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ABSTRACT 

This report describes the method and results in an attempt to increase the automation of 
the flotation circuit in the concentrator plant in Aitik. Aitik is a copper mine not far 
from Gällivare in Sweden. The purpose of the concentrator plant is to separate the 
valuable minerals, consisting of mainly copper but also gold and silver, from the 
remaining minerals in the ore. 
 
The flotation can be divided into several smaller sections. Two of these are the raw and 
scavenger flotation. The goal of this degree thesis is restricted to controlling the raw 
flotation to produce a concentrate of a certain grade and to control the scavenger 
flotation to produce a concentrate of a certain amount. The product in the raw and 
scavenger flotation is a chalcopyrite concentrate of a higher and lower grade 
respectively. 
 
The flotation is a coupled and non-linear system and a lot of parameters, e.g. different 
properties of the incoming ore are affecting its behaviour. Thus it’s very difficult to 
model. Hence the idea is to avoid using any kind of multivariable controller that 
requires a complex multivariable model. Instead the flotation process is considered to be 
a simple SISO-system, which can be controlled using some kind of P/I/D controller. 
 
The flotation is supposed to be controlled using airflow, pulp level and evenually 
frother. To be able to calculate the controller parameters and evaluate which control 
signals to use step responses are done using the control signals. The calculation of the 
controller parameters is done using a robust stability criterion. The controller is 
subsequently tried out in simulation using a SISO-model achieved through system 
identification of the step responses. 
 
The results from the step response experiments, with airflow in the raw flotation, 
indicate that airflow is a possible but weak variable to control the concentrate grade. 
The results from the step responses using pulp level as control signal where ambiguous 
and the conclusion is that pulp level isn’t a proper variable to control the concentrate 
grade in the raw flotation. From the experiments with step responses in the scavenger 
flotation using airflow the results shows that airflow has a weak effect on the amount of 
concentrate produced. The results from the step responses using pulp level as control 
signal in the scavenger flotation are consistent and the conclusion is that the concentrate 
flow from the scavenger flotation can be controlled using pulp levels. There were no 
experiments done with step responses in the raw and scavenger flotation using frother as 
control signal. 
 
Due to the results from the experiments with airflow and pulp level in the raw flotation 
the judgement is that controlling the concentrate grade using these control signals will 
not work satisfyingly. Hence no controller for the raw flotation is proposed. However it 
seems to be possible to control the concentrate flow from the scavenger flotation using 
pulp level as control signal. This report includes a suggestion on such a controller. The 
controller was never implemented within the time limit of this degree thesis. But the 
intention is to implement it and try it in a later project. 
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SAMMANFATTNING 

I den här rapporten beskrivs utförande och resultat vid ett försök att öka automationen 
av flotationen i anrikningsverket i koppargruvan i Aitik utanför Gällivare. 
Anrikningsverkets syfte är att skilja värdemineralerna, d.v.s. främst mineraler 
innehållande koppar men även guld och silver, från resten av mineralerna i malmen. 
 
Flotationen kan delas in flera mindre delar. En av dessa kallas samflotationen och kan i 
sin tur delas in i råflotationen och scavengerflotationen. Målet för det här 
examensarbetet är begränsat till att reglera råflotationen så att det producerar en produkt 
av en viss kopparhalt och att reglera scavengerflotationen så att den producerar ett visst 
koncentratflöde. Produkten i råflotationen och scavengerflotationen är ett koncentrat av 
kopparkis av högre respektive lägre halt. 
 
Flotationen är ett kopplat och olinjärt system och mycket påverkar dess beteende, som 
t.ex. variationer i egenskaper i ingående malm. Av den anledningen är det mycket 
komplicerat att modellera. Därför är det inte tänkt att någon form av avancerad 
multivariabel regulator, som kräver multivariabla modeller, ska användas. 
Flotationsprocessen ska betraktas som ett enkelt SISO-system som kan regleras med 
någon form av P/I/D-regulator. 
 
Flotationen är tänkt att styras med luftflöde, pulpnivåer och eventuellt skumbildare. För 
att kunna beräkna regulatorparametrarna och utvärdera vilka av styrsignalerna som är 
möjliga att använda ska stegsvar göras med styrsignalerna. Beräkningen av 
regulatorparametrarna görs med ett robusthetskriterium för stabilitet. Därefter simuleras 
regulatorn med en SISO-modell av flotationsprocessen som tas fram genom 
systemidentifiering från stegsvaren. 
 
Resultaten från experimenten med stegsvar med luftflöde i råflotationen har visat att 
luftflödet kan vara en möjlig men mycket svag variabel för att styra koncentrathalten. 
Då stegsvar gjordes med pulpnivå som styrsignal i råflotationen var resultaten tvetydiga 
och slutsatsen är att pulpnivån inte är en lämplig styrsignal för att reglera kopparhalten i 
råflotationen. Resultaten från experimenten med stegsvar i scavengerflotationen där 
luftflöde användes som styrsignal visar att luftflödet har en liten inverkan på mängden 
koncentrat som produceras. Resultaten från stegsvaren med pulpnivå som styrsignal i 
scavengerflotationen är entydiga och slutsatsen är att koncentratflödet från 
scavengerflotationen kan regleras med pulpnivå som styrsignal. Några försök med 
stegsvar i råflotationen och scavengerflotationen då skumbildare användes som 
styrsignal gjordes aldrig. 
 
Med anledning av resultaten från experimenten med luftflöde och pulpnivå i 
råflotationen är bedömningen att en reglering med dessa styrsignaler i råflotationen inte 
kommer att fungera bra. Därför ges inte något förslag på en regulator för råflotationen. 
Däremot kan det vara möjligt att med pulpnivån reglera koncentratflödet och rapporten 
innehåller ett förslag på en regulator för scavengerflotationen som inte implementerades 
under examensarbetets gång. Men det är tänkt att implementera och prova den i ett 
senare projekt. 
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1 INLEDNING 

I Aitikgruvan utanför Gällivare, som är en av Europas största koppargruvor och tillhör 
Bolidenkoncernen, bryts årligen 18 miljoner ton malm1. Boliden är ett gruv- och 
smältverksföretag som finns i Sverige, Norge, Finland, Irland och Nederländerna. I 
Aitikgruvan, som är ett dagbrott, är det främst koppar som utvinns men även guld och 
silver. Kopparn finns i malmen i form av kopparkis ( 2CuFeS). Kopparhalten2 i 

malmen är omkring 0,3 %. Innan kopparn utvinns i smältverket så anrikas malmen för 
att höja kopparhalten. I Aitik har kopparkoncentratet en kopparhalt på ca 28 %, vilket 
motsvarar ca 85 % kopparkis. Det sker i det anrikningsverk som ligger nära gruvan i 
Aitik. 

1.1 Anrikningen 
Processförloppet, i anrikningsverket, då malmen förvandlas till slutprodukten, så 
kallad slig, består i huvudsak av de fyra stegen krossning, malning, flotation och 
avvattning. I Figur 1.1 visas en översiktsbild av Aitiks anrikningsverk. 

Figur 1.1: Översiktsbild av Aitiks anrikningsverk. 

                                                 
1Malm är berg som innehåller tillräckligt av en värdefull mineral för att det ska vara ekonomiskt 
lönsamt att bryta den. 
2 Alla halter som anges i den här rapporten är masshalter. 
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1.1.1 Krossning 
Malmen, som brutits i gruvan genom sprängning och ska anrikas, transporteras med 
lastbilar till den kross som finns placerad i dagbrottet. Krossen består av två stycken 
parallella så kallade spindelkrossar [1]. De största stenarna är efter krossning ca 40 cm 
stora. Den krossade malmen transporteras via ca 800 m långa bandtransportörer till två 
stycken malmlador för lagerhållning. 

1.1.2 Malning 
Från malmladorna transporteras malmen vidare till malning i kvarnar. Malmen mals, 
utblandat med viktmässigt ungefär hälften vatten, till partiklar med en 
storleksfördelning där ca 80 % av vikten är mindre än 220 µm . I Aitik används en 
malningsteknik som kallas autogenmalning, vilket innebär att inga externa malkroppar 
tillsätts utan malmen mals genom att malmkropparna krossas och nöts mot varandra. 
Det finns flera parallella linjer med kvarnar och skruvklasserare. Skruvklasserarna 
används för att skilja de större malmpartiklarna från de mindre. De stora partiklarna 
mals en gång till medans de små partiklarna förs vidare till flotationen. Den blandning 
av mald malm och vatten som lämnar kvarnlinjerna kallas pulp. Syftet med malningen 
är att frilägga värdemineralerna3 från de andra mineralerna i malmen. 

1.1.3 Flotation 
Pulpen från kvarnlinjerna förs till en gemensam blandare. I blandaren tillsätts olika 
kemikalier för att främja flotationsförloppet. Flotationens syfte är att separera de 
frilagda värdemineralerna från de övriga mineralerna. Pulpen i blandaren förs vidare 
till den första delen av flotationen som kallas samflotation. I samflotationen separeras 
kopparkis tillsammans med svavelkis och bildar ett så kallat samkoncentrat. Resten av 
malmen lämnar anrikningsprocessen som avfallsand. Koncentratet av kopparkis och 
svavelkis från samflotationen förs vidare till den andra delen av flotationen som kallas 
separation. I separationen separeras kopparkisen från svavelkisen. Produkten som 
lämnar separationen är ett slutkoncentrat av kopparkis, som innehåller en stor andel 
vatten. Före transport och smältning måste koncentratet avvattnas. 

1.1.4 Avvattning 
I avvattningen passerar koncentratet förtjockare, filter och torkar. I förtjockarna 
separeras det fasta materialet från vattnet genom att det mindre fasta materialet lämnar 
förtjockaren i överloppet medans det mer fasta materialet lämnar förtjockaren i 
underloppet. Vattnet återförs till ingående flotation. Produkten från förtjockarna förs 
vidare till så kallade vakuumfilter där vattnet avlägsnas med filter som har ett 
undertryck på insidan. Även detta vatten återanvänds i flotationen. För att minska 
andelen vatten i koncentratet ännu mer torkas det i oljetorkar. Produkten har nu en 
fukthalt på ca 6-7 % och kallas slig. Kopparhalten i sligen är då ca 28 %. Sligen förs 
vidare via lastbil till Gällivare och därefter tåg till smältverket i Rönnskär utanför 
Skellefteå. 

                                                 
3 De mineraler som man sätter värde på, i detta fall koppar, guld och silver. 
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1.2 Problembeskrivning 
Krossning, malning och avvattning är relativt väl automatiserade till skillnad från 
flotationen, som till stor del styrs manuellt av operatörerna. Därmed utnyttjas inte 
processens kapacitet till den utsträckning som vore möjligt med högre 
automationsgrad. 
 
Att automatisera flotationen handlar förenklat om att styra kopparhalten i koncentratet 
samtidigt som utbytet ska försöka maximeras. Utbytet är definierat som förhållandet 
mellan den utvunna massan värdemineral och massan värdemineral i den ingående 
malmen. I regel minskar utbytet av värdemineralen då man producerar en hög 
koncentrathalt och vice versa, förutsatt att egenskaper i ingående malm, som t.ex. 
värdemineralhalt, inte ändras. Då operatörerna styr flotationen manuellt handlar det 
därför ofta om en kompromiss mellan att hålla hög halt och högt utbyte. 
 
I referens [6] föreslås en övergripande strategi för att automatisera flotationen i Aitik. 
Det övergripande målet med anrikningen och flotationen är att stabilisera halten i 
slutkoncentratet mot ett visst börvärde. Det börvärdet bestäms bl.a. utifrån ingående 
halt och malmens malbarhet. Det totala utbytet ska maximeras utan att det blir problem 
med att hålla börvärdet på slutkoncentrathalten. Det ska göras genom att låta 
regleringen av separationen ange ett börvärde för hur mycket regleringen för 
råflotationen kan belasta separationen. Om råflotationen producerar för stort 
koncentratflöde till separationen och/eller att kopparhalten på koncentratet från 
råflotationen blir för låg, blir separationen överbelastad. Då separationen blir 
överbelastad kan det bli problem med att hålla slutkoncentrathalten. 
 
Råflotationen ska i sin tur regleras mot det börvärde som angavs av 
separationsregleringen, vilket leder till att utbytet maximeras så mycket som möjligt 
utan att sepatationen överbelastas. Det börvärdet kan vara t.ex. kopparhalt eller 
mängden material som får produceras i råflotationen. Hädanefter kommer begreppet 
uttag att användas för mängden material som produceras i flotationen. Ett högre uttag 
resulterar i högre utbyte men kan också riskera lägre halt av värdemineralen i 
koncentratet. 

1.3 Mål 
Det här projektet, som är ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet, är ett försök 
att öka automatiseringen av flotationen i anrikningsverket i Aitik men med 
begränsning till samflotationen. Det ska vara en halvautomatisk reglering av 
flotationen där operatören får sätta börvärderna efter begränsningarna i samflotationen, 
för att styra mot processens maximala kapacitet. I ett senare steg skulle en 
helautomatisk4 reglering kunna användas där istället regleringen för separationen får 
sätta börvärderna i samflotationen, enligt förslaget för en övergripande reglering av 
flotationen i [6]. Men det innefattas inte av det här projektet. 
 
Examensarbetets mål är att: 
 
                                                 
4 Helautomatisk är inte en helt korrekt benämning då det alltid kommer att vara 
operatören/processingenjören som sätter ett börvärde i slutändan, t.ex. önskat värde på 
slutkoncentrathalten. 
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• Reglera råflotationens koncentrathalt, som mäts automatiskt med en 
röntgenbaserad analysutrustning (se 1.5 Haltmätning). 

• Reglera uttaget av koncentrat från scavengerflotationen, mot begränsningar i 
processens kapacitet. 

 
Syftet med att styra koncentrathalten i råflotationen är att hålla koncentrathalten stabil 
och inom vissa gränsvärden. Koncentrathalten får inte vara för låg då det kan leda till 
att efterföljande flotationssteg, separationen, blir överbelastad. Samtidigt får inte heller 
koncentrathalten vara för hög eftersom en högre halt i regel resulterar i att utbytet 
minskar. Då halten regleras så att den är stabil och följer ett börvärde borde det leda till 
ett högre utbyte eftersom regleringen ser till att halten inte blir för hög. Ett problem i 
Aitik är just att koncentrathalten i råflotationen varierar mycket. 
 
Scavengerflotationen har till uppgift att försöka utvinna så mycket som möjligt av det 
som finns kvar av kopparkisen i råflotationens avfall (det som inte blivit till koncentrat 
i råflotationen). För närvarande utnyttjas inte scavangerns fulla kapacitet eftersom man 
vill hålla god marginal för att inte överbelasta senare steg i processen. Genom att 
känna till vilka begränsningarna i processen är kan produktionen av koncentrat i 
scavengern styras så att uttaget höjs utan att begränsningarna överskrids. En sådan 
styrning kan också leda till ett jämnare flöde av koncentrat från scavengern vilket kan 
stabilisera flotationen. 

1.4 Allmänt om flotationsprocessen 
Flotation är en metod som används för att separera vissa mineraler från resten av 
malmen. Metoden uppfanns i början av 1900-talet och har inte utvecklats mycket 
sedan dess. I Aitik används flotationen till att separera de mineraler som innehåller 
koppar, guld och silver från resten av mineralerna i malmen. Det görs genom att 
tillföra en blandning av vatten och malen malm, så kallad pulp, till en flotationstank 
som är öppen ovanpå. I tanken finns en rotor, som fungerar som en visp, som blandar 
malmpartiklarna och förhindrar att de sedementerar. Rotorn blåser också ut luft i 
tanken, i form av små bubblor. Se Figur 1.2. 
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Figur 1.2: Principskiss som visar tvärsnittet av en flotationstank. 

Det är meningen att värdemineralerna ska fastna på luftbubblorna och följa med 
bubblorna upp till ytan, d.v.s. flotera, medans de resterande mineralerna stannar kvar i 
pulpen. Eftersom malmen är finmalen ska de partiklar som innehåller 
värdemineralerna ha frigjorts. Små partiklar fastnar dessutom lättare på en luftbubbla 
än stor partiklar som kan vara för tunga för att sitta fast. På ytan bildas ett skumtäcke 
bestående av främst värdemineraler. Då skumtäcket blir tillräckligt tjockt rinner 
skummet över kanterna i flotationstanken. Utanför flotationstanken finns rännor som 
samlar upp skummet som runnit över kanterna. Denna skumprodukt kallas för 
koncentrat eftersom den innehåller en högre halt eller koncentration av värdemineraler 
än pulpen i flotationstanken. Det som inte floterar i flotationstanken lämnar tanken 
genom en ventil längst ner. Flotationsprocessen består oftast av många flotationstankar 
i serie. Partiklar som inte har floterat i flotationen lämnar anrikningsprocessen och 
lagras i ett så kallat sandmagasin. 
 
For att främja flotationen av värdemineralerna tillsätts ett antal kemikalier. De 
kemikalier som används är aktiverare, samlare, tryckare och skumbildare. Aktiverare 
används ej till kopparmineral då det finns samlare som direkt passar kopparkornens 
ytor. Samlaren har till syfte att underlätta för mineralerna att fastna på luftbubblorna. 
Typ av samlare väljs så att den ska främja värdemineralernas förmåga att binda sig till 
luftbubblorna medans förmågan att binda sig till vatten ska försvagas. Ett annat ord för 
detta är att samlaren gör värdemineralerna hydrofoba, d.v.s. de blir vattenavvisande. 
 
I Aitik skulle både kopparkis och svavelkis, som finns i stora mängder i malmen, 
flotera om man inte använde sig av tryckare. Tryckaren höjer pH-värdet i pulpen varav 
främst svavelkisens förmåga att flotera minskar, vilket är önskvärt. Tyvärr har 
tryckaren även en svag negativt effekt på kopparkisens förmåga att flotera. 
 
Skumbildarens syfte är att stabilisera skumtäcket och på samma sätt som vanligt 
diskmedel minskar den ytspänningen i pulpen. Skumtäcket måste vara stabilt för att 
det ska kunna bygga upp sig och rinna över kanten. Då ytspänningen minskar, d.v.s. då 

PULP 

ROTOR 

SKUMTÄCKE 

SKUMTJOCKLEK 
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skumbildartillsatsen ökas, blir luftbubblorna mindre, men fler, varav den totala 
bubbelmantelytan ökar. Den totala bubbelmantelytan i tanken blir större, då bubblorna 
är små, eftersom den totala luftvolymen fortfarande är samma medans bubblornas 
mantelarea bara förhåller sig proportionellt mot kvadraten av dess radie medans 
bubblornas volym förhåller sig proportionellt mot kubiken av bubbelradien, om man 
antar att bubblorna är sfäriskt formade. Stora bubblor, med stor volym, leder därför till 
en förhållandevis liten mantelarea medans små bubblor resulterar i en, i förhållande till 
bubbelvolymen, större bubbelmantelarea.  
 
Lufttillsatsen påverkar, som skumbildaren, den totala bubbelmantelytan på så vis att 
luftflödet kan styras så att flotationstanken innehåller mer eller mindre volym luft. 
Både skumbildare och luftflöde påverkar därför den totala bubbelmantelytan i 
flotationstanken. Bubbelmantelytan har i sin tur, enligt teorin, en effekt på mängden 
material som floterar, eller uttaget, eftersom en större bubbelmantelyta innebär att det 
finns mer utrymme för fler partiklar att fästa på bubblorna. Minskas istället 
bubbelmantelytan så minskar uttaget av material. Bubbelmantelytan påverkar 
dessutom selektiviteten av värdemineraler. Då bubbelmantelytan minskar blir 
konkurrensen om ytan större och en större andel av de mineraler som är mest 
hydrofoba kommer att binda till luftbubblen. De mineraler som är mest hydrofoba är 
värdemineralerna varav de kommer att ”tränga sig förbi” de andra mineralerna i 
konkurrensen om mantelytan på bubblorna. Detta innebär att halten av 
värdemineralerna i koncentratet kommer att öka då bubbelytearean minskar och vice 
versa. 
 
Rotorhastigheten påverkar hur mycket luft som kan tillsättas i flotationstanken. Då för 
mycket luft tillsätts i flotationstanken blir luftbubblorna för stora så att skumtäcket slås 
sönder. Genom att öka rotorhastigheten kan mer luft tillföras till tanken utan att 
skumtäcket förstörs. 
 
Skumtjockleken, som kan varieras genom att ändra pulpnivån i flotationstanken, 
påverkar också värdemineralhalten i koncentratet. Ökad skumtjocklek betyder att 
mineralpartiklarna måste transporteras en längre sträcka genom skummet. Det ökar 
sannolikheten för att en partikel ska lossna från luftbubblan och falla tillbaka. De 
partiklar som är mest hydrofoba, d.v.s. värdermineralerna, har minst sannolikhet att 
lossna. Därför ökar andelen värdemineraler i skummet då skumtjockleken ökas och 
därmed ökar också värdemineralhalten i koncentratet. Normalt ska den lägsta halten av 
värdemineral finnas längst ner i skummet och värdemineralhalten ska öka högre upp i 
skumtäcket. Högst upp i skumtäcket där skummet rinner över kanten ska 
värdemineralhalten vara som högst. 
 
Samtidigt som värdemineralhalten ökar så minskar tyvärr uttaget av värdemineral, och 
därmed också utbytet, eftersom ökad selektivitet i regel har effekten att det även blir 
svårare för värdemineralerna att följa med skummet över kanten. 
 
I Aitik använder man många flotationstankar som är kopplade både parallellt och i 
serie. Då flera flotationstankar är seriekopplade blir avfallet, i en flotationstank, 
ingående pulp i efterkommande flotationstank. Anledningen till att man kopplar 
flotationstankarna parallellt är att det ökar flotationsprocessens kapacitet. 
Flotationstankarna är seriekopplade därför att det ökar utbytet av värdermineralen, 
eftersom pulpen då måste passera genom fler flotationstankar så att värdemineralerna 
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får fler chanser att flotera. Men samtidigt får också fler mineraler som inte hör till 
värdemineralerna chans att flotera, varav koncentrathalten sjunker. 
 
I Figur 1.3 visas en generell bild som representerar en flotationsprocess som skulle 
kunna bestå av en eller flera parallell- och/eller seriekopplade flotationstankar. 

Figur 1.3: Generell bild som representerar en flotationsprocess. 

Mineralhalterna i pulp, avfall och koncentrat i flotationen är några av de viktigaste 
parametrarna i flotationen. Dessa parametrar är ett mått på hur väl flotationen och 
därmed anrikningen fungerar och kan även användas till att beräkna utbytet, U, enligt 
ekvationen 
 

 
( )

( )
k i a

U
i k a

−
=

−
, (1.1) 

 
där i är värdemineralhalten på ingående pulp, a är värdemineralhalten i avfallet och k 
är värdemineralhalten i det producerade koncentratet. 
 
Att styra flotationen handlar, som tidigare nämnt (se 1.2 Problembeskrivning), om att 
kompromissa mellan bra halt och bra utbyte. I Figur 1.4 visas principen för en halt-
utbytes-kurva som visar ur koncentrathalten är relaterad till utbytet då ingående halt 
inte ändras. Kurvan förflyttas med ändringar i ingående halt. Att styra flotationen 
innebär i teorin att flytta flotationens tillstånd utefter denna kurva. 
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Figur 1.4: Principen för en halt-utbytes-kurva vid en fix ingående 
halt. 

1.5 Haltmätning 
För att kunna styra flotationen måste prover tas för analys av mineralhalterna i pulp, 
avfall och koncentrat. Proverna kan tas manuellt och analyseras i laboratorium men det 
tar både mycket tid och är resurskrävande. Täta haltmätningar är bra eftersom det ger 
möjlighet att korrigera styrsignalen oftare, vilket leder till bättre halter och bättre 
utbyten.  
 
Därför har man inom Boliden utvecklat ett eget system för att mäta mineralhalterna 
och andelen fast material automatiskt i processen. Detta system har även sålts 
kommersiellt med varumärket Boxray. Systemet är baserat på något som kallas 
röntgenfluorescens. Systemets princip är att materialet som ska analyseras bestrålas 
med röntgenstrålning. Olika atomer i materialet avger då olika energikvanta som mäts 
av en detektor. En viss energinivå motsvarar ett visst grundämne. I datorn behandlas 
det uppmätta spektraldiagrammet så att storleken på de olika ämnenas toppar kan 
bestämmas. 
 
Detta system används bl.a. i anrikningsverket i Aitik, där man har en Boxray. Den kan 
dock växla mellan flera provtagare. Den Boxrayversion som används i Aitik kan växla 
mellan upp till 16 olika provtagningsflöden eller så kallade strömmar. Vilka och hur 
många gånger en ström mäts under en mätcykel går att ställa in efter behov i den dator 
som styr Boxrayen. I nuläget används inte alla strömmar. Ju fler strömmar som 
analyseras desto längre blir tiden mellan provtagningarna för en viss ström, d.v.s. 
cykeltiden ökar, eftersom det blir mer att göra för Boxrayen under en mätcykel. 

1.6 Tidigare projekt inom flotationsautomatisering 

1.6.1 Interna projekt 
Inom Boliden-koncernen har ett antal tidigare försök att reglera flotationen gjorts, på 
anrikningsverken i Kristineberg, Garpenberg, Boliden och Aitik [1]. Det första 
försöket att reglera en flotationsprocess gjordes i Kristineberg, i början och mitten på 
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1970-talet. Regleringen, som var regelbaserad, användes under några år men stängdes 
av då ansvariga personer slutade. 
 
I början av 1990-talet pågick ett projekt där man försökte överföra styrkonceptet från 
Kristineberg till Aitik. Men det implementerades aldrig. 
 
Ett nytt försök att införa en reglering av flotationen i Aitik gjordes i mitten på 1990-
talet, i samarbete med företaget CISA (mer information om CISA på [3]). Regleringen 
styrde endast samflotationen och beräknade 47 olika styrsignaler utifrån 
erfarenhetsbaserade ”fuzzy logic”-regler och en ”optimerare” [4]. Regulatorn använde 
en linjär modell, för att skatta en del av de tillstånd som det inte fanns mätningar av. 
Den uppdaterades hela tiden med kunskaper baserade på uppmätta data. Utbytet 
uppges ha ökat med omkring 0.5 %. Den användes i ungefär ett halvår innan den 
stängdes av eftersom den ansågs fungera dåligt. Enligt [5] kan det ha berott på att 
regleringen enbart försökte minimera skumtjockleken i scavengerflotationen, för att 
maximera utbytet, och därmed inte tog hänsyn till efterkommande flotationssteg. Ett 
problem kan också ha varit att den använde linjära algoritmer för att styra flotationen 
som är olinjär. 
 
I slutet av 1998 inleddes ett projekt för att komplettera regleringen, på samflotationen i 
Aitik, med en reglering av separationen [6]. Projektet upphörde eftersom den befintliga 
regleringen av samflotationen fungerade dåligt och p.g.a. pågående förändringar i 
processen. 
 
Det ledde i sin tur under 1999 vidare till ett nytt projekt i form av ett examensarbete, 
med syfte att förbättra regleringen av samflotationen [7]. Den regleringen fokuserade 
på att förbättra regleringen av nivåerna i flotationstankarna. Idén kom från en artikel 
som hävdade att en bättre nivåreglering av flotationstankarna kan höja utbytet med 
över 1 %. Regleringen implementerades på en del av samflotationen men är inte igång 
i skrivande stund, då den av okänd anledning inte ansågs fungera bra. 
 
Det senaste försöket att styra flotationen i Aitik gjordes 2001, då man installerade 
kameror på samflotationen [8]. Kamerorna användes för att, med bildanalys, mäta 
skumhastigheten i flotationstankarna. Skumhastigheten mättes utifrån bubblornas 
rörelser i skummet som rann över i flotationstanken. Därefter implementerades en 
reglering som styrde skumhastigheten med hjälp av mätdata från kamerorna. Som 
styrsignal användes pulpnivåerna. Syftet med skumhastighetsregleringen var, i första 
hand, att stabilisera uttaget av koncentrat i flotationsprocessen mot olika typer av 
störningar, t.ex. variationer i malmegenskaper eller malmflöde. I andra hand skulle 
uttaget maximeras mot dess begränsningar, under antagandet att högre skumhastighet 
motsvarar högre uttag och större utbyte. 
 
Operatörerna hade möjligheten att sätta börvärdet på skumhastigheten enskilt för varje 
flotationstank eller att använda ett överordnat börvärde. Det överordnade börvärdet 
bestämde proportionellt skumhastigheten för de enskilda flotationstankarna. 
Regleringen upphörde dock att användas efter några månader. Man ansåg att 
flotationen inte förbättrades med den. Tyvärr gjordes aldrig några statistiska försök för 
att påvisa hur utbytet påverkades. 
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De senaste försöken att automatisera flotationen inom Boliden gjordes på 
anrikningsverken i Garpenberg och Boliden. Då var det en reglering för 
koncentratflödet som implementerades. Man har inte gjort några statistiska 
utvärderingar av resultatet, men enligt operatörerna blev hela flotationen stabilare av 
regleringen. 

1.6.2 Externa projekt 
I Cadia Hill Gold Mine, Australien, har man som i Aitik, en samflotation bestående av 
råflotation och scavenger. Där implementerade man under 2000 en flotationsstyrning 
för att styra koncentrathalten i råflotationssteget [9,10]. Det var en kaskadkopplad 
reglering som bestod av en inre reglering som stabiliserade uttaget av koncentrat från 
råflotationen genom att styra den med bildanalys uppmätta skumhastigheten. Den yttre 
regleringen styrde halten på koncentratet genom att sätta ett börvärde på 
skumhastigheten. För att styra skumhastigheten användes i först hand luft och då luften 
inte räckte till så användes pulpnivån och därefter skumbildare. Man hittade aldrig 
något direkt samband för koncentrathalt mot pulpnivå och luftflöde. Däremot fanns ett 
relativt starkt samband mellan koncentrathalt och skumhastighet. Därför användes 
skumhastigheten för att styra koncentrathalten. Utbytet påstods ha förbättrats med 
omkring 2,5 %-enheter för koppar och 5,7 %-enheter för guld med en konfidensgrad 
på mer än 95%. 
 
Ett liknande system som i Cadia Hill för automatisering av råflotationen har 
installerats på Escondidas anrikningsverk i Chile i slutet av 1990-talet [11]. Den var 
också baserad på ett kamerasystem med bildanalys. Med hjälp av bildanalys mättes 
skumhastighet, bubbelstorlek och bubbelstruktur. Regleringen styrde skumhastigheten 
i råflotationen genom att i första hand reglera luften och i andra hand, då luften inte 
räckte till, användes pulpnivån. Regleringen var baserad på regler och försökte 
efterlikna operatörernas manuella styringrepp. Försöken gjordes på två av de åtta 
parallella råflotationsserierna och uppgavs förbättra utbytet med 1.2 % i den ena 
råflotationsserien och med 1.68 % i den andra med 92 % konfidensgrad. 
 
I Pyhäsalmi i Finland anrikas koppar- och zinkmalm. Där implementerades ett 
bildanalyssystem [12] som är väldigt likt det system som finns i Aitik. 
Bildanalyssystemet utvecklades i ett EU-finansierat projekt kallat ChaCo (1997-2000), 
som var ett samarbete mellan företag och universitet från olika länder. Det 
bildanalyssystem som utvecklades i Aitik var en del av detta projekt, vilket är 
anledningen till systemens likhet. I Pyhäsalmi mäter man bubblornas laddning5 m.h.a. 
bildanalyssystemet. Denna variabel används i en reglering för att med 
bubbelladdningen styra mot ett visst utbyte, till skillnad från i Aitik där tanken var att 
styra med skumhastigheten. Som styrsignal för bubbelladdning användes kopparsulfat, 
som är en så kallad aktiverare som krävs före tillsats av samlare i zinkflotation. Man 
hade kommit fram till att skumhastigheten inte är en bra styrsignal för att höja utbytet. 
Mätningar hade visat att utbyte blir lågt vid höga skumhastigheter, vilket inte stämmer 
med antagandet som man gjort i Aitik, att höga utbyten korrelerar med höga 
skumhastigheter. Utan att förklara hur man kommit fram till det påstås utbytet ha ökat 
med 1 % till 1,5 % med den nya regleringen. 
 

                                                 
5 Mängden mineralpartiklar i bubblan. 
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Det finns också andra försök att automatisera flotationsprocessen där man inte använt 
bildanalys. Vid det sydafrikanska forskningsinstitutet Mintek har man utvecklat en 
styrning som kallas FloatStar [1,13]. De hävdar att det är viktigt med väl fungerande 
basregleringar för att det ska vara möjligt att använda en överordnad reglering för att 
styra flotationen. I FloatStar ingår en multivariabel nivåreglering som tar hänsyn till 
interaktionen mellan flotationstankarna i en flotationsserie, vilket ska leda till bättre 
börvärdesföljning och dämpning av störningar. Mintek anser också att en reglering för 
cirkulerande laster6 är viktig för att flotationen ska fungera bra. En sådan reglering 
ingår i FloatStar. De påstår att en sådan reglering kan förbättra utbytet med omkring 
1 %. 
 
I Mount Isa i Australien, där bly och zink utvinns, har man implementerat en reglering 
baserad på en adaptiv regulator samt en PID-regulator [1]. Regleringen styrde 
blyhalten med samlare som styrsignal. 
 
I New Brunswick i Kanada har man implementerat en modellbaserad SISO7-reglering i 
ett repeteringssteg i flotationen för att styra blykoncentrathalten [1]. Som styrsignal 
använder man pulpnivån i flotationstanken. Den påstås ha gett minskade variationer i 
koncentrathalt. 

                                                 
6 Återkoppling som för tillbaka en del av resultatprodukten i flotationen till ingående last i flotationen. 
7 SISO: Single Input Single Output, d.v.s. ett system med en insignal och en utsignal. 
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2 METOD 

2.1 Samflotationen 
Figur 2.1 visar hur flotationstankarna i samflotationen är sammankopplade och vilka 
parametrar som kan styras, d.v.s. luft (A), pulpnivå (L), samlare (Kax), skumbildare 
(Fr) och kalk (Li). Haltmätning representerats av bokstaven B (Boxray). En 
flotationstank kan bestå av en eller flera så kallade celler. I samflotationen finns det 
flotationstankar som är avdelade med en vägg som har en öppning för pulpen att rinna 
igenom. Dessa flotationstankar, som är avdelade i mitten, brukar kallas ”dubbelcell” 
eftersom den är uppdelad i två celler. I de flotationsceller som inte är avdelade är cell 
och tank samma sak. Tankarna i en samflotationsserie är sammankopplade i kaskad 
med en ledning mellan två intilliggande tankar där flödet kan styras med en ventil. 
Dessa ventiler används av nivåregleringarna i tankarna. Alla tankar befinner sig på 
olika höjd, med första tanken i serien högst upp, och efterkommande tankar i 

avtagande höjd. 

Figur 2.1: Figuren visar hur samflotationen, som består av 
råflotation och scavengerflotation, fungerar. 

Pulpen från kvarnarna/malningen kommer till blandaren längst till vänster i Figur 2.1. 
I samflotationen floterar både svavelkis och kopparkis, men man vill främja flotation 
av kopparkisen framför svavelkisen. Detta görs genom att tillsätta kalk i blandaren, 
varav pH-värdet stiger, vilket leder till att kopparkisen floterar lättare relativt 
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svavelkisen. Pulpen förs efter blandning vidare till samflotationen där den fördelas 
mellan de fyra parallella serier som var för sig består av råflotation och 
scavengerflotation. De fyra parallella serierna kallas uppifrån och ner i Figur 2.1 600-, 
700-, 800- respektive 900-serien. I råflotationen produceras ett koncentrat med högre 
kvalitet, d.v.s. med en kopparhalt på omkring 5-10 %, medans scavengerflotationen 
producerar ett koncentrat som har en kopparhalt på omkring 0.5-2 %. 
Råflotationskoncentratet förs vidare till separation medans koncentratet från 
scavengerflotationen, efter ommalning, antingen återförs till blandaren eller floteras 
och förs vidare till separationen. 

2.2 Angreppssätt 
Bland de försök som gjorts för att införa flotationsstyrning, både inom Boliden och 
externt, visar litteraturstudien att det finns många olika angreppssätt. En del av dessa är 
komplicerade. Man har t.ex. provat använda modellprediktiva regulatorer (MPC), där 
styrsignalen beräknas utifrån en dynamisk processmodell. Problemet med dessa är att 
det krävs en modell, med god överensstämmelse med den verkliga processen. Just 
detta kan vara ett problem i en flotationsprocess som är kopplad, olinjär och påverkas 
av egenskaper i ingående malm. En annan nackdel är att det är en relativt komplicerad 
typ av reglering. Det är tveksamt att det finns någon på plats i anrikningsverket som 
har kunskaper att ändra i en sådan reglering, vilket är nödvändigt om det gjorts 
ändringar i processen. 
 
Ett annat angreppssätt som använts har varit att använda en adaptiv regulator för att 
styra koncentrathalten. Detta är också en komplicerad lösning såvida man inte 
använder en färdig adaptiv regulator, t.ex. den som finns inbyggd i ABB:s 
processtyrningssystem och kallas Novatune. Fördelen med en adaptiv regulator är att 
den under processens gång kontinuerligt anpassar sitt styrsignalbeteende till 
förändringar i den styrda processens egenskaper, vilket kan vara en fördel i en 
flotationsprocess där förutsättningarna hela tiden förändras p.g.a. egenskaper i t.ex. 
ingående malm. 
 
Adaptiva regulatorer brukar använda en modellstruktur där parametrarna i modellen 
hela tiden anpassas för att modellen ska stämma så väl som möjligt med den verkliga 
processen. Därefter används någon matematisk metod för att beräkna 
regulatorparametrarna utifrån den estimerade processmodellen. Problemet med denna 
metod är dock att det händer att regulatorn inte lyckas anpassa processmodellen, d.v.s. 
modellen konvergerar inte, vilket kan leda till att regulatorn ”spårar ur”. Ett annat 
problem med adaptiva regulatorer är att det tar lite tid för dem att ställa in sig. 
 
Regelbaserade styrningar verkar vara en vanlig lösning inom flotationsautomatisering. 
Fördelen med dessa är att operatörernas empiriska regler för att styra flotationen 
ganska lätt kan överföras till ett styrsystem. Den reglering som installerads av CISA på 
flotationen i Aitik var en mer avancerad variant av regelbaserad reglering. Nackdelen 
med regelbaserade styrningar är att det saknas metoder för att dimensionera den typen 
av regulatorer med avseende på robusthet och stabilitet. Därför är det meningen i det 
här projektet att regleringen av koncentrathalt och uttag i samflotationen ska bygga på 
en P/I/D-regulator eftersom den har fördelen att kunna dimensioneras med avseende på 
robusthet och stabilitet. Dessutom kan befintlig personal på anrikningsverket justera 
parametrarna i en sådan regulator. Angreppssättet är dessutom enklare och mer 
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realistiskt genomförbart jämfört med modellprediktiva och adaptiva regulatorer, vilket 
borde öka chanserna för att regleringen ska fungera. 
 
Den reglering av råflotationen som implementerades i Cadia Hill [9] verkade fungera 
bra om man ska tro rapporten. Där användes en kaskadkopplad reglering med en inre 
skumhastighetsreglering och en yttre reglering för koncentrathalten. Koncentrathalten 
reglerades genom att den yttre regleringen satte börvärde på skumhastigheten i den 
inre regleringen. Detta enligt filosofin att en högre skumhastighet ska ge lägre 
koncentrathalt medans lägre skumhastighet ska resultera i högre koncentrathalt, om 
skumhastighet är synonymt med uttag. Skumhastighetsregleringen i Cadia Hill reglerar 
skumhastigheten med luft, pulpnivå och skumbildare.  
 
Tanken med regleringen av koncentrathalten på råflotationen i Aitik var att det borde 
gå att göra på ungefär samma sätt som i Cadia Hill, men utan den inre 
skumhastighetsregleringen. I Cadia Hill använder regleringen för skumhastigheten 
luft, pulpnivå och skumbildare som styrsignaler och den yttre regleringen för 
råkoncentrathalten använder skumhastighet som styrsignal. Därmed använder 
regleringen för råkoncentrathalten indirekt luft, pulpnivå och skumbildare. Eftersom 
regleringen för råkoncentrathalten i Cadia Hill indirekt använder luft, pulpnivå och 
skumbildare var idén att det borde gå att implementera en reglering som styr 
råkoncentrathalten direkt med luft, pulpnivå och eventuellt skumbildare. 
 
Regleringen som CISA installerade i Aitik och som inte ansågs fungera, eftersom den 
enbart påstods försöka minimera skumtjockleken (för att maximera uttaget) i 
scavengerflotationen, tog inte hänsyn till efterkommande processteg [5]. Tanken med 
detta examensarbete var att det borde vara möjligt att uppnå bättre utbyte i 
samflotationen, utan att överbelasta efterkommande processteg, genom att maximera 
uttaget av koncentrat i scavengerflotationen mot någon begränsning i efterföljande 
process. Genom att styra uttaget mot en begränsning (men inte förbi den) så kan 
utbytet ökas utan att överbelasta t.ex. separationen. En begränsning i detta projekt är 
att det ska vara operatören som efter eget förstånd bedömer storleken på någon 
bestämd begränsning och sätter ett börvärde på uttaget i scavengerflotationen utifrån 
det.  
 
Koncentratet som produceras i scavengerflotationen samlas, efter transport via rännor, 
i en ho (se ”scavengerho” i Figur 2.1). Denna ho, som har en nivåreglering som styr 
nivån med en pump, bedöms vara en begränsning. Om det kommer för mycket 
koncentrat till hon klarar nivåregleringen inte att hålla nivån p.g.a. för lite kapacitet i 
pumpen. Hon skulle därför kunna användas som ett mått för uttaget av koncentrat i 
scavengerflotationen. Det man skulle kunna styra mot i hon är pumpvarvtal, 
koncentratnivå eller koncentratflödet genom pumpen, som mäts av en flödesgivare. 
 
Eftersom det endast finns en mätpunkt för råkoncentrathalten (se Figur 2.1) är det 
tänkt att råflotationen ska betraktas som ett linjärt SISO-system. Det innebär att alla 
styrsignalerna av en viss typ i råflotationen sätts proportionerligt mot en övergripande 
styrsignal (se Figur 2.2). Om flera olika typer av övergripande styrsignaler används så 
kommer råflotationen fortfarande att betraktas som ett SISO-system. Men det blir flera 
SISO-system, ett för varje typ av styrsignal. Om det istället funnits fler mätpunkter på 
råkoncentrathalten, t.ex. en vid varje tank i råflotationen, hade man kunnat styra 
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råkoncentrathalten enskilt i varje tank. Då hade råflotationen kunnat betraktas som ett 
system uppdelat i flera mindre komplexa SISO-system vilket förmodligen varit  
enklare. 

Figur 2.2: Styrsignalerna för varje undersystem sätts 
proportionerligt mot en övergripande styrsignal. Varje undersystem 
skulle kunna representera t.ex. en flotationstank. 

På samma sätt som i råflotationen så kommer scavengerflotationen att betraktas som 
ett linjärt SISO-system eftersom uttaget inte kan mätas enskilt för varje flotationscell. 
Även i detta fall ska styrsignalerna av en viss typ i scavengerflotationen sättas 
proportionerligt mot en övergripande styrsignal, som i råflotationen. Däremot kommer 
inte de första cellerna i scavengerflotationen att ingå i experimenten och regleringen 
eftersom dessa delar tank/dubbelcell med sista cellen i råflotationen (se Figur 2.1). 
Scavengerflotationen kommer också, som råflotationen, att betraktas som ett SISO-
system för varje typ av övergripande styrsignal. 
 
Både råflotationen och scavengerflotationen är olinjära och kopplade system. Därför är 
det både svårt och tidskrävande att ta fram sådana modeller, baserade på t.ex. 
fysikalisk modellering, eftersom det är mycket som påverkar flotationens beteende. 
Detta är en annan anledning till att begränsa modelleringen av råflotation och 
scavengerflotation till en övergripande SISO-modell, som har nackdelen att inte vara 
lika exakt. Men tanken är att en inexakt processmodell inte ska vara ett problem om 
P/I/D-regulatorn dimensioneras tillräckligt robust så att regulatorn är tålig mot att 
egenskaper i den verkliga processen förändras. 
 
Koncentrathalt och uttag i samflotationen kan eventuellt styras med någon eller några 
av de variabler som visas i Figur 2.1. Det är tänkt att experiment i samflotationen ska 
visa vilka variabler som skulle kunna användas för att styra uttag och koncentrathalt. 
Normalt styrs flotationen med luft, pulpnivå eller skumbildare. I Aitik vill man inte 
använda skumbildare i en reglering av samflotationen, eftersom den kan orsaka 
problem i den efterkommande separationen. Därmed återstår det att utvärdera om luft 
eller nivåer kan användas. Eventuellt kommer, i sista hand, även skumbildare att 
utvärderas som styrsignal i en reglering av samflotationen. För att begränsa projektets 
omfattning kommer kalktillsats och samlare inte att utvärderas som styrsignal. 

SYSTEM 

Övergripande 
styrsignal 

Övergripande 
utsignal 

Undersystem 1 

Undersystem 2 

Undersystem i-1 

Undersystem i 

1K

2K

1iK−

iK
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Rotorhastigheten, som också eventuellt skulle kunna användas som styrsignal, kommer 
inte heller att utvärderas. 

2.3 Arbetsplan 
Arbetet var tänkt att utföras enligt planen: 
 

1. Försöka sätta sig in i flotationsprocessen i Aitik i allmänhet samt 
litteraturstudie inom området flotationsstyrning. 

2. Planera vilka experiment som ska göras på samflotationen i Aitik och 
så gott det går hur de ska göras. 

3. Resa till Aitik för att göra experimenten på samflotationen. 

4. Utifrån experimenten besluta om en reglerstrategi, t.ex. vilka 
styrsignaler som ska användas. 

5. Identifiera SISO-modeller, för den/de styrsignal/styrsignaler som är 
tänkt att användas, utifrån experimenten. 

6. Dimensionera regulatorn. 

7. Simulera regleringen av flotationen utifrån vald reglerstrategi och 
SISO-modeller. 

8. Om möjligt implementera regleringen. 

9. Rapport och presentation. 

Ordningsföljden ovan ska inte tolkas maniskt. 

2.4 Experiment och systemidentifiering 
För att utvärdera vilka styrsignaler som skulle kunna användas samt dimensionera 
regulatorerna och ta fram SISO-modeller för simulering behöver experiment göras på 
råflotationen och scavengerflotationen. Detta görs genom att skicka in en insignal i 
systemet och mäta utsignalen. Genom att känna till insignalen och titta på hur 
utsignalen beter sig kan man uppskatta en modell, eller överföringsfunktion, som 
beskriver systemet. Mycket förenklat kan man se det som att lösa ut den obekanta 
variabeln SYSTEM (d.v.s. modellen) ur ekvationen 
 
 UT SYSTEM IN= ⋅  (2.1) 
 
då variablerna UT och IN är kända. Det är viktigt att insignalen innehåller så många 
frekvenser som möjligt eftersom det ger en utsignal som innehåller fler frekvenser. Då 
blir modellen för processen mer representativ för fler frekvenser och dimensioneringen 
av regulatorn blir också bättre av samma anledning. Därför skulle det bästa, ur den 
synvinkeln, vara att använda en spik som insignal eftersom spikar enligt signalteorin 
innehåller ”alla” frekvenser. Men att generera en spik i praktiken är inte så lätt. Därför 
brukar man använda ett steg eller en fyrkantspuls som insignal. Denna typ av signal 
innehåller inte lika många frekvenser som en spik, men är i gengäld betydligt lättare att 
generera i praktiken. Det är också viktigt att insignalen förändras tillräckligt mycket 
för att utsignalen ska framträda tydligt trots brus. I möjligaste mån gjordes 
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experimenten då processen bedömdes vara någorlunda stabil. Det var viktigt att 
processen skulle vara stabil så att andra parametrar så lite som möjligt påverkar den 
mätta signalen. Denna metod för att ta fram modeller för ett system brukar kallas 
systemidentifiering med stegsvar. 
 
Eftersom det i experimentet och regleringen är tänkt, som tidigare nämnt, att 
råflotationen och scavengerflotationen var för sig ska betraktas som ett SISO-system 
med en insignal och en utsignal gjordes experimenten genom att ändra t.ex. 
börvärderna för luft eller pulpnivåer i alla rå- eller scavengerflotationsceller på en 
gång. En reglering är tänkt att göra på liknande sätt, d.v.s. att ändra nivåerna 
proportionellt mot en övergripande styrsignal, med samma proportionalitet i 
nivåändringarna som i experimentet. 
 
Det är tyvärr inte lika enkelt att ta fram modellen som ekvation (2.1) antyder. Men till 
min räddning finns ett program som avsevärt förenklar det förfarandet. Jag använder 
en ”toolbox”, d.v.s. ett verktyg i MATLAB, som kallas System Identification Toolbox. 
Verktyget är ämnat enbart för systemidentifiering och har ett grafiskt 
användargränssnitt (se Figur 2.3). Det går att använda till att skatta både kontinuerliga 
och diskreta modeller, i form av en överföringsfunktion. System Identification 
Toolbox använder iterativa metoder för att anpassa parametrarna i en modellstruktur 
utifrån in- och utsignaldata. 

Figur 2.3: Det grafiska användargränssnittet i System Identification 
Toolbox. 

2.5 Regulatordimensionering 
Oavsett reglerstrategi kommer någon form av P/I/D-regulator att användas. Eftersom 
den deriverande D-delen ofta leder till bruskänslighet kommer den att uteslutas. En PI-
regulator är lättare att ställa in, eftersom den saknar den deriverande delen, och är 
därför tänkt att användas. Den kontinuerliga överföringsfunktionen för en PI-regulator 
är 
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F j k

j
ω

ω
= +  (2.2) 

 
där pk  och ik  är proportionalitetskonstanten respektive integralkonstanten i den 

proportionerliga och integrerande delen av PI-regulatorn, ω  är frekvensen i .rad s 

och den imaginära variabeln 1j = − . 
 
Den generella formen för en modell för ett SISO-system där dödtid försummas är 
 
 Re Im( )G j G jGω = +  (2.3) 

 
där Re Re{ ( )}G G jω=  och Im Im{ ( )}G G jω= . Då processmodellen (2.3) ingår 

tillsammans med PI-regulatorn (2.2), i det återkopplade systemet i Figur 2.4, är 
kretsåterföringen 
 
 ( ) ( ) ( )L j F j G jω ω ω= ⋅ . (2.4) 

Figur 2.4: Återkopplat system med regulator F för reglering av 
processen G. 

PI-regulatorn ska dimensioneras robust stabil, d.v.s. med stor stabilitetsmarginal, 
eftersom den ska användas i en process vars egenskaper väntas förändras mycket med 
tiden. Därför används en metod för reglatordimensionering med delvis inspiration från 
[14,15]. I Figur 2.5 visas ett så kallat ”Förenklat Nyquistdiagram”, för ett stabilt 
återkopplat system med stabil kretsåterföring ( )L jω , som fås då kurvan för ( )L jω  
ritas i ett komplext talplan då frekvensen ω  går från 0 och mot ∞ . 

Utsignal 
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Figur 2.5: Förenklat Nyquistdiagram för någon kretsåterföring 
( )L jω . 

Det återkopplade systemet är stabilt för alla frekvenser där kretsåterföringen ( )L jω  
befinner sig till höger om den kritiska punkten (-1,0) i Figur 2.5, enligt ”Nyquists 
förenklade stabilitetskriterium”. Detta förutsätter att öppna kretsåterföringen ( )L jω  är 
stabil. Avståndet från någon punkt på kurvan ( )L jω  till kritiska punkten är 

1 ( )L jω+ . Kravet på stabilitet uppfylls om storleken på kretsåterföringen ( )L jω  är 

tillräckligt liten för att aldrig nå den kritiska punkten. Det återkopplade systemet är 
alltså stabilt om 
 
 [ [( ) 1 ( )    0,L j L jω ω ω< + ∀ ∞ . (2.5) 

 
Villkoret i (2.5) tar bara hänsyn till storleken eller förstärkningen på kretsåterföringen 

( )L jω  och inte dess fasvridning. Kretsåterföringen ( )L jω  kan ha tillräcklig storlek 
för att nå den kritiska punkten, men kretsåterföringens fasvridning kan vara sådan att 

( )L jω  ändå inte passerar till vänster om den kritiska punkten. Därför är villkoret i 
(2.5) ett tillräckligt men inte nödvändigt krav för stabil återkoppling. Eftersom det är 
stor osäkerhet i processmodellen ( )G jω  införs en ”säkerhetsfaktor”, 1w∆ > , för 

( )L jω vid den frekvens där kretsåterföringen ( )L jω  är närmast instabilitet. Kriteriet 
för robust stabilitet är 
 
 [ [( ) 1 ( )    0,wL j L jω ω ω∆ < + ∀ ∞ . (2.6) 

 
En större ”säkerhetsfaktor” leder till en regulator som är mer robust, d.v.s. mindre 
känslig mot förändringar i den verkliga processen samtidigt som prestandan minskar. 
 
Från överföringsfunktionen för regulatorn (2.2) och överföringsfunktionen för 
processmodellen (2.3) kan kretsåterföringen (2.4) skrivas som 

( )L jω
1 ( )L jω+



STYRNING AV FLOTATIONEN I AITIKGRUVAN  METOD 
 

 
Mikael Larsson 20 

 

 ( )Re Im( ) i
p

k
L j k G jG

j
ω

ω
 

= + + 
 

. (2.7) 

 
Genom att skriva om villkoret för robust stabilitet (2.6) som 
 
 ( ) 1 ( )  wL j L jω ω∆ = +  (2.8) 

 
och sätta in kretsåterföringen (2.7) i ekvation (2.8) löses vad parametern pk  ska vara 

för att robusthetsvillkoret precis ska uppfyllas. 
 
Det blir då två lösningar för pk , 
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G k G k G w G w G k

ω ω
ω ω

ω

= ∆ − ∆ + ∆ − ∆

+ ∆ + ∆ − + ∆ −

− − + ∆ − ∆

. (2.10) 

 
I ekvation (2.9) är regulatorparametrarna ik  och pk  obekanta. Eftersom det är två 

obekanta variabler och bara en ekvation krävs det ytterligare ett villkor, d.v.s. en 
ekvation, för att kunna bestämma både pk  och ik . 

 
För att uppnå högsta möjliga prestanda ska extremvärderna, d.v.s. största och minsta 
värderna, för avståndet mellan kretsåterföringen och kritiska punkten beräknas vid den 
frekvens som är närmast instabilitet. Högsta prestandan uppnås då avståndet är så stort 
som möjligt, vilket motsvarar att kretsförstärkningen ( )L jω  är stor. Målet är att det 

statiska felet ska vara så litet som möjligt på så kort tid som möjligt vid reglering. 
Därför är det med avseende på integralkonstanten ik  som avståndet ska maximeras vid 

den frekvens som är närmast instabilitet. Ett större ik  resulterar i högre prestanda för 

återkopplingen. Genom att hitta extremvärderna för avståndet och därefter välja ut det 
av dessa avstånd som är längst, och därmed närmast instabilitet, så får man det största 
möjliga värdet på integralkonstanten ik . Villkoret i (2.8) ser dock till att kraven på 

stabilitet och robusthet fortfarande uppfylls. 
 
Avståndet mellan kretsåterföringen ( )L jω  och kritiska punkten är 
 
 1 ( )A L jω= + . (2.11) 

 
Genom att sätta in kretsåterföringen (2.7) i A (2.11) blir avståndet 
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Re Im1 i ik G k G
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ω ω

   = + + + −   
   

. (2.12) 

 
Ekvation (2.12) kvadreras i vänsterled och högerled, 
 

 
2 2

2 Im Re
Re Im1 i ik G k G

A kpG kpG
ω ω

   = + + + −   
   

. (2.13) 

 
Eftersom extremvärderna till A2 uppstår vid samma ik :n som extremvärderna för A så 

kan A2 användas till att beräkna de integralkonstanter ik  som ger upphov till 

extremvärdern i A. Detta förenklar deriveringen som görs för att hitta det ik  där 

avståndet A har sina extremvärdern. För att finna de integralkonstanter ik  som ger 

upphov till extremvärderna av avståndet A deriveras (2.13) med avseende på ik  och 

sätts lika med noll, 
 

 
2 2

2 2Im ReIm
Re Re Im2 2

2 22
2 2 2 0p p pi i

p p
i i i

dk dk dkk G k GG
G k G k G

dk dk dkω ω ω
+ + + + + = . (2.14) 

 

För att lösa ut ik  ur ekvation (2.14) ersätts pk  med ena lösningen i (2.9) och p

i

dk

dk
 

ersätts med derivatan med avseende på ik  av ena lösningen i (2.9). Detta ger två 

oberoende lösningar för ik  för ett fixt pk . Eftersom det finns två lösningar på 

proportionalitetskonstanten pk  (se (2.9)) blir det totalt 2 2 4⋅ =  stycken lösningar för 

par av regulatorparametrarna pk  och ik , förutsatt att det inte är några dubbelrötter i 

lösningarna. Lösningen på pk  erhålls från ekvation (2.9) genom att ersätta ik  i 

ekvation (2.9) med lösningen av ik  från ekvation (2.14). 

 
De fyra olika lösningarna för par av regulatorparametrarna ik  och pk  blir då 
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Beräkningarna ovan har gjorts med hjälp av Maple. För att kunna beräkna 
regulatorparametrarna med ekvationerna i (2.15) behövs överföringsfunktionen för 
processen, ( )G jω . Överföringsfunktionen kan beräknas numeriskt8 med 
fouriertransformen av processens impulssvar. Impulssvaret kan beskrivas med en 
”Finite Impulse Response”-modell som är enkel att anpassa efter det uppmätta 
stegsvaret. FIR-modellen består av ett ändligt antal termer i form av diskreta 
tidsfördröjningar av insignalen med koefficienter. Antalet termer i FIR-modellen beror 
på hur ofta mätningar av utsignalen gjordes då processen exciterades med en insignal 
och på hur lång tid det tog innan processen bedömdes ha stabiliserat sig efter 
exciteringen. FIR-modellen är på formen 
 
 0 1[ ] [ ] [ 1] [ ] där i 0iy n b x n b x n b x n i= + − + + − ≥…  (2.16) 

 
och 

 

 i

n=diskret tidpunkt

i=antaler tidsförskjutningar

b =koefficient

y=utsignal

x=insignal









. 

 
Koefficienten ib  beskriver differensen av utsignalen vid den nuvarande diskreta 

tidpunkten och den föregående diskreta tidpunkten i förhållande till den diskreta 

                                                 
8 Ej beskriven som en kontinuerlig frekvensfunktion utan som diskreta värden inom ett begränsat 
frekvensområde. 
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insignal som applicerades under den senaste tidssampeln, d.v.s. processens 
förstärkning under den senaste tidssampeln. Koefficienten ib  kan alltså beräknas från 

 

 
[ ] [ 1]

[ ]i

y n i y n i
b

x n i

− − − −=
−

. (2.17) 

 
Då man känner till processens in- och utsignal, t.ex. då ett stegsvar görs, så kan man 
alltså beräkna processens impulssvar med ekvationerna (2.16) och (2.17). Processens 
överföringsfunktion ( )G jω  kan nu beräknas genom att transformera det diskreta 
impulssvaret till frekvensdomänen med den diskreta fouriertransformen. Impulssvaret 
kan bara transformeras till frekvenser upp t.o.m. halva den frekvens som stegsvaret 
samplades med, enligt Nyquist-Shannons samplingsteorem. Annars uppstår så kallad 
vikning i transformeringen. 
 
Regulatorparametrarna pk  och ik  beräknas vid den frekvens där det återkopplade 

systemet med kretsåterföringen ( )L jω  är närmast instabilitet. Det återkopplade 
systemet är närmast instabilitet vid den frekvens där avståndet mellan 
kretsåterföringen och kritiska punkten är som störst. Det motsvarar den frekvens där 
kretsförstärkningen ( )L jω  är som störst. Även om det återkopplade systemet är 

närmast instabilitet vid den frekvensen så ska robusthetsvillkoret (2.8) garantera att 
kraven på robusthet är uppfyllda. Att välja regulatorparametrarna vid denna frekvens 
ska garantera att robusthetskravet uppfylls även för de andra frekvenserna i det 
återkopplade systemet, eftersom de har en mindre kretsförstärkning och därmed inte är 
lika nära instabilitet. Den frekvens där kretsåterföringen är närmast instabilitet hittas 
genom att iterera det återkopplade systemet diskret över vissa frekvenser inom ett 
intervall. Den högsta frekvensen som kan väljas i intervallet är som tidigare nämnt, 
hälften av den frekvens som utsignalen i experimentet samplades med. Den lägsta 
frekvensen i intervallet kan väljas godtyckligt låg. Om kravet på robusthet (2.6), för 
det återkopplade systemet, inte uppfylls för en viss frekvens eftersom 
kretsförstärkningen är för stor, med de gamla regulatorparametrarna, så beräknas nya 
regulatorparametrar vid denna frekvens. Denna iterering görs t.o.m. den sista 
frekvensen i intervallet. 
 
Eftersom inte alla lösningar i (2.15) representerar det extremvärde där avståndet 
mellan kretsåterföringen och kritiska punkten är som längst för en viss frekvens, med 
robusthetsvillkoret uppfyllt, beräknas regulatorparametrarna från endast en av de fyra 
lösningarna i (2.15). Vilken av de fyra lösningarna som väljs bestäms enligt ett antal 
regler. Det kan vara uppenbart att vissa lösningar inte är rätt. 
 
Valet av en av de fyra lösningarna på regulatorparametrar i (2.15) görs enligt följande 
regler. 
 
En lösning förkastas om: 
 

• Regulatorparametrarna pk  och ik  har olika tecken. Då skulle den 

proportionella delen och den integrerande delen i en regulator arbeta mot 
varandra. 
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• Tecknen på regulatorparametrarna inte är samma som produkten av tecknen i 
insignalen och utsignalen. Om processen är ett sådant system där utsignalen 
reagerar i motsatt riktning relativt insignalen måste regulatorparametrarna ha 
negativt tecken. Annars ska tecknen vara positiva. Uppfylls inte detta så 
kommer styrsignalen att styra åt fel håll så att reglerfelet ökar istället för att 
minska. Detta gäller då det återkopplade systemet är på formen i Figur 2.4. 

 
Om det finns flera lösningar kvar, på regulatorparametrarna, som inte förkastats 
används den lösning där avståndet mellan kretsåterföringen och kritiska punkten är 
som längst. Det motsvarar en hög kretsförstärkning. Det ger högsta prestanda med 
uppfyllt villkor på robusthet. Annars väljs den enda lösning som inte har förkastats. 
 
Beräkningen för stabil återkoppling ovan bygger på antagandet att kretsåterföringen 

( )L jω  är stabil. Det är ett skäligt antagande i detta fall eftersom vi vet att PI-
regulatorn ( )F jω  är stabil eftersom den endast har en pol, i origo i det komplexa 
talplanet, och av praktisk erfarenhet vet vi också att processen ( )G jω  är stabil. 
Eftersom både ( )F jω  och ( )G jω  är stabil, d.v.s. de har stabila poler, så kommer 
kretsåterföringen ( ) ( ) ( )L j F j Gω ω ω=  också att vara stabil, eftersom dess poler 
kommer från ( )F jω  och ( )G jω  som ju är stabila. 
 
Tillvägagångssättet ovan har implementerats som ett matlabskript i form av en 
funktion. Funktionen tog fem argument och funktionsanropet hade strukturen 
pikalk(ut,in,h,∆w,res) där 

 
ut=Utsignalen som mätts upp från systemet

in=Insignalen som mätts upp från systemet

h=Samplingsperioden för ut- och insignalerna

=Säkerhetsfaktorn vid den frekvens där det återkopplade systemet är närmw∆ ast instabilitet

res=Antalet frekvenser, inom frekvensintervallet, som tas med i beräkningen av parametrarna









. 

 
Matlabskriptet finns bifogat i bilaga A i denna rapport. 
 
Ju större värdet på argumentet res är desto exaktare, men långsammare, blir 
beräkningen av regulatorparametrarna. 
 
PI-regulatorn (2.2) kan också skrivas på formen 
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vilket är vanligare inom industrin. I de kommande uträkningarna av 
regulatorparametrarna kommer parametrarna att anges på både formen i (2.2) och 
(2.18). 
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3 RESULTAT OCH SLUTSATS 

3.1 Experiment 
Experiment utfördes på råflotationen och scavengerflotationen genom att utföra 
stegsvar med luft och pulpnivå som styrsignal. Nedan redovisas resultaten av 
experimenten. 

3.1.1 Råflotationen 

3.1.1.1 Pulpnivå som styrsignal 

Då pulpnivåerna ändrades i råflotationen studerades kopparkoncentrathalten i 
råflotationen (RÅKONC6%CU:VALUE) och kopparhalten i den ingående pulpen i 
procent (ING_801%CUVALUE). Resterande beteckningar representerar nivåer i 
flotationstankarna i cm, som inte mäts från tankarnas botten. Tanknivåerna är betydligt 
djupare än vad nivåkurvorna i diagrammen nedan visar. För att få tätare mätningar av 
råkoncentrathalten, som är den viktigaste parametern under experimentet, ställdes 
Boxraydatorn om så att tiden mellan mätningarna var någon minut istället för omkring 
10 minuter. 
 
Kopparkoncentrathalten och kopparhalten i den ingående pulpen ska avläsas på den 
högra vertikala skalan medans resterande kurvors värden ska avläsas på den vänstra 
vertikala skalan. I diagrammen kan man se att pulpnivåerna har olika ”offset”. Detta 
beror på att nivågivarna inte var kalibrerade och därför inte visade korrekt pulpnivå. 
För att ställa in pulpnivåerna rätt innan experimenten mättes pulpnivåerna istället 
manuellt genom lodning så att skumtjockleken var omkring 30 cm. Förändringen i 
pulpnivå ska däremot stämma. Normalt är skumtjockleken i råflotationen i Aitik 
omkring 15-20 cm men för att undvika för stora koncentratflöden under experimenten, 
varav efterkommande hoar kan svämma över användes tjockare skumtäcken än 
normalt. Resultatet från ett experiment, den 21/2-2007, med steg på 10 och 15 cm i 
pulpnivå, förutom i sista tanken i de fyra serierna i råflotationen där ändringen var 
hälften, visas i Diagram 3.1. Det förväntade är att kopparkoncentrathalten ska minska 
med ökande pulpnivå och öka med minskande pulpnivå. 
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Diagram 3.1: Experiment med stegsvar i råflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. 

I Diagram 3.1 reagerade koncentrathalten med en kraftig spik i stigande flank för att 
sedan stabilisera sig på ungefär samma halt som innan stegsvarpulsen. I fallande flank 
reagerade halten med en ringning för att sedan för att sedan stabilisera sig på ungefär 
samma halt som innan pulpnivåminskningen. Råflotationsserie 800 ingick inte i 
experimentet eftersom den var avstängd p.g.a. reparation. Därför är det en annan 
ingående halt än ING_801%CUVALUE, d.v.s. ING_CD%CUVALUE, som mäts på 
ingående pulp. Men de ska normalt vara ganska lika (se placering i Figur 2.1). Den 
ingående halten hade ett underligt beteende då den sjönk ända till ungefär kl. 18:00 då 
halten plötsligt ökade kraftigt. Detta berodde förmodligen på att provuttaget var 
igensatt till kl. 18:00 då någon gjorde rent det. I diagrammet kan man också se att 
nivån i flotationstank 902_3 oscillerade kraftigt strax innan experimentet. I Diagram 
3.2 visas ytterliggare ett likadant försök från den 22/2-2007. 
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Diagram 3.2: Experiment med stegsvar i råflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. 

I den första pulsen i Diagram 3.2 ökar koncentrathalten då pulpnivån ökar och minskar 
då pulpnivån minskar vilket är tvärtemot vad som är väntat. I den andra pulsen är det 
ett märkligt beteende i stigande flank medans koncentrathalten reagerade tydligt och 
kraftigt samt åt samma håll som väntat i fallande flank. I Diagram 3.3 visas ännu ett 
likadant försök från den 14/3-2007. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

09:36:00 10:48:00 12:00:00 13:12:00 14:24:00 15:36:00 16:48:00 18:00:00

Tid

0

5

10

15

20

25

FA601NIV:MV FA602_3NIVMV
FA604_5NIVMV FA701NIV:MV
FA702_3NIVMV FA704_5NIVMV
FA801NIV:MV FA802_3NIVMV
FA804_5NIVMV FA901NIV:MV
FA902_3NIVMV FA904_5NIVMV
ING_801%CU:VALUE RÅKONC6%CU:VALUE



STYRNING AV FLOTATIONEN I AITIKGRUVAN  RESULTAT OCH SLUTSATS 
 

 
Mikael Larsson 29 

Diagram 3.3: Experiment med stegsvar i råflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. 

I Diagram 3.3 reagerade koncentrathalten i de båda stegsvaren på ungefär samma sätt. 
Men det är svårt att avgöra om koncentrathalten, efter att den stabiliserats, har ökat 
eller minskat. I Diagram 3.4 visas ytterliggare ett experiment, från den 15/3-2007, där 
stegändringarna i båda pulserna var 15 cm förutom i sista tanken i råflotationen där 
stegändringen var hälften. 
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Diagram 3.4: Experiment med stegsvar i råflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. 

I Diagram 3.4 reagerade koncentrathalten i båda stegsvaren åt samma håll som väntat. 
Tyvärr fick jag av misstag inte med hela det andra stegsvaret, då jag plockade ut datan, 
men koncentrathalten i fallande flank reagerade på ungefär samma sätt i första som i 
andra stegsvaret. I diagrammet oscillerar nivån i cell 801. 

3.1.1.2 Luftflöde som styrsignal 

Då luftflödena ändrades i råflotationen studerades kopparkoncentrathalten i 
råflotationen (RÅKONC6%CU:VALUE) och kopparhalten i den ingående pulpen i 
procent (ING_801%CUVALUE). Resterande beteckningar representerar luftflöden i 
flotationstankarna i m3/min. 
 
Kopparkoncentrathalten och kopparhalten i den ingående pulpen ska avläsas på den 
högra vertikala skalan medans resterande kurvors värden ska avläsas på den vänstra 
vertikala skalan.. I en av de fyra parallella samflotationsserierna, 800-serien, (se Figur 
2.1) kan luften i dubbelcellerna styras enskilt i varje cell, till skillnad mot i de 
resterande serierna där bara ett luftflöde kan styras till hela dubbelcellen. För att det 
totala luftflödet in till varje dubbelcell ska vara lika i hela scavengerflotationen är de 
båda luftflödena i 800-seriens dubbelceller hälften av flödet i dubbelcellerna i de andra 
flotationsserierna. Det man förväntar sig är att kopparkoncentrathalten ska öka med 
minskande luftflöde och minska med ökande luftflöde. Blir luftflödet för högt kan 
dock skummet slås sönder eller också kallat ”koka” och då väntas koncentrathalten 
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öka. Resultatet från ett experiment den 23/2-2007 med steg på 4 m3/min i varje 
flotationstank visas i Diagram 3.5. 

Diagram 3.5: Experiment med stegsvar i råflotationen där luftflödet 
användes som styrsignal. 

I Diagram 3.5 är det svårt att tyda någon reaktion på kopparkoncentrathalten under 
stegsvaret. Det kan bero på att skummet började koka p.g.a. för stort luftflöde. I nästa 
försök, från den 16/3-2007, gjordes därför negativa stegsvar där luftflödet först 
minskades och därefter ökades. Experimentet visas i Diagram 3.6 där stegändringen i 
den första pulsen var 4 m3/min och stegändringen i den andra pulsen var 6 m3/min. 
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Diagram 3.6: Experiment med stegsvar i råflotationen där luftflödet 
användes som styrsignal. 

I Diagram 3.6 finns antydningar till att kopparkoncentrathalten reagerar på pulsen. 
Storleksordningen på reaktionen är dock densamma somdet omkringliggande bruset. 

3.1.2 Scavengerflotationen 

3.1.2.1 Pulpnivå som styrsignal 

Då pulpnivåerna ändrades i scavengerflotationen studerades nivån i ”scavengerhon” 
som procent av maximal nivå (PU263_4NIV:MV), pumpvarvtal i procent av maximalt 
varvtal (PU263_4NIVPOUT), koncentratflöde i m3/min (PU264FL.MVVALUE) och 
den ingående kopparhalten till samflotationen i procent (ING_801%CUVALUE). 
Resterande beteckningar representerar nivåer i flotationstankarna i cm, som inte mäts 
från tankarnas botten. Tanknivåerna är betydligt djupare än vad nivåkurvorna i 
diagrammen nedan visar. 
 
Flotationstankarnas nivåer, nivån i ”scavengerhon” och styrsignalen till pumpen ska 
avläsas på den vänstra vertikala skalan medan resterande kurvors värden ska avläsas 
från den högra vertikala skalan. I diagrammen kan man se att pulpnivåerna har olika 
”offset”. Detta beror på att nivågivarna inte var kalibrerade och därför inte visade 
korrekt pulpnivå. För att ställa in pulpnivåerna rätt innan experimenten mättes 
pulpnivåerna istället manuellt genom lodning så att skumtjockleken var 15 cm. 
Förändringen i pulpnivå ska däremot stämma. Normalt är skumtjockleken i scavengern 
i Aitik omkring 10-15 cm. Resultatet från ett experiment, den 2/4-2007, med steg på 7 
cm i pulpnivå i vardera flotationstank visas i  
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. Det man förväntar sig är att koncentratflödet ska öka med ökande pulpnivå och 
minska med minskande pulpnivå. 

Diagram 3.7: Experiment med stegsvar i scavengerflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. Förändringen i pulpnivå var 7 
cm. 

I Diagram 3.7 kan man se att det svämmar över i ”scavengerhon” under försöket, 
vilket förmodligen berodde på att flotationsoperatören ökade mängden skumbildare i 
kombination med att pulpnivåerna var höga. Det ledde till att det bildades mer skum 
som rann över kanten i flotationstankarna. I nästa försök den 3/4-2007, som visas i 
Diagram 3.8, minskades därför stegändringen till 5 cm för att minska risken för att det 
ska svämma i ”scavengerhon”. 
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Diagram 3.8: Experiment med stegsvar i scavengerflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. Förändringen i pulpnivå var 5 
cm. 

I Diagram 3.8 kan man se att en störning uppstod under stegsvarsförsöket. Diagram 
3.9 visar resultaten från fler försök den 4/4-2007 där pulpnivån ändrades med 5 cm. 
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Diagram 3.9: Experiment med stegsvar i scavengerflotationen där 
pulpnivån användes som styrsignal. Förändringen i pulpnivå var 5 
cm. 

I Diagram 3.7, Diagram 3.8 och Diagram 3.9 innehåller stegsvarspulserna spikar på de 
positiva flankerna. Det beror förmodligen på att skummet som ackumelerat material 
under en längre tid momentant trycks över kanten vid pulpnivåförändringen. När 
pulpnivån därefter stabiliserats är det endast flotationsförloppet som ger upphov till det 
ökade flödet. 

3.1.2.2 Luftflöde som styrsignal 

Då luftflödena ändrades i scavengerflotationen studerades nivån i ”scavengerhon” som 
procent av maximal nivå (PU263_4NIV:MV), pumpvarvtal i procent av maximalt 
varvtal (PU263_4NIVPOUT), koncentratflöde i m3/min (PU264FL.MVVALUE) och 
den ingående kopparhalten till samflotationen i procent (ING_801%CUVALUE). 
Resterande beteckningar representerar luftflöden i flotationstankarna i m3/min. 
 
Luftflödena, nivån i ”scavengerhon” och styrsignalen till pumpen ska avläsas på den 
vänstra vertikala skalan medan resterande kurvors värden ska avläsas från den högra 
vertikala skalan. I en av de fyra parallella samflotationsserierna, 800-serien, (se Figur 
2.1) kan luften i dubbelcellerna styras enskilt i varje cell, till skillnad mot i de 
resterande serierna där bara ett luftflöde kan styras till hela dubbelcellen. För att det 
totala luftflödet in till varje dubbelcell ska vara lika i hela scavengerflotationen är de 
båda luftflödena i 800-seriens dubbelceller hälften av flödet i dubbelcellerna i de andra 
flotationsserierna. Det man förväntar sig är att koncentratflödet ska minska med 
minskande luftflöde och öka med ökande luftflöde. Blir luftflödet för högt kan dock 
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skummet slås sönder eller också kallat ”koka” och då kommer koncentratflödet att 
minska istället. För att undvika kokning har stegsvaren gjorts med en negativ puls som 
insignal till skillnad från experimenten med pulpnivå där en positiv puls användes. 
Resultatet från ett experiment den 5/4-2007 med steg på 6 m3/min i varje flotationstank 
visas i Diagram 3.10. 

Diagram 3.10: Experiment med stegsvar i scavengerflotationen 
där luftflödet användes som styrsignal. Förändringen i luftflöde var 
6 m3/min. 

I Diagram 3.10 kan man se att luften som tillsätts i cell FA608_9 har väldigt långsamt 
dynamik, vilket kan ha berott på en ventil som krånglade eller smuts som hindrar 
luftflödet. Diagram 3.11 visar resultaten från ett till försök den 5/4-2007 där luftflödet 
ändrades med 6 m3/min. 
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Diagram 3.11: Experiment med stegsvar i scavengerflotationen 
där luftflödet användes som styrsignal. Förändringen i luftflöde var 
6 m3/min. 

3.2 Slutsats 

3.2.1 Råflotationen 

3.2.1.1 Pulpnivå som styrsignal 

Resultaten från experimenten med pulpnivå som styrsignal då kopparkoncentrathalten 
från råflotationen studerades var inte entydiga. Kopparkoncentrathalten kunde både 
öka och minska oavsett om pulpnivå ökade eller minskade. Ofta händer det mycket 
med koncentrathalten i början av nivåändringen men efter att koncentrathalten 
stabiliserats var skillnaden ofta inte så stor före och efter nivåändring. 
Koncentrathaltens dynamik var ofta konsistent under samma dag men kunde bete sig 
helt annorlunda dagen efter. Eftersom dynamiken mellan koncentrathalt och 
pulpnivåändring varierade mycket samt att pulpnivåändringen inte avsevärt påverkade 
koncentrathalten bedöms pulpnivå vara en dålig variabel för att styra 
kopparkoncentrathalten i råflotationen. Slutsatsen ovan gäller under förutsättning att 
man kan lita på Boxraysystemets haltanalys. 
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3.2.1.2 Luftflöde som styrsignal 

Resultaten från experimenten med luftflöde som styrsignal då kopparkoncentrathalten 
studerades visar att luftflödet verkar vara en möjlig men svag variabel för att styra 
koncentrathalten. Det är dock för få experiment för en någorlunda säker slutsats. 
Eftersom luftflödet är en svag styrsignal är det i princip meningslöst att försöka reglera 
koncentrathalten med endast den, så länge det inte finns någon fler starkare styrsignal 
att använda. Luftflödet kommer förmodligen nästan hela tiden vara 
styrsignalbegränsad och det är ju inte en väl fungerande reglering. 

3.2.2 Scavengerflotationen 

3.2.2.1 Pulpnivå som styrsignal 

Experimenten visar entydigt och tydligt att koncentratflödet från scavengern ökar då 
pulpnivån ökas medan koncentratflödet minskar då pulpnivån minskas. Pumpvarvtal 
och nivån i scavengerhon reagerade inte lika tydligt på pulpnivåändringarna som 
koncentratflödet i experimenten. Därmed skulle pulpnivåerna kunna användas för att 
styra koncentratflödet. Koncentratflödet reagerade dock med olika dynamik beroende 
på om pulpnivån ökade jämfört med då pulpnivån minskade. Det ökande 
koncentratflödet innehöll t.ex. en spik till skillnad från då koncentratflödet minskade. 

3.2.2.2 Luftflöde som styrsignal 

De experiment som gjorts, och visas i Diagram 3.10 och Diagram 3.11, indikerar att 
det inte verkar finnas något starkt samband mellan luftflöde och koncentratflöde. 
Därför dras slutsatsen att luftflödet inte kan användas till att styra koncentratflödet.  

3.3 Reglerstrategi 

3.3.1 Scavengerflotationen 
Experimenten visade att pulpnivån kan vara lämplig för att styra koncentratflödet i 
scavengerflotationen. Eftersom koncentratflödet har olika snabba responser beroende 
på om det ökar eller minskar skulle man vara tvungen att använda en regulator som är 
dimensionerad efter den långsammare responsen för att regleringen ska vara robust 
och stabil. En återkoppling med en regulator som är för snabb, i förhållande till 
processen som ska styras, kan bli instabil. Det skulle däremot kunna vara möjligt att 
uppnå högre prestanda genom att använda en typ av parameterstyrning, där regulatorn 
är olika snabb beroende på om flödet ska öka eller minska. En idé var därför att 
använda en regulator som består av två parallella PI-regulatorer. Den ena PI-regulatorn 
var dimensionerad för att öka koncentratflödet medan den andra PI-regulatorn var 
dimensionerad för att minska koncentratflödet. Regulatorn väljer den ena eller andra 
av de två parallella PI-regulatorerna beroende på om koncentratflödet ska öka eller 
minska. I Figur 3.1 visas principen för regulatorn med process och återkoppling. 
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Figur 3.1: Beroende på om reglerfelet är positivt eller negativt 
väljer regulatorn en av de två parallella PI-regulatorerna med olika 
regulatorparametrar,. 

3.4 Modeller 
Regulatorn är tänkt att testas genom simulering. För simuleringen behövs SISO-
modeller som tas fram utifrån de uppmätta stegsvaren genom systemidentifiering i 
System Identification Toolbox. 

3.4.1 Scavengerflotationen 
Det är ingen vits att försöka identifiera en SISO-modell mellan koncentratflöde och 
luft, eftersom responsen var så svag. Däremot fanns ett starkt samband mellan 
koncentratflöde och pulpnivå. Därför identifieras SISO-modeller utifrån experimenten 
med stegsvar mellan koncentratflöde och pulpnivå. Det blir en modell för ökande flöde 
och en modell för minskande flöde eftersom de var väldigt olika. Andra pulsen i 
Diagram 3.9 används i modelleringen eftersom den har minst brus och störningar. 
Tiden mellan koncentratflödets mätvärden var ca 75 s. Olika typer av modeller, både 
diskreta och kontinuerliga, prövades i System Identification Toolbox. De diskreta 
modellertyperna var lättast att anpassa till det uppmätta stegsvaret. Diskreta modeller 
användes därför och var av typen ARX, som har strukturen 
 
 0 1 2 1 2[ ] [ 1] [ 2] [ ] [ 1] [ 2] [ ] k la y n a y n a y n a y n k b x n b x n b x n l+ − + − + + − = − + − + + −… …  (3.1) 

 
där 
 

 

n=diskret tidpunkt

k,l=antalet tidsförskjutningar för utsignal respektive insignal

y=utsignal

x=insignal








. 

 
Den diskreta ARX-modellen för ökande koncentratflöde, med samplingsintervallet 75 
s, skattades med System Identification Toolbox till 
 

Regulator 
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[ ] 1.747 [ 1] 1.828 [ 2] 1.306 [ 3] 0.629 [ 4] 0.4316[ 5]

0.3825 [ 6] 0.3485 [ 7] 0.2779 [ 8] 0.1408 [ 9] 0.0549 [ 10]

0.0375 [ 1] 0.0908 [ 2] 0.1204 [ 3] 0.3970 [ 4] 0.3265 [ 5]

0.

y n y n y n y n y n y n

y n y n y n y n y n

x n x n x n x n x n

− − + − − − + − − − +
− − − + − − − + − =

− − + − + − + − − − −
7900 [ 6] 1.255 [ 7] 0.8917 [ 8] 0.0712 [ 9] 0.3435 [ 10]x n x n x n x n x n− + − − − − − + −

.(3.2) 

 
I Diagram 3.12 visas stegsvar, pol-nolle-diagram och bodediagram för 
processmodellen (3.2). 

Diagram 3.12: Diagrammet visar stegsvar, pol-nolle-diagram och 
bodediagram för processmodellen för scavengerflotationen mellan 
ökande koncentratflöde och nivåökning. I diagrammet kan man 
jämföra det verkliga stegsvaret med stegsvaret som processmodellen 
genererade (den trappstegsformade kurvan). I pol-nolle-diagrammet 
representeras polerna av kryss och nollorna av ringar. 

I pol-nolle-diagrammet i Diagram 3.12 kan man se att alla kryssen, d.v.s. polerna, 
befinner sig innanför enhetscirkeln. Därmed är processmodellen och förmodligen 
också processen stabil. 
 
Den diskreta ARX-modellen för minskande koncentratflöde, med samplingsintervallet 
75 s, skattades med System Identification Toolbox till 
 

 

[ ] 0.8406 [ 1] 0.1241 [ 2] 0.1891 [ 3] 0.0106 [ 4] 0.1428 [ 5]

0.1351 [ 6] 0.3151 [ 7] 0.1502 [ 8] 0.1514 [ 9] 0.1000 [ 10]

0.0274 [ 1] 0.0701 [ 2] 0.0238 [ 3] 0.1545 [ 4] 0.0409 [ 5]

y n y n y n y n y n y n

y n y n y n y n y n

x n x n x n x n x n

− − + − − − + − + −
+ − − − + − + − − − =

− − − − − − − − −
0.1565 [ 6] 0.0156 [ 7] 0.1880 [ 8] 0.1815 [ 9] 0.0090 [ 10]x n x n x n x n x n

+
− + − + − − − − −

.(3.3) 
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I Diagram 3.13 visas stegsvar, pol-nolle-diagram och bodediagram för 
processmodellen (3.3). 

Diagram 3.13: Diagrammet visar stegsvar, pol-nolle-diagram och 
bodediagram för processmodellen för scavengerflotationen mellan 
minskande koncentratflöde och nivåminskning. I diagrammet kan 
man jämföra det verkliga stegsvaret med stegsvaret som 
processmodellen genererade (den trappstegsformade kurvan). I pol-
nolle-diagrammet representeras polerna av kryss och nollorna av 
ringar. 

I pol-nolle-diagrammet i Diagram 3.13 kan man se att alla kryssen, d.v.s. polerna, 
befinner sig innanför enhetscirkeln. Därmed är processmodellen och förmodligen 
också processen stabil. 

3.5 Regulatorparametrar 

3.5.1 Scavengerflotationen 
Regulatorparametrarna, för regleringen av scavengerflotationen, beräknades med 
matlabfunktionen pikalk där res valts till 1000. I Tabell 3.1 visas 
regulatorparametrarna för PI-regulatorn, för ökande flöde, på formen i både (2.2) och 
(2.18) med olika värden på säkerhetsfaktorn w∆ . 
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Tabell 3.1: Tabellen visar regulatorparametrarna, för PI-regulatorn 
för ökande flöde, med olika w∆ . 

I Tabell 3.2 visas regulatorparametrarna för PI-regulatorn, för minskande flöde, på 
formen i både (2.2) och (2.18) med olika värden på säkerhetsfaktorn w∆ . 

Tabell 3.2: Tabellen visar regulatorparametrarna, för PI-regulatorn 
för minskande flöde, med olika w∆ . 

3.6 Simulering 
De återkopplade systemen med PI-regulatorer implementerades, för simulering, i det 
grafiska matlabverktyget Simulink. I Simulink ritades systemen upp i form av 
blockscheman. Simuleringen baserades på de processmodeller som identifierats och 
beskrivs under rubriken 3.4 Modeller. 

3.6.1 Scavengerflotationen 
Den reglerstrategi för scavengerflotationen som beskrivs under 3.3.1 
Scavengerflotationen och visas övergripande i Figur 3.1 implementerades för 
simulering i Simulink. Blockschemat visas i Figur 3.2. 
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Figur 3.2: Blockschema för simulering, av regleringen av 
scavengerflotationen, i Simulink. 

I Figur 3.2 finns möjligheten att generera en störning till processen. Dynamiken på 
denna störning är dock inte känd utan måste uppskattas. 
 
I Figur 3.3 visas en detaljerad bild av uppbyggnaden för regulatorn från det 
återkopplade systemet i Figur 3.2. Eftersom regulatorn innehåller integrerare och 
styrsignalbegränsningar har skydd mot så kallad regulatoruppvridning9 lagts in. 

Figur 3.3: Detaljerad bild av regulatorn som används i 
simuleringen av regleringen av scavengerflotationen. 

I Figur 3.4 visas en detaljerad bild av processblocket som används i simuleringen av 
systemet i Figur 3.2. Eftersom dynamiken för modellen är olika beroende på om flödet 
minskar eller ökar innehåller processblocket två modeller. Under simuleringen väljs en 
av modellerna beroende på om flödet ska öka eller minska. 

                                                 
9 Problem som uppstår då regulatorn ackumulerar reglerfelet utan att känna till att styrsignalen är 
begränsad. 
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Figur 3.4: Processblocket för scavengerflotationen. 

Det återkopplade systemet i Figur 3.2 simulerades med stegändringar i börvärdet och 
pulsformade störningar. Simuleringarna gjordes med en stegändring i börvärdet på 

31 m / min och en pulsstörning på 1 enhet, vilket motsvarar flödet från 7 cm 
nivåförändring i alla berörda scavengertankar. Nedan visas kurvorna från tre olika 
simuleringar där regulatorparametrarna valts med värden på säkerhetsfaktorn w∆  lika 
med 5, 3 och 1.5. 

Diagram 3.14: Simulering av scavengerflotationen där 
regulatorparamatrarna valts med 5w∆ = . 
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Diagram 3.15: Simulering av scavengerflotationen där 
regulatorparamatrarna valts med 3w∆ = . 

Diagram 3.16: Simulering av scavengerflotationen där 
regulatorparametrarna valts med 1.5w∆ = . 
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För att kunna jämföra skillnaden mellan styrning med och utan flödesåterkoppling, då 
en likadan störning som ovan påverkar processen, gjordes också en simulering i öppen 
krets enligt Figur 3.5. 

Figur 3.5: Scavengerflotationsprocessen i öppen krets utan 
återkoppling och regulator. 

Resultatet från den simuleringen visas i Diagram 3.17. 

Diagram 3.17: Simulering med en störning som påverkar 
processen i öppen styrning utan återkoppling med regulator. 

3.7 Implementering 

3.7.1 Scavengerflotationen 
Tyvärr implementerades aldrig scavengerregleringen i processtyrningssystemet som 
används i Aitik. Anledningen till det var både tidsbrist och avsaknaden av resurser för 
programmeringen, som kräver utbildad personal. Därför har det inte varit möjligt att 
prova regleringen i praktiken. Däremot är det tänkt att implementera den i ett senare 
projekt. 
 
Att programmera regulatorn i praktiken kommer att skilja sig från den regulator som 
visas i Figur 3.3. Jag känner inte till särskilt mycket om hur programmeringen går till 
förutom att det görs grafisk, ungefär som då man ritar upp blockscheman, och att det 
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finns färdiga PI-regulatorer att använda. I PI-regulatorerna kan man specificiera 
styrsignalbegränsningar och det finns inbyggt skydd mot regulatoruppvridning. 
 
Ett problem, i praktiken, som inte kunde modelleras är att alla flotationstankar kan ha 
olika begränsningar för tillåtna pulpnivåbörvärden. Det är tänkt att styrsignalen till 
varje flotationstank som ju representerar en pulpnivåförändring ska adderas till det 
pulpnivåbörvärde som flotationsoperatören har satt manuellt. Anledningen till det är 
att de nivåbörvärden som operatören ställt in ska finnas kvar då man ställer tillbaka 
flödesregleringen från automatiskt till manuellt samt att övergången mellan manuellt 
till automatiskt och tvärtom borde bli mjukare, då pulpnivåerna som operatören ställt 
in borde ligga relativt nära de pulpnivåer som flödesregleringen väljer. Denna 
förändring ska inte påverka det återkopplade systemets stabilitet. 
 
Eftersom det manuellt inställda pulpnivåbörvärdet kan vara olika för olika 
flotationstankar och att begränsningarna för pulpnivåbörvärdet kan skilja mellan 
flotationstankarna samt att styrsignalen till varje flotationstank sätts proportionellt mot 
en övergripande styrsignal så finns det risk för att flotationstankarna inte 
styrsignalbegränsas samtidigt. Därför är det tänkt att de underordnade styrsignalerna 
ska skalas om så att den relativa förändringen i förhållande till 
styrsignalbegränsningarna för flotationstanken alltid är densamma som den relativa 
förändringen i förhållande till styrsignalbegränsningen för den övergripande 
styrsignalen. Det innebär att om den övergripande styrsignalen begränsas kommer 
också den underordnade styrsignalen att begränsas samtidigt även om begränsningarna 
för dessa har satts olika. Därmed kommer antingen alla av de berörda 
flotationstankarna eller inga att vara aktiva i regleringen. Detta kommer att påverka 
regleringens dynamik jämfört med den simulerade regleringen, men det är nog 
ofrånkomligt om man inte kan få en bättre processmodell att använda i simuleringen. 
 
Eftersom den övergripande styrsignalen för regulatorn bara representerar en 
pulpnivåförändring, som efter omskalning ska adderas till de av operatören satta 
pulpnivåbörvärderna, så ska PI-regulatorns inbyggda styrsignalbegränsning begränsa 
hur mycket pulpnivåerna får förändras, d.v.s. inte vara en styrsignalbegränsning för 
den verkliga pulpnivån. 
 
I scavengerflödesregleringen kommer, som nämnt under rubriken 2.2 Angreppssätt, 
inte den första tanken i scavengerflotationen att innefattas i 
scavengerflödesregleringen. 
 
I identifieringen av modellen och beräkningarna av regulatorparametrarna har jag 
räknat med att stegsvaren då pulpnivåerna ändrades med 5 cm hade en övergripande 
stegstyrsignal med en enhets förändring. Därför måste pulpnivåstyrsignalen till varje 
flotationstank multipliceras med 5 i praktiken. Men eftersom styrsignalerna till alla 
flotationstankarna ska multipliceras med 5 så kan man istället multiplicera PI-
regulatorns parametrar pk  och ik  med 5. 

3.7.2 Råflotationen 
Med anledning av resultaten i experimenten med luftflöde och pulpnivå anser jag att 
det är meningslöst att försöka implementera en reglering av kopparkoncentrathalten i 
råflotationen som använder pulpnivå eller enbart luftflöde. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Råflotationen 
Resultaten från experimenten i råflotationen då kopparkoncentrathalten studerades 
med pulpnivå som styrsignal var inte entydiga och stämde dåligt med det som väntades 
enligt toerin. Koncentrathaltens reaktion på pulpnivåändringar var dessutom svag. 
Därför bedömdes pulpnivån vara en dålig variabel för att styra kopparkoncentrathalten. 
Någon uppenbar förklaring till det oväntade resultatet har vi inte lyckats komma på. 
Det finns emellertid några möjliga förklaringar till resultatet. 
 
Inom Boliden har man utvecklat ett eget bildanalyssystem för flotationsskum som bl.a. 
användes i Aitik. Systemet är dock inte längre i drift i Aitik. Det systemet mätte bl.a. 
hastigheten på det skum som rann över flotationstankens kant. Man fann att högre 
pulpnivå ledde till högre skumhastighet och vice verca. Man har då antagit att det 
borde påverka kopparkoncentrathalten enligt teorin att en högre skumhastighet, d.v.s. 
högre flöde10, också innebär lägre kopparkoncentrathalt eftersom det högre flödet 
innebär att mer av kopparkisen men främst mer svavelkis och så kallat gråberg 
floterar. Det gjordes tyvärr aldrig några experiment för att verifiera detta. Att mäta 
skumhastigheten är ju inte ett tillräckligt mått på mängden material och typ av material 
som floterar. Mineralinnehållet i skummet borde ju också mätas på något vis. 
 
Det kan vara så att olika pulpnivåer påverkar flödet av mineraler. Högre pulpnivå kan 
mycket väl innebära att fler mineraler floterar, både kopparkis och andra mineraler 
som t.ex. svavelkis, men det kanske har liten påverkan på selektiviteten av kopparkis. 
Det skulle innebära att mängden kopparkis som floterar påverkas av en nivåändring 
men kopparkoncentrathalten är fortfarande ungefär densamma. Tjockare skum ska 
teoretiskt öka selektiviteten av kopparkis relativt svavelkis men problemet kan vara att 
både kopparkis och svavelkis floterar lätt eftersom det egentligen är en samflotation av 
dessa. 
 
En annan fråga är om Boxrayens haltanalyser är tillräckligt tillförlitliga. Det är känt att 
Boxrayens haltanalyser är känsliga för mineralpartiklarnas storlek. Det kan t.ex. vara 
så att olika pulpnivåer främjar partiklar av en viss storlek att flotera. I ett experiment 
där pulpnivån ändras kan Boxrayen därför ge felaktiga mätvärden om det plötsligt 
kommer mineralpartiklar i en annan storleksordning.  
 
Det är inte heller säkert att Boxrayens provuttag tar tillräckligt representativa prover. 
Provuttaget för råflotationens koncentrat är placerad i mitten i en öppen ränna och det 
är känt att olika typer av partiklar fördelas olika i rännan. Därmed kan det hända att 
proverna bara innehåller en viss partikeltyp från koncentratet. Då koncentratflödet 
ändras skulle man kunna tänka sig att det kan påverka vilka typer av mineralpartiklar 
som fångas upp av provuttaget. Detta problem har man löst vid ett annat provuttag i en 
annan koncentratränna där man satte in ett hinder i rännan för att öka turbulensen. Den 
ökade turbulensen gjorde att partiklarna blandades mer i koncentratet och proverna 
blev mer representativa och mätbruset minskade. Det skulle förstås vara bra om ett 
sådant hinder även installeras vid provutaget i rännan för råflotationens koncentrat 

                                                 
10 Man har antagit att flödet är proportionerligt mot skumhastigheten. 
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men problemet är att flödet i rännan kan vara för högt. Det som borde ha gjorts i 
experimenten då resultaten blev så oväntade var att ta ett prov manuellt innan 
pulpnivåändringen och ett efter pulpnivåändringen sedan koncentrathalten 
stabiliserats, för mer exakt analys i laboratoriet. Då hade man kunnat få svar på om de 
oväntade resultaten berodde på mätfel i Boxrayen. Det diskuterades aldrig under tiden 
då experimenten gjordes. 
 
Råflotationen är ett komplicerat system att styra eftersom det är mycket som påverkar 
dess beteende. Det är många kemikalier inblandade och den ingående malmens 
kvalitet har stor inverkan på processens beteende. Då jag gjorde experimenten med 
pulpnivåändringar såg jag t.ex. att tiden det tog för skumtäcket att bygga upp sig igen 
kunde skilja ganska mycket mellan de fyra parallella samflotationsserierna. Likadant 
kunde mängden skum som rann över kanterna skilja mellan serierna. I vissa 
flotationstankar var det inte ovanligt att det inte alls rann något skum över kanten.  
 
Det är så mycket som kan hända i många olika kombinationer eftersom det är många 
flotationstankar inblandade. Därför kan det vara ett svårt reglerproblem att reglera hela 
råflotationen som ett enda system. Kanske vore det lättare om man kunde dela upp det 
stora reglerproblemet, att reglera hela råflotationen, i mindre reglerproblem. I ett 
examensarbete [16] har man t.ex. undersökt möjligheten att mäta kopparhalten i 
skummet i en småskalig flotationskrets med bildanalys med gott resultat. Kanske vore 
det möjligt att reglera kopparhalten enskilt i varje flotationstank, då de flesta 
flotationstankarna i Aitik redan är utrustade med bildanalyskameror. Det är ju ett 
mindre komplext system än hela råflotationen. Men man misstänker att mätningarna 
av kopparhalten med bildanalys kan bli osäker under längre tidsförlopp då egenskaper 
i malmen varierar. Det kan hända att det krävs att den bildanalysbaserade 
kopparhaltmätningen kalibreras ofta. 
 
Resultaten från experimenten i råflotationen med luft stämde bättre med det som var 
väntat enligt teorin än resultaten med pulpnivå som styrsignal. I det första försöket 
verkade ändringar i luftflödet inte påverka halten. Anledningen till det kan ha varit att 
luftflödet blev för stort så att skummet ”kokade”. I de två efterföljande försöken 
gjordes i stället negativa stegsvar och då kunde man ana en reaktion i kopparhalten. 
Men reaktionen verkar vara svag trots att jag ändrade luften med upp till 6 m3/min i 
dubbelcellerna. Luften är därför en möjlig men alltför svag variabel för att det ska vara 
någon mening av reglera halten med endast den. Luftflödet kommer förmodligen alltid 
vara i sin nedre eller övre begränsning och det är ju inte en bra reglering. 
 
För att reglera kopparhalten i råflotationen krävs något mer än bara luftflödet. I Cadia 
Hill Gold Mine, nämnd tidigare under 1.6.2 Externa projekt, har man lyckats designa 
en reglering av kopparkoncentrathalten i råflotationen som att dömma av rapporterna 
[9,10] fungerar bra. Där har man kommit fram till att pulpnivåer och luftflöde har liten 
påverkan på koncentrathalten, vilket stämmer med resultaten från experimenten i 
Aitik. Därefter har man gjort en reglering av skumhastigheten där luftflöde, pulpnivå 
och skumbildare används för att styra skumhastigheten. Man har sedan kommit fram 
till att skumhastigheten har en stark inverkan på koncentrathalten, vilket är lite 
förbryllande då regleringen av skumhastigheten använder sig av bl.a. luftflöde och 
pulpnivå. Eftersom luftflödet och pulpnivån har liten inverkan på koncentrathalten 
borde inte skumhastigheten i sig ha det heller. Det som är konstigt är att det inte nämns 
någonting i rapporterna [9,10] om att man undersökt om skumbildaren har någon 
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inverkan på koncentrathalten. Ändå använder man skumbildaren tillsammans med 
luftflöde och pulpnivå i skumhastighetsregleringen och drar slutsatsen att 
skumhastigheten har inverkan på koncentrathalten. Den slutsatsen kan man ju bara 
göra om man endast använde luftflöde och pulpnivå i regleringen av skumhastigheten. 
Om de undersökt hur endast skumbildartillsatsen påverkar koncentrathalten hade de 
kunnat få svar på om det egentligen bara är skumbildaren som ligger bakom att det 
fungerar så pass bra att reglera koncentrathalten med hjälp av 
skumhastighetsregleringen. I så fall skulle det ju förmodligen ha fungerat att reglera 
koncentrathalten direkt med skumbildaren. Det som kan vara fördelen med att reglera 
skumhastigheten är att man kan se till att varje cell fungerar någorlunda bra på så vis 
att det faktiskt rinner skum över kanten i alla celler vilket det inte är självklart att det 
alltid gör. 
 
Att det i själva verket kanske är skumbildaren som gör att det är möjligt att styra 
kopparkoncentrathalten i Cadia Hill Gold Mine stämmer väl med den uppfattning man 
har i Aitik där det till största delen är skumbildaren som används för att manuellt styra 
koncentrathalt och utbyte.  
 
I [16] undersöktes hur parametrarna ingående pulpflöde till flotationen, andel fast gods 
i pulpen, samlartillsatsen, skumbildare, pH-värde i pulpen, rotorvarvtal i 
flotationsapparaterna och lufttillsats påverkar flotationen. Slutsatsen var att det i 
huvudsak är pH-värdet i pulpen, samlartillsatsen och allra mest skumbildartillsatsen 
som påverkar kopparhalt och kopparutbyte i flotationen. Pulpnivåernas inverkan kunde 
tyvärr inte utvärderas eftersom dessa inte gick att styra i den småskaliga 
flotationskretsen. 
 
Det verkar därför som att nästa steg är att undersöka om de olika kemikalierna, 
samlare, pH-värde/kalk och/eller skumbildare kan användas för att styra kopparhalten i 
koncentratet från råflotationen. Tanken med att försöka reglera koncentrathalten i 
råflotationen var också att minska användandet av skumbildare genom att styra med 
luft och pulpnivå istället. Man har nämligen problem med att den efterkommande 
flotationen, separationen, får för mycket skum eftersom skumbildaren i råflotationen 
följer med koncentratet. Men baserat på resultaten från experimenten med pulpnivå 
och luftflöde som styrsignaler verkar det som man ändå blir tvungen att använda något 
mer för att kunna reglera kopparhalten i koncentratet. Från resonemanget ovan känns 
det som att det lutar åt att det är kemikalier och då främst skumbildare som krävs för 
att effektivt kunna reglera kopparhalten i koncentratet. 
 
En automatisk reglering av kopparhalten med t.ex. skumbildare innebär ju att 
justeringar av skumbildartillsatsen sker oftare och då blir styrsignaländringarna mindre 
jämfört med om man styr kopparhalten manuellt med skumbildare då det kan ha hänt 
mycket med kopparhalten sedan den förra manuella justeringen av 
skumbildartillsatsen. Då måste operatören göra stora förändringar i 
skumbildartillsatsen för att styra tillbaka kopparhalten och då är ju risken större för att 
det blir problem i separationen. Den automatiska regleringen leder till en jämnare 
reglering av kopparhalten vilket i sin tur kan leda till lägre förbrukning av skumbildare 
samtidigt som utbytet ökar. I Cadia Hill Gold Mine minskades skumbildartillsatsen 
med omkring 7 % med 60 % konfidensgrad [10] då regleringen av koncentrathalten 
användes. Med andra ord behöver inte en automatisk reglering av 
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kopparkoncentrathalten med skumbildare som styrmedel nödvändigtvis betyda högre 
förbrukning av skumbildare och mer problem i separationen; snarare tvärtom. 
 
Jag har tittat på hur skumbildaren har påverkat koncentrathalten i råflotationen då 
operatören gjort manuella ingrepp. Men det var svårt att se någon reaktion. Det kan ha 
berott på att operatörerna gör ganska små ändringar i taget samtidigt som kopparhalten 
i ingående pulp varierar mycket. Kopparhalten i den ingående pulpen har stor effekt på 
kopparhalten i koncentratet och hur väl flotationsprocessen fungerar. Skumbildaren 
sägs vara ett långsam styrmedel för koncentrathalten och mycket kan hinna hända 
under tiden som gör det svårt att se någon reaktion. För att få någon klarhet i om 
skumbildaren kan användas för att styra kopparhalten borde därför stegsvaren göras 
med större ändringar i skumbildaren. Sammanfattningsvis borde nästa steg vara att 
med stegsvar undersöka om pH-värde, samlare och/eller skumbildare kan användas för 
att reglera kopparhalten i koncentratet från råflotationen. 

4.2 Scavengerflotationen 
Till skillnad från i råflotationen blev resultaten, då pulpnivå användes som styrsignal i 
scavengerflotation, som förväntat. Ökas pulpnivån så ökar också koncentratflödet och 
tvärtom. Luftflödet verkade däremot ha liten inverkan på koncentratflödet. Som 
regleringen av koncentratflödet från scavengerflotationen är tänkt att fungera ska 
koncentratflödet från varje flotationstank styras proportionellt mot en övergripande 
styrsignal. Det skulle förstås vara ännu bättre om man kunde styra koncentratflödet 
enskilt i varje flotationstank eftersom man då kan se till att alla flotationstankar 
fungerar bra på så vis att det rinner skum över kanten. Det skulle vara möjligt om man 
använde de befintliga bildanalyskamerorna på samflotationen i Aitik. Istället för att 
mäta flödet kan man då mäta skumhastigheten på skummet som rinner över kanten i 
flotationstanken. 
 
I experimenten med pulpnivå i scavengerflotationen har det endast konstaterats att man 
kan påverka koncentratflödet med pulpnivåerna. Det som är oklart är på vilket sätt 
nivåerna påverkar selektiviteten av mineraler och mängden material som floterar. Det 
man tror är att högre pulpnivå och därmed högre koncentratflöde minskar 
selektiviteten av kopparkis så att kopparhalten sjunker i koncentratet samtidigt som 
mängden av svavelkis och andra mineraler som floterar ökar. Det leder i sin tur till att 
utbytet av koppar ökar. 
 
En annan sätt att reglera koncentratflödet från scavengerflotationen skulle kunna vara 
att använda skumbildare som styrsignal. Det kan hända att skumbildaren skulle ha 
större inverkan på kopparutbytet och kopparkoncentrathalten än pulpnivå med tanke 
på rapporten om modellering av en flotationskrets [16] och resultaten från 
experimenten i detta examensarbete med pulpnivå som styrsignal i råflotationen. 
Anledningen till att istället använda pulpnivån som styrsignal i regleringen av 
koncentratflödet är att den entydigt påverkar flödet samtidigt som man kommer undan 
från att använda skumbildare. Man har problem med skumbildaren från 
scavengerflotationen som cirkulerar i returflödet i samflotationen och gör 
samflotationen oförutsägbar samtidigt som den efterkommande separationen får för 
mycket skumbildare. 
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4.3 Samflotationen i allmänhet 
När experimenten i samflotationen gjordes uppstod en del problem. Då börvärdet på 
pulpnivåerna ställdes om hände det i några av flotationstankarna att nivågivarna 
krånglade. Nivågivarna består av en flottör som rör sig inne i ett stativ och en 
beröringsfri avståndsmätare som mäter avståndet till flottören. I en del nivågivare var 
stativet för trångt, eftersom det var skevt, så att flottören kärvade fast. Det ledde ibland 
till att pulpnivåerna blev alldeles för låga eller att pulpen rann över kanten på 
flotationstanken. Ett annat problem var att pulpnivåerna i vissa tankar började oscillera 
då nivåbörvärdet ställdes om, vilket man kan se i vissa av diagrammen som visas 
under 3 Resultat och slutsats. Det kan ha berott på att avståndsmätaren i nivågivaren, 
som använde ultraljud, krånglade. En möjlig åtgärd skulle kanske vara att byta ut 
avståndsmätaren. På en av nivågivarna används en annan typ av avståndsmätare som 
är laserbaserad och som påstås fungera bra. En annan anledning till att pulpnivåerna 
oscillerade kan ha varit att pulpnivåregulatorerna är dåligt trimmade. 
 
Ett annat problem var luftflödets dynamik som skiljde mycket mellan 
flotationstankarna. I vissa flotationstankar var den exceptionellt långsam. Förklaringen 
som jag fick var att det kan vara de reglerade luftventilerna som täppt igen. Detta är ett 
problem om man ska använda luftflödet som styrsignal. Då vill man ju att dynamiken 
ska vara så snabb som möjligt. 
 
Då jag ställde in pulpnivåerna i flotationstankarna inför ett experiment hade jag 
problem med att pulpnivåerna kunde skilja ganska mycket mellan första och andra 
cellen i en dubbelcell. Som mest skiljde nivåerna mellan cellerna i en dubbelcell 20 
cm. Jag fick förklaringen att det kan bero på att luftflödena påverkade tätheten i pulpen 
och eftersom luftflödet kan styras så att flödet är olika till första och andra cellen i en 
dubbelcell så kan nivåerna skilja eftersom det finns en öppnings för pulpen att passera 
genom i cellväggen. Därför provade jag att justera luftflödet till de båda cellerna i en 
dubbelcell för att se om det jämnade nivåskillnaden men jag märkte ingen skillnad. 
Det kan visserligen bero på att jag inte justerade luften tillräckligt. Men eftersom det 
alltid var den första cellen i dubbelcellen som hade högre pulpnivå och att nivågivaren 
var placerad i den andra cellen är den troliga orsaken att hålet i cellväggen inte var 
tillräckligt stort så att pulpflödet bromsades upp. Det innebär ju att pulpnivån stiger i 
första cellen eftersom pulpen inte rinner tillräckligt fort till den andra cellen i 
dubbelcellen. 
 
Därför måste alla ändringar som görs verifieras och processen bevakas under försöken, 
eftersom man aldrig kan ta för givet att det blir som man tänkt sig. Dels kan man göra 
fel själv och dels fungerar inte allting helt perfekt. Det tar mycket tid, speciellt då man 
gör försök med så många flotationstankar samtidigt. 
 
Det var också svårt att göra experiment under förmiddagen. Processen var inte särskilt 
stabil, eftersom det var reparationer och andra experiment som gjordes samtidigt. 
Kvarnar och t.o.m. flotationsserier stängdes av och sattes igång. Ungefär vid skiftbytet 
kring kl. 14 började processen stabilisera sig och det blev lättare att göra experiment. 
Det enklaste vore egentligen att göra experimenten under natten då det normalt är 
minst störningar. 
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BILAGA 

A: Matlabskript för beräkning av PI-regulatorns parametrar 

%-------------------------------------------------- ------------------------ 1 
%FUNKTIONSBESKRIVNING 2 
% 3 
%Funktionen beräknar parametrarna för en PI-regulat or på formen  4 
%F=kp+ki/(j*omega) från robusthetskriteriet T=L/(1+ L)<1/deltaw. L är  5 
%kretsåterföringen och T är komplementära känslighe tsfunktionen. deltaw är 6 
%en säkerhetsfaktor som alltid är större än 1 och d en anger hur stor  7 
%förstärkningen för det återkopplade system T, d.v. s. 1/deltaw, får vara  8 
%som mest vid den frekvens i den reglerade processe ns dynamik som är  9 
%närmast instabilitet. Ett större deltaw innebär et t robustare men 10 
%långsammare återkopplat system T. Regulatorparamet rarna beräknas från  11 
%insignalen och utsignalen till ett stegsvarsförsök . 12 
% 13 
%Funktionsargument: 14 
%ut:        Den samplade utsignalen från stegsvarsf örsöket. 15 
%in:        Amplituden på insignalen som förutsätts  vara en stegfunktion. 16 
%h:         Samplingsperioden för utsignalen. 17 
%deltaw:    Anger hur robust eller snabbt det återk opplade systemet ska 18 
%           vara. deltaw>1. 19 
%res:       Definierar noggrannheten för beräkninga rna. Större res innebär 20 
%           noggrannare men långsammare beräkning. Res är ett positivt 21 
%           heltal. 22 
% 23 
%Returnerar: 24 
%kp: Proportionalitetskonstanten för en PI-regulato r. 25 
%ki: Integralkonstanten för en en PI-regulator. 26 
% 27 
%Datum: Augusti 2007 28 
%Av: Mikael Larsson 29 
%-------------------------------------------------- ------------------------ 30 
 31 
 32 
function [kp,ki]=pikalk(ut,in,h,deltaw,res) 33 
 34 
fmax=pi/(h);                                 %Beräk nar den maximala  35 
                                             %frekv ensen som beror av 36 
                                             %sampl ingsperioden. 37 
                                                 38 
frekvenser=linspace(10^(-30),fmax,res);      %Defin ierar vilka frekvenser 39 
                                             %som s ka ingå i beräkningen 40 
                                             %i en vektor. 41 
                                              42 
%Beräknar impulssvaret utifrån stegsvaret. 43 
g(1)=ut(1)/in; 44 
for m=1:(size(ut)-1) 45 
   g(m+1)=(ut(m+1)-ut(m))/in; 46 
end 47 
g(size(ut)+1)=-ut(size(ut))/in; 48 
 49 
%Fouriertransformerar impulssvaret. 50 
for n=1:size(frekvenser') 51 
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    G_sum=0; 52 
    for m=0:(size(ut)-1) 53 
       G_sum=G_sum+g(m+1)*exp(-i*frekvenser(n)*m*h) ; 54 
    end 55 
    G(n)=G_sum; 56 
end 57 
 58 
reG=real(G(1));                             %Plocka r ut den reella delen av 59 
                                            %det fo uriertransformerade  60 
                                            %impuls svaret G. 61 
imG=imag(G(1));                             %Plocka r ut den imagnära delen 62 
                                            %av det  fouriertransformerade  63 
                                            %impuls svaret G. 64 
w=frekvenser(1);                            %Plocka r ut första frekvensen  65 
                                            %från f rekvensvektorn. 66 
 67 
kp=0; 68 
ki=0; 69 
 70 
%Nedan beräknas regulatorparametrarna för den först a/lägsta frekvensen: 71 
 72 
%Det finns fyra lösningar. Den lösning vid denna fr ekvens som ger den  73 
%högsta prestandan väljs. 74 
 75 
%Beräknar regulatorparametrar från den första lösni ngen. 76 
kp_temp=(reG*w-sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-77 
imG^2-reG^2)*w); 78 
ki_temp=-w*imG/(reG^2+deltaw*reG^2+imG^2+deltaw*imG ^2); 79 
 80 
%Kollar om regulatorparametrarna uppfyller reglerna . 81 
if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && sign(kp_temp)==s ign(in)*sign(mean(ut)) 82 
    %Regulatorparametrarna uppfyllde reglerna och s paras undan. 83 
    kp=kp_temp; 84 
    ki=ki_temp; 85 
end 86 
 87 
%Beräknar förstärkningen för komplementära känsligh etsfunktionen T med de 88 
%beräknade regulatorparametrarna. 89 
T=abs((kp+ki/(i*w))*(G(1))/(1+(kp+ki/(i*w))*(G(1))) ); 90 
 91 
%Beräknar regulatorparametrar från den andra lösnin gen. 92 
kp_temp=(reG*w-sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-93 
imG^2-reG^2)*w); 94 
ki_temp=w*imG/(deltaw*reG^2-reG^2+deltaw*imG^2-imG^ 2); 95 
 96 
%Kollar om de nya regulatorparametrarna uppfyller r eglerna. 97 
if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && sign(kp_temp)==s ign(in)*sign(mean(ut)) 98 
    %Regulatorparametrarna uppfyllde reglerna och f örstärkningen för den  99 
    %komplementära känslighetsfunktionen beräknas m ed de nya 100 
    %regulatorparametrarna. 101 
    102 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(1))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(1)))); 103 
 104 
    %Kollar om det nya återkopplade systemet har en  större förstärkning och 105 
    %därmed högre prestanda eller snabbhet. 106 
    if T_temp>T 107 
       %Ersätt de gamla regulatorparametrarna med d e nya. 108 
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       kp=kp_temp; 109 
       ki=ki_temp; 110 
       T=T_temp; 111 
    end 112 
end 113 
 114 
%Beräknar regulatorparametrar från den tredje lösni ngen. 115 
kp_temp=(reG*w+sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-116 
imG^2-reG^2)*w); 117 
ki_temp=-w*imG/(reG^2+deltaw*reG^2+imG^2+deltaw*imG ^2); 118 
 119 
%Kollar om de nya regulatorparametrarna uppfyller r eglerna. 120 
if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && sign(kp_temp)==s ign(in)*sign(mean(ut)) 121 
    %Regulatorparametrarna uppfyllde reglerna och f örstärkningen för den  122 
    %komplementära känslighetsfunktionen beräknas m ed de nya 123 
    %regulatorparametrarna. 124 
    125 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(1))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(1)))); 126 
 127 
    %Kollar om det nya återkopplade systemet har en  större förstärkning och 128 
    %därmed högre prestanda eller snabbhet. 129 
    if T_temp>T 130 
       %Ersätt de gamla regulatorparametrarna med d e nya. 131 
       kp=kp_temp; 132 
       ki=ki_temp; 133 
       T=T_temp; 134 
    end 135 
end 136 
 137 
%Beräknar regulatorparametrar från den fjärde lösni ngen. 138 
kp_temp=(reG*w+sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-139 
imG^2-reG^2)*w); 140 
ki_temp=w*imG/(deltaw*reG^2-reG^2+deltaw*imG^2-imG^ 2); 141 
 142 
%Kollar om de nya regulatorparametrarna uppfyller r eglerna. 143 
if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && sign(kp_temp)==s ign(in)*sign(mean(ut)) 144 
    %Regulatorparametrarna uppfyllde reglerna och f örstärkningen för den  145 
    %komplementära känslighetsfunktionen beräknas m ed de nya 146 
    %regulatorparametrarna. 147 
    148 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(1))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(1)))); 149 
 150 
    %Kollar om det nya återkopplade systemet har en  större förstärkning och 151 
    %därmed högre prestanda eller snabbhet. 152 
    if T_temp>T 153 
       %Ersätt de gamla regulatorparametrarna med d e nya. 154 
       kp=kp_temp; 155 
       ki=ki_temp; 156 
       T=T_temp; 157 
    end 158 
end 159 
 160 
%For-loopen nedan går igenom alla efterkommande fre kvenser i frekvensvektorn 161 
%Den slutgiltiga lösningen på regulatorparametrarna  blir den lösning som  162 
%uppfyller kraven på robusthet för ALLA frekvenser i frekvensvektorn. 163 
for n=2:length(frekvenser) 164 
    reG=real(G(n)); 165 
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    imG=imag(G(n)); 166 
    w=frekvenser(n);                        %Plocka r ut nästa frekvens från 167 
                                            %frekve nsvektorn. 168 
     169 
    %Beräknar det återkopplade systemets förstärkni ng vid nästa frekvens 170 
    %med de gamla regulatorparametrarna. 171 
    T_test=abs((kp+ki/(i*w))*(G(n))/(1+(kp+ki/(i*w) )*(G(n)))); 172 
     173 
    %Kollar om robusthetskravet inte uppfylls med d e gamla 174 
    %regulatorparametrarna vid nästa frekvens. 175 
    if T_test>1/deltaw 176 
        %I.s.f. beräknas nya regulatorparametrar vi d nästa frekvens enligt 177 
        %samma procedur som innan for-loopen. 178 
        kp=0; 179 
        ki=0; 180 
         181 
        kp_temp=(reG*w-182 
sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2*imG^2+deltaw^2 *reG^2-imG^2-reG^2)*w); 183 
        ki_temp=-w*imG/(reG^2+deltaw*reG^2+imG^2+de ltaw*imG^2); 184 
 185 
        if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && 186 
sign(kp_temp)==sign(in)*sign(mean(ut)) 187 
            kp=kp_temp; 188 
            ki=ki_temp; 189 
        end 190 
 191 
        T=abs((kp+ki/(i*w))*(G(n))/(1+(kp+ki/(i*w)) *(G(n)))); 192 
 193 
        kp_temp=(reG*w-194 
sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2*imG^2+deltaw^2 *reG^2-imG^2-reG^2)*w); 195 
        ki_temp=w*imG/(deltaw*reG^2-reG^2+deltaw*im G^2-imG^2); 196 
 197 
        if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && 198 
sign(kp_temp)==sign(in)*sign(mean(ut)) 199 
            200 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(n))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(n)))); 201 
 202 
            if T_temp>T 203 
               kp=kp_temp; 204 
               ki=ki_temp; 205 
               T=T_temp; 206 
            end 207 
        end 208 
 209 
        210 
kp_temp=(reG*w+sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-211 
imG^2-reG^2)*w); 212 
        ki_temp=-w*imG/(reG^2+deltaw*reG^2+imG^2+de ltaw*imG^2); 213 
 214 
        if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && 215 
sign(kp_temp)==sign(in)*sign(mean(ut)) 216 
            217 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(n))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(n)))); 218 
 219 
            if T_temp>T 220 
               kp=kp_temp; 221 
               ki=ki_temp; 222 
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               T=T_temp; 223 
            end 224 
        end 225 
 226 
        227 
kp_temp=(reG*w+sqrt(deltaw^2*reG^2*w^2))/((deltaw^2 *imG^2+deltaw^2*reG^2-228 
imG^2-reG^2)*w); 229 
        ki_temp=w*imG/(deltaw*reG^2-reG^2+deltaw*im G^2-imG^2); 230 
 231 
        if sign(kp_temp)==sign(ki_temp) && 232 
sign(kp_temp)==sign(in)*sign(mean(ut)) 233 
            234 
T_temp=abs((kp_temp+ki_temp/(i*w))*(G(n))/(1+(kp_te mp+ki_temp/(i*w))*(G(n)))); 235 
 236 
            if T_temp>T 237 
               kp=kp_temp; 238 
               ki=ki_temp; 239 
               T=T_temp; 240 
            end 241 
        end 242 
    end 243 
end 244 


