ = 0) och med en inre friktionsvinkel 
(φ’) på 28°. Förhållandet mellan årlig nederbörd och avdunstning är 2921/548 mm. 
Gruvdammen är placerad i en smal dalgång där en bäck har sitt genomflöde. Dalen är 
omgärdad av höga berg. Gruvdammen är placerad i det smala området mellan bäcken 
och en bergssida, se Knight och Haile (1983). 
 
Hela gruvdammen inklusive dammkroppen är placerad på ett naturligt lager av sand, 
se figur 9. Sandlagret fungerar som ett dräneringslager. I dammkroppen finns pumpar 
som sänker grundvattenytan både under gruvdammen och under området mellan 
gruvdammen och bäcken. Pumpningen av grundvattnet sänker grundvattenytan och 
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därmed porvattentrycket i sandlagret under dammen. Detta ökar stabiliteten i 
sandlagret och därmed dammsäkerheten. En del av vattnet från den inpumpade slurryn 
når inte ner till dräneringslagret under gruvdammen, utan leds bort genom utskov från 
gruvdammen. Nedströms deponiområdet byggdes en uppsamlingsdamm, dit grund- 
och dräneringsvatten pumpas. I uppsamlingsdammen behandlas vattnet så att lösta 
metaller avlägsnas. Gruvan och gruvdamm ligger i en seismiskt aktiv zon.  
 

Figur 9 Schematisk bild över gruvdammens uppbyggnad i Myra Falls, efter Cincilla 
(1996) 

 
En liknande deponeringsmetod utvecklades av Titania A/S, Stavanger, Norge, se 
Sundqvist och Åkerlund (2000). Från gruvan utvinns i huvudsak illmenit och 
produktionen är ca 4 Mton råmalm per år vilket generar 2 Mton anrikningssand. 
Anrikningssanden deponeras i en gruvdamm som är placerad i en djup dalgång och 
som kompletterats av sammanlagt åtta dammkroppar med varierande höjd från 2 – 100 
m. 
 
Den högsta dammkroppen är semipermeabel. Med semipermeabel dammkropp menas 
att konstruktionen är byggd för att klara ett visst genomströmmande vattenflöde, se 
figur 10.  
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Figur 10 Gruvdammen vid Titania A/S, Stavanger, fylls i olika faser. Under fas 1 fylls 
dammen med hjälp av cykloner. Under fas 2 sker deponering utan cykloner. I fas 3 höjs 
dammkropparna till full höjd, efter Sundqvist och Åkerlund (2000). 

 
Fyllningen av gruvdammen delades in i faser: 
 

• Vid fas 1 användes cykloner, se figur 10. De grovkornigaste partiklarna 
sedimenterade nära dammkroppen. De finkornigare partiklarna deponerades 
längre in i dammen i en naturlig sänka som heter Lundetjern.  

• Vid fas 2 pumpades slurryn ut med hjälp av spigotter från dammkrönen. Även 
här, om än inte lika tydligt, kommer de grovkornigaste partiklarna att deponeras 
närmast dammkroppen medan de finkornigare partiklarna transporteras längre 
in i gruvdammen.  

• Vid fas 3 höjs dammkropparna successivt allteftersom mängden anrikningssand 
pumpas in i dammen med hjälp av spigotter.  
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Strategin kring fyllningen ger en låg grundvattennivå och låg tryckgradient mot den 
semipermeabla dammen, se underavsnitt 3.2.1.  
 
Vattennivån i dammen justeras med hjälp av en pumpflotte mitt i dammen och inte 
genom dekantering som figur 10 felaktigt visar. Nivån hålls så låg att ett strandområde 
uppstår ovan vattenytan vid utsläppspunkterna.  
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4 Egenskaper som påverkar sedimentering  
Den planerade deponeringsmetoden kan delas upp i två faser, se kapitel 1. Gränserna 
mellan de olika faserna markerades med punktstreckade linjer, se figur 11. Första 
fasen förväntas ske inne i den dränerade inneslutningen och startar när slurryn lämnat 
inloppet och slutar när slurryn når fram till den dränerande sildammen. Den 
inpumpade slurryn innehåller allt färre partiklar vartefter den rinner över den 
deponerade anrikningssanden. När slurryn når fram till sildammen, börjar fas 2. När 
slurryn rinner genom sildammen är förhoppningarna att de resterande partiklarna skall 
filtreras samtidigt som vattnet dräneras.  
 

Deponerad anrikningssand Sildamm 

Fas 1 Fas 2
Inlopp 

Utlopp

Figur 11 Deponeringen av anrikningssand kan delas upp i två faser. Fas 1 där processer 
som sedimentering och partikelsegregation påverkar deponeringen och fas 2 där 
hydraulisk konduktivitet och filteregenskaper i sildammen är avgörande. 

 

4.1 Materialsedimentation 
När slurryn från anrikningsverket pumpas in i deponin sedimenterar partiklarna. 
Hastigheten varmed partiklar sedimenterar, beror på partikelstorleken. Materialet delas 
upp i grov- och finkorniga partiklar. Gränsen går vid partikelstorleken 0,06 mm. Skälet 
är att grovkorniga partiklar agerar som enstaka partiklar i en sedimentation, medan 
finkorniga partiklars kemiska krafter som regel dominerar över tyngdkrafter. Detta får 
bland annat till följd att materialet kan klumpa ihop sig och bilda aggregat.  
 

4.1.1 Sedimentation i stillastående vätska 
När partiklar deponeras i en stillastående vätska, börjar de sjunka, se Allen (1970). 
Den sjunkande partikeln påverkas av olika krafter, se figur 12. De svarta pilarna 
representerar de krafter som den sjunkande partikeln ger upphov till. De grå pilarna 
representerar vattnets motkrafter. Pilarnas storlek är inte representativ.  
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Figur 12 Krafter som uppstår när en partikel sjunker i vätska. 

 
Gravitationen orsakar partikelns rörelse mot botten och de uppåtriktade krafterna, som 
bromsar partikelns rörelse, skapas av vätskan. I ekvation 1 beskrivs förhållandet. 
Vänster led tecknar den pådrivande och här den nedåtriktade kraften. I ekvationens 
högra led tecknas den motriktade kraften.  
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där: 
d...........Partikelns diameter 
ρs .........Partikelns densitet 
ρw.............Vätskans densitet 
g...........Gravitationskonstant 
μ ..........Vätskans viskositetskoefficient 
V0 ........Partikelns fallhastighet 
 
Ekvation 1 kan skrivas om och kallas då Stokes lag, se ekvation 2. 
 

( )
μ
ρσ 2

0 18
1 gdV −

=  Ekvation 2 

 
Stokes lag kan använda när fallhastigheten skall beräknas för enstaka och relativt stora 
partiklar. För mindre partiklar kommer aggregatets form, storlek och förmåga att 
klumpa ihop sig, att ha betydelse för sedimentationshastigheten.  
 
Sker sedimentationen i en suspension med en stor andel partiklar minskar 
fallhastigheten, se Leeder (1982). Ekvation 3 beskriver hur fallhastigheten påverkas av 
koncentrationen av partiklar. 
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( ) j
s CVV −= 10  Ekvation 3 

 
där: 
Vs.........Partiklars fallhastighet i en suspension 
C..........Volymkoncentrationen eller volymandelen partiklar i en suspension 
j............Korrektionsfaktor för partikelstorlek och partikelform. 
 
Korrektionsfaktor (j) i ekvation 3 varierar steglöst mellan ”4.65” för finkorniga 
partiklar och ”2.32” för grovkorniga partiklar, se Leeder (1982).  
 

4.1.2 Sedimentation i vätska som är i rörelse 
Sedimentationsprocessen påverkas om vätskan är i rörelse. De svarta pilarna 
representerar de krafter som vattenflödet ger upphov till och de grå pilarna 
representerar de krafter som skapas i det deponerade materialet, se figur 13.  
 

 Flödesriktning Lyftkrafter Flytkrafter

Skjuvkrafter
av flödet 

Gravitation

Skjuvkrafter  
från partiklar 

Figur 13 Krafter från flödande vätska som påverkar sedimenterade partiklar, efter 
Leeder (1982).  

 
När en vätska flödar över sedimenterade partiklar kommer krafter från vätskan att 
påverka partiklarna. Flödet skapar skjuvkrafter mot de sedimenterade partiklarna (τ0), 
se figur 13. Dessa skjuvkrafter kommer att ge upphov till lyftkrafter. De lyftkrafter 
som bildas till följd av vattenflödet kallas Bernoullis effekt. Skjuvkrafternas 
omfattning är proportionell mot vätskans flödeshastighet, se Leeder (1982). 
 
Även det sedimenterade materialet kommer att påverka flödeshastigheten i vätskan. 
De sedimenterade partiklarna kommer att minska hastigheten hos vätskan som flödar 
närmast partiklarna. Flödeshastigheten i den övriga vätskan är oförändrad. Variationen 
i hastighet ger upphov till skjuvkrafter i vätskan. Så länge flödeshastigheten är låg, 
sker ingen omblandning av vätskan. Detta kallas laminärt flöde. Ökar 
flödeshastigheten blir hastighetsskillnaderna större och virvlar uppstår i den flödande 
vätskan. Detta kallas turbulent flöde, se Chadwick och Morfett. (1993).  
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4.2 Erosion 
Erosion både förhindrar sedimentation och lösgör redan sedimenterade partiklar, se 
Leeder (1982). Erosionen orsakar omlagringar i den deponerade anrikningssanden. 
Erosion uppstår när skjuvkrafterna (τf) från flödet, blir större än vad de sedimenterade 
partiklar (τs) motstår.  
 
Erosionen av det sedimenterade materialets kan skrivas som en funktion av vätskans 
flödeshastighet, se ekvation 4.  
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där: 
τf ..........Skjuvspänning som uppstår till följd av det strömmande vattnet 
τs ..........Det sedimenterade materialets skjuvspänning 
 
Ekvationen består av två dimensionslösa storheter. Höger led i ekvation 4, kan skrivas 
som ett modifierat Reynolds tal (Reg), se ekvation 5. Vänster led kan skrivas som en 
dimensionslös skjuvhållfasthet (θ), se ekvation 6.  
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Vattnets flödeshastighet ger upphov till den skjuvspänning som verkar på det 
sedimenterade materialet, se figur 13. Reynolds modifierade tal är proportionellt mot 
den skjuvspänning som påverkar det sedimenterade materialet, se ekvation 5. Det finns 
således en relation mellan vattnets flödeshastighet och Reynolds modifierade tal, se 
Leeder (1982). I figur 14 visas ett diagram mellan den dimensionslösa 
skjuvhållfastheten i det deponerade materialet (θ) och den dimensionslösa 
flödeshastigheten (Reg). Varje punkt i diagrammet representerar ett tillfälle eller 
tröskelvärde när en partikel eroderades, vid försök presenterade av Leeder (1982).  
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Figur 14 Dimensionslös skjuvhållfasthet som funktion av modifierat Reynolds tal. Varje 
punkt diagrammet representerar när en given partikel eroderat. I diagrammet ritades 
även streckad linje in som visar en ungefärlig tendens. Bearbetat efter Leeder (1982). 
 
Spridningen av punkterna i diagrammet visar på svårigheter att hitta ett entydigt 
tröskelvärde på när erosionen startar, se Leeder (1982). Under antagandet att den 
streckade linjen bäst representerar tröskelvärdet, är det är tydligt att den 
dimensionslösa skjuvhållfastheten (θ) är konstant kring 0,03 för flöden där det 
modifierade Reynolds talet är 6 och uppåt. Minskar det modifierade Reynolds tal från 
6 till 0,05, ökar den dimensionslösa skjuvhållfastheten successivt till värdet 0,3. 
Diagrammet kan tolkas så att när sedimentation sker vid låga flöden orsakar en 
variation av flödet mer erosion än vid variation vid högre flödeshastigheter.  
 
Det råder en begränsad förståelse för i vilket läge erosion uppkommer i så kallat 
kohesionsmaterial, se Leeder (1982). Där klumpar materialet lätt ihop sig och 
uppträder som en större partikel.  
 
När en partikel eroderats och de uppnått samma hastighet som vattnet, minskar 
Bernoullis effekt och partiklarna börjar sedimentera. Partiklarna har nu en 
rörelseenergi när de sedimenterar. När partiklarna träffar botten, kan dess rörelseenergi 
orsaka ytterligare erosion. Detta kan skapa en omfattande omlagring av partiklar. 
 

4.3 Partikelsegregation 
Om en slurry pumpas ut på en deponi så att erosion undviks, kommer ingen omlagring 
att ske. Det innebär att partiklarnas sedimentationshastighet bestämmer hur långt från 
insläppspunkten som partiklar sedimenterar. De tyngsta partiklarna sedimenterar 
närmast inloppet, medan de finkornigare partiklarna transporteras längre. Om slurry 
pumpas ut så att erosion uppstår kommer fortfarande de tyngsta partiklarna att 
sedimentera nära inloppet och de finkorniga partiklarna transporteras längre innan 
sedimentation. Skillnaden är att segregationen då blir mer omfattande. 
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Partikelsegregationens omfattning har undersökts i de gruvdammar som är drift i 
Sverige, se figur 15. Underökningarna grundade sig på anrikningssandens d50-värde, 
på olika avstånd från insläppspunkten, se Bjelkevik och Knutsson (2005). 
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Figur 15 Diagrammet visar förändringen av d50-värdet som funktion av avståndet från 
inloppsröret i de gruvdammar som är i drift i Sverige, se Bjelkevik och Knutsson (2005). 

 
Partikelsegregationen är ett faktum i de redovisade gruvdammarna, eftersom d50-värdet 
sjunker, se figur 15. I alla gruvdammar utom i Aitik har provtagningen avslutas efter 
cirka 300 meter. Anledningen kan vara att längden på strandområdet i de övriga 
gruvdammarna inte är längre. Det är viktigt att provtagningen görs på gruvdammens 
strandområde, jämför fas 1 i figur 11, för att segregationen skall kunna jämföras. 
Anledningen är att erosionen skiljer sig avsevärt mellan strandområdet och i det 
uppdämda området. 
 
Sommaren 2000 gjordes några geotekniska undersökningar på den deponerade 
anrikningssanden i gruvdammen i Kiruna. Till gruvdammen pumpades en slurry med 
en fastgodsandel på ca 5 %. Materialprover var tagna vid det strandområde som 
bildades nedströms inloppspunkten. De flesta proven var tagna ovan vattenytan i 
dammen men några prover var också tagna under vattenytan. Proverna var tagna på 
olika djup och på olika avstånd från inloppspunkten. I samband med provtagning 
utfördes tryckspetssondering, så kallad CPT-tester. Materialproverna analyserades i 
laboratorium med avseende på att få fram skjuvhållfastheten i det deponerade 
materialet med hjälp av direkta skjuvförsök och triaxialförsök. Dessutom gjordes 
analyser med avseende på skrymdensitet, partikelstorleksfördelning och 
jordartsklassificering.  
 
Resultaten visar bland annat att de största partiklarna sedimenterar i närheten av 
inloppet och ju längre bort från inloppet, desto finkornigare material dominerar 
proverna, se tabell 2. 
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Tabell 2 Visar hur avståndet från utsläppspunkten påverkar jordarten. 

Provnummer Ungefärligt avstånd 
från inlopp * 

Jordart 

U 1 770m Sandig Silt 

U 5 780m Siltig Sand 

U 4 1150m Silt 

U 2 1340m Lerig Silt 

* Avstånden uppmätta från en kartbild 
 
Att deponeringen gav upphov till partikelsegregation var väntat. Det är dock inte känt 
om det provtagna materialet sedimenterade över eller under vattnet. Sker 
sedimenteringen ovan vattenytan kommer flödeskrafter att påverka sedimenteringen i 
högre grad än om sedimenteringen sker under vatten.  
 
Det finns försök att beräkna sedimenteringen i en deponi. Ett exempel på en 
matematisk modell är Morris (1993). Dess ursprung är från en modell som beskriver 
materialtransport i en flod i två dimensioner.  
 
När slurryn pumpas ut på ett strandområde med kontinuerlig utbredning kan det 
inpumpade vattnet beskrivas med en rörelsemängdsekvation och en 
kontinuitetsekvation, se ekvation 7 respektive ekvation 8. De inpumpade partiklarna 
kan beskrivas med en kontinuitetsekvation, se ekvation 9. 
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där: 
v...........Vattnets flödeshastighet 
t............Tid från det att vattnet lämnat inloppsröret 
x...........Horisontellt avstånd från inloppsröret 
h...........Vattendjup över strandområde 
z...........Vertikalt avstånd från inloppsröret 
g...........Gravitationskonstant 
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Sf..........Friktionskoefficient på strandområdets yta 
n...........Den deponerade materialets porositet 
Q..........Volymen inpumpad anrikningssand per deponibredd  
 
De grundläggande differentialekvationer som beskriver vad som händer då en slurry 
pumpas ut på ett strandområde som ständigt växer, kan lösas analytiskt om följande 
antaganden görs: 
 
• Konstant flöde med avseende på tid och avstånd från insläppspunkten 
• Konstant vattendjup med avseende på tid och avstånd från insläppspunkten 
• Konstant flödeshastighet över den deponerade ytan 
• Konstant kompaktdensitet hos anrikningssandens partiklar 
• Konstant inpumpad mängd anrikningssand 
 
Modellen kan tänkas gälla för de förhållande som gäller i fas 1 i deponin, se figur 11. 
Så fort vattenflödet antingen möter stillastående vatten eller skall passera en sildamm 
förändras förhållandena så mycket att modellen inte längre gäller.  
 
Innan modellen kan användas måste konstanter i modellen anpassas till förhållandena 
som råder i den aktuella deponin. Därefter kan följande beräknas: 
 

• Vinkeln på det deponerade materialets överyta på olika ställen i deponin 
• Den deponerade mängden anrikningssand på olika ställen i deponin 

 
Vid beräkningarna beaktas partikelstorleken (d50) som ännu inte sedimenterat, se 
Morris (1993). 
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5 EGENSKAPER I DET DEPONERADE MATERIALET 
Det deponerade materialets geotekniska egenskaper påverkas av hur 
partikelsegregationen utvecklats. I detta kapitel kommer sättningar, hydraulisk 
konduktivitet, spänningstillstånd och stabilitet i det deponerade materialet att tas upp. 
 

5.1 Sättningar i samband med deponering 
Från det att slurryn pumpas ut på deponin, kommer anrikningssandens partiklar att 
börjar sedimentera. När partiklarna sedimenterat, kommer det deponerade materialet 
att utsättas för sättningar. Dessa kommer av att partiklarna trycks närmare varandra av 
egentyngd och till följd av eventuella yttre belastningar. Hastigheten varmed 
sättningarna sker, är beroende av den hydrauliska konduktiviteten i materialet. Detta 
gäller material som är vattenmättat, vilket den deponerade anrikningssanden antas 
vara. Sättningarnas omfattning är relaterad till partikelstorlek och belastning. Där små 
partiklar sedimenterat och där belastningen är hög, sker stora sättningar. 
 
Själva sedimentationen kan delas in i fyra faser, se Cincilla (1996). Till höger om de 
olika faserna är portrycksdiagram inritade, se figur 16. Där visas 
portrycksutvecklingen på olika djup. I diagrammet är en streckad linje inritad. Den 
representerar det tryck som förevarit ifall ingen dränering skett.  
 

Figur 16 Fyra olika sedimentationsfaser hos en slurry bestående av anrikningssand och 
vatten, se Cincilla (1996). 

 
De olika faserna är placerade i tidsordning räknat från deponeringstillfället: 
 

• Pumpningsfas. När slurryn pumpas är partiklarna helt uppblandade med 
vatten. Partiklarna har mycket liten kontakt med varandra. Slurryn har ingen 
egen skjuvhållfasthet och därmed ingen stabilitet  

• Omlagringsfas. När slurryn deponerats, startar omlagringsfasen. Allt eftersom 
partiklarna sedimenterar och börjar få kontakt med varandra, börjar en 
omlagring ske mellan vatten och partiklar. Vattnet trycks undan och hamnar 
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ovanför partiklarna till följd av densitetsskillnaderna. Hydrostatiska 
förhållanden gäller 

• Dräneringsfas. Även dräneringsfasen startar när slurryn pumpas in i deponin, 
om förutsättningarna finns. Dräneringen påverkar sättningen i materialet och 
dess omfattning liksom hur snabbt den utvecklas. Tidsförloppet är omvänt 
proportionellt till materialets partikelstorlek och deponeringstjocklek 

• Avdunstningsfas. Det vatten som återstår i det deponerade materialet, kommer 
att dunsta bort. För att denna fas skall utvecklas ställs höga krav på 
klimatförhållandena, det vill säga att vädret är varmt och torrt.  

 
Vid deponering med dränerade metoder, är det önskvärt att snarast hamna i 
dränerings- eller helst avdunstningsfasen. Det krävs tid för att dessa skall utvecklas. 
Tiden påverkas av materialegenskaper hos anrikningssanden och av 
klimatförhållanden. För att uppnå detta, ställs krav på en strategi som tar hänsyn till 
deponeringsmängden och det deponerade materialets skikttjocklek. 
 

5.2 Hydraulisk konduktivitet och dräneringsegenskaper 
De material som genereras i malmförädlingsprocessen är partiklar av olika storlek och 
form. Mellan partiklar finns porer. I porerna finns vatten som har möjlighet att flöda 
genom materialet. Hur snabbt vattnet kan flöda avgör materialets hydrauliska 
konduktivitet. Storheten är avgörande för att kunna dränera det deponerade materialet.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten är inte en fundamental egenskap i jord, utan en 
kombination av en mängd faktorer, se Viklander (1995).  
 

5.2.1 Partiklarnas påverkan på den hydrauliska konduktiviteten 
Hydraulisk konduktivitet påverkas av flera egenskaper i jord, se Cernica (1995) ,Craig 
(1992), Lambe et. al. (1979) och Viklander (1995): 
 

• Storleken på partiklarna eller egentligen porernas volym. Porvolymen i jorden 
varierar till följd av belastningar. Den belastningen som jord utsätts för, kan 
delas in i inre och yttre belastning. Till de inre räknas materialets densitet och 
porvattentryck och till de yttre räknas påförda laster. Jord är ett elastoplastiskt 
material. Ett intakt jordskelett uppvisar elastiska egenskaper medan ett material 
där partiklarna omlagras till följd av belastningen, uppvisar i huvudsak plastiska 
egenskaper. Omlagringen ger således en bestående minskning av porvolymen 
och därmed en minskning av den hydrauliska konduktiviteten 

• Blandningen av olika partikelstorlekar påverkar porvolymen. Jord med stor 
blandning av partikelstorlek, månggraderad jord, ger en lägre hydraulisk 
konduktivitet än ensgraderad jord 

• Partiklarnas form. Är partiklarna runda och släta är den hydrauliska 
konduktiviteten högre än för partiklar som är kantiga och skrovliga. 
Lerpartiklar som är mindre än 0,002 mm, är platta till formen. Denna form kan 
påverka den hydrauliska konduktiviteten, beroende på hur partklarna är lagrade 
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• Ytkemiska egenskaper hos lerpartiklar. Partiklarnas förmåga att kemiskt binda 
vatten, bildar ett vattenlager kring partiklarna. Tjockleken på vattenlagret 
bestäms av partiklarnas ytkemi. Lagret av bundet vatten minskar den porstorlek 
där vatten kan flöda 

• Finkorniga jordars bildningssätt. Finkorniga och ytaktiva partiklar bildar 
aggregat vars form varierar beroende på i vilken miljö de bildades, se Axelsson 
(1998). I figur 17a visas exempel på formationer där finkornig jord 
sedimenterat i saltvatten. Porvolymen blir liten och den hydrauliska 
konduktiviteten i materialet är låg. I figur 17b visas den struktur som bildas vid 
sedimentering i sötvatten. Porvolymen, och därmed den hydrauliska 
konduktiviteten, är förhållandevis hög. I figur 17c visas jordens strukturer som 
bildats genom sedimentering, där partiklar har låg ytladdning. Detta bidrar till 
den jordens låga hydrauliska konduktivitet.  

Figur 17 Olika formationer hos lerpartiklar beroende på bildningssätt, som påverkar 
den hydrauliska konduktiviteten, se Axelsson (1998) 

 

5.2.2 Vattnets påverkan på jordens hydrauliska konduktivitet 
Jordens hydrauliska konduktivitet påverkas av egenskaper i vattnet: 
 

• Vattnets fysiska egenskaper. Vattnets förmåga att flöda genom ett material 
påverkas av vattnets densitet (ρw) och av vattnets dynamiska viskositet (ηw), se 
Viklander (1995). Båda parametrarna påverkas i sin tur av vattnets temperatur, 
se tabell 3: 
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Tabell 3 Vattens densitet och dynamiska viskositet förändring beroende av 
vattnets temperatur, se Lide (2004) 

Temperatur  
[C°] 

Densitet  
[kg/m3] 

Dynamisk viskositet  
[Pa s] 

0 999,8 1,787*10-3 

40 992,2 0,653*10-3 
 

Vattnets densitet påverkas inte lika mycket som den dynamiska viskositeten när 
temperaturen varieras. Det betyder att vattnets temperatur påverkar vattnets 
förmåga att strömma i jorden 

• Lufthalten i jorden. Är porerna luftfyllda är den hydrauliska konduktiviteten 
lägre jämfört med om porerna är vattenfyllda. Lufthalten i vattnet hindrar 
vattenflödet på samma sätt som kemiskt bundet vatten, se underavsnitt 5.2.1. 
När vatten rinner genom jord kan undertryck uppstå i vattnet beroende på 
vattnets flödeshastigheter. Undertrycket bidrar till att luften lämnar vattnet och 
ytterligare luft fastnar i porerna så att vattenflödet hindras. Kallt vatten kan lösa 
mer luft än varmt vatten, se Lide (2004) Beroende på vattnets flödesriktning 
kan luften mer eller mindre lätt tryckas bort ur porerna. Flödesriktningen kan 
här påverka den hydrauliska konduktiviteten 

• Syrehalten i vattnet. Den påverkar kemiska utfällningar som orsakar minskande 
porer och lägre hydraulisk konduktivitet som följd, se Holmström (2000)  

 

5.2.3 Övriga egenskaper som påverkar den hydrauliska konduktiviteten 
Den hydrauliska konduktiviteten påverkas även av andra saker som frysning och 
tining. När vattenmättad jord fryser sker en omlagring av partiklar och vatten. Orsaken 
är att det uppstår ett undertryck i en zon där vattnet fryser. Till zonen kommer 
ytterligare vatten att sugas som också fryser varvid ytterligare undertryck bildas. 
Fenomenet har störst omfattning för jordarten ”silt” och då frysprocessen sker 
långsamt. Ansamlingen av is som bildas, bildar olika formationer. Till följd av 
undertrycket kommer partiklarna att dras närmare varandra, så kallad 
fryskonsolidering. Frusen jord har låg hydraulisk konduktivitet. När vattnet sedan tinar 
återfår inte jorden sin ursprungsform och får då i regel en högre hydraulisk 
konduktivitet jämfört med innan frysning, se Andersland et al. (1994)  
 

5.2.4 Metoder för bestämning av den hydrauliska konduktiviteten 
Den hydrauliska konduktiviteten kan bestämmas med direkta eller indirekta metoder. 
Det kan göras i fält eller i laboratorium. Med direkta metoder avses då den hydrauliska 
konduktiviteten mäts direkt. Indirekta metoder bygger på att den hydrauliska 
konduktiviteten beräknas utifrån andra uppmätta parametrar, se Viklander (1995). 
 
Exempel på direkta metoder är: 
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• Bestämning i laboratorium av den hydrauliska konduktiviteten med konstant 
tryckhöjd 

• Bestämning i laboratorium av den hydrauliska konduktiviteten med avtagande 
tryckhöjd 

• Pumpförsök i fält 
• Flödeshastighetsbestämning med spårämnen i laboratorium och i fältförsök. 
 

Exempel på indirekta metoder är: 
 

• Kompressometerförsök 
• Ödometerförsök 
• Triaxialförsök 
• Beräkningsmodeller baserade på geotekniska parametrar 

 
De direkta metoderna bygger på ett samband mellan vattnets hydrauliska tryckgradient 
och den hastighet vatten flödade genom ett visst jordmaterial se ekvation 10. 
Sambandet gäller för de allra flesta jordarter men förutsätter att flödet genom jorden är 
laminärt, se Lambe et. al. (1979).  
 

A
L

hh
kAikQ 12 ⋅

−
⋅=⋅⋅=  Ekvation 10 

 
där: 
Q..........Flödesmängd som passerade jordprovet 
k...........konstant som beskriver den hydrauliska konduktiviteten 
h2- ........inloppsnivå 
h1 .........utloppnivå 
L ..........Den sträcka vattnet skall rinna genom en jordprovet, provlängden 
A..........Tvärsnittsarea av jordprovet i vattnets riktning. 
 
Den hydrauliska konduktiviteten kan bestämma i laboratorium med ”Constant Head-
metoden”, se figur 18.  
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Figur 18 Schematisk bild över hur den hydrauliska konduktiviteten bestäms i ett 
jordmaterial med hjälp av konstant tryckgradient, se SiS (1989).  
 
Storheterna (A), (hi) och (L) i ekvation 10 är knutna till provuppställningen som 
används vid bestämningen av den hydrauliska konduktiviteten, se figur 18.  
 
Ett annat sätt, att med en direktmetod i laboratorium mäta den hydrauliska 
konduktiviteten, är med hjälp av variabel tryckhöjd, se figur 19. Även denna metod är 
standardiserad, se SiS (1989) 
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Figur 19 Schematisk bild över provutrustning som används för att bestämma den 
hydrauliska konduktiviteten med hjälp av variabel tryckgradient, se SiS (1989). 

 
Vid provningen fylls en vattenreservoar som är placerad ovanför jordprovet. Därefter 
öppnas en ventil under reservoaren och vattnet tillåts passera genom jordprovet. Det 
flöde som passerar jordprovet mäts med jämna mellanrum. I takt med att den 
hydrauliska tryckgradienten avtar, avtar också vattenflödet. Med hjälp av ekvation 11 
kan den hydrauliska konduktiviteten beräknas, se Cernica (1995): 
 

A
L
hk

dt
dha =−  Ekvation 11 

 
där: 
a...........ytvattenarean i reservoaren 
dh/dt ....varierande tryckhöjd med avseende på tiden 
 
Direkta bestämningar av den hydrauliska konduktiviteten i fält kan göras på några 
olika sätt. Ett vanligt sätt är att pumpa vatten ur en brunn. Mängden uppumpat vatten 
mäts och grundvattenytans läge mäts på olika avstånd från brunnen. Mängden vatten 
som pumpas upp, skall inte vara större än att ett kontinuerligt flöde fås med konstant 
grundvattenyta, se figur 20. Avsänkningen skapar den tryckgradient som används vid 
beräkningen av den hydrauliska konduktiviteten. 
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Figur 20 Schematisk bild som ligger till grund för bestämning av den hydrauliska 
konduktiviteten i fält, se Lundberg et al (1995) 
 
Med hjälp av sänkningsnivån kan den hydrauliska konduktiviteten beräknas med 
ekvation 12, se Lundberg et al (1995): 
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där: 
h1 .........Grundvattenytan efter pumpningen startat 
h2 .........Grundvattenytan före pumpningen startat 
r1 ..........Radien från pumprör till av pumpning opåverkat området, även kallat 

pumpradie 
r2 ..........Pumprörsradie 
 
Metoden används vanligen i material med hög hydraulisk konduktivitet och modellen 
förutsätter att jorden är homogen och de vattenförande lagren är horisontella. Dessa 
antaganden gäller ofta under naturliga förhållanden då jord ofta bildats genom 
sedimentation som bildat olika nära nog horisontella skikt med olika hydraulisk 
konduktivitet. 
 
En annan metod att direkt mäta den hydrauliska konduktiviteten är att använda 
spårämnen, se Domenico et al (1998). Denna metod kan användas både i fält och i 
laboratorium. Vid fältförsök används antingen naturligt flöde eller skapad 
tryckgradient till följd av urpumpning. Metoden används dels för att bestämma den 
hydrauliska konduktiviteten, dels för att kartlägga grundvattnets rörelse. Spårämnenas 
egenskaper skall vara sådan att de är lätta att detektera och deras närvaro skall så lite 
som möjligt påverkas av och påverka förhållandena i jorden.  
 
Exempel på spårämnen är: 
 

• Radioaktiva ämnen 
• Salter 
• Färgämnen 
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Vid mätning tillsätts vattnet några spårämnen, vilka sedan detekteras. Den tid som 
åtgår innan spårämnet noteras i en given punkt, ger vattnets flödeshastighet. 
Undersökningen görs på liknande sätt i laboratorium.  
 
En typ av indirekt bestämning av den hydrauliska konduktiviteten, bygger på 
mätningar av porvattentryck vid belastning. Denna metod används i laboratorium. Då 
en last påförs ett prov tar först porvattentrycket ensamt upp den ökade belastningen. 
Detta medför att porvattentrycket ökar. Beroende på materialets hydrauliska 
konduktivitet avtar porvattentrycket och kornskelettet tar successivt upp den ökande 
belastningen. Genom att mäta porvattentryckets minskning kan den hydrauliska 
konduktiviteten beräknas. Säkraste resultaten åstadkoms om porvattentrycket avtar 
långsamt vilket gäller för finkorniga jordar. Testerna genomförs i ödometer- och 
triaxialförsök, se Head (1982). 
 
Det finns även möjlighet att genom olika matematiska modeller beräkna den 
hydrauliska konduktiviteten. Det finns en mängd olika matematiska modeller. En av 
de enklaste kallas Hazens ekvation, se Lambe et al (1990) i ekvation 13: 
 

( )210100 dk ⋅=  Ekvation 13 

där: 
d10 ........Den siktspalt där 10 %-vikt av materialet passerat 
 
Om ”d10” anges i enheten (mm) blir ”k” i (cm/s) 
 
Denna beräkningsmodell har vidareutvecklats, se ekvation 14. Modellen är dock inte 
anpassad för krossade eller plastiska material, enligt Chapuis (2004). 
 

( )

7825,032
10

1
4622,2 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
⋅

⋅=
e
edk  Ekvation 14 

 
Om ”d10” anges i enheten (cm) blir ”k” i (cm/s) 
 
Ytterligare en beräkningsmodell har utarbetats, se ekvation 15. Den har utarbetats för 
anrikningssand, enligt Johansson (1990). 
 

( )
20

3,52,10,2
50

2,403,0
μ
μ

⋅⋅⋅⋅⋅= −
ru SCdek  Ekvation 15 

 
där: 
e...........Materialets portal  
d50 ........Den siktspalt där 50 %-vikt av materialet passerat  
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Cu.........Graderingstal 
Sr..........Vattenmättnadsgrad 
μ ..........Viskositet i vatten vid aktuell temperatur 
μ20........Viskositet i 20-gradigt vatten 
k...........den hydrauliska konduktiviteten (m/s) 
 

5.3 Spänningstillstånd i jord 
Spänningstillståndet i torr jord ökar linjärt med ökande djup och benämns 
totalspänning (σ). Den beräknas utifrån den överlagrade jordens mäktighet och 
densitet tillsammans med eventuell extra belastning.  
 
För att bättre beskriva spänningstillståndet i jord som innehåller vatten har begreppet 
effektivspänning (σ’) införts, se ekvation 16.  
 

u−= σσ '  Ekvation 16 

 
där: 
u...........porvattentrycket 
 
Porvattentrycket orsakas av det vattentryck som bildas av det vatten som finns i jord.  
 
Effektivspänningsbegreppet är inte statiskt definierat utan är en förenklad modell av 
verkligheten som trots dess begränsningar, fungerar för jord. Problemet med 
effektivspänningsbegreppet är när det skall ges en verklig tolkning. Om tillexempel en 
godtycklig volym belastas, skall de belastande krafterna fördelas på volymens sidor. 
Dessa består av partiklar och porer som både kan vara luft- eller vattenfyllda. Då 
andelen partiklar i volymens sida inte är känd är det egentligen inte möjligt att 
bestämma vilken spänning som partiklarna i volymens sida utsätts för. Det blir ännu 
mer besvärligt att förklara begreppet för finkorniga jordar. Där är partiklarna inte är i 
direktkontakt med varandra utan har ett skikt vatten omkring sig.  
 

5.4 Filtreringsegenskaper 
Det vatten som flödar genom en jorddamm, kan orsaka partikeltransport med inre 
erosion och eventuellt allvarliga skador som följd. Det måste därför finnas filter i 
dammkroppen som förhindrar partikeltransport se Köhler (1993). Förutom detta skall 
ett filter: 
 

• tillåta vattenflödet i önskad omfattning.  
• behålla filtreringsegenskaper trots sättningar i undergrunden 
• på ett säkert sätt klara pålagda belastningar.  
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I tabell 4 listades några faktorer, som påverkar filteregenskaper hos ett 
dammbyggnadsmaterial. Faktorerna delas upp i primära och sekundära parametrar. De 
är inte rangordnade och ingen av de olika parametrarna är oberoende av varandra.  
 
Tabell 4 Tabellen som visar några olika parametrars påverkan på filtreringsegenskaper, 
se Schuler et at (1993) 

 
En generell funktion hos ett filter är att kunna möjliggöra att en gas eller en vätska kan 
passera filtret medan det skall stoppa partiklar från det material som skall filtreras, se 
ICOLD (1994). Filterförmågan påverkas av storleksförhållandet mellan filtrets hål och 
partiklarnas storlek. Filterförmågan påverkas även av den tryckgradient som får 
vätskan att passera, se Schuler et al (1993). De ultimata filtermaterialen låser fast de 
bortfiltrerade partiklarna till ett stabilt kornskelett, se Fagerström et al (1988). Ett filter 
kan bestå av partikulära material eller andra material med porer. I denna rapport 
kommer endast partikulära filter att behandlas. 
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5.4.1 Partikulära filter 
För att partikulära filter skall kunna dimensioneras så att vatten dräneras utan att filtret 
eroderas, har speciella krav eller filterkriterier utvecklats. Kriterierna kan baseras på 
hydrauliska eller geometriska begränsningar varav de senare är vanligare. Fördelen 
med de geometriska begränsningarna är att de i princip är oberoende av vattentryck 
och vattenflöden och blir därför allmängiltigare, se Schuler et al (1993).  
 
De geometriska filterkriterier bygger på förhållandet mellan partikelstorleken på det 
material som skall filtreras och filtrets porer. I figur 21 visas några olika scenarier då 
filterförmågan mellan några olika grovkorniga men homogena material testades.  
 

Figur 21 Filterscenarier mellan olika grovkorniga filtermaterial. Den vågräta linje som 
passerar alla prover visar gränsen mellan bas- och filtermaterial innan vatten passerat 
provuppställningarna. Figuren visar också konsekvenserna av hur erosion påverkar 
proverna beroende på filtrets grovlek. B visar det bästa resultaten, se Schuler et al 
(1993). 

 

Basmaterial

Filtermaterial

• Situation A infinner sig då alla porer i filtret är mindre än partiklarna i det 
material som skall filtreras (basmaterialet). Ingen partikelvandring sker från 
basmaterial till filtermaterial.  

• Situation B uppstår då partikelstorleken varierar något och en viss 
partikelvandring uppstår från basmaterialet in i filtret. Partikelvandringen 
fortgår till en partikel fastnar i en por i filtret.  

• Situation C visar en situation där en del av basmaterialet trängt genom filtret. 
Partikelvandringen kan fortgå tills grovkornigare material i basmaterialet 
fastnar i filtret och förhindrar andra partiklar att passera.  

• Situation D illustrerar en situation där alla porer i filtret är större än 
basmaterialets partiklar. Detta får till följd att basmaterialets alla partiklar 
passerar genom filtret.  

 
När ett filter byggs upp är situation B mest önskvärd medan A och C är godtagbara. I 
situation A fungerar dräneringen sämre medan erosion kan uppstå i situation C. 
Förhållande i situation D måste undvikas. 
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Då material inte är homogena uppstår en något annan filtersituation, se figur 22: 
 

Figur 22 Filtreringsproblematik för icke-homogena material. Efter Schuler et al (1993) 

 
Uppe till vänster i figur 21 visas ett genomströmningsfall då strukturerna är homogena. 
Förhållandet överensstämmer med situation B i figur 20. Nere till vänster i figur 21 
visas fall där strukturerna inte är homogena. Det får till konsekvens att de allra minsta 
partiklarna som skall filtreras kan hitta en väg genom filtret och genom 
partikeltransport eroderas bort. Diagrammet till höger visar exempel på den spridning 
kring en partikelfördelningskurva som icke-homogena material uppvisar, se Schuler et 
al (1993). De tjocka kurvornas placering i diagrammet representerar medelvärdet av 
materialets partikelfördelning. De vita fälten på var sida om de tjocka kurvorna visar 
de normalfördelade variationer som förekommer i materialet. Den vänstra 
partikelfördelningskurvan representerar ett exempel på basmaterial medan den högra 
kurvan representerar ett filtermaterial.  
 

5.4.2 Filterkriterier för jordmaterial 
Det har skett en successiv utveckling av olika filterkriterier. Bland de första försöken 
att skriva ett filterkriteria visas i ekvation 17. 
 

42,4
d
d

B
50

F
50 ≤  Ekvation 17 

 
Vid utvecklandet av detta filterkriteria användes idealiserade sfärer, se Prinz (1923) 
och Schuler et al (1993). Filterkriteriet bygger på partikelstorlekar som är hämtade 
från partikelfördelningskurvor för filter- och basmaterialen och benämns (dF) 
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respektive (dB). Om ekvation 17 testas på partikelfördelningen i figur 22 erhålls kvoten 
40 (8/0,2), vilket innebär att materialet inte uppfyller kriteriet. 
 
Det visade sig svårt att, för ett kornigt material med given partikelstorlek, kunna 
beskriva hur ett optimalt filter skall vara uppbyggt, se Schuler et al (1993). Det visade 
sig vara lämpligt att välja: 
 

• För basmaterialet väljs den partikelstorlek där cirka 85 % av anrikningssandens 
partiklar är mindre. Anledningen är att om dessa partiklar blir stoppade, blir 
även de mindre partiklarna stoppade till följd av självfiltrering 

• För filtermaterialet gäller det omvända. Där väljs den partikelstorlek där cirka 
85 % av partiklarna är större. Anledningen är att det då är porerna kring de 
mindre partiklarna som är dimensionerande för filterfunktionen. 

 
Flera filterkriteria utvecklades efter empiriska försök. De först utvecklade hade ett 
mycket begränsat användningsområde, då varken flödeshastigheter, vattentryck eller 
påverkan från randeffekter vid försöksuppställningen var kända. Inte heller fanns det 
någon gemensam definition för när ett filter fungerade tillfredsställande eller när 
partikelvandringen ut ur filtret betraktades som ett filterhaveri.  
 
Terzhagi och Peck (1948) postulerade ett känt filterkriteria, se ekvation 18: 
 

4
d
d

B
85

F
15 ≤  Ekvation 18 

 
Även detta filterkriteria testas på det material som redovisas i figur 22. I detta fall blev 
kvoten 13,3 (4/0,3). Inte heller här uppfylls filterkriteria. 
 
Filterkriteriet utvecklades ytterligare, se ekvation 19. Modellen fungerar bäst på 
finkornigt material, enligt Schuler et al (1993). 
 

⎟⎟
⎠

⎞
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B
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F
15

d
d

5,05,5
d
d

 Ekvation 19 

 
I tabell 5 redovisas de olika filterkriterier som utvecklats för kraftverksdammar i 
Sverige, se Fagervall et al. (1988). Dessa kriterier används bland annat av Vattenfall 
då vattenkraftsdammar byggs i Sverige. 
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Tabell 5 Filterkriterier 
Basmaterial <30 % finjordsandel Basmaterial med finjordshalt 30 – 80 % 
4<(dF)15/(dB)15<40* 4<(dF)15/(dB)15 
(dF)15/(dB)85<4** (dF)15< 0,7 mm 
(dF)50/(dB)50<25 (dF)50/d50<25 
(dF)max<60 mm (dF)max<60 mm 
* detta krav avgörande för månggraderat basmaterial 
** detta krav avgörande för ensgraderat basmaterial 
Finjordshalt = halt av material <0,06 mm, räknad på material < 20 mm 

 
Ett granulärt filtermaterial skall vara stabilt och om läckage uppstår, skall själv täta 
läckan genom inre erosion. Om maximalt 5 % av materialet försvunnit anses 
materialets kornskelett fortfarande stabilt, se ICOLD (1994). Ett flertal olika 
kompletterande filterkriterier har utvecklats för att säkerställa filtrets stabilitet, se 
ekvation 20.  
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55  < 5 Ekvation 20 

 
För att filtret skall vara stabilt skall alla ovanstående krav var för sig vara uppfyllda. 
 
Även graderingstalet kan användas för att konstatera om ett filter är stabilt, se ICOLD 
(1994): 
 
Om Cu < 10  Jorden är som regel autostabil 
Om 10 < Cu <20 Jorden är autostabil under förutsättning att materialets 

partikelfördelningskurva inte visar på några stora 
förändringar 

Om 20 < Cu < 75 Jorden är autostabil under förutsättning att materialets 
partikelfördelningskurva är mjukt rundad, inte visar på några 
stora förändringar eller innehåller några horisontella partier.  

 
Ett filters tjocklek bestäms efter teoretiska beräkningar och praktiska överväganden. 
Den teoretiska filtertjockleken kan beräknas med ekvation 21, enligt ICOLD (1994): 
 
tmin > 330 d5  Ekvation 21 

 
Det teoretiska värdet kompletteras med den tjocklek varmed filtret praktiskt kan 
anläggas. Görs detta manuellt bör filtrets tjocklek vara minst 150 – 200 mm om lagret 
är horisontellt och minst 300 mm ifall lagret lutar eller är horisontellt. Vid maskinell 
utläggning av materialet bör lagret vara 200 – 300 mm för horisontella skikt medan 
lutande och horisontella skikt minst bör vara minst 1,5 m. Om filterlagret skall 
kompakteras kan det vara nödvändigt att ytterligare öka filtrets tjocklek, se ICOLD 
(1994). 
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Det finns även andra krav på material som skall fungera som filter. Partiklarna måste 
vara motståndskraftiga mot kemikalier som används i malmförädlingen. En mängd 
geokemiska faktorer kan påverka filtermaterialet i form av vittring, löslighet, 
oxidation, flockning till följd av utfällningar och katjonsbyte. Påverkan på 
filtermaterialet kan både öka eller minska den hydrauliska konduktiviteten i materialet.  
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6 DISKUSSION 

6.1 Deponeringsmetoder  
I avsnitt 3.2 redovisas några vanliga deponeringsmetoder för anrikningssand. De olika 
metoderna kan delas in i metoder som deponerar anrikningssand under dränerade 
respektive odränerade förhållanden.  
 
De odränerade metoderna har följande fördelar: 
 

• Anrikningssanden deponeras i nära nog syrefria förhållanden. Detta är viktigt 
när kemiskt aktiva typer av anrikningssand skall deponeras. Anrikningssand 
som innehåller sulfidmineraler är ett exempel där reaktion med syre kan orsaka 
allvarliga miljöproblem, se bland annat Holmström (2000). Om sådan 
anrikningssand tillåts reagera med syre i en deponi, sjunker pH-värdet och 
mängden lösta metallhalter ökar i genomströmmande vattenflöden. 
Omfattningen är omvänt proportionell mot storleken på anrikningssandens 
partiklar, se bland annat Vick (1983). Kombinationen av lågt pH-värde och 
halter av lösta metaller påverkar växters och djurs livsbetingelser 

• Damningsproblem från deponerierna minskar 
• Vintertid är troligen avkylningen av det inpumpade vattnet inte så stor då de 

uppdämda vattenmassorna täcks av ett skyddande täcke av is och snö. 
 
De odränerade metoderna har följande nackdelar: 
 

• Kravet på att dammkropparna skall vara vattentäta gör att dessa blir mer 
komplicerade och dyra att bygga, underhålla och efterbehandla 

• Risken för haverier ökar vartefter dammkropparna höjs. Vattentrycket och 
därmed den hydrauliska belastningen ökar på dammkropparna 

• Ökad risk för haverier orsakade av jordbävningar och häftiga regn 
• Vid haverier uppstår allvarliga miljörelaterad och materiella skador. Skadorna 

drabbar stora områden, se Wise-Uranium (2005). 
 
För dränerade deponeringsmetoder finns även för- och nackdelar. I regel har de 
dränerade deponeringsmetoderna fördelar där de odränerade uppvisar nackdelar. Dr 
utöver har de dränerade deponeringsmetoderna följande fördelar: 
 

• Den ökade stabiliteten gör det möjligt att anpassa deponierna till omgivningen 
• Deponering kan ske på höjden och deponeringen kan göras på en mindre yta.  

 
Nackdelen med dränerade deponeringsmetoder är att dessa inte passar för alla typer av 
anrikningssand, eftersom deponeringen möjliggör tillgång på syre. 
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6.2 Deponeringsegenskaper 
I en deponi bestående av anrikningssand förekommer skillnader i hydraulisk 
konduktivitet beroende på riktning, se Vick (1983). Den hydrauliska konduktiviteten 
är 20 - 100 gånger högre i horisontell riktning jämfört med i vertikal riktning, se figur 
23. 
 

Deponerad anrikningssand

Figur 23 Vattnet dräneras i pilarnas riktning i det deponerade materialet 

 
Detta borde betyda att största delen av nederbörden kommer att rinna ovanpå det 
deponerade materialets överyta. Den nederbörd som, trots det, tränger genom ytan 
kommer att rinna parallellt med skikten istället för vertikalt skikten. Det betyder att 
nederbörden kan skapa porvattentryck och sänka skjuvhållfastheten i de ytligare 
skikten medan de djupare liggande förblir opåverkade och således stabila. 
 
Vattnets flödeshastighet påverkar skjuvkrafter som påverkar sedimenteringen, se 
avsnitt 4.2. Det innebär att hög flödeshastighet ger en liten vinkel på det deponerade 
materialets överyta. Sker däremot sedimentationen i stillastående vatten kommer 
materialets friktionsvinkel att bestämma vinkeln på det deponerade materialets 
överyta. Friktionsvinkeln hos anrikningssand är under dränerade förhållanden och 
varierade spänningsförhållanden mellan 30 - 37°, enligt Vick (1983). Det betyder att 
vinkeln på det deponerade materialets överyta kan variera mellan en nära nog 
horisontell yta till materialets friktionsvinkel, beroende på strömningsförhållanden. 
 
Partikelsegregationen påverkas bland annat av flödeshastigheten i den inpumpade 
slurryn, se avsnitt 4.3. Detta betyder att anrikningssandens grovkornigaste partiklar 
sedimenterar närmast inloppsröret, medan finkornigare partiklar sedimenterar längre 
från inloppspunkten. En modell redovisas för hur bland annat partikelsegregationen 
kan beräknas. Metoden är utvecklad från en matematisk modell som beskriver 
materialtransport i ett vattendrag. För att denna modell skall kunna användas måste en 
mängd förenklingar göras och olika parametrar vara kända. Modellens giltighet 
bedöms av den anledningen som begränsad. I underavsnitt 4.3.1 redovisas analyser 
som LKAB gjorde på partikelstorleksfördelning av strandområdet i gruvdammen i 
Kiruna. Dessa visar på stora variationer beroende på avstånd från inloppspunkt, alltså 
att partikelsegregationen förekommit. Analyserna visar även på variationer i 
partikelstorlek med djupet i det deponerade området. Variationerna i data kan komma 
från det faktum att provtagningspunkterna på olika djup speglar deponins historia. 
Under pågående fyllning av gruvdammen kommer ständigt en ökande utbredning av 
strandområdet i deponin att ske. De prover som är tagna djupare, speglar en tid då 
strandområdet inte var så utbrett och proverna kan där vara tagna vid en tidpunkt då 
det på platsen sedimenterade partiklar under lugna vattenströmningsförhållanden. 
Grundare prover däremot visar på sedimentering som skett vid strömmande 
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förhållanden. Konsekvensen av dessa resultat visar kanske inte enbart den 
partikelsegregation som materialet genomgår vid deponering utan visar lika mycket 
den utveckling av utbredningen som deponin historiskt genomgått. 
 
Vintertid kommer en omfattande energiavgång att ske från slurryn när den pumpas ut 
på deponin. Hur omfattande den totala energiavgången är, står i relation till deponins 
storlek. Är deponin stor sker en omfattande energiavgång. Avkylningen per 
kvadratmeter blir mer omfattande då deponin inte kommer att täckas av snö eller is, se 
Incropera och DeWitt (1996). 

6.3 Sildammarnas filtreringsegenskaper 
När lämpligt material skall väljas till sildammar kan filterkriteria att användas. Att 
material som uppfyller filterkriteria passar är inte självklart. Att filtermaterialet klarar 
av att dränera det vattenflöde som rinner i det deponerade materialet, är förväntat. Det 
är därmed inte säkert att materialet dessutom klarar av att dränera det inpumpade 
vattnet.  
 
Enligt de filterkriterier som beskrivs i kapitel 5.4.2, påverkas ett filters funktion om 
basmaterialets kornstorlek förändras. Vid deponering i en deponi som dräneras av 
sildammar är det önskvärt att partikelsegregationen inte blir så omfattande. Detta ger 
liknande material överallt i den deponerade mängden och det blir inte enbart de finaste 
partiklarna som deponeras närmast dammkroppen.  
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7 SLUTSATS 
Följande slutsatser kan dras av ovan sammanställda litteratur.  
 

• Deponeringsmetoder för anrikningssand kan delas in i sådana som bygger på 
deponering av anrikningsanden under dränerade respektive odränerade 
förhållanden 

• De dränerade deponeringsmetoderna passar alla typer av anrikningssand som är 
kemiskt stabila i kontakt med luftens syre  

• Ju bättre sildammen filtrerar desto högre andel finkorniga partiklar kommer det 
deponerade materialet att bestå av 

• Det är en fördel om partikelsegregationen i det sedimenterade materialet i 
deponin inte är så omfattande Partikelsegregationen påverkar det deponerade 
materialet som skall filtreras, dess dränerings- och sättningsegenskaper. 
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