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Sammanfattning 
Inom ramen för det Mistra-finansierade forskningsprogrammet MiMi:s andra fas 2000 – 2003 
har en konceptuell studie av möjligheterna till mineralteknisk förbehandling av restprodukter 
från behandling av sulfidmalmer genomförts. Studien har utgått från hypotesen att enkla och 
kostnadseffektiva fysikaliska separationsmetoder kan möjliggöra en förändring av 
restproduktens sammansättning i sådan utsträckning att källtermen, innehållet av komponenter 
av betydelse för föroreningspotentialen, kan nedbringas till halter understigande kritiska nivåer. 

Med hänvisning till frågans principiella natur har inga praktiska försök genomförts, utan resultat 
har genererats genom användande av simuleringsverktyg utgående från redan tillgängliga data. 

Simuleringar visar att även om fysikaliska separationsmetoder kan användas för att skilja ut 
grova, sulfidrika produkter, så är kvarvarande sulfidinnehåll i allmänhet för högt för att 
metoderna skall vara praktiskt gångbara annat än i undantagsfall. 

I samband med separatdeponering av sulfidrikt avfall skulle en kombination av klassering i 
hydrocyklon och våtmekanik kunna användas om den behandlade godsströmmen har tillräckligt 
låg svavelhalt från början. För att bättre kunna avgöra om detta är en framkomlig väg behövs 
undersökningar av halvkornsfrekvenser och bekräftande cykloneringsförsök i pilotskala. 
Hydrocyklonen ger i sig själv en dålig avskiljning av sulfidmineral, därför vore det lämpligt att 
testa andra klasseringsutrustningar som arbetar mer med skillnad i densitet. Dessa är de 
hydrauliska klasserarna eller densitetsseparatorerna. Den typen av utrustningar har på senare tid 
kommit fram i enheter med kapaciteter på något hundratal ton/h. 

För ett av de studerade materialen, mellanprodukt från samflotation i Aitik, indikeras att 
innehållet av svavelkis i en betydande del av produkten skulle kunna nedbringas till nivåer där 
materialets syrabildningspotential, även enligt de mest konservativa karakteriseringsmetoder 
som används idag, kan klassificeras som ”icke syrabildande”. Detta förutsätter dock att ett extra 
processteg introduceras, en gravimetrisk upparbetning av mellanprodukten i Reichert-kon. 
Huruvida denna enhetsoperation kan ersättas genom modifieringar i befintlig 
flotationsutrustning har inte värderats i denna studie. 

För övriga studerade fall gäller att möjligheterna till källtermsbegränsning av 
vittringspotentialen genom nedbringande av svavelkishalten under kritiska nivåer förefaller att 
vara begränsad vid sulfidmalmsanrikning. 

Som avslutning på detta arbete har framtagits en beslutsmodell för selektiv hantering av 
restprodukter. Beslutsmodellen baseras på fyra steg av undersökningar och överväganden och 
mynnar ut i ett slutligt ställningstagande i enlighet med vedertagna hållbarhetsprinciper – en 
avvägning mellan miljöpåverkan, tekniska möjligheter och ekonomiska realiteter. 



 
 

 
 

ii

 



 
 

 
 

iii

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ........................................................................................................................... i 

1 Bakgrund ............................................................................................................................. 1 

2 Finkornig komplex sulfidmalm – Petiknäs....................................................................... 3 
2.1 Flödesschema ...................................................................................................................... 3 
2.2 Material och flöden ............................................................................................................... 4 
2.3 Resultat................................................................................................................................. 5 
2.4 Slutsatser – kretssimulering ................................................................................................. 6 
3 Sandstation i Kristineberg................................................................................................. 9 
3.1 Flödesschema ...................................................................................................................... 9 
3.2 Material och flöden ............................................................................................................. 10 
3.3 Resultat............................................................................................................................... 11 
3.4 Slutsatser – sandstation ..................................................................................................... 12 
4 Separation av sulfider från delströmmar i Aitik ............................................................ 13 
4.1 Malmbehandling ................................................................................................................. 13 
4.2 Mellanprodukt separationsflotation..................................................................................... 14 

4.2.1 Material och flöden..............................................................................................................14 
4.2.2 Resultat – mp separationsflotation ......................................................................................15 

4.3 Mellanprodukt samflotation................................................................................................. 17 
4.3.1 Material och flöden..............................................................................................................17 
4.3.2 Resultat – mp samflotation..................................................................................................17 

4.4 Slutsatser – separation av sulfider från delströmmar ......................................................... 18 
5 Beslutsmodell för selektiv hantering av restprodukter ................................................ 21 
5.1 Källterm............................................................................................................................... 21 
5.2 Operativa aspekter ............................................................................................................. 21 
5.3 Processundersökning ......................................................................................................... 21 
5.4 Utvärdering ......................................................................................................................... 23 
5.5 Ekonomi.............................................................................................................................. 23 
5.6 Beslut.................................................................................................................................. 23 
6 Diskussion......................................................................................................................... 25 

7 Erkännande ....................................................................................................................... 27 

8 Referenser ......................................................................................................................... 29 

Bilaga 1 – Detaljer till simulering för Petiknäs ....................................................................... 31 

Bilaga 2 – Kontroll av strömningsbild i hydrocykloner......................................................... 41 

Bilaga 3 – Sandstation i Kristinebrg........................................................................................ 63 

Bilaga 4 – Separation av sulfider från delströmmar i Aitik ................................................... 67 
 



 
 

 
 

iv

 

 



 

 1

1 Bakgrund 
Miljöproblem orsakade av gruvavfall har oftast historiska orsaker. Inte förrän under 1970-talet 
började selektiv hantering av restprodukter med utgångspunkt från deras potentiella 
miljöpåverkan tillämpas. Många exempel finns på vägar, dammar och andra markanläggningar 
där sulfidhaltigt gråberg använts, med ibland stora lokala problem på grund av metallbelastning 
och försurning. 

Det Mistra-finansierade forskningsprogrammet MiMi:s andra fas 2000 – 2003 arbetar utifrån en 
strategi för studium samt begränsning av miljöpåverkan från gruvavfall med funktionell och 
fysisk definition i avsnitten källterm, närzon samt fjärrzon, se figur 1. 

 

Figur 1. Principen för transport av mobiliserad metall från källterm till fjärrzon (MiMi, 
2002). 

Optimal hantering av restprodukter utifrån deras inneboende egenskaper innebär möjligheter till 
källtermsbegränsning. Källterm, enligt den definition som utarbetats av MiMi-programmet, 
innebär den inneboende föroreningspotentialen som funktion av de ingående 
mineralfraktionernas olika egenskaper. I detta sammanhang måste varje del av 
produktionskedjan beaktas och varje delström av processen värderas och eventuellt 
särbehandlas. Olika delströmmar i en malmbehandlingsprocess har per definition olika 
mineralinnehåll och kan därför uppvisa helt olika geokemiska egenskaper. Fundamentala 
exempel på detta är innehållet av svavelkis och kalcit i delströmmar av anrikningsprocesser för 
sulfidmalmer. 

I begreppet källtermsbegränsning ingår värdering av möjligheterna till förbehandling. 
Uppenbara alternativ är svavelkisutvinning och deponering av svavelkis skilt från övriga 
fraktioner, med utformning av deponierna med tanke på behovet av kvalificerat skydd mot 
svavelkisoxidation. Den oftast silikatdominerade svavelkisrenade produkten å andra sidan, 
behöver endast elementära skyddsåtgärder till reducerade kostnader, eller kan i gynnsammaste 
fall utgöra en avyttringsbar produkt. Alternativ för deponering i traditionella sandmagasin kan 
vara undervattensdeponering eller användning som återfyllnadsmaterial i gruvor. Ytterligare ett 
alternativ som studerats inom ramen för MiMi:s källtermsprojekt är utarmning av 
svavelinnehållet genom biooxidation till halter då föroreningspotentialen är förbrukad. 
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Gemensamt för alla alternativ är kraven på kostnadseffektivitet. Eftersom ingående material är 
en restprodukt utan kommersiellt värde måste tillkommande kostnad för komplettering av 
process och hantering täckas av minskade kostnader för deponering alternativt de 
marginalintäkter som kan uppstå vid avyttring av någon produkt. 

Föreliggande rapport behandlar studier av enkla metoder för gravimetrisk rening av 
anrikningssand från svavelkis. Rapporten utgör en sammanställning av ett antal simuleringar av 
möjligheterna att använda mineraltekniska metoder för att separera sulfider från övrigt innehåll i 
restprodukten. Simuleringarna är genomförda med programpaketet MODSIM ver 3.6 (King, 
2001). Valet av metoder har begränsats till klassering och våtmekanik, eftersom dessa är 
förhållandevis enkla att simulera. Teknikområdet är vidare förhållandevis enkelt att arbeta med i 
reell drift och använd utrustning har stor kapacitet per enhet. 

Som angivits i MiMi:s programplan för 2003 (MiMi, 2002) skall en beslutsmodell för material-
hantering utarbetas. MiMi-programmets tyngdpunkt har legat på passiva och aktiva avhjälpande 
åtgärder. Anslagna resurser för studier av möjligheterna till källtermsbegränsning har medgett 
endast en översiktlig studie av principer och möjliga handlingsvägar för mineralteknisk 
förbehandling av restprodukter. Genomförda teoretiska studier och modelleringar baserade på 
driftsdata skall ses mer som utkast till olika handlingsalternativ. I slutet av denna rapport 
återfinns en konceptuell beslutsmodell, avsedd att utgöra utgångspunkt för vidare arbete. 
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2 Finkornig komplex sulfidmalm – Petiknäs 
Petiknäsgruvan är en av de tre stora idag aktiva gruvorna i Bolidenområdet. Gruvan levererar 
malm via lastbil till anrikningsverket i Boliden, där innehållet av zinkblände, kopparkis samt 
blyglans utvinns genom flotation. Gruvan producerar årligen ca 400 kton malm med 
genomsnittliga halter 5 % Zn, 0.6 % Cu och 0.8 % Pb. Malmen är som de flesta malmer i 
området komplext sulfidisk. En skillnad i kornstorlek föreligger dock jämfört med övriga 
malmer då Petiknäsmalmen är betydligt mer finkornig och kräver nedmalning till d80 ca 45 µm 
för renmalning, jämfört med övriga malmer vilka mals till d80 i intervallet 60-110µm. 

Brytningsmetoden i gruvan är till övervägande del igensättningsbrytning, vilket innebär stegvis 
återfyllnad av brytningsrummen. För att minska behovet av externa material samt för att 
minimera behovet av deponiutrymme används restprodukten från anrikningsverket, anriknings-
sand. En nyckelparameter för fyllsanden är dess dräneringshastighet, vilken är en funktion av 
partikelstorlek och partikelstorleksfördelning. Dräneringshastigheten avgör hur lång cykeltid 
som erfordras för återfyllnad och dränering, innan produktionen kan återupptas i den aktuella 
positionen. Anrikningssand från flotationsprocesser generellt och sand utvunnen ur 
Petiknäsmalm i synnerhet är alltför fin och har för högt innehåll av finandel för att uppfylla 
kraven på dränering. Sanden måste därför förbehandlas för att avlägsna finandelen och detta 
sker normalt genom klassering i hydrocykloner. Vid Bolidens anrikningsverk sammanförs 
restprodukter – mellanprodukt från zinkflotation i två parallella flotationskretsar – till 
sandcyklonerna. Normalt anrikas malm från olika gruvor i de två sektionerna och malmtyperna 
växlar i kampanjer. Ingåendet till sandcyklonerna kommer därför ständigt att variera men 
kraven på kvalitet uppfylls genom cykloneringen. 

En arbetshypotes vid värderingen av möjligheterna till förbehandling i syfte att minska 
källtermen har varit att optimera sandcykloneringsprocessen och komplettera denna med en 
enkel gravimetrisk operation, Reichert-kon. Därmed skulle en större andel av 
svavelkisinnehållet fördelas till den tyngre och grövre fyllsanden och deponeras i gruvan. I 
optimala fall skulle då den resulterande lätta produkten ha så lågt svavelkisinnehåll att dess 
vittringsegenskaper skulle ha förändrats i sådan utsträckning att några kvalificerade 
skyddsåtgärder inte skulle erfordras. 

För att belysa denna frågeställning valdes att studera ett antal kända processfall, med 
sinsemellan varierande parametrar. För att belysa möjligheterna då finkorniga malmer hanteras 
valdes att studera mellanprodukt från CuPb-flotation av Petiknäsmalm, där 
partikelstorleksfördelningen är känd och med Zn-halten sänkt till en bedömd rimlig nivå för att 
motsvara en reell restprodukt. Modellmaterialet utgör ett typexempel på en finpartikulär och 
sulfidrik produkt. 

2.1 Flödesschema 

Flödesschemat (figur 2) är konstruerat med två parallella 500 mm hydrocykloner, där 
underloppet går vidare till en Reichert-kon i 4DS-utförande, se figur. Koncentratet från konen 
innehåller högre halt av sulfider och kallas i flödesschemat nedan för High-density product. 
Avfallet från konen kombineras med överlopp hydrocyklon till en Low-density product. 
Mellanprodukt från kon går i retur. Detaljerade uppgifter för simuleringen återfinns i bilaga 1. 
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Figur 2. Principiellt flödesschema för kombinerad partikelstorleks- och 
densitetsseparation. 

2.2 Material och flöden 

Modellmaterialet har varit en finpartikulär mellanprodukt från CuPb-flotation av Petiknäsmalm, 
med Zn-halten sänkt till en bedömd rimlig nivå för att motsvara ordinarie processutfall. De 
mineral som antas förekomma framgår av bilden nedan och de antas vidare vara helt frimalda. 

 
Figur 3. Sammanställningsbild över material och produktströmmar för simulering enligt 

figur 2. 

Största partikelstorleken är 500 µm med partikelstorleksfördelning enligt tabell 1. Matningen av 
fast material är satt till 100 ton/h med utspädningen 35 vikt-% fast. 
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Tabell 1. Partikelstorleksfördelning i mellanprodukt Zn-flotation – Petiknäs 

Fraktion (µm) Andel (vikt-%) Ack % fint 
> 88 4.5 95.5 

63 – 88 5.7 89.8 
45 – 63 10.2 79.6 
20 – 45 22.0 57.6 
10 – 20 29.1 28.5 

< 10 28.5  
 

Sulfiderna förekommer olika mycket i skilda partikelstorleksintervall, se tabell 2. 
Mineralsammansättningen är beräknad utifrån kemiska analyser. De teoretiska beräkningarna 
tyder på att små mängder magnetkis kan förekomma i avfallet, men magnetkis har inte 
observerats i hittillsvarande mineralogiska undersökningar. 

Tabell 2. Beräknade mineralhalter (%) i mellanprodukt Zn-flotation - Petiknäs 

Fraktion 
(µm) 

Kopparkis
CuFeS2 

Zinkblände 
(Zn,Fe)S 

Blyglans
PbS 

Svavelkis
FeS2 

Magnetkis
Fe1-xS 

Arsenikkis 
FeAsS 

Gråberg 

> 45 0.74 0.79 0.28 35.75 1.41 0.50 60.53 
20 – 45 0.24 0.70 0.23 57.60 1.67 0.68 38.88 
10 –20 0.21 0.43 0.36 46.01 1.92 0.86 50.21 
< 10 0.28 1.44 0.43 34.31 2.70 1.01 59.83 

 

2.3 Resultat 

I det simulerade flödesschemat matas en pulp med 100 ton/h fast material och 35 vikt-% fast in 
på en våtmekanisk krets. Hydrocyklonstegets uppgift är att producera en tjock pulp med grova 
partiklar för det egentliga separationssteget. Detta består av en Reichert-kon, som utnyttjar 
stratifiering i partikelströmmar för att skilja ut material efter densitet. Sulfidmineralen har alla 
hög densitet och bör därför kunna skiljas ut till en grov, tung produkt. På grund av det mycket 
finpartikulära materialet blir dock svavelanrikningen till underlopp från hydrocyklon och 
därmed svavelreduktionen till överloppet marginella, se figur 4. 

Om alla sulfidmineral vore fullständigt renmalda från gråberget verkar det våtmekaniska steget 
kunna avlägsna största andelen av sulfiderna, men den renade produkten i det steget utgör bara 
15 % av den ingående mängden. När denna sedan går ihop med överloppet från hydrocyklonen 
blir resultatet för hög svavelhalt i den kombinerade strömmen. Kretsen ger ingen väsentlig 
sänkning av S-halten till lågdensitetsprodukten beroende på att hydrocyklonen släpper för 
mycket svavel till finprodukten. Detta beror till stor del på att ingående material har liten 
partikelstorlek och de valda cyklonerna har inte så bra effektivitet i det aktuella 
storleksintervallet, se figur 5. Observera att simuleringen använder sig av en primitiv modell 
som inte förändrar vattenbalansen över konen. 
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Figur 4. Simulerat processutfall för behandling av avfall från finkornig komplex sulfidmalm. 
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Figur 5. Simulerade partikelstorleksfördelningar för behandling av avfall från finkorning 

komplex sulfidmalm. 

2.4 Slutsatser – kretssimulering 

Petiknäsmalmen är ett exempel på en mycket finkorning malmråvara, vilket gör att kraven på 
renmalning genererar en finpartikulär restprodukt. Förhållandena för gravimetrisk separation av 
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en sådan produkt är mycket ogynnsamma, och resultaten är som väntat att svavelhalten i den 
”avsvavlade” produkten är för hög för att svara mot kraven på buffringspotential. 

Det förefaller utifrån erhållna resultat vara möjligt att relativt enkelt avskilja ca 40 vikt-% av 
restprodukten till en högdensitetsprodukt innehållande ca 2/3 av svavelinnehållet. Svavelhalten i 
denna produkt blir 10 – 15 %, vilket liksom för råmalmen är långt över den gräns då materialet 
är självbuffrande. 

Vidare framgår att en mindre del av materialet, ca 15 %, möjligen kan utvinnas till en produkt 
med tämligen låg sulfidhalt, modelleringen indikerar 0.7 %S i mellanprodukten från 
Reichertkonen. Denna halt är sannolikt inte tillräckligt låg, med tanke på malmens låga innehåll 
av karbonater, för att ge självbuffring. Andelen avskiljt material är vidare så liten att någon 
egentlig hanteringsmässig vinst inte uppnåtts.  

Dock kan resultatet vara intressant med tanke på intern hantering av produkterna. Exempelvis 
innebär densitetsskillnaden mellan silikatfas och sulfidfas att man volymmässigt erhåller mer 
fyllmaterial per viktenhet med silikatdominerat material. Huruvida detta förhållande är något 
som kan utnyttjas i driften måste bedömas av produktionsansvariga. Lätta produkter från 
gravimetrisk anrikning innehåller alltid stora mängder vatten och befintliga avvattningssystem 
är normalt inte dimensionerade därefter. Det faktum att återstoden får högre svavelhalt saknar 
betydelse för dess hantering eftersom materialet är med god marginal syrabildande. 

I specifika fall med hög andel karbonater i malmen skulle en lätt produkt med hög 
buffringspotential kunna utvinnas och användas i något sammanhang med andra restprodukter, 
exempelvis för att buffra syrabildande gråberg. Detta är dock ett teoretiskt resonemang som inte 
studerats vid denna simulering eftersom malmen i fråga inte är av karbonattyp. 
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3 Sandstation i Kristineberg 
En mer genomsnittlig malm avseende kornstorlek och sammansättning är Kristinebergsmalmen. 
Kristinebergsgruvan har varit i drift sedan 1940, och malmen anrikades fram till 1991 i det egna 
anrikningsverket. Sedan 1991 transporteras malmen med lastbilar till anrikningsverket i Boliden 
för utvinning av metallsliger, och anrikningssand för återfyllnad transporteras som returfrakt på 
samma lastbilar. I gruvan bryts årligen ca 450 kton komplex sulfidmalm, med idag 
genomsnittliga halter 6 % Zn, 1 % Cu och 0.8 % Pb. Malmen nedmals till d80 ca 110 µm före 
flotation. 

Som underlag för bedömning av möjligheterna till källtermsbegränsning för en i sammanhanget 
medelkornig sulfidmalm finns data från en omfattande detaljprovtagning (Öyasäter & 
Holmgren, 1961) i sandcykloneringskretsen genomförd i det då i drift varande anrikningsverket. 
Anledningen till att en så pass gammal referens har valts är dels att det rör sig om ett material 
från Kristineberg, och dels att det var en omfattande och mycket noggrant genomförd 
undersökning med systematisk variation av försöksparamaterar. 

Sandcykloneringsstationen i Kristineberg producerade återfyllnadssand för framför allt 
Kristinebergsgruvans behov. På en av de primära sandcyklonerna gjorde en detaljprovtagning 
för ett antal olika driftfall. En del av dessa är simulerade i bilaga 2. Dessa tjänar som kalibrering 
av förutsättningarna för simuleringarna med avseende på den strömningsbild som kan antas 
finnas i cyklonerna. Resultatet visar att hydrocyklonerna körs under förhållanden som ger i 
huvudsak laminär strömningsbild. 

3.1 Flödesschema 

Sandstationen bestod av fyra primära hydrocykloner producerande en grovprodukt, vilken sedan 
klasserades om i två sekundära hydrocykloner, se figur 6. Grovt från det sekundära cyklonsteget 
utgjorde färdig återfyllnadssand medan överloppsprodukten leddes tillbaka för utspädning i det 
primära cyklonsteget. 
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Figur 6. Flödesschema för sandstationen i Kristinebergs anrikningsverk. Ström 8 och 9 är 

vattentillsatser. 

Det sekundära cyklonsteget antas ha körts vid ungefär samma fastgodsandel (25 vikt-%) som 
det primära steget. Ingående godsflöde är justerat så att belastningen per cyklon i primärsteget 
blir lika med vad som gäller i bilaga 2. 
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Cyklonstationen simuleras här för det fallet att strömningsbilden är laminär i båda cyklonstegen 
och att de körs med litet uttag av återfyllnadssand. Detaljerade data redovisas i bilaga 3. 

3.2 Material och flöden 

Ingående material till sandcykloneringen var restprodukten från den för Kristinebergsmalmen 
och Rävlidmalmen gemensamma svavelkisflotationen. Materialet höll 3.5 % S och hade 
densiteten 2.9 ton/m³. Eftersom restprodukten från Kristinebergsgruvan inte för någon 
magnetkis, och då den gamla sura svavelkisflotationen gav låga magnetkishalter om det var 
Rävlidenmalm som behandlades, har antagits att allt svavel fanns som svavelkis. Därmed blir 
materialsammansättningen mycket enkel, se nedan. 

 
Figur 7. Sammanställningsbild över material och produktströmmar för simulering enligt 

figur 6. 

Största partikelstorlek var 1 mm med partikelstorleksfördelning enligt tabell 3. Matningen av 
fast material till sandstationen var 16.6 ton/h med 40 vikt-% fast. I pumpsumparna före 
respektive cyklonsteg späddes sedan pulpen ytterligare. 

Tabell 3. Partikelstorleksfördelning i restprodukt från svavelflotation – Kristineberg 

Fraktion (µm) Andel (vikt-%) Ack % fint 
> 500 0.5 99.5 

350 – 500 2.8 96.7 
250 – 350 4.8 91.9 
177 – 250 7.1 84.8 
125 – 177 10.3 74.5 
88 – 125 10.9 63.6 
62 – 88 13.6 50.0 
44 – 62 7.1 42.9 

< 44 42.9  
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Omräkning till mineralhalter ger att materialet i genomsnitt över alla fraktioner höll 6.55 % 
FeS2 och 93.45 % silikater. Några fraktionsanalyser gjordes inte. 

3.3 Resultat 

Restprodukten från svavelkisflotationen leds till en pumpsump tillsammans med överloppet från 
det sekundära cykloneringssteget. I pumpsumpen tillsätts också extra utspädningsvatten för att 
få en pulp med ca 25 vikt-% fast in på den primära cyklonsteget, se figur 8. Den fina 
överloppsprodukten från det primära cyklonsteget, (Slimes), leds till sandmagasinet. 
Underloppsprodukten från det primära cyklonsteget går till pumpsumpen, där extra 
utspädningsvatten sätts till för att få rätt utspädning in på det sekundära steget. 

Det sekundära cykloneringssteget har till uppgift att ta bort det sista av finsvansen och 
producera en grov underloppsprodukt för återfyllnadsändamål (Back-fill). Överloppet leds 
tillbaka till det primära cyklonsteget för att hjälpa till med utspädningen i det steget. 

Utspädningsvattnet som sattes till pumpsumparna var avslammat överlopp från förtjockarna i 
anrikningsverket, dvs en intern recirkulation. Detta är normal praxis i svenska anrikningsverk 
för att få ner färskvattenförbrukningen och inte minst minska utsläppsvolymen. 

Av figur 8 framgår att halthöjningen mellan första och andra stegets underloppsprodukt är liten, 
dvs någon ytterligare uppkoncentrering av sufidmineral sker inte. 

Kurvorna över partikelstorleksfördelnignar i figur 9 visar att anpassningen till uppmätta data är 
hyfsad och man ser tydligt att omklasseringen tvättar bort det sista av finsvansen i 
återfyllnadssanden. 
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Figur 8. Simulerat processutfall från sandstationen i Kristineberg. 
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Figur 9. Simulerade partikelstorleksfördelningar (linjer) jämförda med observerade värden 

(markörer) från sandstationen i Kristineberg. 

3.4 Slutsatser – sandstation 

Sandstationen gjorde just det som den förväntades göra, producerade en återfyllnadssand med 
mycket litet innehåll av finmaterial. Enligt simuleringen utvanns 33 % av materialet till en 
återfyllnadssand innehållande 45 % av svavelinnehållet. Selektiviteten är på en nivå som kan 
förväntas i sammanhanget, materialets partikelstorlek och mineralogi sätter begränsningar för 
resultatet. Syftet med enhetsoperationen var att framställa ett dränerande material, inte att anrika 
svavelkis, och anläggningen var därför inte optimerad för detta ändamål. Resultatet kan 
möjligen förbättras men knappast till en nivå där svavelhalten uppfyller krav på självbuffring, 
åtminstone för någon betydande andel av godsmängden. På samma sätt som beskrevs i 2.4 
skulle dock begränsade flöden av material med relativt låga svavelhalter kunna uppkomma om 
kretsen kompletterades med ett gravimetriskt anrikningssteg. Något sådant alternativ har dock 
inte studerats inom ramen för denna studie. Vid den tidpunkt då driftprovtagningen 
genomfördes fanns inte heller något behov av sådan uppdelning, eftersom anläggningen låg i 
direkt anslutning till både gruva och sandmagasin och hanteringen av restprodukter och återfyll 
var mycket flexibel. 
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4 Separation av sulfider från delströmmar i Aitik 
I Aitikgruvan bryts årligen drygt 18 Mton låghaltig kopparkismalm i dagbrott. Malmen 
innehåller förutom ca 0.36 % Cu även sulfider i form av främst svavelkis, vilket resulterar i en 
svavelhalt i restprodukten i intervallet 0.7 – ca 2 % S. Aitikmalmen är relativt grovkornig, och 
kräver nedmalning till d80 ca 220 µm före flotation av kopparkisinnehållet. 

Ett omfattande utredningsarbete syftande till en heltäckande efterbehandlingsplan har bedrivits 
sedan tillstånd till produktionsökning meddelades 1989. Som ett resultat av detta arbete 
godkändes 1997 en metod för täckning av gråbergsupplagen med 1.3 m morän (Lindvall, et al., 
1997). Kvar att utreda är åtgärder för att förhindra sulfidvittring i sandmagasinet. Utredningarna 
har visat att den övervägande delen av sandmagasinet kommer att vara vattenmättad, 
medförande att vittring inte uppträder. Begränsade partier kommer dock att kvarstå omättade, 
framför allt längs uppströmsdammen. Även om dessa partier utgör endast några procent av den 
totala volymen är tonnaget ändå av den storleksordningen att risken för och konsekvenserna av 
vittringsförlopp måste hanteras. 

Såväl statiska som dynamiska metoder för karakterisering av anrikningssanden har studerats. 
Inom ramen för dessa studier har fleråriga vittringsförsök i fuktkammare genomförts. Resultaten 
från dessa studier kommer att redovisas i sitt sammanhang senast 2006, men preliminärt är 
slutsatsen att svavelkishalten i sanden behöver nedbringas till storleksordningen 0.5 % S innan 
fullständig säkerhet mot vittringsförlopp erhålls. Om denna nivå på svavelinnehållet uppnåddes 
skulle det vara helt säkerställt att inga speciella skyddsåtgärder mot sulfidvittring skulle 
erfordras, vilket skulle ha en avgörande betydelse för efterbehandling av det ca 1300 ha stora 
sandmagasinet. 

Anrikningsprocessen i Aitik innefattar tvåstegs anrikning av kopparkisen. I det andra 
anrikningssteget faller en stor del av svavelkisinnehållet i form av en sulfidrik produkt som 
sedan sammanblandas med restprodukten från det första anrikningssteget. Svavelhalten i den 
aktuella produkten är så hög, att produktion av svavelkis som råvara för svavelsyraframställning 
tidigare övervägdes.  

Arbetshypotesen var att i första skedet undersöka huruvida enbart en särhållning av de två 
mellanprodukterna från samflotation och kopparflotation vore tillräckligt för att erhålla önskad 
halt av svavelkis. Driftanalyserna visar att så inte är fallet, mellanprodukt från samflotation 
innehåller ca 0.7-0.9 % S. Nästa steg i undersökningen var att studera om en kombination av 
klassering och våtmekanik enligt det schema som studerades för Petiknäsmalm, avsnitt 2, vore 
en framkomlig väg. 

4.1 Malmbehandling 

Den primära malningen är grov och en första flotationsseparation sker i den s.k. samflotationen, 
där kopparkis och svavelkis floterar tillsammans. Samråkoncentratet mals sedan om vid förhöjt 
pH och i nästa flotationssteg utvinns den rena kopparkisen medan svavelkis går i mellan-
produkten. Denna tillsammans med mellanprodukten från samflotationen bildar restprodukten i 
Aitik. Figur 10 visar det principiella flödesschemat för behandling av Aitikmalm. 
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mp Samflot. mp Sepflot. 

Slutavfall 

Ing malm 

Cu-konc

 
Figur 10.  Principiellt flödesschema för anrikning av malm från Aitik. 

Produkterna enligt figur 10 är mycket olika till mängd och halt: 

• mp samflotation är ca 17.4 Mton/år med ca 0.9 % S, 
• mp separationsflotation är ca 0.4 Mton/år med ca 38 % S. 
 

4.2 Mellanprodukt separationsflotation 

4.2.1 Material och flöden 

Godsströmmen domineras av svavelkis och innehåller i övrigt små mängder kopparkis, resten är 
gråberg. Maximal partikelstorlek är 500 µm, partikelstorleksfördelningen ges i tabell 4. 
Beräkningarna görs för 100 ton/h med 35 vikt-% fast. Detaljerade uppgifter redovisas i bilaga 4. 

 
Figur 11. Sammanställningsbild över material och produktströmmar för simulering enligt 

figur 12. 
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Tabell 4. Partikelstorleksfördelning i mellanprodukt separationsflotation – Aitik. 

Fraktion (µm) Andel (vikt-%) Ack % fint 
> 350 0.10 99.90 

250 – 350 0.20 99.70 
180 – 250 1.01 98.69 
125 – 180 4.64 94.05 
90 – 125 10.6 83.45 
63 – 90 16.85 66.60 
45 – 63 15.84 50.76 
20 – 45 17.16 33.60 

< 20 33.60  
 

De beräknade mineralhalterna i olika fraktioner redovisas i tabell 5, beräknade utifrån kemiska 
analyser. 

Tabell 5. Beräknade mineralhalter (%) i mp separationsflotation - Aitik 

Fraktion 
(µm) 

Kopparkis
CuFeS2 

Svavelkis 
FeS2 

Gråberg 

> 90 0.95 62.86 36.19 
45 – 90 0.49 82.82 16.69 
20 – 45 0.49 81.89 17.62 

< 20 1.45 54.86 43.69 
 

4.2.2 Resultat – mp separationsflotation 

Antalet maskiner och deras storlek är de samma som användes vid simulering av Petiknäs, 
kapitel 2. Enda skillnaden är att i det här fallet körs Reichert-konen för att ta ut en maximal 
mängd tungprodukt, se figur 12. 

Cyklonsteget ger ingen bra utskiljning av svavelkis till den grova underloppsprodukten. Det 
beror på att den simulerade avskiljningsgränsen i hydrocyklonen ligger på ca 20 µm och att det i 
fraktionen därunder finns ca 55 % svavelkis, enligt tabell 5. 

Reichert-konen producerar en tung produkt som nästan bara innehåller svavelkis. Separationen 
ger ett konavfall med för hög halt, ca 3 % S, för att den produkten skall kunna anses ha 
självbuffrande egenskaper. Svavelreduktion till den lätta produkten blir enligt figur 12 
otillfredsställande. 

Skillnaderna i partikelstorleksfördelning enligt figur 13 är större än vid simuleringen av den fin-
partikulära Petiknäsmalmen i kapitel 2. Detta beror på att materialet är grövre. 
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Figur 12. Simulerat processutfall för behandling av mellanprodukt separationsflotation i 

Aitik. 
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Figur 13. Simulerade partikelstorleksfördelningar för behandling av mellanprodukt 

separationsflotation i Aitik. 
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4.3 Mellanprodukt samflotation 

4.3.1 Material och flöden 

Materialsammansättningen är densamma som för separationsflotationen, se tabell 7. Partikel-
storleksfördelningen är dock grövre med ett max på 1.4 mm, se tabell 6.  

Tabell 6. Partikelstorleksfördelning i mellanprodukt samflotation – Aitik 

Fraktion (µm) Andel (vikt-%) Ack % fint 
> 1 000 0.09 99.91 

710 – 1 000 0.46 99.45 
500 – 710 1.38 98.07 
350 – 500 3.48 94.59 
250 – 350 6.88 87.71 
180 – 250 10.74 76.97 
125 – 180 15.78 61.19 
90 – 125 13.76 47.43 
63 – 90 12.48 34.95 
45 – 63 8.34 26.61 
20 – 45 6.71 19.90 

< 20 19.90  

Tabell 7. Beräknade mineralhalter (%) i mp samflotation – Aitik 

Fraktion 
(µm) 

Kopparkis 
CuFeS2 

Svavelkis 
FeS2 

Gråberg 

> 250 0.38 2.19 97.43 
180 – 250 0.14 1.78 98.08 
125 – 180 0.08 1.45 98.47 
90 – 125 0.06 1.27 98.67 
45 – 90 0.04 1.47 98.49 
20 – 45 0.04 2.04 97.92 

< 20 0.06 1.83 98.11 
 

4.3.2 Resultat – mp samflotation 

Antalet maskiner och storlekar är desamma som i simuleringen för mellanprodukt 
separationsflotation. Skillnaderna är att nu körs Reichert-konen för att ta ut en liten mängd 
koncentrat och cyklonerna är mer strypta för att ge högre svavelhalt i underlopp, se figur 14. 

Eftersom ingåendet nu är grövre kommer mer att gå i underlopp på hydrocyklonerna. Den lägre 
svavelhalten gör att tungprodukten blir mindre i mängd och lägre i halt jämfört med tidigare. 

Enligt simuleringen går det nu att producera en lättprodukt med < 0.5 % S. Det beror dels på att 
ingående material är grovt (figur 15) med de högsta svavelkishalterna i fraktionerna över 200 
µm - medan cyklonerna skiljer på ca 60 µm - och dels på att Reichert-konen sänker svavelhalten 
till låga nivåer. 
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Figur 14. Simulerat processutfall för behandling av mellanprodukt samflotation i Aitik. 
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Figur 15. Simulerade partikelstorleksfördelningar för behandling av mellanprodukt 

samflotation i Aitik. 

4.4 Slutsatser – separation av sulfider från delströmmar 

I fallet Aitik visar simuleringarna att för en svavelkisrik produkt som mellanprodukt från 
separationsflotation ger en kombination av klassering och våtmekanik inte tillräckligt bra 
reningsresultat. Däremot indikerar simuleringarna att för en svavelkisfattig produkt är det 
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teoretiskt sett möjligt att skilja av 5 vikts-% som en högdensitetsprodukt med ca 60 % av 
svavelinnehållet. 

Det senare innebär att 95 % av materialet innehåller ca 40 % av totala svavelkisinnehållet och 
detta är ett positivt resultat, men det skall tas med stor försiktighet. I simuleringen är det inte 
tagit någon som helst hänsyn till förekomsten av halvkorn mellan svavelkis och gråberg, vilket 
kan väsentligt försämra resultatet. 

Modelleringen utgår från att befintlig flotationsanläggning kompletteras med ett gravimetristeg i 
form av Reichert-koner. Huruvida ett sådant steg kan ersättas av modifieringar av 
flotationskretsarna återstår att värdera. Sådana förändringar skulle vara betydligt enklare att 
introducera i praktiken, men är svårare att modellera. Resultaten indikerar dock en betydande 
potential i det fall 95 % av materialet kan utvinnas till en produkt med svavelhalt under 0.4 %, 
en nivå (Lindvall & Eriksson, 2003) som innebär en kvot mellan försurande och buffrande 
mineralkomponenter understigande 1.0, dvs det teoretiska innehållet av potentiellt försurande 
mineral understiger det teoretiska innehållet av buffrande komponenter. 

I tillämpad form skulle förfarandet kunna innebära att anrikningsprocessen genererar två 
separata strömmar av restprodukt, en med sulfidhalt understigande vad som befunnits vara 
gränsen för självbuffring, och en ström med huvuddelen av sulfidinnehållet. Den sulfidrenade 
strömmen hanteras lämpligtvis på samma sätt som idag, dvs pumpas till sandmagasinet för 
deponering och sedimentering samt används delvis som byggnadsmaterial för dammarna. Den 
sulfidrika produkten utgörs i princip av ett pyritkoncentrat. Tidigare försök att framställa pyrit i 
Aitik har resulterat i extremt rena koncentrat med svavelhalter väl överstigande 50 %. Om 
ändamålet är avsvavling av huvudflödet blir av naturliga skäl svavelhalten lägre, kanske på 
nivån 30 %. Mängdmässigt skulle sulfidprodukten teoretiskt utgöra 4-5 % eller maximalt 800-
900 kton/år, att jämföras med huvudflödets 18 Mton/år. 

Ett flertal alternativ finns för hantering av den sulfidrika produkten. Marknaden för svavelkis är 
idag obefintlig och försäljning är i dagsläget inte ett realistiskt alternativ. Deponering kan med 
fördel ske under vatten, antingen under grundvattenytan i sandmagasinet eller i 
klarningsmagasinet. Om deponering sker så att materialet hamnar ovan grundvattenytan måste 
täckning ske efter avslutad drift. I sin enklaste form pumpas sulfidprodukten i egen sandledning 
till en del av sandmagasinet, där sildammar anlagts för att kontrollera spridningen av materialet. 
Genom att anpassa deponiområdets yta till det volymmässiga förhållandet kan tillväxten i 
höjdled regleras till att stämma med övriga delar av sandmagasinet. På grund av 
densitetsskillnaden skulle maximalt några % av magasinets yta behöva användas. Som ett 
alternativ kan en separat damm anläggas, vilken utformas från början för ändamålet och 
lämpligen anläggs så att materialet efter avslutning är permanent vattentäckt. 
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5 Beslutsmodell för selektiv hantering av 
restprodukter 

En beslutsmodell baserad på kontroll av källtermen vid hantering av restprodukter bör utformas 
som ett stegvis förfarande. Inledningsvis analyseras källtermsegenskaperna, därefter bedöms 
operativa aspekter, vartefter studeras möjliga processtekniska lösningar. Därefter sker 
utvärdering av erhållna resultat innan ställning slutligen kan tas baserad på en avvägning mellan 
tekniska möjligheter, ekonomiska förutsättningar och miljömässiga aspekter. En 
sammanfattande bild över gången i beslutsmodellen redovisas i figur 16. 

5.1 Källterm 

Grundläggande för begreppet källterm är givetvis produktens mineralogi, dvs kvalitativa och 
kvantitativa uppgifter avseende mineralfraktioner samt materialets struktur och textur. 
Innehållet av sulfider är en nyckelparameter, av väl dokumenterade orsaker. Även andra 
reaktiva komponenter kan ha intresse. Materialets partikelfördelning samt fördelning av olika 
mineralfraktioner i partikelstorleksklasser kan ha avgörande betydelse. Samma material kan vid 
olika nedkrossning ha radikalt olika vittringsegenskaper, beroende på tendenser till 
självsönderfall med preferentiella brottzoner följande mineraliserade strukturer. Det är sålunda 
inte ovanligt att sulfidmaterial vid grovt styckefall uppvisar starkare tendenser till bildning av 
sura lakvatten än om samma material nedmals. Förklaringen ligger i att en mer finpartikulär 
produkt exponerar proportionellt mer buffrande partikelytor. I sammanhanget behöver därmed 
ett nytt begrepp introduceras, specifik reaktiv yta. 

5.2 Operativa aspekter 

Frågan om möjligheter till fysisk separering alternativt medvetet sammanförande av 
produktflöden är grundläggande. Stor påverkan kan åstadkommas alternativt undvikas om 
radikalt olika material hanteras på rätt sätt i produktionsflödet. Uppenbara exempel är sulfidrika 
produkter i anrikningsprocesser eller sulfidfritt gråberg som särhålls i samband med brytning 
och i gynnsammaste fall kan säljas. Möjligheter till omhändertagande som ofta utnyttjas kan 
vara användning som återfyll vid brytning, då materialet dessutom kommer till nytta som 
byggnadsmaterial. Ett mellanstadium är återfyllnad av dagbrott. Dammar för deponering i 
vatten har länge använts av gruvindustrin. På senare år har förfarandet utvecklats så att skydd 
mot oxidation genom vattenmättnad i högre grad än tidigare kan uppnås. Utnyttjande av 
naturliga vatten erbjuder förutom en överlägsen ekonomi den tekniskt och miljömässigt bästa 
lösningen men kan vara kontroversiellt ur andra parters synvinkel. 

5.3 Processundersökning 

För att kunna bedöma förutsättningarna för källtermsbegränsning krävs en processteknisk 
undersökning. Grundläggande frågor är materialets renkrossningsgrad samt därmed 
sammanhängande fördelning av komponenter i olika partikelstorleksklasser. I gynnsammaste 
fall kan uppdelning efter partikelstorlek vara en lösning. Andra separationsmetoder är de 
traditionella anrikningsmetoderna gravimetri, magnetseparering samt flotation. Frågeställningen 
är således om man genom komplettering av flytschemat med någon av dessa metoder kan 
erhålla separat deponerbara produkter. 
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Figur 16. Beslutsmodell för selektiv 
hantering av restprodukter.
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5.4 Utvärdering 

För bedömning av förutsättningarna krävs definierade kriteria för erhållna produkter. Sådana 
kriteria förutsätter i samma grad definierade karakteriseringsmetoder. Resultaten av under-
sökningarna bör ge klarhet i massfördelning vid givna kriteria, och därmed besked om 
åtgärderna är rimliga i relation till erhållna resultat. Erhållna produkter värderas i relation till 
möjliga alternativ för omhändertagande och därmed sammanhängande efterbehandlings-
åtgärder. Därefter bedöms kostnaderna i driftskedet, vid omhändertagande och efterbehandling 
samt görs lämpligen en nuvärdeskalkyl. 

5.5 Ekonomi 

De ekonomiska faktorerna handlar om drift, underhåll och investeringskostnad för dels den 
egentliga anrikningsprocessen, dels den löpande restprodukthanteringen samt kostnader för 
efterbehandling av deponin. På senare tid har ett nytt inslag i kostnadsbilden kommit fram, 
samhällets krav på ekonomisk säkerhet för efterbehandling. Det senare innebär att betydande 
summor måste tas ur verksamhetens balansräkning och utan avkastning under lång tid hållas i 
beredskap för framtida efterbehandlingskostnader. Beroende på hur praxis utformas, deponins 
utformning och behovet av efterbehandlingsåtgärder kan denna kostnadspost komma att bli den 
dominerande i kalkylen. Därför är det sannolikt att avvägningen mellan driftkostnader, 
investering och efterbehandlingskostnader i framtiden blir en annan, med högre prioritet för 
källtermsbegränsning och därmed lägre efterbehandlingskostnad och medföljande krav på 
ekonomisk säkerhet. 

5.6 Beslut 

Sista steget i beslutsmodellen utgörs av en sammanvägning av de tekniska förutsättningarna mot 
den förändring i miljöpåverkan som olika alternativ innebär. Tillsammans ska alternativen 
därefter, i enlighet med vedertagen syn på hållbar utveckling, värderas gentemot de ekonomiska 
konsekvenserna. 
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6 Diskussion 
Resultaten från genomförda simuleringar ger en komplex bild. Gravimetrisk klassering i 
hydrocyklon ger förvisso en uppdelning i grovt och fint, med en överrepresentation av tyngre 
mineral i grovfraktionen. Flödesbilden i sandcykloner med de dimensioner som används inom 
sulfidmalmsindustrin är i huvudsak laminär. Det innebär att koncentreringen av svavel till 
cykloners underloppsprodukter har teoretiska och praktiska begränsningar, separationsskärpan 
är generellt otillräcklig för att motivera extrakostnaderna för bearbetning samt selektiv hantering 
och anpassad – förenklad, efterbehandling, vilket var utgångspunkten. Vidarebearbetning med 
hjälp av renodlade gravimetriska anrikningsmetoder ger som väntat en förbättrad selektivitet, 
eftersom sådana metoder är utvecklade för separation utifrån densitet och inte partikelstorlek. 
Den vanliga sandcykloneringen kan tänkas ge till resultat att ca 50 % av svavelinnehållet går 
tillbaka till gruvan med återfyllnadssanden. Detta ger dock en för liten svavelreduktion i det 
som går ut till slutlig deponi för att det skall vara ett ur miljösynpunkt realistiskt alternativ. Med 
tanke på att restprodukten som går ut på sandmagasinen efter en cyklonering är finare än det 
ingående materialet så blir reduceringen av den aktiva (och ur miljösynpunkt mest intressanta) 
specifika ytan än mindre. 

Alternativet med cyklonering följt av våtmekanisk upparbetning av underloppsprodukten är 
något bättre, men svavelreduktionen är fortfarande inte tillräcklig. Även om det våtmekaniska 
steget ger en bra svavelreduktion, kommer cykloneringen att släppa ett slam med för högt 
svavelinnehåll. Undantaget är om den behandlade strömmen redan har låg svavelhalt. 

Generellt verkar det som att höga halter sulfider, dvs mer än några enstaka procent, och i 
synnerhet i samband med finkoriga malmer, är ett hinder för uppdelning i lätt och tung fraktion 
med tillräckligt låg halt av sulfider i den lätta fraktionen. Förklaringarna till detta finns i en 
kombination av statistiska och mineralogiska orsaker. Med högre halter vittringsbenäget 
material i den ”renade” produkten minskar skälen att särhålla de olika fraktionerna, eftersom 
även en lyckad separation då medför att en relativt liten del av materialströmmen kan särhållas 
för enklare efterbehandling.  

Det mest belysande fallet vore ett stort flöde med låga halter vittringsbenäget material, dock i 
halter över den gräns då materialet kan betraktas som inert. Sulfidinnehållet bör vidare låta sig 
avskiljas förhållandevis lätt och med högt utbyte till tungfraktionen. I en av simuleringarna, 
mellanprodukt från samflotation i Aitik, verkar dessa förhållanden vara uppfyllda. 
Förbehandling enligt skisserad modell indikeras kunna nedbringa tonnaget av icke-inert 
restprodukt till ca 5 % av det ursprungliga. Resultatet är tillräckligt positivt för att motivera 
fortsatta studier i det enskilda fallet. 

För att ta kunna ta reda på om simuleringarna ger ett realistiskt resultat behöver de kompletteras 
med undersökningar av: 

• verkliga cykloneringsegenskaper under kontrollerade förhållanden i pilotskala, 
• mineralogiska undersökningar av halvkornsfrekvenser i de intressantaste produkterna. 

 

Eftersom hydrocyklonen i sig själv ger en dålig avskiljning av sulfidmineral vore det lämpligt 
att testa andra klasseringsutrustningar som arbetar mer med skillnad i densitet. Dessa är de 
hydrauliska klasserarna eller densitetsseparatorerna. Den typen av utrustningar har på senare tid 
kommit fram i enheter med kapaciteter på något hundratal ton/h. De är till exempel i drift i 
LKAB:s anläggning för hematitutvinning i Malmberget.  
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I en generell betraktelse bör även andra anrikningsmetoder övervägas. Flotationsanrikning i en 
befintlig flotationsanläggning kan i optimala fall med begränsade insatser byggas ut till att 
omfatta utvinning av resthalter ur slutavfallet. För den händelse den vittringsbenägna 
mineralfraktionen representeras av magnetkis kan magnetseparation komma i fråga. Dessa 
metoder har driftkostnader av samma storleksordning som gravimetriska metoder. 

Studierna har fokuserats på sulfidvittringsproblematik, eftersom detta är den förhärskande 
frågeställningen runt gruvor och yttre miljöpåverkan. Andra fall kan tänkas bli aktuella, där 
hantering av restprodukten kan förenklas genom förbehandling. Sådana fall kan vara reduktion 
av blyinnehåll eller separation av lakbara komponenter ur restprodukter från gruvor, smältverk 
och annan metall- och mineralbaserad industri. Sådana studier har dock bedömts ligga utanför 
MiMi:s generella källtermsprojekt. 

De redovisade simuleringarna kommer in under beslutsmodellens avsnitt för process-
undersökning. Den här typen av simuleringar kan användas för att på ett tidigt stadium testa 
alternativa processidéer, men de måste alltid kompletteras med bekräftande pilotundersökningar 
eftersom det är svårt att prediktera inflytandet av halvkorn med de simuleringsmodeller som står 
till buds. 
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7 Erkännande 
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simuleringarna av Petiknäs- och Aitik-fallen. Professor Knut L. Sandvik, Norges Tekniska och 
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Bilaga 1 – Detaljer till simulering för Petiknäs 

Flödesschema 

1
2

3

4

1 2

3

4
5

6

7

8

Feed

Low-density product

High-density product

Laminar flow

 

Maskinparametrar 

Hydrocyklon 
Större hydrocykloner kan ha varierande strömningsförhållanden inuti cyklonen. Därför är 
beräkningarna utförda för två extremfall, laminär (exponent 0.5) resp turbulent (exponent 1.0) 
strömningsbild, se inringad siffra nedan. 
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Reichert-kon 
Konen i 4DS-utförande körs med normalt uttag av tung produkt. 

 

Laminär stömningsbild 

Low-density product 
Stream number:                 8 
  Job name: CycloneLaminarCone 
Solid flowrate:                 63.97  tonne/hr   
Water flowrate:                141.77 m^3/hr  
Slurry flowrate:                57.15 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.4498E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         31.09 % 
Percent solids by volume:       12.44 % 
Yield of solids:                63.97 % 
Recovery of mineral Chal        40.74 % 
Grade of mineral Chal            2.03 kg/t 
Recovery of mineral Spha        55.92 % 
Grade of mineral Spha            7.30 kg/t 
Recovery of mineral Gale        41.31 % 
Grade of mineral Gale            2.11 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        42.07 % 
Grade of mineral Pyri           29.53 % 
Recovery of mineral Pyrr        49.90 % 
Grade of mineral Pyrr            1.54 % 
Recovery of mineral Arse        43.88 % 
Grade of mineral Arse            5.41 kg/t 
Recovery of mineral Gang        84.61 % 
Grade of mineral Gang           67.26 % 
Recovery of S                   42.47 % 
Grade of S                      16.83  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.319E-04 m 
50% passing size:             0.141E-04 m 
20% passing size:             0.570E-05 m 
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High-density product 
Stream number:                 7 
  Job name: CycloneLaminarCone 
Solid flowrate:                 36.04  tonne/hr   
Water flowrate:                 43.92 m^3/hr  
Slurry flowrate:                22.21 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1458E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         45.07 % 
Percent solids by volume:       16.30 % 
Yield of solids:                36.03 % 
Recovery of mineral Chal        59.26 % 
Grade of mineral Chal            5.24 kg/t 
Recovery of mineral Spha        44.08 % 
Grade of mineral Spha            1.02 % 
Recovery of mineral Gale        58.70 % 
Grade of mineral Gale            5.32 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        57.93 % 
Grade of mineral Pyri           72.19 % 
Recovery of mineral Pyrr        50.10 % 
Grade of mineral Pyrr            2.74 % 
Recovery of mineral Arse        56.12 % 
Grade of mineral Arse            1.23 % 
Recovery of mineral Gang        15.39 % 
Grade of mineral Gang           21.72 % 
Recovery of S                   57.53 % 
Grade of S                      40.48  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.581E-04 m 
50% passing size:             0.286E-04 m 
20% passing size:             0.114E-04 m 
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Cyklon 
     Unit number   2           MODSIM model name CYCL 
       Job name: CycloneLaminarCone 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.500 meters 
 Vortex-spigot distance   1.895 meters 
 Inlet diameter           0.107 meters 
 Vortex finder diameter   0.100 meters 
 Spigot diameter          0.075 meters 
 Feed head                 7.50 meters 
 Cyclones in cluster      2 
 
 Flowrate through each cyclone  0.319E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.139 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.34 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone   94.3 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   1.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.663 
 Sharpness parameter lambda =   2.36 
 Sharpness index =  0.514 
 D50c for particle type  1 is  35.19     microns 
 D50c for particle type  2 is  36.49     microns 
 D50c for particle type  3 is  23.98     microns 
 D50c for particle type  4 is  31.11     microns 
 D50c for particle type  5 is  32.96     microns 
 D50c for particle type  6 is  27.28     microns 
 D50c for particle type  7 is  51.03     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.374     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is     10.9 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.06 

Classification function for unit  2
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Kon 
     Unit number   4           MODSIM model name CONE 
       Job name: CycloneLaminarCone 
 
Parameters: 
  Specific stratification constant: 0.0020 
  There is/are  1 cone/s in parallel 
 
Cone configuration used is 4DSV with slot numbers  5 5 5 5 
    The middling stream includes 1 stage/s. 
 
Concentrate split  0.373 
Concentrate split  0.398 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving first SV cone is    0.39 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving first SV cone is    0.67 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving first SV cone is    1.37 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving first SV cone is   85.98 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving first SV cone is    2.61 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving first SV cone is    2.34 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving first SV cone is    6.64 % 
Concentrate split  0.432 
Concentrate split  0.431 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving second SV cone is    0.55 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving second SV cone is    1.05 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving second SV cone is    0.16 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving second SV cone is   77.23 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving second SV cone is    2.97 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving second SV cone is    0.98 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving second SV cone is   17.06 % 
Concentrate split  0.532 
Concentrate split  0.480 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving third SV cone is    0.64 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving third SV cone is    1.39 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving third SV cone is    0.01 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving third SV cone is   51.17 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving third SV cone is    2.64 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving third SV cone is    0.26 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving third SV cone is   43.89 % 
Concentrate split  0.708 
Concentrate split  0.536 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving fourth SV cone is    0.42 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving fourth SV cone is    1.07 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving fourth SV cone is    0.00 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving fourth SV cone is   16.05 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving fourth SV cone is    1.21 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving fourth SV cone is    0.02 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving fourth SV cone is   81.22 % 
 Grade of mineral  1 in combined lights is    0.08 % 
 Grade of mineral  2 in combined lights is    0.27 % 
 Grade of mineral  3 in combined lights is    0.00 % 
 Grade of mineral  4 in combined lights is    0.95 % 
 Grade of mineral  5 in combined lights is    0.14 % 
 Grade of mineral  6 in combined lights is    0.00 % 
 Grade of mineral  7 in combined lights is   98.57 % 
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Turbulent strömningsbild 

Flödesschema 

1
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High-density product

Turbulent flow
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Low-density product 
Stream number:                 8 
  Job name: CycloneTurbCone 
Solid flowrate:                 62.71  tonne/hr   
Water flowrate:                147.89 m^3/hr  
Slurry flowrate:                58.50 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.4680E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         29.78 % 
Percent solids by volume:       12.22 % 
Yield of solids:                62.71 % 
Recovery of mineral Chal        44.68 % 
Grade of mineral Chal            2.27 kg/t 
Recovery of mineral Spha        61.21 % 
Grade of mineral Spha            8.15 kg/t 
Recovery of mineral Gale        23.44 % 
Grade of mineral Gale            1.22 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        30.69 % 
Grade of mineral Pyri           21.98 % 
Recovery of mineral Pyrr        46.10 % 
Grade of mineral Pyrr            1.45 % 
Recovery of mineral Arse        28.87 % 
Grade of mineral Arse            3.63 kg/t 
Recovery of mineral Gang        92.54 % 
Grade of mineral Gang           75.04 % 
Recovery of S                   31.54 % 
Grade of S                      12.75  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.352E-04 m 
50% passing size:             0.133E-04 m 
20% passing size:             0.527E-05 m 

High-density product 
Stream number:                 7 
  Job name: CycloneTurbCone 
Solid flowrate:                 37.30  tonne/hr   
Water flowrate:                 37.84 m^3/hr  
Slurry flowrate:                20.87 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1276E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         49.64 % 
Percent solids by volume:       17.65 % 
Yield of solids:                37.29 % 
Recovery of mineral Chal        55.32 % 
Grade of mineral Chal            4.73 kg/t 
Recovery of mineral Spha        38.80 % 
Grade of mineral Spha            8.69 kg/t 
Recovery of mineral Gale        76.56 % 
Grade of mineral Gale            6.70 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        69.31 % 
Grade of mineral Pyri           83.45 % 
Recovery of mineral Pyrr        53.90 % 
Grade of mineral Pyrr            2.85 % 
Recovery of mineral Arse        71.13 % 
Grade of mineral Arse            1.51 % 
Recovery of mineral Gang         7.46 % 
Grade of mineral Gang           10.17 % 
Recovery of S                   68.46 % 
Grade of S                      46.54  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.513E-04 m 
50% passing size:             0.269E-04 m 
20% passing size:             0.131E-04 m 
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Cyklon 
     Unit number   2           MODSIM model name CYCL 
       Job name: CycloneTurbCone 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.500 meters 
 Vortex-spigot distance   1.895 meters 
 Inlet diameter           0.107 meters 
 Vortex finder diameter   0.100 meters 
 Spigot diameter          0.075 meters 
 Feed head                 7.50 meters 
 Cyclones in cluster      2 
 
 Flowrate through each cyclone  0.318E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.139 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.34 
 Index for variation of d50 with density   1.00 
 Pressure drop across the hydrocyclone   93.4 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   1.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.663 
 Sharpness parameter lambda =   2.36 
 Sharpness index =  0.514 
 D50c for particle type  1 is  20.83     microns 
 D50c for particle type  2 is  22.39     microns 
 D50c for particle type  3 is  9.670     microns 
 D50c for particle type  4 is  16.28     microns 
 D50c for particle type  5 is  18.27     microns 
 D50c for particle type  6 is  12.51     microns 
 D50c for particle type  7 is  43.80     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.361     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is     10.6 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.06 

Classification function for unit  2
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Kon 
     Unit number   4           MODSIM model name CONE 
       Job name: CycloneTurbCone 
 
Parameters: 
  Specific stratification constant: 0.0020 
  There is/are  1 cone/s in parallel 
 
Cone configuration used is 4DSV with slot numbers  5 5 5 5 
    The middling stream includes 1 stage/s. 
 
Concentrate split  0.342 
Concentrate split  0.381 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving first SV cone is    0.33 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving first SV cone is    0.55 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving first SV cone is    1.66 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving first SV cone is   88.85 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving first SV cone is    2.47 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving first SV cone is    2.60 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving first SV cone is    3.54 % 
Concentrate split  0.386 
Concentrate split  0.408 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving second SV cone is    0.46 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving second SV cone is    0.82 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving second SV cone is    0.29 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving second SV cone is   86.66 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving second SV cone is    2.90 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving second SV cone is    1.34 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving second SV cone is    7.53 % 
Concentrate split  0.453 
Concentrate split  0.441 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving third SV cone is    0.63 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving third SV cone is    1.25 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving third SV cone is    0.03 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving third SV cone is   74.60 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving third SV cone is    3.20 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving third SV cone is    0.52 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving third SV cone is   19.76 % 
Concentrate split  0.568 
Concentrate split  0.495 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving fourth SV cone is    0.69 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving fourth SV cone is    1.57 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving fourth SV cone is    0.00 % 
 Grade of mineral  4 in heavies leaving fourth SV cone is   44.73 % 
 Grade of mineral  5 in heavies leaving fourth SV cone is    2.62 % 
 Grade of mineral  6 in heavies leaving fourth SV cone is    0.12 % 
 Grade of mineral  7 in heavies leaving fourth SV cone is   50.27 % 
 Grade of mineral  1 in combined lights is    0.21 % 
 Grade of mineral  2 in combined lights is    0.60 % 
 Grade of mineral  3 in combined lights is    0.00 % 
 Grade of mineral  4 in combined lights is    5.34 % 
 Grade of mineral  5 in combined lights is    0.50 % 
 Grade of mineral  6 in combined lights is    0.00 % 
 Grade of mineral  7 in combined lights is   93.34 % 
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Bilaga 2 – Kontroll av strömningsbild i 
hydrocykloner 
För att kontrollera om strömningsbilden i hydrocykloner bäst beskrivs med laminärt eller 
turbulent flöde kalibrerades en enkel cyklonkrets mot en detaljprovtagning av 
sandcykloneringsstationen i Kristinebergs anrikningsverk. Provtagningen, GF 58/1961 – 
Undersökning av avfallscyklon vid G2A av Ola Öyasäter och Hans Holmgren, gjordes för olika 
körsätt och på ett avfall från S-flotation av malm från Kristineberg och Rävliden. 

Material och flöden 

Ingående 
Ingåendet höll 3.5 % S och hade densitet 2.9 ton/m³. Eftersom restprodukten från Kristinebergs-
gruvan inte för någon magnetkis, och då den gamla sura svavelkisflotationen gav låga 
magnetkishalter om det var Rävlidenmalm som behandlades, har antagits att allt svavel förelåg 
som svavelkis. 

 

Största partikelstorlek var 1 mm och godsmatningen 16.6 ton/h med 40 vikt-% fast. 
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Övriga strömmar 

 

Maskinparametrar 

Primär hydrocyklon 
Den primära hydrocyklonen var en 300 mm enhet med data enligt nedan. Kalibreringsfaktorn 
för flödesuppdelningen är inlagd för att simuleringen skall ge korrekt godsuppdelning. Den kan 
tyckas stor, men det kan likaväl vara så att underloppsdiametern inte är korrekt uppmätt 
eftersom det satt en gummihylsventil där. 
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I beräkningsfallen med mellan- och stort uttag ändras underloppsdiametern spigot till 0.03 resp 
0.05 m. 

Resultat 

Laminär strömning – litet uttag 

Flödesschema 

1

2

1
2

3

4

5

Feed

Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.6

24.9

40.0

3.50

16.6

51.4

24.4

3.50

7.20

6.65

52.0

4.34

9.40

44.8

17.3

2.85

0.

26.5

0.
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Partikelstorleksfördelningar 
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

 

Uppmätta (punkter) och simulerade (kurvor) partikelstorleksfördelningar stämmer bra. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneM 
Solid flowrate:                  7.20  tonne/hr   
Water flowrate:                  6.65 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 3.85 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.2537E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         51.98 % 
Percent solids by volume:       27.15 % 
Yield of solids:                43.37 % 
Recovery of mineral Pyri        53.80 % 
Grade of mineral Pyri            8.12 % 
Recovery of mineral Gang        42.65 % 
Grade of mineral Gang           91.89 % 
Recovery of S                   53.80 % 
Grade of S                       4.34  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.242E-03 m 
50% passing size:             0.139E-03 m 
20% passing size:             0.682E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneM 
Solid flowrate:                  9.40  tonne/hr   
Water flowrate:                 44.78 m^3/hr  
Slurry flowrate:                15.05 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1335E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         17.35 % 
Percent solids by volume:        6.82 % 
Yield of solids:                56.63 % 
Recovery of mineral Pyri        46.20 % 
Grade of mineral Pyri            5.34 % 
Recovery of mineral Gang        57.35 % 
Grade of mineral Gang           94.65 % 
Recovery of S                   46.20 % 
Grade of S                       2.85  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.668E-04 m 
50% passing size:             0.237E-04 m 
20% passing size:             0.304E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.013 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.159E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.101 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  145.0 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split  90.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.191 
 Sharpness parameter lambda =   2.94 
 Sharpness index =  0.585 
 D50c for particle type  1 is  66.43     microns 
 D50c for particle type  2 is  102.0     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.129     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is      5.6 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  4.14 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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Turbulent strömning – litet uttag 

Flödesschema 

1

2

1
2

3

4

5

Feed

Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.6

24.9

40.0

3.50

16.6

51.4

24.4

3.50

7.19

0.489

93.6

5.05

9.41

50.9

15.6

2.31

0.

26.5

0.

 

Observera att fastgodsandelen i underlopp nu är orimligt hög. 
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Partikelstorleksfördelningar 
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

Sämre överensstämmelse för turbulent flödesbild. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneM 
Solid flowrate:                  7.19  tonne/hr   
Water flowrate:                  0.49 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 2.13 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.8196E-03 m^3/s 
Percent solids by mass:         93.64 % 
Percent solids by volume:       83.44 % 
Yield of solids:                43.33 % 
Recovery of mineral Pyri        62.61 % 
Grade of mineral Pyri            9.46 % 
Recovery of mineral Gang        41.98 % 
Grade of mineral Gang           90.53 % 
Recovery of S                   62.61 % 
Grade of S                       5.05  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.242E-03 m 
50% passing size:             0.142E-03 m 
20% passing size:             0.906E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneM 
Solid flowrate:                  9.41  tonne/hr   
Water flowrate:                 50.94 m^3/hr  
Slurry flowrate:                16.76 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1507E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         15.59 % 
Percent solids by volume:        6.08 % 
Yield of solids:                56.67 % 
Recovery of mineral Pyri        37.39 % 
Grade of mineral Pyri            4.32 % 
Recovery of mineral Gang        58.02 % 
Grade of mineral Gang           95.68 % 
Recovery of S                   37.39 % 
Grade of S                       2.31  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.537E-04 m 
50% passing size:             0.178E-04 m 
20% passing size:             0.228E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.013 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.159E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.101 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   1.00 
 Pressure drop across the hydrocyclone  145.0 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split  26.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.055 
 Sharpness parameter lambda =   3.48 
 Sharpness index =  0.637 
 D50c for particle type  1 is  33.99     microns 
 D50c for particle type  2 is  80.15     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.950E-02 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  4.14 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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Klasseringskurvan visar nu en mycket låg kortslutning till underlopp, men det beror på att 
fastgodsandelen i underlopp är orimligt hög. 

Laminär strömning – mellanuttag 

Flödeschema 

1

2

1
2

3

4

5

Feed

Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.2

24.3

40.0

3.50

16.2

48.3

25.1

3.50

8.80

2.94

75.0

4.01

7.40

45.4

14.0

2.89

0.

24.0

0.
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

 

När godsandelen till underlopp går över 50 % börjar simulerade och uppmätta fördelningar att 
skiljas åt. Detta är mest tydligt för överloppsprodukten. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneMM 
Solid flowrate:                  8.80  tonne/hr   
Water flowrate:                  2.94 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 3.26 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1660E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         74.99 % 
Percent solids by volume:       50.87 %<= Över flytbarhetsgränsen 
Yield of solids:                54.33 % 
Recovery of mineral Pyri        62.25 % 
Grade of mineral Pyri            7.51 % 
Recovery of mineral Gang        53.78 % 
Grade of mineral Gang           92.50 % 
Recovery of S                   62.25 % 
Grade of S                       4.01  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.229E-03 m 
50% passing size:             0.127E-03 m 
20% passing size:             0.733E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneMM 
Solid flowrate:                  7.40  tonne/hr   
Water flowrate:                 45.40 m^3/hr  
Slurry flowrate:                14.66 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1333E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         14.01 % 
Percent solids by volume:        5.38 % 
Yield of solids:                45.67 % 
Recovery of mineral Pyri        37.75 % 
Grade of mineral Pyri            5.41 % 
Recovery of mineral Gang        46.22 % 
Grade of mineral Gang           94.58 % 
Recovery of S                   37.75 % 
Grade of S                       2.89  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.357E-04 m 
50% passing size:             0.112E-04 m 
20% passing size:             0.147E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneMM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.031 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.150E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.104 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  122.0 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   3.40 
 
Volumetric flow split to underflow  0.125 
 Sharpness parameter lambda =   3.20 
 Sharpness index =  0.612 
 D50c for particle type  1 is  38.04     microns 
 D50c for particle type  2 is  58.41     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.607E-01 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  2.09 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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Turbulent strömning – mellanuttag 

Flödesschema 

1

2

1
2

3

4

5

Feed

Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.2

24.3

40.0

3.50

16.2

48.3

25.1

3.50

9.26

0.

100.0

4.27

6.94

48.3

12.5

2.47

0.

24.0

0.

 

Det går inte att kalibrera modellen för uppmätta flöden vid turbulent strömning. 
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

 

Sämre överensstämmelse för turbulent strömning. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneMM 
Solid flowrate:                  9.26  tonne/hr   
Water flowrate:                  0.00 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 2.57 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.8866E-03 m^3/s 
Percent solids by mass:        100.00 % 
Percent solids by volume:      100.00 % 
Yield of solids:                57.18 % 
Recovery of mineral Pyri        69.74 % 
Grade of mineral Pyri            7.99 % 
Recovery of mineral Gang        56.30 % 
Grade of mineral Gang           92.01 % 
Recovery of S                   69.74 % 
Grade of S                       4.27  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.223E-03 m 
50% passing size:             0.121E-03 m 
20% passing size:             0.704E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneMM 
Solid flowrate:                  6.94  tonne/hr   
Water flowrate:                 48.35 m^3/hr  
Slurry flowrate:                15.36 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1410E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         12.55 % 
Percent solids by volume:        4.78 % 
Yield of solids:                42.82 % 
Recovery of mineral Pyri        30.26 % 
Grade of mineral Pyri            4.63 % 
Recovery of mineral Gang        43.71 % 
Grade of mineral Gang           95.38 % 
Recovery of S                   30.26 % 
Grade of S                       2.47  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.264E-04 m 
50% passing size:             0.827E-05 m 
20% passing size:             0.130E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneMM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.031 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.150E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.104 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   1.00 
 Pressure drop across the hydrocyclone  122.0 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   1.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.037 
 Sharpness parameter lambda =   3.60 
 Sharpness index =  0.647 
 D50c for particle type  1 is  19.46     microns 
 D50c for particle type  2 is  45.89     microns 
 
The model has estimated that almost all water is 
excluded from the underflow. This indicates that the spigot 
diameter is too small for the solid load. You should specify 
more cyclones in the cluster or change the cyclone geometry. 
If you are simulating an existing plant, check your data and 
check output from other units in the plant which may be high. 
 
 Water recovery to underflow =   0.00     
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  2.09 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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Klasseringskurvan visar att kortslutningen till underlopp går mot noll, vilket är orealistiskt. 

Laminär strömning – stort uttag 

Flödesschema 

1

2

1
2

3

4

5

Feed

Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.5

24.8

40.0

3.50

16.5

48.0

25.6

3.50

10.8

4.01

73.0

3.80

5.66

44.0

11.4

2.93

0.

23.2

0.

 

Kalibreringsfaktorn för flödet är 0.85 vid laminär strömning 
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

 

Vid så här stora uttag till grovprodukt stämmer de simulerade partikelstorlekarna dåligt. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneMXL 
Solid flowrate:                 10.84  tonne/hr   
Water flowrate:                  4.01 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 4.12 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.2154E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         73.01 % 
Percent solids by volume:       48.34 % 
Yield of solids:                65.68 % 
Recovery of mineral Pyri        71.29 % 
Grade of mineral Pyri            7.11 % 
Recovery of mineral Gang        65.29 % 
Grade of mineral Gang           92.90 % 
Recovery of S                   71.29 % 
Grade of S                       3.80  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.218E-03 m 
50% passing size:             0.114E-03 m 
20% passing size:             0.644E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneMXL 
Solid flowrate:                  5.66  tonne/hr   
Water flowrate:                 43.96 m^3/hr  
Slurry flowrate:                13.78 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1276E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         11.41 % 
Percent solids by volume:        4.30 % 
Yield of solids:                34.32 % 
Recovery of mineral Pyri        28.71 % 
Grade of mineral Pyri            5.48 % 
Recovery of mineral Gang        34.71 % 
Grade of mineral Gang           94.52 % 
Recovery of S                   28.71 % 
Grade of S                       2.93  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.247E-04 m 
50% passing size:             0.773E-05 m 
20% passing size:             0.126E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneMXL 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.050 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.149E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.107 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  106.4 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   0.85 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.169 
 Sharpness parameter lambda =   3.04 
 Sharpness index =  0.596 
 D50c for particle type  1 is  27.27     microns 
 D50c for particle type  2 is  41.87     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.836E-01 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.41 
 ***WARNING!*** 
This cyclone may rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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På grund av ett lite för tjockt underlopp blir finsvansen av separationskurvan för låg. Den borde 
ha legat på nivån ca 0.22. 

Turbulent strömning – stort uttag 

Flödesschema 

1

2

1
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Slimes

Cycl U’flow

tonne/hr

m^3/hr

% Sol

% S

16.5

24.8

40.0

3.50

16.5
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3.50

11.0
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98.8

4.00

5.47
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0.
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När kalibreringsfaktorn för flödesuppdelningen är ≤0.4 ändras inte simuleringsresultatet längre, 
vilket innebär att den simulerade kretsen inte kan fås att överensstämma med verkligt resultat. 
Fastgodsandel i underloppet är orealistisk. 
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Partikelstorleksfördelningar 

G2AsandcycloneMXL
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1 Feed 3 Cyclone U’flow 4 Slimes

 

Dålig passning för partikelstorleksfördelningarna. 

Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandcycloneMXL 
Solid flowrate:                 11.03  tonne/hr   
Water flowrate:                  0.13 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 3.10 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1095E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         98.82 % 
Percent solids by volume:       96.66 % 
Yield of solids:                66.86 % 
Recovery of mineral Pyri        76.42 % 
Grade of mineral Pyri            7.49 % 
Recovery of mineral Gang        66.18 % 
Grade of mineral Gang           92.52 % 
Recovery of S                   76.42 % 
Grade of S                       4.00  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.216E-03 m 
50% passing size:             0.111E-03 m 
20% passing size:             0.633E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 4 
  Job name: G2AsandcycloneMXL 
Solid flowrate:                  5.47  tonne/hr   
Water flowrate:                 47.81 m^3/hr  
Slurry flowrate:                14.80 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1381E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         10.26 % 
Percent solids by volume:        3.85 % 
Yield of solids:                33.14 % 
Recovery of mineral Pyri        23.58 % 
Grade of mineral Pyri            4.66 % 
Recovery of mineral Gang        33.82 % 
Grade of mineral Gang           95.36 % 
Recovery of S                   23.58 % 
Grade of S                       2.49  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.187E-04 m 
50% passing size:             0.581E-05 m 
20% passing size:             0.112E-05 m 

Cyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandcycloneMXL 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.050 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      1 
 
 Flowrate through each cyclone  0.149E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.107 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   1.00 
 Pressure drop across the hydrocyclone  106.4 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   0.40 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.080 
 Sharpness parameter lambda =   3.40 
 Sharpness index =  0.629 
 D50c for particle type  1 is  13.95     microns 
 D50c for particle type  2 is  32.90     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.275E-02 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.41 
 ***WARNING!*** 
This cyclone may rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Classification function for unit  1
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Klasseringskurvan är orealistisk p g a för hög fastgodsandel i underlopp cyklon. 

Slutsatser – strömningsbild i hydrocykloner 

Den laminära strömningsbilden stämmer bäst med verkliga förhållanden, men även den 
divergerar om uttaget av grovprodukt blir stort. 
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Bilaga 3 – Sandstation i Kristinebrg 

Flödesschema 

1
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Feed

Slimes

Back-fill

4 x D300 mm 2 x D300 mm

 

Maskinparametrar 

Båda cyklonstegen är ur simuleringssynpunkt inställda på samma sätt och lika med vad som 
gällde i bilaga 2. Enda skillnaden är att i primärsteget finns fyra parallella hydrocykloner och i 
sekundärsteget två. 

Strömdata 

Primary Cyclone U’flow 
Stream number:                 3 
  Job name: G2AsandstationM 
Solid flowrate:                 28.35  tonne/hr   
Water flowrate:                 26.73 m^3/hr  
Slurry flowrate:                15.30 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1014E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         51.46 % 
Percent solids by volume:       26.77 % 
Yield of solids:                50.60 % 
Recovery of mineral Pyri        60.65 % 
Grade of mineral Pyri            7.85 % 
Recovery of mineral Gang        49.92 % 
Grade of mineral Gang           92.16 % 
Recovery of S                   60.65 % 
Grade of S                       4.19  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.224E-03 m 
50% passing size:             0.128E-03 m 
20% passing size:             0.674E-04 m 
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Slimes 
Stream number:                 7 
  Job name: G2AsandstationM 
Solid flowrate:                 37.98  tonne/hr   
Water flowrate:                178.78 m^3/hr  
Slurry flowrate:                60.21 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.5334E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         17.52 % 
Percent solids by volume:        6.90 % 
Yield of solids:                67.80 % 
Recovery of mineral Pyri        55.28 % 
Grade of mineral Pyri            5.34 % 
Recovery of mineral Gang        68.71 % 
Grade of mineral Gang           94.67 % 
Recovery of S                   55.28 % 
Grade of S                       2.85  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.717E-04 m 
50% passing size:             0.269E-04 m 
20% passing size:             0.346E-05 m 

Back-Fill 
Stream number:                 5 
  Job name: G2AsandstationM 
Solid flowrate:                 18.02  tonne/hr   
Water flowrate:                  8.97 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 7.50 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.4209E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         66.75 % 
Percent solids by volume:       40.77 % 
Yield of solids:                32.17 % 
Recovery of mineral Pyri        44.72 % 
Grade of mineral Pyri            9.10 % 
Recovery of mineral Gang        31.30 % 
Grade of mineral Gang           90.90 % 
Recovery of S                   44.72 % 
Grade of S                       4.86  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       20 
80% passing size:             0.276E-03 m 
50% passing size:             0.175E-03 m 
20% passing size:             0.115E-03 m 
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Maskinrapporter 

Primär hydrocyklon 
     Unit number   1           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandstationM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.013 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      4 
 
 Flowrate through each cyclone  0.159E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.101 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  144.7 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split  90.00 
 
Volumetric flow split to underflow  0.191 
 Sharpness parameter lambda =   2.94 
 Sharpness index =  0.585 
 D50c for particle type  1 is  66.48     microns 
 D50c for particle type  2 is  102.1     microns 
 
Water recovery to underflow =  0.130     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is      5.7 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  4.14 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Sekundär hydrocyklon 
     Unit number   3           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G2AsandstationM 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.300 meters 
 Vortex-spigot distance   0.900 meters 
 Inlet diameter           0.045 meters 
 Vortex finder diameter   0.095 meters 
 Spigot diameter          0.013 meters 
 Feed head                10.00 meters 
 Cyclones in cluster      2 
 
 Flowrate through each cyclone  0.132E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.103 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.18 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  103.8 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split  90.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.191 
 Sharpness parameter lambda =   3.02 
 Sharpness index =  0.594 
 D50c for particle type  1 is  73.39     microns 
 D50c for particle type  2 is  112.7     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.106     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is      3.9 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  4.14 
 ***WARNING!*** 
This cyclone will rope under these operating conditions 
according to the Concha criterion. 
The underflow diameter should be increased to alleviate this condition. 
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Bilaga 4 – Separation av sulfider från 
delströmmar i Aitik 

Flödesschema 
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Low-density product

High-density product

Laminar flow

 

mp separationsflotation 

Strömdata 

Low-density product 
Stream number:                 8 
  Job name: G5AmpSepCycloneCone 
Solid flowrate:                 40.43  tonne/hr   
Water flowrate:                134.93 m^3/hr  
Slurry flowrate:                48.71 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.4080E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         23.05 % 
Percent solids by volume:        8.14 % 
Yield of solids:                40.42 % 
Recovery of mineral Chal        47.64 % 
Grade of mineral Chal            1.00 % 
Recovery of mineral Pyri        24.37 % 
Grade of mineral Pyri           43.02 % 
Recovery of mineral Gang        81.46 % 
Grade of mineral Gang           55.97 % 
Recovery of S                   24.54 % 
Grade of S                      23.32  %  
Recovery of Cu                  47.64 % 
Grade of Cu                      0.35  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.434E-04 m 
50% passing size:             0.124E-04 m 
20% passing size:             0.202E-05 m 
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High-density product 
Stream number:                 7 
  Job name: G5AmpSepCycloneCone 
Solid flowrate:                 59.58  tonne/hr   
Water flowrate:                 50.80 m^3/hr  
Slurry flowrate:                30.66 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1767E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         53.98 % 
Percent solids by volume:       20.14 % 
Yield of solids:                59.58 % 
Recovery of mineral Chal        52.39 % 
Grade of mineral Chal            7.48 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        75.65 % 
Grade of mineral Pyri           90.62 % 
Recovery of mineral Gang        18.52 % 
Grade of mineral Gang            8.63 % 
Recovery of S                   75.47 % 
Grade of S                      48.65  %  
Recovery of Cu                  52.39 % 
Grade of Cu                      0.26  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.938E-04 m 
50% passing size:             0.606E-04 m 
20% passing size:             0.290E-04 m 
 
Maskinrapporter 

Kon 
     Unit number   4           MODSIM model name CONE 
       Job name: G5AmpSepCycloneCone 
 
Parameters: 
  Specific stratification constant: 0.0020 
  There is/are  1 cone/s in parallel 
 
Cone configuration used is 4DSV with slot numbers  1 1 1 5 
    The middling stream includes 1 stage/s. 
 
Concentrate split  0.318 
Concentrate split  0.673 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving first SV cone is    0.49 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving first SV cone is   97.32 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving first SV cone is    2.19 % 
Concentrate split  0.379 
Concentrate split  0.720 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving second SV cone is    0.70 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving second SV cone is   94.06 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving second SV cone is    5.24 % 
Concentrate split  0.498 
Concentrate split  0.795 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving third SV cone is    1.08 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving third SV cone is   79.68 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving third SV cone is   19.25 % 
Concentrate split  0.828 
Concentrate split  0.546 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving fourth SV cone is    1.21 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving fourth SV cone is   44.56 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving fourth SV cone is   54.24 % 
 Grade of mineral  1 in combined lights is    0.39 % 
 Grade of mineral  2 in combined lights is    5.40 % 
 Grade of mineral  3 in combined lights is   94.20 % 
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Cyklon 
     Unit number   2           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G5AmpSepCycloneCone 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.500 meters 
 Vortex-spigot distance   1.895 meters 
 Inlet diameter           0.107 meters 
 Vortex finder diameter   0.100 meters 
 Spigot diameter          0.075 meters 
 Feed head                 7.50 meters 
 Cyclones in cluster      2 
 
 Flowrate through each cyclone  0.309E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.125 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.34 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone   88.8 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   1.00 
 
Volumetric flow split to underflow  0.658 
 Sharpness parameter lambda =   2.38 
 Sharpness index =  0.517 
 D50c for particle type  1 is  32.61     microns 
 D50c for particle type  2 is  28.83     microns 
 D50c for particle type  3 is  47.29     microns 
 
Water recovery to underflow =  0.350     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is     10.5 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.06 

Classification function for unit  2
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mp samflotation 

Strömdata 

Low-density product 
Stream number:                 8 
  Job name: G5AmpSamCycloneCone 
Solid flowrate:                 94.97  tonne/hr   
Water flowrate:                183.31 m^3/hr  
Slurry flowrate:                77.30 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.6066E-01 m^3/s 
Percent solids by mass:         34.13 % 
Percent solids by volume:       16.05 % 
Yield of solids:                94.96 % 
Recovery of mineral Chal        55.59 % 
Grade of mineral Chal            0.53 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        40.38 % 
Grade of mineral Pyri            7.05 kg/t 
Recovery of mineral Gang        95.92 % 
Grade of mineral Gang           99.23 % 
Recovery of S                   40.91 % 
Grade of S                       0.40  %  
Recovery of Cu                  55.59 % 
Grade of Cu                      0.02  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.193E-03 m 
50% passing size:             0.928E-04 m 
20% passing size:             0.182E-04 m 

High-density product 
Stream number:                 7 
  Job name: G5AmpSamCycloneCone 
Solid flowrate:                  5.04  tonne/hr   
Water flowrate:                  2.40 m^3/hr  
Slurry flowrate:                 2.07 kg/s 
Slurry volumetric flowrate:  0.1138E-02 m^3/s 
Percent solids by mass:         67.71 % 
Percent solids by volume:       41.33 % 
Yield of solids:                 5.04 % 
Recovery of mineral Chal        44.39 % 
Grade of mineral Chal            7.99 kg/t 
Recovery of mineral Pyri        59.42 % 
Grade of mineral Pyri           19.55 % 
Recovery of mineral Gang         4.09 % 
Grade of mineral Gang           79.67 % 
Recovery of S                   58.90 % 
Grade of S                      10.72  %  
Recovery of Cu                  44.39 % 
Grade of Cu                      0.28  %  
 
Simulated size distribution 
Number of size classes:       25 
80% passing size:             0.249E-03 m 
50% passing size:             0.143E-03 m 
20% passing size:             0.814E-04 m 
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Maskinrapporter 

Kon 
     Unit number   4           MODSIM model name CONE 
       Job name: G5AmpSamCycloneCone 
 
Parameters: 
  Specific stratification constant: 0.0020 
  There is/are  1 cone/s in parallel 
 
Cone configuration used is 4DSV with slot numbers  8 8 8 8 
    The middling stream includes 3 stage/s. 
 
Concentrate split  0.316 
Concentrate split  0.174 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving first SV cone is    0.80 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving first SV cone is   19.55 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving first SV cone is   79.65 % 
Concentrate split  0.328 
Concentrate split  0.179 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving second SV cone is    0.65 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving second SV cone is   12.13 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving second SV cone is   87.22 % 
Concentrate split  0.340 
Concentrate split  0.181 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving third SV cone is    0.50 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving third SV cone is    6.93 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving third SV cone is   92.57 % 
Concentrate split  0.355 
Concentrate split  0.188 
 Grade of mineral  1 in heavies leaving fourth SV cone is    0.37 % 
 Grade of mineral  2 in heavies leaving fourth SV cone is    3.81 % 
 Grade of mineral  3 in heavies leaving fourth SV cone is   95.82 % 
 Grade of mineral  1 in combined lights is    0.06 % 
 Grade of mineral  2 in combined lights is    0.29 % 
 Grade of mineral  3 in combined lights is   99.66 % 
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Cyklon 
     Unit number   2           MODSIM model name CYCL 
       Job name: G5AmpSamCycloneCone 
 
 PARAMETERS: 
 Cyclone diameter         0.500 meters 
 Vortex-spigot distance   1.895 meters 
 Inlet diameter           0.107 meters 
 Vortex finder diameter   0.100 meters 
 Spigot diameter          0.065 meters 
 Feed head                 7.50 meters 
 Cyclones in cluster      2 
 
 Flowrate through each cyclone  0.325E-01 m**3 per sec. 
 Volumetric fraction of solids in the feed     0.178 
 Viscosity of slurry  0.0012 kg/ms 
 Specific gravity of slurry in separation zone   1.34 
 Index for variation of d50 with density   0.50 
 Pressure drop across the hydrocyclone  105.8 kPa 
 
Plitt's calibration parameters: 
                        For D50   1.00 
       For the sharpness factor   1.00 
             For the flow split   1.00 
 
 Volumetric flow split to underflow  0.408 
 Sharpness parameter lambda =   2.80 
 Sharpness index =  0.570 
 D50c for particle type  1 is  49.35     microns 
 D50c for particle type  2 is  43.63     microns 
 D50c for particle type  3 is  71.57     microns 
 
 Water recovery to underflow =  0.199     
 
 ***WARNING!*** 
 This cyclone will rope under these operating conditions 
 according to the Mular-Jull criterion. 
 The recommended underflow diameter from this correlation is      7.9 cm 
 
Ratio of air core to underflow diameter by Concha's formula is  1.19 
 

Classification function for unit  2
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Twenty years from today the mining industry in Sweden is still strong and flourishing, using 

technologies that are internationally competitive and environmentally acceptable. The 

environmental standards are set high, since most of the ore deposits and mining activities are 

situated in sparsely populated areas with a very sensitive nature of high ecological and 

recreational value. Applying economic methods for processing and reuse of waste products, the 

release of heavy metals from waste deposits is kept low, the impact on the environment is small 

and restricted to the close vicinity of the mining areas. Methods used for waste disposal and 

remediation are efficient, robust and reliable so that, when any remediation is completed, a 

deposit can be left without the need for supervision or maintenance.

The MiMi programme has made it possible to predict the extent of environmental impact and 

has provided tools and methods to control and design processes and waste treatment systems 

already from investigation of the mineralogical and chemical composition of the ore and the wall 

rocks, and the local hydrology and topography. Furthermore, it is possible to design 

cost-efficient treatment systems for existing deposits of mining waste. 

The vision of the MiMi-programme

Visit us at:

http://www.mimi.kiruna.se
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