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Sammanfattning 

LKAB arbetar med att komplettera de befintliga underjordsfyndigheterna i Kiruna och Malmberget 

med flera mindre dagbrottsfyndigheter. Detta arbete består av en lång kedja av aktiviteter från 

prospektering till att slutligen integrera de nya materialen i produktionsflödet. En viktig del i denna 

kedja är att undersöka och bedöma materialens mineraltekniska och metallurgiska egenskaper samt 

vilken effekt materialen har på process och produkt. Detta arbete kan bedrivas i olika skalor från 

mikrostudier via laboratorie- och pilotskala till försök i verk. Normalt är att det initialt finns mycket 

små mängder av ett visst material, kanske endast några enstaka kilogram från borrkärnor, som finns 

tillgängliga för analys. Det är därför viktig att det finns verktyg och metoder som, om möjligt, kan 

täcka in alla processområden i samtliga försökskalor. Detta för att så tidigt i arbetsflödet som möjligt 

kunna göra bedömningar av potentiella material och därmed öka effektiviteten i arbetsprocessen 

och fokusera på de mest intressanta materialen så tidigt som möjligt. 

I detta arbete presenteras en metodik för att bedöma och jämföra oxidationsegenskaperna hos olika 

material i mikro/laboratorieskala. Termogravimetrisk analys(TGA) har används för att analysera olika 

materials oxidationsegenskaper. Det finns också framtaget förslag på hur effekter av 

partikelstorleksfördelning hos materialet på oxidationsegenskaperna kan hanteras och bedömas. 

Slutligen finns ett förslag framtaget hur kurvorna för oxidationsförloppen kan presenteras som 

numeriska värden och då lättare kan presenteras, bedömas och ett större antal material kan också 

lättare jämföras samtidigt. 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

LKAB are in a process to complement the existing  underground mines in Kiruna and Malmberget 

with satellite open pit mines to increase the total amount of ore. This work consist of a long chain of 

activities from prospecting to integration of the new materials in the production. One important link 

is to examine and estimate the mineral processing and metallurgical properties of the materials and 

the effect they may have on the process and the product. This work can be carried out in different 

scales, from micro studies via laboratory and pilot studies up to plant scale tests. In general it is 

initially a very small amount of material, maybe some kilograms collected from drill cores, there for 

is it important to have tools and methods that cover all different process areas and experimental 

scales. This will give the possibility to do necessary classifications of the different materials early in 

the development chain and thereby increase the efficiency in the working process. 

In this work, a method to estimate and compare the oxidation properties of different magnetite 

materials in micro / laboratory scale is presented. Thermo gravimetric analyse has been used to 

analyse the materials. There is also a method presented that discuss a way to minimise the effect 

caused by particle size on the results. Finally has a method to numerical present the oxidation curves 

been developed. This method will make it easier and contribute to a more objective study and 

comparability of bigger amount of sample data. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
LKAB bildades 1890 och har sedan dess levererat järnmalmsprodukter till sina kunder, främst i 

Europa men också till Afrika, mellanöstern och Asien. Brytningen har varit fokuserad till de stora 

malmfyndigheterna i Malmberget och Kiruna men brytning har även pågått under en kortare period 

i Leväniemi dagbrott i Svappavaara. LKAB har i dag två av världens största och modernast 

underjordsgruvor för järnmalm och bryter ca 45 Mton råmalm per år som ger ca 26 Mton färdiga 

produkter varav 21 Mton pellets.  

Som ett led i att ytterligare öka produktvolymen pågår ett arbete inom LKAB med syfte att bredda 

malmbasen genom att öppna nya mindre satellitfyndigheter. Främst har det, så här långt, gällt tre 

fyndigheter kring Svappavaara. Gruvberget, Mertainen och återöppnade av Leväniemi. 

Nya fyndigheter kan komma att betyda en mer heterogen malmbas i framtiden jämfört med 

dagsläget. Det finns därför ett behov att bygga upp både mineralteknisk och metallurgisk kompetens 

och metodik för att på ett rationellt och systematiskt sätt kunna bedöma potentiella 

malmfyndigheter på ett tidigt stadium under fyndighetsutvecklingen. En liten men viktig pusselbit i 

denna metodik är att ha metoder för att bedöma malmers (relativa) reaktivitet i laboratorieskala för 

att tidigt i utvecklingsprocessen få en indikation kring oxidationsegenskaper som kan påverka 

process och produktegenskaper. 

1.2 Järnmalm 
Malm är ett ekonomiskt begrepp. En mineralisering med ett värdemineral som kan brytas på ett 

ekonomiskt tillfredsställande sätt definieras som ”malm”. Det innebär att vad som är malm varierar 

över tid beroende på teknisk utveckling, rationell och kostnadseffektiv processmetodik samt priser 

på världsmarknaden. 

Det finns flera olika järninnehållande mineral som har används för att framställa järn, de mest 

använda i dag är hematit(blodstensmalm) och magnetit(svartmalm). 

Hematit(Fe2O3) är en svagmagnetisk järnoxid med hexagonal kristallstruktur. 

Magnetit(FeO·Fe2O3) är också en järnoxid men som till skillnad från hematit är starkmagnetisk och 

med kubisk kristallstruktur. 

I LKAB´s gruvor bryts huvudsakligen magnetit. Dess magnetiska egenskaper utnyttjas vid separation 

mellan värdemineral och avfall(gångart) i processerna. Lågmagnetiska separationsteknik (LIMS) kan 

användas och ger mycket hög selektivitet, hög produktionskapacitet och en kostnadseffektiv process 

i sovring och anrikningsverk. 

En annan fördel vid produktion av pellets från magnetit erhålls i pelletverket under uppvärmningen 

och sintring. Magnetit är vid det syrepartialtryck som råder i luft instabilt men reaktionshastigheten 

är mycket låg under 400 ⁰C.  Vid temperaturer mellan 400 och 1100 ⁰C reagerar magnetiten kraftigt 

med syre och bildar hematit. Vid ännu högre temperatur avstannar oxidationen och kring 1300 ⁰C är 

magnetit den stabila fasen och hematit börjar att omvandlas tillbaka till magnetit.[2,5,8] 
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Figur 1 (Fasdiagram för Fe-O) 

Oxidationen av magnetit vid de temperaturer som råder vid pelletisering (400-1300 ⁰C) är mycket 

exoterm och har en hög reaktionshastighet. 

4 FeO·Fe2O3 + O2   6 Fe2O3   ΔH= -119 KJ/mol magnetit   

Detta ger ett signifikant positivt bidrag till den övergripande energibalansen. Av det totala 

energibehovet exklusive el i pelletiseringsprocessen, ca 220 KWh/ton, bidrar magnetitoxidationen 

med ca 140 KWh/ton. 

1.3 Järnmalmspellets 
Masugnen behöver en viss partikelstorlek på det järnhaltiga material som den chargeras med. 

Historiskt har malmen brutits och krossas och stycken med för låg järnhalt har separerats bort. 

Kvaliteten och egenskaperna hos slutprodukten, styckemalm, var helt beroende av den 

mineralogiska sammansättningen i fyndigheten. För att kunna få bort oönskade mineralen var man 

tvungen att krossa och mala  malmen ytterligare så att mineralkornen kunde friläggas och sedan 

separera bort oönskade korn. Det järnmalmskoncentrat som då erhölls var för finkornigt för att 

kunna användas direkt i masugnen, det måste agglomereras till större partiklar och dessa partiklar 

måste i sin tur uppvisa önskvärda egenskaper både vid produktion, transport och slutligen i 

masugnen. Det finns två grundtekniker i dag, dels ”sugsintring”, där grovkorning slig blandas med 

tillsatsmedel plus fast bränsle och blandningen värms upp till ca 1350 ⁰C. Den ihopsintrade 

slutprodukten krossas till stycken i rätt storlek som kan användas i masugnen. Den andra tekniken, 

”pelletisering”, utgår från mer finmald slig än sugsinterprocessen. Sligen, tillsatsmedel, vatten och 

bindemedel rullas till ”råkulor” som sedan värms upp i en pelletsugn. Tekniken för det senare 

beskrivs mer utförligt nedan under ”Förädlingsprocessen i LKAB”. 
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Pellets har en lång historia inom LKAB, 1955 byggdes det första pelletverket i Malmberget och i dag 

har LKAB sammanlagt sex stycken verk i Malmberget, Svappavaara och Kiruna. [2,3,4,5] 

 
Figur 2 (Järnmalmspellets) 

1.4 Förädlingsprocessen i LKAB 
Processflödet kan grovt delas in i fyra delar, initialt ”underjordsprocessen” där den fasta malmen 

bryts, grovkrossas och transporteras från brytningsområdena ca 1200 m under marknivå och upp till 

förädlingsverken ovan jord. Processtegen ovan jord består av sovringsprocessen, 

anrikningsprocessen och pelletiseringsprocessen. 

 

Figur 3 (Schematiskt bild över flödet från underjordsbrytning via förädlingsverken till leverans) 

Sovringsprocessen och anrikningsprocessen består av ett antal delsteg, enhetsoperationer, kopplade 

i serie som syftar till att minska partikelstorleken från ca 200 mm till 0.050 mm och separera bort 

icke önskvärda mineralkorn så att järnhalten ökar från 50 wt-% till 70 wt-%. Den huvudsakliga 

skillnaden mellan sovring och anrikning ligger i att godset är grövre och torrt i sovringsprocessen och 

mer finmalt och hanteras som en vattenbaserad slurry i anrikningsprocessen, där all godstransport 
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sker genom att slurryn pumpas mellan processtegen. Reduktionen av partikelstorlek sker med olika 

typer av krossar och kvarnar. Mellan varje kross/malsteg finns ett separationssteg. Eftersom det 

huvudsakliga värdemineralet hos LKAB är magnetit, som är starkt magnetiskt, används 

magnetseparatorer både i sovring och anrikningsprocessen. En magnetseparator består av en 

roterande trumma som i vissa zoner har magneter placerade. Magneten håller fast magnetiska 

partiklar medan omagnetiska kastas ut från trumman på grund av trummans rotation och ett 

koncentrat samt ett avfall erhålls. 

 

Figur 4 (Exempel på anrikningsprocess  i Malmberget) 

I anrikningsverket mals också tillsatsmedel som blandas med den malda järnmalmen, sligen, för att 

nå önskade produktegenskaper, både kemiskt, mekaniskt och metallurgiskt. Vilka tillsatsmedel och 

hur mycket av varje sort som tillsätts beror på vilken produkt som ska tillverkas. De mineral som 

LKAB använder i dag som tillsatsmedel är dolomit, kvartsit, kalksten och olivin.[8] 

Blandningen av slig och tillsatsmedel pumpas till pelletsverket där nästa steg i processkedjan 

fortsätter. 

Pelletsverket delas traditionellt in i en kall och en varm del. Den kalla delen omfattar avvattning, 

bindemedelstillsats, blandning och kulrullning. Slurryn avvattnas vanligen med stora vacuumfilter till 

en fukthalt på 8-9 % och blandas sedan med bindemedel, vanligen mineralet bentonit. Sligen matas 

in i stora rulltrummor där den formas till runda kulor med en diameter mellan 9-16 mm.  
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Figur 5 (Exempel på pelletiseringsprocess, MK3 i Malmberget) 

 

Den varma delen består endast av sintermaskinen, denna är dock indelad i ett antal zoner med olika 

funktioner. De tre huvudfunktionerna är torkning, värmning och kylning. De fuktiga råkulorna som 

lastas in i ugnen har en fukthalt på mellan 8-9 % denna fukt måste torkas bort vid låg temperatur, ca 

200-400 ⁰C, innan temperaturen kan ökas ytterligare och slutligen komma upp till den maximala 

temperaturen på ca 1300 ⁰C. Slutligen kyls kulorna ner under 100 ⁰C och produkten är färdig för 

transport och leverans. Under värmebehandlingen sker ett antal olika metallurgiska reaktioner, 

magnetit oxiderar till hematit, karbonathaltiga mineral som kalksten (CaCO3)  kalcineras och bränd 

kalk (CaO) och koldioxid (CO2) bildas och vid högre temperaturer sintrar materialet i kulorna samman 

vilket minskar den inre porositeten samt ökar styrkan i kulan. En fuktig råkula håller för ett tryck på 

ca 10 N medan en färdigsintrad pellet håller för 2500 N.  

I en produktionsanläggning uppnås sällan fullständig reaktion i allt material då detta skulle ge en 

mycket lång värmebehandlingstid och därmed låg produktionstakt. Därför är nyckelparameterar för 

bra processkontroll att ha god kontroll på omvandlingen från magnetit till hematit samt 

hållfastheten hos slutprodukten.  Mängden kvarvarande magnetit(restmagnetit) mäts regelbundet 

genom att halten Fe2+ mäts i slutprodukten. Hållfastheten mäts kontinuerligt med en 

onlineutrustning så att denna kan följas direkt i kontrollrummet. [2,3,4,5] 
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Figur 6 (Schematisk bild över bandugnsverksprocessen) 

 

1.5 Termogravimetrisk analys (TGA) 

1.5.1 Mätprincip 

TGA är en analysteknik som bygger på att massförändring hos ett prov mäts under det att provet 

utsätts för en temperaturpåverkan, antingen isotermisk eller dynamisk. Atmosfären i ugnen kan vara 

inert, då kan exempelvis ”sönderfall” eller vissa fasomvandlingar observeras, eller innehålla en gas 

som reagerar med provet. Ofta används båda metoderna för att separera olika typer av reaktion från 

varandra.  Huvuddelarna i det termogravimetriska analyssystemet är en elektronisk mikrovåg, en 

ugn, temperatur- och atmosfär-regleringssystem samt system för loggning av data från dessa.[1] 

 

1.5.2 Faktorer som påverkar analysresultaten 

Med vilken hastighet reaktionerna sker, reaktionernas kinetik, styrs av ett antal parametrar. 

Uppvärmningshastighet påverkar temperaturgradienten mellan yta och centrum hos provet. Med 

långsammare hastighet erhålls bättre separation mellan olika fenomen som uppstår vid olika 

temperaturer. Den tidsrymd eller temperaturintervall som mäts upp för en viss reaktion kommer 

också att påverkas och beror på hur stor del av materialet som hunnit reagera vid en given 

temperatur. I litteraturen anges vanligen uppvärmningshastigheten till 5-10 °C/min om inga speciella 

krav föreligger. Partikelstorlek och storleksfördelning kommer också att påverka resultaten på 

likartat sätt. Små partiklar kommer att reagera tidigare och snabbare än större. En bredare 

partikelstorleksfördelning kommer att ge ett mer utdraget förlopp än en snäv fördelning. 

Packningsgraden i provbehållaren påverkar då en högre bäddporositet kommer att tillåta en bättre 

gas- fast fas kontakt än en tätare packad bädd. Atmosfären i ugnen kommer självklart också att 

påverka, exempelvis om det är en inert eller en reaktiv atmosfär samt koncentrationen av reaktiva 

komponenter i atmosfären. Gasflödet kommer också att påverka själva provbehållaren, hur mycket 

och på vilket sätt är en samverkan mellan gasmängd och densitet samt storlek och utformning på 
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provbehållaren. En grund, vid behållare är om möjligt att föredra då det ger god gas-fast fas kontakt 

och snabb värmeöverföring. [1] 

1.6 Magnetit i TGA 
Magnetit skrivs ofta ut kemiskt som Fe3O4 men formen FeO·Fe2O3 ger en bättre beskrivning av 

mineralet där två av tre järnatomer är 3+-värda(Fe2O3-delen i formeln) och endast en atom är 2+-värd 

och  den som beskrivs i FeO-delen av formeln.  Det är denna atom som ökar sitt oxidationstal från 2+ 

till 3+ då magnetiten oxiderar till hematit och samtliga järnatomer kan beskrivas enligt formeln Fe2O3 

i hematit.  

Ofta används viktsprocent (wt-%) som enhet inom mineraltekniska och metallurgiska processer och 

enligt formeln nedan kommer viktsökningen för ren magnetit som oxiderar fullständigt till hematit 

att bli 3,5 wt-%. 

 

4 FeO·Fe2O3 + O2   6 Fe2O3 , 6*(55,84*2+16,0*3) / (4(55,84*3+16,0*4) = 1,03455 

 

Magnetit kommer i TGA analysering , i de experiment där syre ingår i atmosfären, att reagera med 

syre och bilda hematit enligt formeln ovan. Detta kan mätas som en viktökning hos provet och 

viktsökningshastigheten ger en bra indikation på reaktionshastigheten för oxidationen av magnetit 

till hematit i provet 

1.7 Arbetets syfte och mål 
Målet för arbetet är att genomföra ett inledande indikativt arbete där material från kända 

fyndigheter och utvalda material från nya fyndigheter undersöks, i första hand med 

termogravimetrisk analys(TGA).  Detta ska utgöra underlag för vidare metodutveckling kring att 

använda TG-analysering som en del i arbetet att utvärdera material som används  eller kan komma 

att användas för pelletisering hos LKAB. 

1.8 Arbetets upplägg 
Tre kända sliger från Kiruna(KPC), Svappavaara(SPC) och Malmberget(MPC) används i 

undersökningen. Dessa jämförts med en ny slig(A) som tagits fram i det utvecklingsarbete som 

bedrivs för att utvärdera nya fyndigheter. 

En parameter som starkt påverkar resultaten från TG är partikelstorlek och 

partikelstorleksfördelning. Dessa parametrar bestäms dels av materialegenskaper men också 

teknikval för malning samt den energiinsats som används. En ansats ska göras för att hantera och 

tolka effekten från partikelstorlek. 

Ett problem med resultat i form av kurvor är att det blir omfattande datahantering då stora 

datamängder hanteras. Ett förslag på numeriska tolkning av resultaten från TG analysering ska också 

tas fram. 
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2 Material 
Fyra stycken sliger har ingått i försöksupplägget enligt tabell 1. 

KPC är ett referensmaterial som är tillverkat i Kiruna anrikningsverk, baserat på Kirunamalm. 

MPC är ett referensmaterial som tillverkats i Malmbergets anrikningsverk, baserat på 

Malmbergsmalm. 

SPC är ett referensmaterial som tillverkats i Svappavaara anrikningsverk, baserat på Kirunamalm. 

A är ett försöksmaterial som malts i pilotskala med efterföljande silikatflotation 

 Fe SiO2 MgO Al2O3 CaO P Na20 K2O FeO Sikt 
<45µm 

Spec.Yta 
(cm

2
/cm

3
) 

KPC 71.4 0.52 0.12 0.11 0.14 0.021 <0.07 0.031 23.6 87.8 10020 

MPC 71.05 0.45 0.29 0.27 0.11 0.006 <0.07 0.006 23.3 66.3 9970 

SPC 70.99 0.75 0.18 0.15 0.22 0.027 <0.07 0.036 23.5 75.8 10350 

A 71.1 0.48     0.048  23.3 76.1 9690 

KPC 
45-63 µm 

71.26 0.52 0.19 0.08 0.20 0.034 - 0.032 23.3 - - 

MPC 
45-63 µm 

71.15 0.35 0.26 0.25 0.09 0.004 - 0.003  - - 

SPC 
45-63 µm 

71.13 0.54 0.20 0.09 0.25 0.038 - 0.029 23.3 - - 

A 
45-63 µm 

71.15 0.52     - - 23.3 - - 

Tabell 1 (Analyser på försöksmaterial Kemisk analys med XRF, Sikt med mekanisk siktning och Spec.yta enligt KTH-metod*) 

Från respektive material har en fraktion siktats fram med partikelstorlek mellan 45 µm och 63 µm. 

Dessa material har också ingått i försöksmatrisen för TGA försöken. Syftet med dessa material var att 

eliminera effekten från partikelstorleksfördelningen på de termogravimetriska resultaten och i 

stället få fram materialspecifika skillnader. 

 
*(KTH mätning av specifik yta används hos LKAB. Den har samma mätprincip som Blaine Index) 

3 Metod 

3.1 TGA 
En Setaram 92-16 [Fig 7] har använts som analysinstrument under försöken. Kvävgas (renhet 

99,9999 %) har används som inert gas vid uppvärmning, nedkylning och vid kväve-försök. 

Färdigblandad försöksgas med 16 % syre(analystolerans +/- 0,16 %) och 84 % kvävgas har använts vid 

oxidationsförsök. Provmaterialen var torra och pulverformiga. En provvikt av 105 ± 5 mg vägdes in i 

platinadeglar till varje försök[Fig 8 a+b]. Ingen packning av provet gjordes. Degeln hängs i en 

platinatråd som fäster till själva vågen och hela systemet hissas ner så att provet hamnar på rätt nivå 

i grafitugnen. Argon användes som skyddsgas för grafitugnen. 
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Figur 7 [TG utrustning] 

    
Figur 8 a+b (Platinadegel med slig) 

  

1. Våg

2. Provupphängning

3. Gasförsörjning

4. Grafitugn

1

4

3

2
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Program för analys i inert(kvävgas)miljö 

Detta program används för att undersöka eventuella fenomen eller reaktioner som inte är oxidation 

med syre för att kunna särskilja de olika förloppen. 

ΔT (K/min) Tid(s) Starttemp (°C) Sluttemp (°C) Atmosfär 

2 600 20 40 100% N2 

0 10800 40 40 100% N2 

5 15720 40 1350 100% N2 

99 806 1350 20 100% N2 
Tabell 2 (TG program för kväveatmosfär)  

Program för oxidation med 16 % syre i kväve 

Detta program har används för samtliga material i denna undersökning och utgör grunden för 

huvuddelen av resultaten kring oxidationsförlopp. 

ΔT (K/min) Tid(s) Starttemp (°C) Sluttemp (°C) Atmosfär 

2 600 20 40 100% N2 

0 3600 40 40 100% N2 

5 15720 40 1350 16%O2+ 
84% N2 

99 806 1350 20 100% N2 
Tabell 3 (TG program för oxidation med 16 % syre i kvävgas) 

Nedan visas resultaten från ett typiskt TGA försök där de första 4200 sekunderna för stabilisering 

och utjämning är exkluderade och endast uppvärmning och nedkylning visas. 

 
Figur 9 (Data från ett typisk TG försök) 

3.2 Beräkning av oxidationsgrad 
Från den kemiska analysen av proven är järnhalt och halten 2+-värt järn känt i respektive prov. 

Tillsammans med inväg massa för proven beräknas antalet mol magnetit som finns tillgängligt i varje 

prov. Detta ger teoretisk mängd syre som kan reagera med magnetiten. Oxidationsgraden för varje 
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observationspunkt beräknas som kvoten mellan uppmätt ackumulerad viktsförändring och den 

teoretiskt maximalt möjliga viktsökning för provet. 

2-värt Fe i provet (wt-%)  [Fe2+-wt%] 

Magnetithalt i provet (wt-%)  [Mag-wt%] 

Magnetitmängd i provet (g)  [Mag-g] 

Magnetitmängd i provet (mol) [Mag-mol] 

Initial provvikt (g)  [provmassa] 

Syre för ox av magnetit (g)  [O2-g] 

Nu-värde viktförändring (g)  [Δ m] 

Molvikt magnetit (g/mol)  [M mag] 

Molvikt järn (g/mol)  [M Fe] 

Molvikt syre (g/mol)  [M O2] 

[Mag-wt%] = [Fe2+-wt%] * [M mag] / [M Fe]    (I) 

[Mag-g] = [Mag-wt%] / 100 * [provmassa]    (II) 

[Mag-mol] = [Mag-g] / [M mag]    (III) 

[O2-g] = [Mag-mol] * [M O2]/4    (IV) 

Oxidationsgrad (%) = ([Δ m] / [O2-g])*100    (V) 
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4 Resultat och diskussion 
I figur 9 ovan visas grafiskt den loggfil som erhålls från försöksutrustningen. Där kan viktsförändring 

och temperatur avläsas på Y-axeln mot tid på X-axeln. För att få en bättre uppfattning om vid vilken 

temperatur reaktioner sker visas samtliga resultat nedan som oxidationsgrad(Y-axel) mot 

temperatur(X-axel). 

4.1 Termogravimetrisk analys på material i inert kvävgasatmosfär 
Vid TGA i inert atmosfär kan eventuella andra reaktioner detekteras som inte är oxidation av 

magnetit. Något som sker med alla ferrimagnetiska material vid en given temperatur är Curie 

reaktionen. Materialets magnetiska egenskaper förändras från ferrimagnetiskt (permanent 

magnetiskt) till paramagnetiskt (dvs en oordnad intern inre struktur som påverkas av externa 

magnetfält). Förändringen i magnetiska egenskaper påverkar vägningen så att den detekteras som 

en viktförändring som dock är en chimär. Denna temperatur, som kallas Curie punkten, är unik för 

varje material. Det teoretiska värdet för magnetit är 585 C⁰. I exemplet i figur 10 ligger Curiepunkten 

över 600 C⁰. En tänkbar källa till avvikelse från det teoretiska värdet är att det inte är ren magnetit i 

provet utan det finns ett flertal andra mineral som eventuellt kan påverka resultatet. Även 

partikelstorleken hos det undersökta materialet skulle kunna bidra till viss påverkan på resultatet. 

 

Figur 10 (SPC i kväveatmosfär, Curie punkten indikerad i figuren) 

 

4.2 Repeterbarhet 
Totalt åtta olika material har undersökts i denna del. MPC, SPC, KPC och försöksmaterial A. Dessa har 

både undersökts som osiktade material och som den siktade fraktion 45-63 µm. Tre replikat har 

analyserats på varje material. Nedan visas samtliga kurvor från försöken(figur 11-14).  
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MPC 

Respektive replikat för de båda undersökta MPC fraktionerna uppvisar mycket god 

överensstämmelse. Det kan konstateras att det osiktade provet börjar att oxidera tidigare än det 

siktade 45-63 µm materialet. Båda materialen uppnår en hög oxidationsgrad. En viss viktreduktion 

kan noteras på slutet för samtliga material. Detta beror på att hematit inte är stabilt vid 

temperaturer över 1300 C⁰ och dissocierar tillbaka till magnetit. 

 
Figur 11a+b (a. Tre replikat av osiktad MPC. b. Tre replikat av siktad MPC 45-63 µm) 

 

SPC 

SPC uppvisar liknande resultat som MPC och även dessa har låg spridning. De uppvisar dock en något 

lägre maximal oxidationsgrad än MPC.  

 
Figur 12a+b(a. Tre replikat av osiktad SPC. b. Tre replikat av siktad SPC 45-63 µm) 
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KPC 

Form och utseende känns igen även för KPC då de jämförs med tidigare material. En något större 

avvikelse för ett av replikaten på osiktad KPC men den har inte exkluderats i det fortsatta arbetet 

utan bedömts som godkänd. Även KPC uppvisar lägre maximal oxidation, på samma sätt som SPC, 

jämfört med MPC. 

 
Figur 13a+b(a. tre replikat av osiktad KPC. b. Tre replikat av siktad MKPC 45-63 µm) 

 

Försöksslig A 

Även försöksmaterial A liknar övriga material. De har en låg spridning mellan replikaten men den 

maximala oxidationsgraden är klart högre än SPC och KPC. 

  
Figur 14a+b(a. tre replikat av osiktat material A. b. Tre replikat av siktat material A  45-63 µm) 

Syftet med dessa jämförelser är att få en bild av vilken spridning som erhålls då flera repetitioner 

görs på samma material. Om denna spridning mellan replikaten är hög jämfört med skillnaderna 

mellan den olika materialen hade det försvårat eller omöjliggjort tolkningar kring eventuella 

skillnader i egenskaper hos de ingående försöksmaterialen. Det kan dock konstateras från denna del 

av undersökningen att god repeterbarhet har erhållits vid undersökning på alla material. I den 

fortsatta resultat och diskussionsdelen kommer medelvärdesberäknade data från de tre replikaten 

ovan att användas som typresultat från respektive material, både i figurer och som underlag för 

eventuella beräkningar. 
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4.3 Uppnådd oxidationsgrad 
Under 4.2 ovan bedömdes den maximala oxidationsgraden enbart utifrån utseendet på kurvorna. 

För att få en mer exakt nivå har den högsta erhållna oxidationsgraden för respektive 

medelvärdesberäknade typprov jämförts i figur 15 nedan. Det kan konstateras att i samtliga fall 

uppnår det siktade provet en högre maximal oxidation än de osiktade. Det kan också konstateras att 

KPC och SPC uppvisar klart lägre oxidationsgrader än MPC och försöksmaterial A. Att KPC och SPC 

uppvisar likvärdiga resultat tyder på koppling till materialegenskaper eftersom råmaterialet för båda 

kommer från Kiruna gruvan men de har processats i olika produktionslinjer. Tänkbara felkällor skulle 

kunna vara felaktig vägning av provet för TG och/eller felaktig järnanalys för något material. Både 

dessa skulle kunna ge falsk låga eller höga oxidationsgrader. Det som talar emot felanalyser är att 

samtliga replikat uppvisar god samstämmighet för alla material och att samtliga prov enbart för SPC 

och KPC skulle vara felanalyserade bör inte vara sannolikt. För att både verifiera resultaten och 

förklara fenomenet krävs en mer omfattande undersökning som ligger utanför målet med detta 

arbete. Se vidare under ”6. Fortsatt arbete”.  

 

 
Figur 15 (Maximal oxidationsgrad för respektive material) 

 

4.4 Jämförelse mellan hela storleksfördelningen med fraktionen 45-63 µm 
 

Det kan konstateras från figur 16 nedan att de osiktade och de siktade materialen grupperar sig 

tydligt. Samtliga siktade material reagerar långsammare  vid temperaturer under 500 C⁰ och 

snabbare vid högre temperaturer jämfört med de osiktade proven. Spridningen inom gruppen med 

siktade prover är också mindre än den för de osiktade. 

Då de olika materialen jämförs mot varandra så förhåller de sig på likartat sätt i de olika grupperna 

”siktade prov” och ”osiktade prov”. Där KPC, SPC och MPC uppvisar likvärdig lutning på kurvan, det 

vill säga oxidationshastighet,  och KPC reagerar vid lägst temperatur och MPC vid den högsta. 

Försöksmaterial A avviker med klart snabbare oxidationsförlopp vid högre temperatur än övriga 
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material. 

 

Figur 16 (Oxidationsgradkurvor för samtliga material) 

Att de siktade proverna reagerar långsammare vid låg temperatur beror sannolikt på att små, mer 

lättoxiderade partiklar är bortsiktade och mängden reaktiv yta är mycket mindre. Det är det 

omvända förhållandet som gäller vid högre oxidationsgrad och temperatur. Det siktade provet har 

inga stora, långsamoxiderande partiklar som bromsar upp oxidationshastigheten. Detta gör att hela 

oxidationsförloppet blir mer distinkt för de siktade materialen. De minskande skillnaderna mellan 

materialen då de är siktade tyder på att mycket av den spridning som försvinner mellan materialen 

med den snävare fraktionen beror på partikelstorleksfördelningen och den variation som återstår är 

materialberoende. Det bör dock påpekas att det är en samverkan mellan materialegenskaper och 

malningsteknik vilket innebär att olika material som mals i samma system inte nödvändigtvis får 

samma partikelstorleksfördelning. Därför måste hänsyns tas till resultat från både siktade och 

osiktade prover då ett material ska bedömas.  

Försöksmaterial A uppvisar ett likartat beteende i både det osiktade och det siktade provet. Det vill 

säga, en viss initial tröghet men sedan en klar ökning av oxidationshastigheten i den senare delen av 

oxidationen. Om endast det osiktade provet hade uppvisat ett avvikande beteende skulle 

produktionssystemet som slig A producerats i kunna misstänkas, då både MPC, SPC och KPC är 

uttagna från driftanläggningar medan material A kommer från ett pilotförsök, men då tendensen 

finns i både siktat och osiktat material torde det vara kopplat mer till materialegenskaper.  

Materialegenskaper som kan påverka resultaten är exempelvis  mängd och sammansättning på den 

gångart som finns i provet, defekter och storlek på kristallerna i materialet. 

Det kan tyckas att det är relativt små skillnader hos materialen ovan men i figur 17 nedan återfinns 

de osiktade materialen från figur 16 men med en annan skala på X-axeln. Uppvärmningshastigheten 

för proven är 5 K/min och från figur 17 framkommer det att skillnaden mellan KPC och MPC är ca 60 

grader, vilket motsvarar ca 12 minuters skillnad för att uppnå 50% oxidationsgrad i denna testmetod.  
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Figur 17 (Osiktade prover från figur 16 med en högre upplösning på X-axeln) 

 

4.5 Numerisk tolkning av oxidationskurvor 
Med stora datamängder och små skillnader mellan material är det svårt och subjektivt att dra 

slutsatser från grafer. Därför provas nedan att beskriva graferna med ett antal numeriska värden. Vid 

vilka temperaturer och med vilken hastighet reaktioner sker samt vilken slutlig oxidationsgrad som 

erhålls bedöms som viktiga parametrar att definiera. Fem värden ansätts utifrån figur 16 för att 

beskriva graferna numeriskt. 

Max Ox Anger den maximal oxidationsgraden som erhålls (%) 

Ox 90% Anger vid vilken temperatur 90 % oxidationsgrad har uppnåtts (C⁰) 

Ox 50% Anger vid vilken temperatur 50 % oxidationsgrad har uppnåtts (C⁰) 

Ox 20% Anger vid vilken temperatur 20 % oxidationsgrad har uppnåtts (C⁰) 

Ox v @ 50% Anger med vilken hastighet oxidation sker  vid 50% oxidationsgrad (%/K) 
Beräknas med linjär regression mellan 48,0% och 52,0% oxidationsgrad 

Tabell 4 

Maximal oxidationsgrad, det vill säga då högsta mängden magnetit oxiderat till hematit, borde vara 

nära 100 % då jämnvikt bör hinna uppstå med tanke på den långsamma temperaturökningen (5 

K/min) men det är ändå en viktig punkt för att numeriskt beskriva kurvan och som en kontroll och 

diskussionspunkt om den avviker från förväntat värde. 

Att ange temperaturerna då 20 %, 50 % respektive 90 % oxidation inträffar syftar till att ge en bild av 

både vid vilka temperaturer och inom hur snävt intervall reaktionen sker. 

Om ansatsen med oxidationsgraderna ovan ger en översikt för oxidationsförloppet så anger 

oxidationshastigheten vid 50 % oxidation(Ox v @ 50%) ett mer direkt mått på hur snabbt reaktionen 

sker i en viss punkt. Svagheten med oxidationshastigheten är dock att den inte kopplar till den 

temperatur som reaktionen sker vid utan endast anger derivatan vid den oxidationsgraden. 
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Det är därför viktigt att använda både 20 %, 50% och 90 % oxidation samt oxidationshastighet då 

material ska jämföras.  

 
Figur 18 (Visualisering av de olika mått som används för att beskriva kurvan numeriskt)  

 

Ingående data i tabell 5 nedan är hämtade från de medelvärdesberäknade resultatfiler som 

beräknats från rådata för de ingående replikaten för respektive material. 

  MPC 
MPC 

KPC 
KPC 

SPC 
SPC 

A 
A 

45-63 45-63 45-63 45-63 

Max Ox 
(%) 

98,1 100,5 95,5 98,8 95,3 97,8 99 100,2 

Ox 90% 
(C⁰) 

940 943 868 927 934 945 867 918 

Ox 50% 
(C⁰) 

657 789 599 752 615 763 632 767 

Ox 20% 
(C⁰) 

440 632 447 588 450 597 456 614 

Ox v @ 50% 
(%/K) 

0,172 0,234 0,177 0,209 0,156 0,200 0,185 0,246 

Tabell 5 (Data hämtade från medelvärdesberäknade loggfiler för respektive material) 

Utifrån figur 19 kan en bra överblick erhållas i vilket temperaturintervall huvuddelen av oxidationen 

sker, samt hur hög oxidationshastigheten är vid 50 % oxidationsgrad. Om försöksmaterial A jämförs 

mot övriga ingående material i försöket så kan det konstateras att likheten är störst med KPC.  

Att använda kända kontrollprov som MPC, SPC och KPC där processegenskaperna är väl kända från 

både laboratorie-, pilot- och driftskala är ett sätt att värdera och bedöma de resultat som erhålls från 

olika laboratorieanalyser som till exempel TGA.  
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Figur 19 [Grafisk presentation av data från tabell 5] 

 

 

4.6 Mikroundersökning 
Material från samtliga siktade prover har körts i TGA och programmet stoppades vid 700 ⁰C. Denna 

temperatur valdes då störst skillnad mellan materialen förväntades utifrån tidigare fullständiga TGA 

försök. Dessa prov har studerats i mikroskop för att få en bild över eventuella strukturella skillnader i 

materialen. 

Den mörkare centrala delen av kornen är magnetit som inte har oxiderat och de ljusare partierna, 

företrädelsevis i ytterkanten av kornen, är hematit. Oxidationen förlöper inte  med en tydlig zon eller 

skarp gräns utan det förekommer ofta smala, nålformade partier med hematit långt in i kornen. Det 

är ofta effekten av korngränser eller andra defekter som ger lokalt ökad oxidationshastighet. Från 

TGA resultat ligger oxidationsgraden på ca 60-70 % för dessa prover. Genomgående uppvisar de fyra 

olika materialen likartade strukturer. Material A avviker något med en något tydligare zon och 

skarpare gräns för magnetit / hematit och det ser ut som material A är mer kompakt och har färre 

defekter. Någon signifikant skillnad mellan materialen kan dock inte säkerställas från 

mikrostudierna. 
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Figur 20 [MPC från TGA avbruten vid 700 ⁰C]               Figur 21 [KPC från TGA avbruten vid 700 ⁰C] 

  
Figur 22 [SPC från TGA avbruten vid 700 ⁰C]               Figur 23 [Mtrl A från TGA avbruten vid 700 ⁰C] 

 

5 Slutsatser 
I detta arbete presenteras en metodik för att studera oxidationsegenskaperna hos olika sliger i 

mikroskala. Detta ger en möjlighet att med mycket små provmängder få resultat, vilket betyder att 

dessa kan erhållas tidigt i prospekteringsprocessen. Därför fyller metoden ett viktigt syfte i arbetet 

med att bedöma ett nytt material för pelletisering i en fas då godsmängderna inte tillåter försök i 

någon större skala som pilotförsök med kulrullning och sintring. Repeterbarhet och precision i själva 

försöken bedöms som hög. Det är däremot viktigt att kritiskt värdera det primära provuttaget då en 

bedömning ska göras. Hur representativt är det material som tagits ut initialt för hela 

malmen/fyndigheten? Är det en större provmängd som krossats ned? Är det borrkärnor? Det är 

därför viktigt att känna till uttag och provpreparering av det material som slutligen används i TGA 

undersökningen. 

En slutsats från de undersökta materialen är att försöksmaterial A, i denna undersökning, inte 

uppvisar något signifikant avvikande beteenden med avseende på oxidationsegenskaper utan har 

liknande oxidationsegenskaper som redan använda sliger inom produktionsprocessen. Möjligen 

finns en tendens att material A är mer lättoxiderat än de kända kontrollmaterialen som utgör 

referens. Detta arbete grundar sig dock enbart på de fyra ingående materialen i studien. För att göra 

rimligt säkra bedömningar krävs ett betydligt större antal prover, både referensprover och olika prov 

från den undersökta fyndigheten. Då försöken bedrivs i liten skala är det mycket viktigt att det 
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primärprov som användes ingående material till studien är representativt. Om TGA jämförs med 

exempelvis kemisk analys är det relativt lätt för den senare att genomföra hundratals med analyser 

för att få en bild över spridning och variation i en potentiell malmkropp. En TGA analys tar ca sex 

timmar och 2-3 prover per dygn ger en tämligen blygsam analysmängd även på årsbasis. Detta gör 

att noggrant provuttag och genomtänkt val av vilka material som ska undersökas är av stor vikt om 

arbetet ska bedrivas systematiskt i större skala. Med bra materialuttag och en genomtänkt 

försöksplan är dock TGA en användbar metod för bedömning av oxidationsegenskaper hos olika 

material och det kan genomföras i liten skala tidigt i undersökningsprocessen. 

6 Förslag till fortsatt arbete 
Förslagen till fortsatt arbete kan grupperas i tre olika områden 

- Kartläggning och spridning hos olika material 

- Maximal oxidationsgrad 

- Metod och parameterutveckling 

Kartläggning och spridning hos olika material 

Som ingående material i denna undersökning har ett prov av respektive MPC, SPC, KPC och 

försöksmaterial A ingått. Repeterbarheten hos de tre replikat som körts har varit god. Ett område 

som dock behöver undersökas är hur stor variation som finns då upprepade prover tas från samma 

provtagningspunkt, både över tid men också med olika processtekniker. I Malmberget produceras 

MPC i tre parallella linjer, finns det variation mellan dessa? I Kiruna produceras KPC i tre olika 

anrikningsverk, vilken skillnad är det mellan dessa? Finns denna bas är det lättare att ha en 

grundkarta mot vilken nya material kan bedömas i framtiden. Effekten av olika anrikningsskalor där 

material tas fram måste också kartläggas. Hur förhåller sig material från laboratoriemalningar till 

material från pilotskala och slutligen från driftskala? Ett tredje område är olika malningstekniker, om 

samma material används hur påverkas det av exempelvis kulmalning, stångmalning, autogenmalning 

etc? 

Maximal oxidationsgrad 

Under 4.3 ovan konstaterades att den maximalt uppnådda oxidationsgraden varierade mellan 

materialen. I det genomförda arbetet har detta inte undersökts vidare, dock bör detta utredas 

närmare. Observationen bör till att börja med verifieras genom upprepade försök. Om det i dessa 

visar sig att vissa material inte uppnår 100 % oxidationsgrad så bör mekanismerna bakom detta 

fenomen kartläggas. Den indikerade skillnaden på 4-5 % i slutlig maximal oxidationsgrad kan spela 

stor roll då oxidationsförloppen går betydligt snabbare och jämnvikt inte hinner infinna sig som är 

fallet i en produktionsprocess. 

Metod och parameterutveckling 

Under ett arbete kommer det fram ny kunskap och nya insikter som skulle ha påverkat arbetet om 

dessa hade varit kända vid den ursprungliga starten, vilket gäller generellt inom alla områden. Ett 

sådan tanke som infunnit sig under detta arbete är kopplat till oxidationskinetik. Försöksdesignen för 

TG-analyserna som använts har varit, bland annat, en uppvärmningshastighet på 5 K/minut. Det ger 

en långsam temperaturstegring och viss jämvikt kan antas hinna uppnås. I produktionsprocessen är 

processtiden mindre än 20 minuter för att värma upp, oxidera och sintra råkulor till pellets. Den 

momentana uppvärmningshastigheten på en given punkt i bädden kan uppgå till mer än 100 
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K/minut. Det ställer helt andra krav på egenskaper och utmanar de egenskaper hos materialet som 

är hastighetsbestämmande för oxidationen. Hur metodiken ska se ut för att kartlägga detta område 

samt vilket behov och vilka möjligheter det finns behöver undersökas vidare. 
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