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1 Abstract 
The production capacity in LKAB’s Malmberget concentrator is planned to be increased with 
approximately 20 % within the next couple of years. Above all there is demand for increased 
grinding capacity in the existing grinding circuits treating the ore concentrate named MPC 
(concentrate that is to be pelletised). Since grinding is such an energy demanding unit 
operation, LKAB has a great interest in finding solutions that will reduce the energy 
consumption in the grinding circuits. Therefore a pre-study in terms of alternative grinding 
technology has been conducted with focus on the area of stirred media mills in order to, if 
possible, make the tertiary grinding of the MPC concentrate more energy efficient. 
 
The literary study describes in a simplified manner; how stirred media mills have become 
introduced into the mining industry, the functional differences between horizontally and 
vertically aligned units as well as including presentations of the mills that has been most 
successful commercially.  
 
In addition to this, some grinding tests have been done on the feed material for the tertiary 
mills. These tests were carried out in the horizontally aligned Isamill at the supplier’s 
facilities in Brisbane, Australia. A 4 litre laboratory mill was used that according to the 
supplier has a scale up factor of 1:1. The tests were conducted to retrieve information about 
energy consumption as well as how the particle size distribution will alter, a fundamental 
factor when it comes to the following pelletising.  
 
The result shows a somewhat increased energy consumption compared to the existing units in 
the tertiary grinding stage. However there is an improvement in grindability when comparing 
with numbers from 2003 (may differ from current numbers). An interesting thing is that the 
particle size distribution of the product becomes steeper and the amount of very fine particles 
produced is very small. 
 
Despite the somewhat discouraging results that are presented in this pre-study the stirred 
media mills should not be overlooked. Hence the thesis presents some alternative suggestions 
for a stirred media mill where it might be efficient as well as it becomes a way for staff to 
familiarise with the technology for the upcoming future.          
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2 Sammanfattning 
LKAB vill i sitt anrikningsverk i Malmberget utöka produktionskapaciteten med ca 20 % 
under de närmsta åren. Framförallt är behovet av ökad malningskapacitet i de befintliga 
kvarnsektionerna för pelletsslig (internt namngett MPC) av stor betydelse. Eftersom malning 
är en energikrävande enhetsoperation finns det ett stort intresse att hitta sätt som möjliggör en 
reduktion av energiförbrukningen. Därför har en förstudie gällande alternativ kvarnteknik 
genomförts med specificering mot området rörverkskvarnar för att om möjligt kunna 
effektivisera tertiärmalningen för MPC.  
 
Litteraturstudien redogör på ett förenklat sätt; hur rörverksvarnar blivit introducerade i 
gruvindustrin, funktionella skillnader mellan vertikala och horisontella enheter samt 
presentationer av de kvarntyper som i dagens läge har varit mest framgångsrika kommersiellt.   
 
Utöver detta har malningsförsök utförts på ingående material till tertiärkvarn i kvarntypen 
Isamill hos dess leverantör i Brisbane, Australien. Testerna är utförda i en 4 liters 
laborationskvarn som enligt leverantören ska ha en uppskalning på 1:1 till fullskalig enhet. 
Försöken är utförda för att ge svar på energiåtgång samt hur partikelstorleksfördelningen 
förändras vilket är en kraftigt inverkande faktor då det kommer till efterföljande pelletisering.  
 
Resultaten visar en viss ökning av energiåtgången mot befintlig tertiärmalning. Däremot 
påvisas en förbättring av malbarheten gentemot siffror från 2003 (kan skilja sig åt i nuläget). 
Intressant är också att partikelstorleksfördelningen på produkten blir snävare samt att det inte 
genereras alltför små partiklar i stor mängd. 
 
Trots de resultat som redovisas i förstudien bör denna kvarnkategori ej förbises. 
Examensarbetet presenterar även alternativa förslag för typen rörverkskvarnar, där de kan visa 
sig vara effektiva samt bli ett sätt att bekanta sig med tekniken inför framtiden.  
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3 Inledning 
LKAB är en internationellt etablerad mineralkoncern främst lokaliserad i norra Sverige. Den 
är en världsledande producent av järnmalmprodukter för ståltillverkning och en växande 
leverantör av mineralprodukter (under namnet Minelco) till andra industribranscher. De två 
huvudsakliga verksamheter som LKAB driver är gruvorna lokaliserade i Malmberget och 
Kiruna med tillhörande förädlingsverk på dessa orter samt i Svappavaara. I dessa två gruvor 
bedriver LKAB gruvbrytning av järnmalm i form av främst magnetit. En liten del av 
brytningen i Malmberget består av hematit. Malmerna förädlas främst genom fysikaliska 
metoder i sovrings- och anrikningsverk. Huvuddelen av det producerade koncentratet i 
förädlingsverken levereras därefter till pelletsverken där den slutgiltiga produkten tar form, 
pellets. Pellets levereras därefter till kunder runt om i världen, främst Europa, för 
ståltillverkning.  
  
De senare årens stora efterfrågan på järnmalm har gjort att LKAB investerat i nya pelletsverk 
i både Malmberget (MK3) och Kiruna (KK4) eftersom priserna på järnmalm stigit kraftigt. 
Utöver denna expansion har framförallt behovet av malningskapacitet i de befintliga 
kvarnsektionerna för pelletsslig (MPC) i anrikningsverket (ANR) i Malmberget blivit aktuellt 
och beräknas de närmsta fyra till fem åren öka successivt. Från 2008 till 2013 pekar 
beräkningar på att man behöver öka pelletssligkapaciteten i ANR med ca 20 %. Eftersom 
malning är en energikrävande enhetsoperation finns det ett stort intresse att hitta sätt som 
möjliggör en reduktion av energiförbrukningen.  
 
I nuläget mals anrikningsrågodset (PAR) på tre sektioner, de identiska sektionerna 4 och 5 
samt den större sektion 6. Malningen sker med roterande trumkvarnar där malkropparna 
består av stålkulor, detta sker i tre steg med våt svagmagnetisk separering mellan varje 
malsteg. Mycket tyder på att slutmalningen i tertiärsteget, från d80 ca 110 till ca 65 µm och 
med en energiförbrukning på ca 10 kWh/ton, inte är optimal vare sig kapacitetsmässigt eller 
med tanke på energieffektivitet. Under senare tid har dock utvecklingen av malningsteknik 
inom detta arbetsområde gått starkt framåt. Därför har beslut tagits att en studie behöver göras 
i syfte att utvärdera de olika kvarntyper som kan komma ifråga, där även försök i liten skala 
bör utföras med den malningsteknik som bedöms ha störst potential som tertiärsteg i 
anrikningsverket. Vad beträffar resultatet från maltestet är energiförbrukning, partikelstorleks-
fördelning samt även kornform av intresse gällande produkten. För ursprunglig examens-
arbetesbeskrivning se Bilaga 5 
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4 Översikt av befintlig processdel 

 
 

Figur 1. Helhetsöversikt av Sovrings- och Anrikningsverken hos LKAB i Malmberget. 
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I dagens läge består LKABs anrikningsverk (ANR) i Malmberget utav 6 stycken 
malningssektioner (se Figur 1) varav 3 utav dessa producerar en pelletfeed som transporteras 
vidare till pelletsverken BUV och MK3. Den senast tillbyggda malningssektionen, sektion 6, 
tillkom i samband med byggnationen av MK3 år 2006, vilket var i syfte att öka produktionen 
med anledning av de rådande råvarupriserna vid tillfället. De två resterande sektionerna, 
sektion 4 och 5, som producerar pelletfeed är de som är av intresse i denna rapport.  
 
Sektionerna 4 och 5 är i stort sett identiska. Figur 2 illustrerar sektionernas utformning. 
Sektionerna består av tre kvarnar vardera; primärkvarn (10), sekundärkvarn (3) samt 
tertiärkvarn (5). Ingåendet till primärkvarnen leds genom en våt svagmagnetisk separator 
(WLIMS) (1) för att åtskilja magnetiskt material från icke-magnetiskt i syfte att inte behöva 
mala oönskat material samt att anrika magnetiten. Dessa WLIMS finns utplacerade efter varje 
malningssteg (även efter tertiärkvarnen, visas dock ej i Figur 2) och är en essentiell enhet vid 
anrikning av magnetit. Den simulering som utförts i Figur 2 med hjälp av programvaran 
MODSIM visar relativt tillförlitliga värden vad gäller den verkliga produktionen. Järnmalmen 
anrikas från en järnhalt på ca 65 % upp till ca 71 % genom malsektionen, dock kan tonnaget 
skilja sig något från verkligheten. Ingående till tertiärkvarnen kan dock uppgå till högre 
tonnage.   
 

 
 
Figur 2. Simuleringsbild utdragen ur MODSIM av sektionerna 4 och 5 i ANR (Pålsson, B., (2008)). 
 
Utöver vad som kan ses i Figur 2 ovan finns en cyklon installerad i närheten av 
sekundärkvarnen. Denna cyklon kan vid användning utnyttjas för två olika ändamål, att 
antingen köra en halvöppen krets eller en sluten krets. Den halvöppna lösningen illustreras i 
Figur 3, där koncentratet från den WLIMS (2) som är efter primärkvarnen (10) förs genom 
cyklonen (14) innan det rinner in i sekundärkvarnen (3). Produkten från sekundärkvarnen kan 
återföras till tidigare nämnd WLIMS (2) eller ledas till cyklonen. Cyklonen styr helt och 
hållet vad som släpps vidare mot nästa WLIMS (4) och efterföljande tertiärkvarn (5). Med 
denna typ av upplägg innebär det att cyklonen kommer att få behandla en stor mängd material 
och kan visa sig vara en flaskhals i sektionen, dock separerar den bort partiklar som redan är 
fina nog för sekundärmalningssteget och leds direkt vidare mot tertiärmalningen. Den här 
lösningen har provats, men visat sig ge alltför höga kiselhalter i MPC och körs därför inte.   
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Figur 3. Simuleringsbild utdragen ur MODIM föreställande sektion 4 och 5 då sekundärmalningen körs i 
halvöppen krets med en cyklon (Pålsson, B., (2008)). 
 
Den tidigare nämnda slutna kretsen för sekundärmalningen illustreras i Figur 4. Produkten ut 
från sekundärkvarn (3) leds till cyklonen (15) som separerar fint från grovt material och 
sänder det grova tillbaka till sekundärkvarnen. Det fina materialet leds vidare till WLIMS (4) 
och efterföljande tertiärmalning. 
 

 
 
Figur 4. Simuleringsbild utdragen ur MODSIM som visar sektion 4 och 5 då sekundärmalningen körs i 
sluten krets med en cyklon (Pålsson, B., (2008)). 
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Vad som inte nämnts tidigare är att det även finns ett antal andra strömmar som antingen 
recirkuleras eller leds till MPC-sektionerna 4, 5 och 6 från övriga sektioner. Störst av dessa 
strömmar är K-slig (Kontrollslig), MAF-överkorn samt Magnetit från Hematitsektionen. I 
MAC-sektionen (sektion 3) finns två strömmar som även de leds in i MPC-sektionerna, dock 
körs MAC-sektionen kampanjvis och är därför inte alltid aktiv.  K-sligen är en ström som 
består av återvunnet material från ett antal sedimentationstankar som behandlar avfallet från 
de våta svagmagnetiska separatorerna samt diverse spill (för fullständig process se Bilaga 2). 
MAF-överkorn härstammar från finestillverkningen (MAF, sektion 2), där alltför grovt 
material siktas bort och leds in i MPC (pelletsslig) sektionerna efter att först genomgått 
malning samt våt svagmagnetisk separering (för fullständig process se Bilaga 3). Magnetiten 
från Hematitsektionen (MHPC, sektion 1) särskiljs från hematiten med hjälp av en WLIMS 
för att därefter ledas in i MPC sektionerna (för fullständig process se Bilaga 4). I 
helhetsöversikten av sovrings- och anrikningsverken i Malmberget som illustrerades i Figur 1 
tidigare har de ovan nämnda strömmarna blivit utmarkerade med annorlunda typsnitt för att 
åskådliggöra dem tydligare.   
 
Tertiärmalningen i MPC-tillverkningen är den del av sektionen som det har lagts fokus på i 
examensarbetet. De befintliga tertiärkvarnarna i sektionerna 4 och 5 är roterande trumkvarnar 
på 2450 kW, där stålkulor används som malkroppar.  
 
Åtgärder för att minska energiförbrukningen har redan i dagens läge påbörjats efter en 
simuleringsstudie (Pålsson, B., (2008)) där man gått ner i storlek från 25 mm stålkulor till 20 
mm stålkulor har det visat sig att man uppnår ett bättre malningsresultat, där man dessutom 
har möjligheten att öka tonnaget genom tertiärkvarnen med uppemot 40-50 ton/h. Vad som 
däremot är svårt att verifiera (Pålsson, B., (2009)) är hur pass mycket bättre detta skulle vara i 
praktiken då en kulcharge normalt kan ta uppemot ett år att omsättas fullständigt. En annan 
svårighet är att då man startar med mindre kulor, är det möjligt att de slits till en mindre 
storlek och tar sig ut genom kvarnens galler som ska hålla tillbaka malkropparna i kvarnen 
tidigare än då 25 mm kulor används. Att minska hålen i gallerdurken för att motverka detta 
må vara en god idé, men samtidigt minskar hålens totala yta vilket kan påverka pulpflödet ut 
ur kvarnen. Dock har simuleringen visat att en förbättring är möjlig för att förbättra kvarnens 
effektivitet vilket främjar processen oavsett vilka problem som må uppkomma i senare 
skeden.  
 
Siffror från LKAB visar att i dagsläget arbetar tertiärkvarnen i sektion 4 med en 
energitillförsel på 9.4 kWh/ton och tertiärkvarnen i sektion 5 med 9.5 kWh/ton. Kvarnen i 
sektion 4 har en malkroppsåtgång på 315 g/ton (33.5 g/kWh) material medan sektion 5 har en 
malkroppsåtgång på 310 g/ton (32.6 g/kWh). Vad som dock kan noteras är att i sektion 5 
håller de 25 mm smidda stålkulorna på att bytas ut som 20 mm gjutna högkromskulor.  
 
Tabell 1 presenterar siffror från 2003 för sektion 5, dessa siffror stämmer inte helt med de 
som finns i nuläget men ger en idé om hur det ser ut. Ur tabellen kan man se hur malbarheten 
sjunker drastiskt när man kommer till tertiärkvarnen vilket visar att den inte är lika effektiv i 
malningen som primär- och sekundärkvarnarna. Detta är just en av anledningarna till att 
LKAB bestämt sig för att titta närmre på andra teknologier som möjligtvis kan arbeta 
effektivare inom området gällande framställning av finare partiklar. En åtgärd som håller på 
att genomföras är den som nämns ovan i texten, där man övergår från 25 mm malkroppar till 
20 mm.    
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Tabell 1. Utdrag från malsektion 5 i anrikningsverket i Malmberget 2003-03-13 (Pålsson, B., (2009)). 

5 Litteraturstudie 
Det huvudsakliga syftet vid malning är att frigöra värdefullt mineral från dess moderbergart. 
Övriga syften kan vara att gradvis minska storleken på det frigjorda mineralet för att anpassa 
det efter dess förädlingsprocess eller förbättra lakningsbarhet i en hydrometallurgisk process.  
 
De flesta bergarter som anrikas idag innehåller låga halter av värdefulla mineral vilket 
resulterar i stora mängder avfall. Detta innebär att malning av bergarter är oundvikligt för att 
komma åt det värdefulla mineralet. Frågan ligger dock i hur mycket man ska mala materialet 
för att förenkla efterföljande anrikning samt hur mycket av det värdefulla mineralet man är 
beredd att förlora till avfallet, för att göra en så stor vinst som möjligt.  
 
Med en given bergart måste processoperatörer frigöra, anrika och smälta koncentratet för att 
uppnå det slutgiltiga målet, vilket givetvis är ekonomiskt (Lofthouse, C.H., Johns, F.E., 
(1999)). Där måste man titta på vad som krävs eller vad som är möjligt för att uppnå sina mål, 
och inte minst till vilken kostnad. Under en lång period har den roterande trumkvarnen varit 
den så kallade basenheten i malningsoperationer, i dagens läge finns den tillgänglig i flertalet 
storlekar och utföranden. Trenden påvisar stora kvarnar med effektinstallationer varierande 
mellan 10-25 megawatt, där autogenkvarnar (FAG), semi-autogenkvarnar (SAG) samt 
kulkvarnar dominerar marknaden. Kostnadsminskningar för enhetsoperationen har 
åstadkommits genom uppskalningen samt att även kvarnarnas tillgänglighet ökat genom 
förbättrade underhållsrutiner. Trots dessa kostnadsminskningar så är det kostnaden för 
storleksminskningen av partiklarna, malning samt krossning, som kan stå för 60-70 procent av 
den totala kostnaden för processen.  
 
Utöver de teknologiska och ekonomiska framsteg som åstadkommits inom området roterande 
trumkvarnar så har det inte skett någon märkbar förbättring gällande kvarnarnas 
prestationsförmåga. De roterande trumkvarnarna presenterar oklanderliga resultat inom ett 
visst applikationsfönster när de maler till storlekar mellan 600-75 µm, men förlorar snabbt sin 
goda prestanda då det handlar om att mala till finare produktstorlekar, <50 µm (Lofthouse, 
C.H., Johns, F.E., (1999)).  
 
Allteftersom gruvdriften går framåt måste man även bryta malmer där malning till finare 
partikelstorlekar är oundvikligt för att kunna frigöra det värdefulla mineralet. Dock uppnås 
aldrig den teoretiska frimalningen i praktiken, vilket leder till att en märkbar andel värdefullt 
mineral går till spillo då det ej frigörs. Detta problem har lett till installationer av 
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ommalningkretsar i malningssektionerna vilket har ökat andelen frigjort mineral till en vis 
grad. Men även i dessa ommalningkrestsar är den vanligaste installerade enheten en roterande 
trumkvarn, och trots alla ansträngningar att anpassa den till finare malning kan man ändå inte 
bortse från att deras drift- och fysiska egenskaper begränsar dess framgång inom 
applikationen. I många fall sker övermalning för att uppnå eftersökt frigörelsegrad av 
mineralet, vilket i sin tur leder till att det värdefulla mineralet går förlorat till avfallet. Det är 
detta problem som föranlett till att rörverkskvarnar har introducerats i gruvindustrin för att 
kunna mala till finare partikelstorlekar och samtidigt behålla ekonomin i enhetsoperationen, 
vilket rörverkskvarnarna gjort med framgång inom området industrimineral.  

5.1 Rörverkskvarnar 
Partikelstorleksfördelningen av malda malmpartiklar bestäms av två huvudsakliga faktorer 
(Lofthouse, C.H., Johns, F.E., (1999)), malningsmetoden samt tiden som malmpartiklarna 
befinner sig inuti malkammaren. Kvarnar är utformade för att utdela slag/stötar på malmen 
och/eller utföra en oavbruten gnidande rörelse mellan malmpartiklar och malmedia med så 
stor kraft som möjligt. För att komplettera utformningen av en kvarn ingår även antingen 
interna eller externa system för att återföra alltför grovt material tillbaka i processen för att 
malas på nytt. En fortlöpande skjuvande eller gnidande rörelse inuti kvarnen i samband med 
en kontrollerad uppehållstid för partiklarna främjar produktionen av fina partiklar.  
 
Mineralpartiklar frigörs enligt samma teorier oavsett partikelstorlek, vad som dock skiljer sig 
är den mängd energi som krävs för att krossa fina partiklar. Roterande trumkvarnar arbetar 
oftast inom intervallet 5-15 kWh/ton medan rörverkskvarnar kan ha en arbetsinsats på uppåt 
det tiodubbla. Med den höga energitillsatsen som behövs för finmalning kommer denna 
enhetsoperation att stå för en hög procentandel av den totala malningsenergin i processen. Av 
den anledningen är det viktigt att den energi som används för denna applikation är så effektiv 
som möjligt. Vid produktion av finare partikelstorlekar med rörverkskvarnar kan man göra 
processen uppemot 30-35 % mer energieffektiv än med en roterande trumkvarn (Lofthouse, 
C.H., Johns, F.E., (1999)). Nedan presenteras de fördelar som rörverkskvarnar i allmänhet 
anses ha gentemot roterande trumkvarnar: 
 

 Lägre kapitalkostnad 
 Högre energieffektivitet 
 Lägre kostnadsinstallation, tar upp mindre golvyta 
 Mindre rörliga delar 
 Lägre ljudnivå 
 Högra grad av kontroll över enhetsoperationen 
 Lägre underhållskostnader 
 Högre arbetssäkerhet 

 
Rörverkskvarnarna har tagits fram för applikationer inom finmalningsområdet vilket har lett 
till att de används i stor utsträckning för malning av industrimineral. Dock har utvecklingen 
under senare tid gått mot att implementera rörverkskvarnar i gruvindustrin där de har funnits 
vara väldigt flexibla och passande för ett brett spektrum av malningsapplikationer: 
 

 Viss autogenmalning 
 Sekundärmalning 
 Fin och ultrafin malning 
 Ommalningsapplikationer 
 Industrimineral 
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Rörverkskvarnar eller så kallade attritorkvarnar kan generellt sett indelas i två huvudgrupper 
(Jankovic, A., (2001)); horisontella höghastighetskvarnar samt vertikala låghastighetskvarnar. 
Vad som skiljer dessa åt är inte enbart dess horisontella eller vertikala utformning, utan även 
de parametrar som påverkar malningen. Den huvudsakliga malningen i rörverkskvarnarna 
(Neesse, Th., Schaaff, F., Tiefel, H., (2004)) sker genom nötning/förslitning av mineral-
partiklarnas ytor vilket åsamkas av andra mineralpartiklar samt tillsatta malkroppar. För att 
undvika bildandet av alltför mycket fina partikelfragment måste slag- och stötkrafter 
minimeras. Detta görs genom att använda sig av en hög slurrydensitet samt minska 
storleksförhållandet mellan malkroppar-mineralpartiklar.  
 
Ingående partikelstorlek i rörverkskvarnarna beror på produktkraven, men upp mot 15 mm är 
möjligt för vissa kvarnar.   

5.2 Vertikala kvarnar 
Tower- och Vertimill är två likartade kvarnar som tillhör de vertikala låghastighetskvarnarna, 
en annan som även faller in under samma kategori är SAM-kvarnen (Sala Agitated Mill) samt 
till viss del SMD-kvarnen (Stirred Media Detritor). Dessa kvarntyper kommer att beskrivas 
närmare fortsättningsvis.  
 
Som tidigare nämnts är det nötning/förslitning som står för malningen i rörverkskvarnar. Den 
intensiva påfrestning (Jankovic, A., (2001)) som partiklarna utsätts för då de bryts ner eller 
”skalas av” kommer i en vertikal kvarn delvis från de centrifugalkrafter som härstammar från 
omrörningen samt mediatrycket (tyngdkraften) av de större och tyngre malkropparna som 
närvarar i kvarnen. I vertikala låghastighetskvarnar är båda dessa krafter av lika vikt. 
Mediatrycket i kvarnen är beroende av både mediahöjd i kvarnen samt kvarndesign. Gällande 
kvardesign har det framkommit att förhållandet mellan mediahöjd och mediets 
tryckfördelning skiljer sig åt i exempelvis en Tower- och Vertimill gentemot en pinn- eller 
stavkvarn så som SAM-kvarnen, detta på grund av gravitationen. Förhållandet i SAM-
kvarnen kan beskrivas med en hydrostatisk lag d.v.s. att mediatrycket är direkt proportionellt 
till mediahöjden. Däremot gäller inte detta för Tower- och Vertimills där omröraren består av 
en skruv som generar lyftkraft för att skapa omrörning. Tryckfördelningen kan då beskrivas 
genom en modifierad variant utav Jansons formel för granulerade bäddar i sakta rörelse. En 
förenklad skiss, Figur 5, visar effekten av mediahöjden gentemot mediatrycket. Det kan 
utläsas som så att efter ett visst mediadjup förblir mediatrycket inuti en Towermill konstant, 
medan mediatrycket ökar proportionellt med mediadjupet i en pinnkvarn som SAM-kvarnen. 
 

 
 

Figur 5. Fördelning av mediatrycket i en Towermill och en pinnkvarn (SAM) (Jankovic, A., (2001)).   
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Den totala spänningskoncentrationen i en vertikal kvarn är summan den centrifugala 
spänningkoncentrationen och den spänningskoncentration som malkropparna utgör genom 
gravitationen. Vid en låg omrörningshastighet dominerar gravitationskomponenten, medan 
centrifugalkomponenten är mer uppenbar vid högre omrörningshastigheter. En annan 
avgörande faktor som påverkar båda ovanstående komponenter är storleken på malkropparna.  
 
Försök i laborationskvarnar (Jankovic, A., (2001)) visar att gravitationskomponenten i en 
vertikal kvarn har en mer uppenbar effekt i en laborationskvarn än fullstora enheter för 
industriellt bruk. I fullstora enheter är de centrifugala krafterna en större del utav den totala 
spänningskoncentrationen under malningen. Av denna anledning, d.v.s. att det finns två 
grundkomponenter som ger olika effekt beroende på kvarnstorlek, ger upphov till att ett annat 
sönderfallsmönster för malmen kan förväntas i större enheter. Denna effekt gör att 
uppskalning från laborations- eller pilotkvarn till fullstor enhet försvåras.  

5.2.1 Vertimill 
Vertimill är en kvarn som tillverkas och marknadsförs av Metso Minerals för närvarande. 
Kvarnen är (Metso Minerals broschyr) en vidareutveckling från Tower mill, där en 
överhängande roterande skruv skapar nötande malning i malkammaren med hjälp av kulor 
som malkroppar. De typer av malkroppar som kan användas i kvarnen är antingen stålkulor, 
keramiska kulor eller pebbles. 
 
Figur 6 visar hur koncentratet matas in i Vertimillen som slurry genom en öppning på den 
övre delen av kvarnen (alternativt kan ingående material matas underifrån i vissa 
installationer). En extern återcirkuleringspump genererar en förbestämd upphastighet vilket 
framkallar en klassificering av partiklar i den övre delen av kvarnen. Förklassificeringen 
avlägsnar material med rätt produktstorlek vilket minskar övermalning samt ökar 
effektiviteten. De mindre partiklarna stiger uppåt medan de större dras ner bland 
malkropparna. Malningens verkningsgrad förstärks av det relativt höga tryck som uppstår 
mellan malkropparna och malmpartiklarna. De ökade trycket mellan media-malmpartiklar, 
samt lägre ljudnivå och värmeutveckling medför att Vertimillen är energisnålare än roterande 
trumkvarnar som utför samma arbete. 
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Figur 6. Illustration av en Vertimill samt dess funktion (Metso Minerals, Vertimill broschyr). 
 
Den nedre delen av kvarnen är fylld med malkroppar förutom ett litet utrymme som skapas 
nedanför den roterande skruvens blad. Malkropparna dras uppåt med hjälp av skruvens blad 
och faller därefter nedåt i området mellan den roterande skruven och malkammarens inre 
vägg. Slurryn som lämnar kvarnen via dess överlopp leds till en fördelninglåda där flödet 
delas upp i en procesström samt en återcirkulerande ström. Den återcirkulerande strömmen 
kontrolleras så att den som tidigare nämnts generar en optimal lyftningshastighet genom 
kvarnen som anpassas till den specifika applikationen. Procesströmmen blir antingen en 
färdig produkt eller leds vidare till en extern klassificering.  
 
Från och med 1978 till idag har det utförts 307 installationer av Vertimill (Metso Minerals, 
(2009)). Främsta användningsområdet synes vara i ommalnings-operationer, dock har 
installationer gjorts för bl.a. tertiärmalning, sekundärmalning samt diverse andra 
applikationer. Vertmill har installerats i ett antal applikationer hanternade järnmalm, dock 
framgår ej om detta gäller magnetit eller hematit. I en generell kostnadsjämförelse av Metso 
Minerals mellan en kulkvarn (13’*26’) och en Vertimill (VTM-1500-WB) uppges Vertimillen 
ge en kostnadsbesparing på 32 % motsvarande cirka $5 miljoner räknat på en tioårsperiod. De 
huvudsakliga kostandsbesparingarna sker inom områdena malkroppskonsumtion samt 
energikostnad, dock tycks installationskostnaderna vara jämbördiga för de två kvarntyperna. 
Den fullständiga kostnadsjämförelsen kan ses i Bilaga 6. Notera dock att det ej framgår hur 
kalkylen är framtagen, vilket förmodligen skiljer sig åt beroende på vilken typ av malm samt 
applikation som enheten ät tänkt att användas för.  
 
Ifråga om utrymmesbehov vid installation av en Vertimill varierar detta en del beroende på 
vilken storlek som efterfrågas, vilket i sin tur beror på kapaciteten som efterfrågas. 
Storleksmått på den ovan omnämnda modellen VTM-1500-WB, där 1500 står för antalet 
hästkrafter (1118 kW), står ej att finna. Dock skiljer sig inte höjdmåtten på de större 
maskinerna, enbart bredd, djup samt vikt förhåller sig något olika. Modellen VTM-1250-WB 
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är den största enheten i Metso Minerals broschyr och har måtten; höjd 13.46 m, längd 4.09 m, 
bredd 4.52 m samt en vikt på 125.4 ton. Eftersom modellen VTM-1500-WB är det senaste 
tillskottet i produktskaran har den förmodligen ej hunnit bli inlagd i produktbroschyren vid 
tillfället.  
 
Noterbart är att LKAB tidigare har gjort tester i Vertimill med fraktioner från MAF samt 
Kontrollslig (K-slig). Där har det visat sig att energiförbrukningen uppgår till 11.84 kWh/ton 
för MAF samt 11.14 kWh/ton för K-slig. Ingående storlekar vid testerna för de båda 
malmerna var d80 på 905 µm för MAF och 450 µm för K-slig, varefter produkterna hade d80 
på 55 µm med 71 vikt%-44µm för MAF samt en d80 på 50 µm med 76 vikt%-44µm gällande 
K-slig. I detta fall har malningen blivit finare än produktionen och uppskattningsvis skulle då 
malningen kunna ske med en energiåtgång på 10kWh/ton för MAF respektive 8 kWh/ton för 
K-slig vilket skulle innebära ungefär halva energiförbrukningen mot vad som användes i 
produktionen (LKAB, (2008)). Dock har resultaten av detta test funnits svåra att på något sätt 
jämföra med efterföljande maltest utförda i Isamill i detta examensarbete, detta på grund av 
att materialet som mals i Isamillen är mycket finare än vad som provkördes i Vertimill.   

5.2.2 SAM (Sala Agitated mill) 
Enligt både prof. Eric Forssberg samt Jens Lichter (Metso) är SAM kvarnen inte längre 
kommersiell. Att utföra malningsförsök i denna kvarn skulle i sådana fall vara enbart för 
akademisk nyfikenhet då kvarnen inte längre tillverkas för fullskaliga operationer. Utav 
nämnda anledning samt bristande information har detta avsnitt ej utvecklats vidare.   

5.2.3 SMD (Stirred media detritor) 
SMDn har (Metso Minerals SMD broschyr) använts kommersiellt i industrin sedan 1998 och 
visat sig vara effektiv vid malning ner till en partikelstorlek av 15µm (d80) inom en stor del av 
gruv- och metallindustrin. Malning av material i en laborations- eller pilotkvarn är nödvändig 
som i de flesta andra fall för att kunna avgöra malningsbarhet samt optimala inställningar för 
att uppnå fullgott resultat. SMDn arbetar i normala fall inom intervallet 5-100 kWh/ton. 
 
De typer av malkroppar som kan användas i SMDn är keramisk media, kvartsrik sand eller 
pebbles. Normalt sett rekommenderas dock användandet av keramiskt media, där 
malkroppstorlek, specifik malkroppstyp samt fyllnadsgrad bestäms utifrån vilken applikation 
kvarnen ska användas till. Valet av malkroppar är väsentligt för att uppnå optimal effektivitet 
vid malningen. Malkropparna bör ha en sfärisk form samt ha god kvalité för att minimera 
antalet sprickor och defekter i mediat. Imperfektioner kommer att medföra ökad nedbrytning 
av malkroppar, vilket i sin tur leder till högre konsumtion av malkroppar samt större slitage av 
övriga maskinkomponenter.     
 
Figur 7 illustrerar en SMD där koncentratet matas in genom en öppning på ovansidan av 
detritorn. Omrörarna i SMDn skapar ett axiellt flöde av materialet inuti detritorn vilket ger 
upphov till en bra blandning samt en intensiv nötande malning av koncentratet mellan 
malkropparna. Det axiella flödet som skapas i malkammaren ger upphov till att det konstant 
cirkuleras partiklar över siktarna som är placerade utmed detritorns övre hälft. Under den 
fortlöpande processen kommer även en andel av malkropparna att nötas till den grad att de 
passerar genom dessa siktar tillsammans med produktströmmen. Därför är övervakning och 
påfyllning av malkroppar en nödvändighet. Påfyllningen av malkroppar sker med hjälp av en 
pneumatisk öppning placerad ovanpå detritorn. 
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Figur 7. Illustration av en Stirred Media Detritor (SMD) (Metso Minerals, SMD broschyr). 
 
Produktflödena genom siktarna sammanförs till ett genom en ränna som omsluter detritorn. 
Antalet installerade siktar styrs både av vilken kapacitet detritorn skall ha samt av vilket 
arbete den ska utföra. Det är siktarnas placering som definierar nivåstyrningen i SMDn vilket 
ska ge upphov till förenklad processtyrning. SMDn är en väldigt flexibel maskin lämplig för 
en mängd olika processer. 
 
Från och med 1980 fram till 2008 har 149 SMD-enheter installerats för diverse applikationer 
världen över, och sedan 1998 är den en del av Metso Minerals produktfamilj. Huvuddelen av 
installationerna har skett i ultrafin malning eller ommalningsapplikationer inom 
basmetallindustrin där produktstorlekarna varierar mellan en d80 på 8-40 µm. 
Utrymmesmässigt har dock inga data kunnat hittas, men enligt Figur 7 ovan är enheten inte 
alltför utrymmeskrävande. Även prisuppgifter om installation samt underhåll saknas från 
tillverkaren.  

5.3 Horisontella kvarnar 
I horisontella höghastighetskvarnar är spänningskoncentration (Jankovic, A., (2001)) den 
viktigaste faktorn som påverkar effektiviteten i malningen. Den optimala 
spänningskoncentrationen för en specifik applikation infinner sig då man med minimal 
energiåtgång uppnår förväntad produktstorlek. Den spänning som åläggs partiklarna är ett 
resultat av de centrifugalkrafter som uppstår då malkropparna rörs om i hög hastighet. Vid en 
sådan operation är spänningskoncentrationen proportionell mot chargens malkropps-storlek, 
omrörarens hastighet i kvadrat samt skillnaden i densitet mellan mediet och slurryn.   
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Till skillnad från den vertikala kvarnutformningen är det centrifugalkrafter som är 
övervägande i horisontella höghastighetskvarnar, detta genom den höga 
omrörningshastigheten samt den horisontella utformningen vilken nästan eliminerar 
gravitationskraftens påverkan på operationen. Det finns två olika typer av zoner i kvarnen 
med hög energidensitet där spänningskoncentrationen definieras på olika sätt. Den ena zonen 
gäller för området mellan diskarna där malkropparna accelereras med hjälp av centrifugala 
krafter från omrörarens skaft ut mot kvarnkammarens vägg. Den andra zonen gäller de 
malkroppar som redan befinner utmed kvarnkammarens väggar, där dessa sätts under tryck 
mot kvarnväggen samt varandra.  

5.3.1 Isamill 
Isamill är en (Xstrata Technologies broschyr) horisontell högintensitetskvarn som från början 
är utvecklad för ultrafin malning. Det är en beprövad storskalig enhet lämpad för en 
kontinuerlig process som enligt tillverkaren har en direkt uppskalning (1:1) från 
laborationskvarn till fullskalig enhet. I kvarnen används rekommendationsenligt inerta 
keramiska malkroppar vilket producerar rena ytor på mineralpartiklarna som i sin tur 
förbättrar flotations- och lakningsutbyte gentemot malning med malkroppar av stål. 
 
Isamill är utformad för våt malning, den arbetar normalt i öppen krets och har inget behov av 
efterföljande extern klassering eftersom kvarnen har en inre klasserare. Detta ska vara en 
bidragande orsak till att kvarnen producerar en väldigt snäv partikelstorklesfördelning 
gentemot andra kvarnar.  
 
I en Isamill kan ett flertal olika typer av malkroppar användas. De kriterier som avgör vilken 
typ som är lämpligast för en specifik applikation är faktorer som korrekt partikelstorlek, 
kostnad, konsumtionshastighet av malkroppar samt effektiviteten i malningen. De olika typer 
av malkroppar som är möjliga att använda inkluderar granulerad slagg, grovkornig 
kvartssand, utsiktade pebbles eller keramisk media. Fördelen med att denna typ av 
malkroppar används som tidigare nämnts att efterföljande flotation och lakning underlättas av 
att dessa mediatyper ej är reaktiva vilket inte är fallet då stålkulor används som malkroppar.  
 
Den horisontella högintensiva Isamillen kan beroende på storlek uppnå malningsintensiteter 
på 350 kWh/m3, där en roterande trumkvarn jämförelsevis uppnår ca 20 kWh/m3. Den höga 
intensiteten i malningen gör att Isamillen kan processa fina partiklar med en bibehållen hög 
kapacitet.  
 
Figur 8 visar en skiss över en Isamills utförande i enkla drag, vid detta tillfälle är kvarnens 
hölje utdraget för att visa hur innandömet ser ut i kvarnen. Malningskammaren i den 
horisontella kvarnen består av ett hölje med gummibeklädd insida. Inuti kvarnen finner man 
de roterande diskar som genererar rörelsen vid malningen. Dessa är monterade på en axel som 
i sin tur är kopplat till en motor och växellåda. De cirkulära diskarna i kvarnen utför 
omrörningen av malkropparna och malmpartiklarna i slurryn som kontinuerligt matas in i 
kvarnen. Den patenterade produktseparatorn i änden av kvarnen håller kvar malkropparna och 
låter därmed bara produkten lämna kvarnen. Ett enkelt system för att övervaka energiåtgången 
i kvarnen medför att Isamillen kan uppnå en konstant partikelstorlek av produktströmmen. 
Den ovan nämnda produktseparatorn medför att efterföljande siktning inte behövs ta i 
beaktande vilket kan vara besvärligt vid ultrafin malning. Produktseparatorn använder sig 
utav centrifugalkrafter för att behålla malkropparna inuti kvarnen. 
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Figur 8. Enkel skiss över en Isamill (Xstrata Technology, Isamill broschyr). 
 
Den fina storlek på malkroppar som Isamillen använder sig av, tillsammans med den höga 
rotationshastigheten genererar en reduktion av partikelstorleken genom mekanisk 
nötning/förslitning. Kvarnen arbetar under ett visst tryck med stegvis malning i de olika 
malkammare som skapas mellan de roterande diskarna vilket leder till att malningen blir jämt 
fördelad inuti kvarnen.    
 
Isamillen finns tillgänglig i ett antal olika storlekar namngivna efter dess volym; M10000, 
M3000 samt M1000, där exempelvis M10000 benämner antalet liter inuti kvarnen dvs. 10 m3. 
Dessa är de storlekar som används kommersiellt, till detta tillkommer även ett antal mindre 
varianter som i främsta hand används för laborationstester samt pilottester.  
 
Dimensionerna på modellen M10000 är: längd 20.00 m, bredd 3.45 m samt höjd 3.29 m. 
Eftersom detta är en horisontell kvarn är längden av största betydelse, dvs. golvytan som 
krävs. I jämförelse med mindre modeller som M3000 och M1000 har de längder på 16.6 m 
respektive 6.4 m, där måtten på bredd och höjd inte genomgår lika stora förändringar. Enligt 
tillverkaren är det årliga priset för reservdelar ca $500 000 för modellen M10000 med 3MW 
installerat. Detta pris skulle då innefatta 24 stycken diskar samt en infodring som är vad som 
årligen förbrukas enligt uppgift. Malkroppsförbrukningen vid användande av keramiska 
malkroppar av typen MT1 Keramax uppgår till 10-15 g/kWh.  
 
Isamill har vid åtminstone ett tidigare tillfälle testats med att mala magnetit malm. Vid detta 
tillfälle bestod malmen av avfall från en koppargruva som är väldigt rik på magnetit. De tester 
som utfördes då var en jämförelse i malningsenergi mellan en M4 Isamill och en 40 liters 
Towermill (Burford B. D., Niva E., (2008)). Ingående material i de båda kvarnarna hade d80 
ca 115 µm och maldes mellan 10-15 passeringar genom kvarnarna för att kunna erhålla en 
signaturplott av energierna. Detta gjordes två gånger i varje kvarn för att validera 
reproducerbarheten. Malmkroppsstorlek i Isamill var en -3.5 mm graderad charge av 
keramiska MT1 Keramax kulor medan Towermillen hade 12 mm stålkulor. Resultaten från 
detta test, Figur 9 nedan, visar att båda kvarnarna har en god reproducerbarhet samt att Isamill 
producerar en effektivare malning under 65 µm.  
 
Vad som dock kan ifrågasättas angående dessa resultat är hur dessa enheter skulle bete sig i 
fullskala. Xstrata Technology hävdar att deras horisontella Isamill har en uppskalningsfaktor 
på 1:1 vilket ej betvivlas. Dock har den vertikala Towermillen som nämnts tidigare i avsnitt 
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5.2 Vertikala kvarnar andra uppskalningsfaktorer vilket kan påverka resultatet då man går 
från laborationsenhet till fullskalig enhet.  
 

  
 

Figur 9. Energijämförelse mellan Isamill och Towermill i laborationsskala (Burford B. D., Niva E., 
(2008)). 

5.3.1.1 Keramiska malkroppar 
I en samproducerad studie mellan Xstrata Technology och Magotteux International (Curry, D. 
C., Clermont, B.) utreds hur implementeringen av keramiska kulor som media påverkar 
malningen i omrörda höginstensitetskvarnar, framförallt Isamill. Keramiska malmedia är 
tilltalande för dessa kvarnar eftersom den kan öka effektiviteten av malningen i just den här 
typen av enheter. Genom att använda keramiskt medium där man skräddarsyr dess egenskaper 
till högintensitetskvarnar kan malningen effektiviseras på så vis att användningsområdet kan 
utökas mot grövre feed- och produktstorlekar. Över lag kan sägas att valet av malkroppar i 
denna typ av kvarnar har en stor inverkan på energieffektivitet, internt slitage samt kostnaden 
för enhetsoperationen. I tidigare installationer av Isamill har det främst använts malkroppar 
bestående av granulerad slagg, grovkornig kvartssand eller utsiktade pebbles på grund av dess 
relativt låga kostnad. Ändock har Isamillen kunnat arbeta med en högre energieffektivitet 
jämfört med konventionella kvarnar vid finmalning, men den har förbättrats avsevärt vid 
användning av mer kvalitativa malkroppar så som de keramiska. Anledningen till förbättring 
ligger i de ”naturliga” malkropparnas inhomogena former samt dess mindre kornstorlek som 
direkt påverkar vilken partikelstorlek feeden kan ha i malningsprocessen. Exempelvis vid 
användande av grovkornig sand som malkroppar, dessa bryts relativt lätt ned på grund av den 
högintensiva malningsmiljön till storlekar finare än 5 mm. Detta påverkar därmed 
partikelstorleken på feeden som kan användas. Vad som företrädesvis krävs är användning av 
malkroppar med hög densitet framför låg densitet.  
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Det ideala mediat (Lichter, J., Davey, G.) för höginstensiv malning i rörverkskvarnar har 
konsekventa och reproducerbara egenskaper där följande kriterium är att ta i beaktande: 
 

 Klart avgränsad första charge med avseende på partikelstorleksfördelning och top size 
 Kemisk sammansättning 
 Hårdhet (relaterad till kemisk sammansättning samt kornstorlek) 
 Hög Sfäriskhet  
 Hög Rundhet 
 Duglighet 
 Specifik densitet (utformad efter behov för maskinhantering eller malmens 

sönderbrytning) 

6 Malningstest 
Ett malningstest beslutades för att utföras med syftet att kunna erhålla ett praktiskt resultat för 
jämförelse med det befintliga tertiärmalningsteget för sektionerna 4 och 5 i anrikningsverket i 
Malmberget. Detta malningstest blev beslutat att utföras i samarbete med Xstrata Technology 
lokaliserat i Brisbane, Australien, vilka tillhandahåller den horisontella rörverkskvarnen 
Isamill. Detta ansågs vara intressant då LKAB ej tidigare utfört några tester på magnetit i just 
horisontella rörverkskvarnar.  
 
Avsikten med testet var att se hur mycket energi som gick att spara då man maler provet ner 
till en d80 på 75µm. Överenskommelsen mellan LKAB och Xstrata Technology fastställde att 
malningstestet skulle utföras i två steg. I det första steget skulle en del av provet malas ett 
antal gånger i kvaren för att kunna tillhandahålla en signaturplott, denna skulle i sin tur kunna 
ge den energi som krävs för att mala resterande del av provet till d80 på 75 µm. Den erhållna 
produkten från den slutgiltiga malningen skulle därefter återbördas till LKAB så att resultatet 
skulle kunna verifieras samt ge möjligheten till efterföljande analyser, exempelvis 
pelletiseringsegenskaper.   
 
Till en början fanns ytterligare produkter i åtanke gällande malningsförsök, men har dessvärre 
utelämnats med anledning av att detta material ansågs vara för grovt för den kvarntyp 
(Isamill) som man beslutade att använda för malningstester. Dessa är; underloppet från 
cyklonen i sekundärmalningen (se Figur 2 samt 3 i avsnitt 4 Översikt av befintligt processdel) 
samt underloppet från cyklon i liknande process i PKV, Kiruna. 

6.1 Provberedning 
För att efterlikna ingående till tertiärmalningen på bästa sätt så gjordes provuttaget ur 
koncentratrännan i den våta svagmagnetiska separatorn (WLIMS) placerad efter 
sekundärkvarnen (för bild av malningssektionen se Figur 2 i avsnitt 4 Översikt av befintlig 
processdel). Uttaget gjordes ur sektion 5 eftersom WLIMSen där tidigare blivit preparerad 
med ett lämpligt uttag ur koncentratrännan. Vid tillfället för provuttaget (2009-04-23, 1355) 
kördes sekundärmalningen i öppen krets samt tillförsel av strömmen K-slig, dessa beskrivs 
närmare i avsnitt 4 Överblick av befintlig processdel.  
 
Provmängden som togs ut var dryga 40 kilo vilket därefter torkades innan det kunde delas ner 
för att tillhandahålla ett generalprov. På en del utav generalprovet utfördes en siktanalys för 
bestämmande av provets partikelstorleksfördelning, resterande del av generalprovet 
arkiverades. Siktanalysen genomfördes på två delar av det neddelade generalprovet för att 
kunna fastställa resultatet med säkerhet. Reproducerbarheten var god och påvisade en d80 av 
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150 µm för generalprovet. Siktmetoden som användes var av LKABs standard. Materialet 
våtsiktas med en 45 µm sikt, där finare material än så analyseras med hjälp av laserdifraktion. 
Grövre material än 45 µm torkas och torrsiktas för att kunna redovisa hela siktkurvan. Den 
fullständiga siktanalysen går att finna i Bilaga 1.   
 
Det återstående av det uttagna provet paketerades i en 30 liters tunna och skickades till 
Xstrata Technology som skulle utföra malningstesterna i sin Isamill.   

6.2 Testutrustning 
Kvarnen som användes vid malningtestet var en M4 Isamill (4 liter) laborationskvarn. Som 
malkroppar användes 2 liter -3.5 mm graderad kulcharge bestående av det keramiska mediet 
Keramax MT1.  
 
Magnetitprovet blandades med vatten i en omrörd behållare till ca 50 %fast varefter det 
pumpades genom kvarnen. Det utgående materialet från kvarnen leddes vidare till en annan 
omrörd behållare som i sin tur blev matartank för nästa passering genom kvarnen. Efter varje 
passering togs ett prov av materialet för att kunna fastställa partikelstorleksfördelningen 
genom siktning. När varje passering slutförts stannades kvarnen och pumpen sattes i ett 
recirkulationsläge för att undvika att partiklarna skulle sedimentera. Under testarbetet 
nedtecknades även flödeshastighet, tid och energiåtgång för varje passering. Processen 
upprepades därefter 7 gånger.    
 
Energiåtgången i varje passering räknades därefter ut kumulativt och plottades mot d80 för att 
på så vis erhålla en signaturplott.  

6.3 Resultat 
Av materialet som skickades ner till Xstrata Technology togs ett prov för att kontrollera 
partikelstorleksfördelningen för feeden. Enligt detta prov hävdar Xstrata Technology att d80 
för feeden var 167µm, vilket skiljer sig från det värde på 150 µm som hade fastställts hos 
LKAB innan leverans. Därav beslutades för att utföra extra siktning av det resterande material 
av feeden som LKAB hade kvar i sin ägo i form av tidigare nämnda generalprov. Denna 
siktning utfördes vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och validerade LKABs resultat, d.v.s. 
att feedmaterialet hade d80 på 150 µm. Siktningen utfördes genom att materialet delades ned 
till lämplig provmängd, ca 140 g, därefter torrsiktades materialet ned till 75 µm. Finare 
material våtsiktades sedan på 53 µm samt 38 µm sikt. Material finare än 38 µm analyserades 
därefter med hjälp av laserdifraktion i en SILAS (våt analys) för att komplettera siktkurvan.  
 
Den fullständiga testrapporten erhållen från Xstrata Technology finns i Bilaga 7.   
 
Den metod som Xstrata Technology använde sig av för att analysera proverna efter varje 
passering började med en våtsiktning på en 38 µm sikt varefter provet torkades och 
torrsiktades för att nå resterande resultat.  
 
Från signaturplotten som erhölls, Figur 10, bestämdes därefter den bästa ekvation för gällande 
d80 i de tre första passeringarna. I ekvationen är x = produktens partikelstorlek (d80) given i 
µm och y = den specifika energiåtgången given i kWh/ton. Genom denna ekvation kan man 
därefter räkna ut vilken energiåtgång som krävs för att uppnå en d80 på 75µm i produkten.  
 

4628.1
80 6774: −= xyd  
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Figur 10. Signaturplott för de tre första passeringarna genom Isamillen. 
 
Den energitillsats som krävs för att uppnå d80 på 75 µm från den givna ingående partikel-
storleken har beräknats till 12.2 kWh/ton.  
 
Då materialet passerade 7 gånger genom Isamillen gjordes siktanalyser på prover tagna från 
var och en av passeringarna. Figur 11 nedan visar partikelstorleksfördelningarna för var och 
en av dessa passeringar. Den minsta sikt som använts vid analysen är en 38 µm sikt vid 
våtsiktning, därför saknas den resterande findelen utav kurvorna. Noterbart är att siktkurvan 
feed är ingående material enligt Xstrata Technology (d80 167 µm) medan siktkurvan LKAB 
feed är ingående material enligt siktning hos LKAB (d80 150 µm), validerad efter siktning vid 
LTU. 

 
Figur 11. Partikelstorleksfördelningar över de olika passeringarna genom Isamillen. 
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Då målet med malningstestet var att få ut en siktkurva med en d80 på ca 75 µm har kurvan för 
”pass 2” varit av intresse, det kurvan visar mer exakt är en d80 på ca 70µm, men är tillräckligt 
för att utföra en överslagsberäkning av malbarheten. Malbarhet beräknas med formeln: 
 

( )
P

inoutMG %%10 −⋅
=  

 
G = Malbarhet [kg<45µm/kWh] 
M = Matning [ton/h] 
P = Effekt [kW] 
%out = Fin utgående [%<45µm] 
%in = Fin ingående [%<45µm] 
 
Utifrån kurvorna ”LKAB feed” och ”pass 2” i Figur 11 kan man uppskatta %<45µm till 41 
respektive 67. Vid användning av den givna energitillstatsen Xstrata Technology presenterat 
på 12.2 kWh/ton kan då malbarheten beräknas till 21.3 kg<45µm/kWh.  
 
Vid en sammanställning av det givna resultatet, Tabell 2, med tidigare angivna värden för 
sektion 5 (dessvärre saknas information för sektion 4) kan man se att ingen anmärkningsvärd 
förbättring uppnåtts vare sig i malningsenergi eller i malbarhet. Dock försvåras utvärderingen 
av att uppgifterna angående malbarhet i sektion 5 är som tidigare nämnts från år 2003, vilket 
säkerligen skiljer sig åt med dagens siffror. Som tidigare nämnts i avsnitt 4, Överblick av 
befintlig processdel, är i nuläget energiåtgången på tertiärkvarnarna 9.4 kWh/ton samt 9.5 
kWh/ton för sektion 4 respektive 5, vilket de inte är i Tabell 2 som hämtar siffror från 2003. 
Gällande sektion 5 har dock en övergång från 25 mm malkroppar till 20 mm malkroppar skett 
den senaste perioden, vilket ej har kunnat utvärderas fullt ut ännu.  
 
Jämförelsen i Tabell 2 blir något otydlig eftersom både ingående och utgående material delger 
två olika partikelstorleksintervall. Anledningen till den bättre malbarheten i Isamill kan tolkas 
till att den handhar grövre material (mer lättmalet) men även på grund av att Isamill genererar 
en brantare siktkurva enligt Figur 12.   
 

 
 

Tabell 2. Jämförelse av kvarnarnas prestanda, där siffror för sektion 5 är från 2003 och i dagsläget ej 
aktuella. 
 
De två prov som återbördades till LKAB bestod av det prov som användes för att erhålla 
signaturplotten (passerat 7 gånger genom kvarnen) samt det prov som skulle ha malts till en 
d80 på 75 µm. Dock uppmättes det senare provet att ha d80 30 µm vilket ej överensstämmer 
med målet. Detta påverkade den jämförelse, Figur 12, som hades för avsikt att göras vid LTU 
märkbart. Partikelstorleksfördelningen för ingående material skulle jämföras med produkten 
(d80 ca 75 µm) i samma diagram för att därefter kunna dra slutsatser. I Figur 12 kan provet 
som passerat 7 gånger genom kvarnen kan ses i blå färg med d80 på ca 20 µm, den väntade 
produkten med d80 30 µm kan ses i grönt.  
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Oavsett ovan nämnda förtretlighet finns det dock nämnvärda saker att delge från Figur 12. En 
positiv anmärkning utifrån diagrammet är att det inte sker någon parallellförflyttning av 
kurvan, vilket är väldigt vanligt vid malningoperationer. Slutprovet från Isamillen får en 
snävare partikelstorleksfördelning än det ingående materialet och producerar inte någon 
avsevärd mängd partiklar som är mindre än 1µm, trots att detta prov är väldigt finmalet. Det 
skulle vara oerhört intressant att ta del av den kurva som borde ha presenterats här, d.v.s. med 
en d80 på ca 75 µm. Provet från Isamill är analyserad direkt med laserdifraktion i CILAS (våt 
analys) vid LTU med anledning av dess finhet. CILAS presenterar resultat i kumulativ 
volym% och inte vikt%. Dock ska detta inte påverka resultatet då skillnaden däremellan beror 
på densiteten som endast förblir en skalfaktor. 
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Figur 12. Partikelstorleksfördelningar för ingående respektive utgående från malningstestet i en Isamill.  

7 Diskussion 
Angående den litteraturstudie som genomförts i detta examensarbete kan sägas att det har 
varit besvärligt att hitta allmän information och vetenskapliga artiklar i stort omfång gällande 
området rörverkskvarnar och dess användning. Vad som har kunnat finnas gäller allt som 
oftast de kvarnar som har varit mest framgångsrika kommersiellt inom denna kvarnkategori; 
Towermill/Vertmimill, SMD och Isamill. Däremot har ett stort antal artiklar visat sig vara 
orelevanta eftersom de fokuserat på områden som ej är av intresse i detta examensarbete, 
dessutom har det ej kunnat hittas någon artikel gällande denna kvarntyp där det redovisas 
några direkta resultat med malning av magnetit.  
 
På grund av avsaknaden av specifik information har litteraturstudien kommit att bli en mer 
allmän presentation av; hur rörverksvarnar blivit introducerade i gruvindustrin, funktionella 
skillnader mellan vertikala och horisontella enheter samt presentationer av ovan nämnda 
kvarntyper. Informationen om de olika kvarntyperna har främst hämtats från tillverkarnas 
produktbroschyrer samt ytterligare information som framkommit genom kontakt med 
tillverkaren, dock har denna kontakt i vissa fall tagit lång tid och viss eftersökt information 
har uteblivit. Framförallt har problem uppkommit då det är fråga om prisuppgifter för 
installation samt underhåll av enheter, dock har dessa fakta framkommit för en enhet men är 
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ändock svår att jämföra med andra enheter då prisuppgifter för resterande enheter saknas. 
Dessutom har det varit av intresse av få tillgång till slitage och malkroppsåtgång i enheterna, 
vilket kan skilja sig åt relativt mycket. Överlag skiljer sig slitage och malkroppsåtgång 
beroende på vilken typ av malm som mals, vilket ytterligare ha försvårat eftersökande av 
information då ingen tidigare jämförelse gjorts som klargör dessa fakta.    
 
Resultatmässigt så ger det malstest som utförts i Xstrata Technologys M4 Isamill något 

et resultat som presenteras i examensarbetet angående Isamill påvisar inga egentliga fördelar 

om tidigare nämnts i avsnitt 5 Litteraturstudie så har rörverkskvarnar implementerats i 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
del tas diverse störflöden upp, bl.a. Kontollslig, 

blandade budskap. Det positiva man kan säga är att malbarheten ökas, om än inte så mycket, 
dessutom erhålls en partikelstorleksfördelning av produkten som är snävare. Den jämförelse 
som utförts i Tabell 2 blir något missvisande ur åtminstone två synvinklar. För det första så 
skiljer sig de ingående materialens partikelstorlek sig så pass mycket att det uppkommer 
svårigheter då man ska peka på vilka olikheter som finns mellan kvarnarna. Dock har vissa 
tankegångar presenterats i resultatavsnittet. Den andra anledningen till en missvisande 
jämförelse är att de uppgifter som uppges i Tabell 2 för sektion 5 är från 2003, och inte 
aktuella i dagsläget, bl.a. har man idag en energiåtgång på ca 9.5 kWh/ton i tertiärkvarnen 
medan man 2003 hade en energiåtgång på 10.6 kWh/ton. Den förbättring som kan ses idag i 
sektion 5 är till följd av effektivisering av processen genom att öka flödet av material genom 
kvarnsektionerna i anrikningsverket. En intressant aspekt är malkroppsåtgången i Isamill 
gentemot den befintliga tertiärmalningen. Enligt uppgifter från Xstrata Technology uppgår 
förbrukningen av malkroppar normalt sett till 10-15 g/kWh medan LKABs process idag har 
en förbrukning på ca 33 g/kWh, dock är de keramiska malkropparna dyrare.  
 
D
gentemot vad befintliga kvarnar presterar i nuläget. Dock är jämförelsen gällande malbarhet, 
partikelstorlekar och energitillstaser i Tabell 2 tidigare något missvisande då värdena från 
sektion 5 är från 2003. I dagsläget har LKAB lyckats sänka energitillsatsen i sektion 5 från 
10.6 kWh/ton till 9.5 kWh/ton (12.2 kWh/ton för Isamill), dock finns i skrivande stund ingen 
information huruvida övriga preferenser förändrats, utom att tonnaget ökats samt att man 
håller på att minska malkroppsstorleken i tertiärkvarnen. Trots detta måste tas i beaktande att 
det test som utfördes är gjort i laborationsskala, samt att det finns andra tillverkare med andra 
enheter som må vara lämpliga för denna applikation.  
 
S
gruvindustrin för sina goda egenskaper att mala under 50 µm, men även ovanför denna gräns. 
De har kunnat visa en stor energieffektivitet och blir allt mer vanlig inom basmetallindustrin, 
men används även inom järnmalmsindustrin, då oftast i form av Vertimill. Denna trend att allt 
fler implementerar rörverkskvarnar i sina kvarnsektioner bör inte helt och hållet förkastas i 
och med att maltestet i detta examensarbete ej påvisat de goda resultat som man hoppats på. 
Därför bör man fortsättningsvis hålla ett öga på utvecklingen inom denna kategori av kvarnar 
och möjligtvis fundera på att införskaffa någon mindre enhet för att kunna utvärdera och 
bekanta sig med denna typ av teknologi. Med detta i åtanke följer möjliga förslag under nästa 
rubrik.      

I avsnitt 4 Överblick av befintlig process
MAF-överkorn samt Magnetit från hematitsektionen, som leds in i MPC-sektionerna 4,5 och 
6. Dessa störflöden har en varierande utspädning och tonnage vilket bidrar till en ojämn 
process. Tonnaget på dessa flöden kan uppgå till 40-50 ton/h, men kan även befinna sig 
nästintill 0. Då dessa störflöden tillförs i MPC-sektionerna får processoperatören minska 
mängden rågods in i sektionerna för att inte kvarnarna ska matas med för mycket 
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malmkoncentrat. Eftersom även utspädningen av dessa flöden kan variera kraftigt måste 
vatten tillförsel justeras för att uppnå optimal malning i kvarnarna.  
 
Om alla dessa störflöden istället skulle ledas till en separat ommalningkrets skulle detta 

n annan möjlighet för att implementera en rörverkskvarn i anrikningsverket kan vara i 

lternativt skulle en rörverkskvarn kunna installeras i MAC-sektionen som används 

de förslag som presenterats ovan är det fråga om små enheter som inte har något stort 

resultera i en jämnare process med bättre kontrollerad nedmalning i MPC-sektionerna. I 
denna ommalningskrets som i sådana fall skulle behandla mindre mängder material skulle en 
mindre enhet av typen rörverkskvarn vara tänkbar. En sådan installation skulle kunna 
utvärdera dess möjligheter för andra applikationer samt att de anställda får en god möjlighet 
att bekanta sig med tekniken och den utveckling som skett under det senaste decenniet. 
LKAB har sett detta som en tänkbar lösning vid tidigare tillfällen bl.a. var det test med 
beskrevs närmare i avsnitt 5.2.1 Vertmill  med anledning av detta. Där provmaldes K-slig och 
MAF-överkorn i en Vertmill. 
 
E
tertiärmalningen i MHPC-sektionen (hematit). Den befintliga kvarnen i tertiärmalningen är en 
relativt stor kvarn som behandlar avsevärt mindre gods än vad den är tillverkad för att klara 
av. En mindre enhet, typ en rörverkskvarn i dess ställe skulle såsom tidigare sagts kunna bidra 
till att utvärdera denna typ av teknik.  
 
A
kampanjvis av Minelco. I denna sektion tillverkas specialprodukter av magnetit som kräver 
snäva fraktioner, vilket ska vara ett signum för rörverkskvarnar. Matningen i MAC-sektionen 
varierar men kan uppgå till ca 100 ton/h. Utifrån denna sektion skulle man kunna tänka sig att 
vidareförädla något delflöde med relativt lågt godsflöde, bara ett par ton/h, för att bredda sitt 
spektrum av produkter. Där skulle en installation av en liten enhet vara tillräcklig. En 
ytterligare fördel med MAC-sektionen är den körs kampanjvis, vilket föranleder att det finns 
möjlighet att utföra andra typer av malningstester i enheten.  
 
I 
utrymmesbehov, vilket är fördelaktigt gällande installationer i redan befintliga verk.    
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8 Slutsatser 
Examensarbetet sammanställer den information som finns tillgänglig inom området 
rörverkskvarnar och visualiserar på ett förenklat vis skillnaderna mellan horisontella och 
vertikala kvarnar inom denna kategori. De mest framgångsrika kvarnarna kommersiellt sett 
presenteras på ett enkelt sätt för att öka förståelsen till vad som skiljer dem åt och vad de är 
lämpliga för. 
 
Det maltest som är utfört i en Isamill av laborationsskala visar inte några avsevärda 
förbättringar mot befintlig tertiärmalning i LKABs anrikningsverk i Malmberget. Dock bör 
inte kategorin rörverkskvarnar förbises helt, utan istället bör man fundera på nya lösningar 
inför framtiden. I examensarbetet presenteras förslag där installationer av mindre enheter i 
kretsar som hanterar avvikande gods kan öka förståelsen samt ytterligare utvärdera denna typ 
av teknik.   
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Val av malningsteknik för optimal tertiärmalning 
Beskrivning 
Behovet av malningskapacitet på befintliga malsektioner för pelletsslig (MPC) kommer att 
öka successivt under de närmaste fyra till fem åren. Från i år, 2008, till 2013 kan man räkna 
med att pelletssligkapaciteten behöver öka med ca 20 % i anrikningsverket. Malning är också 
en mycket energikrävande enhetsoperation varför det är av stort intresse att hitta sätt att 
reducera energiförbrukningen.  
 
Idag mals anrikningsrågodset (PAR) på tre sektioner; de identiska sektionerna 4 och 5 samt 
den större sektion 6. Malningen sker med konventionella kulkvarnar i tre steg och med våt 
svagmagnetisk separering mellan malstegen. Mycket tyder på att slutmalningen i tertiärsteget, 
från k80 ca 110 till ca 65 µm och med en energiförbrukning på ca 10 kWh/ton, inte är optimal 
vare sig kapacitetsmässigt eller med tanke på energieffektivitet. Under senare år har 
utvecklingen av ny malningsteknik inom detta arbetsområde gått starkt framåt. 
 
En studie behöver därför göras i syfte att identifiera och utvärdera de olika kvarntyper som 
kan komma ifråga. Försök i liten skala bör även utföras med den malningsteknik som bedöms 
ha störst potential som tertiärsteg, alternativt kan malningstester utföras vid LTU eller vid 
annat universitet. Härvid är malproduktens partikelstorleksfördelning och kornform av stor 
vikt för efterföljande pelletisering. Därav bör detta jämföras med ordinarie MPC som 
referens.  
 
Frågeställningar som behöver belysas är: 

• Vilka olika typer av malningsteknik, passande som tertiärsteg för MPC-malning, finns 
det på marknaden och vilken/vilka av dessa bedöms som bäst lämpad? 

• Bedömning av driftkostnader, slitage och UH, malningsenergi, utrymmesbehov, etc. 
• Partikelstorleksfördelning och kornform för utfört test jämfört med referensmaterial? 

Omfattning 
• Kartläggning av befintlig processdel 
• Genomgång av kvarntyper/leverantörer 
• Rågodsuttag 
• Försök i liten skala hos tillverkare/leverantör av lämplig utrustning 
• Jämförelse av partikelstorleksfördelning och kornform mellan resultat från försök och 

befintlig MPC som referens 
• Utvärdering, avrapportering 
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                                                                                 BIlaga 6 
 
Vertimill vs. Ball Mill Total Cost of Ownership Analysis 

General Comparison June 17, 2009

BENEFIT SUMMARY Ball Mill Vertimill®

Mill Size: 13' x 26' VTM-1500-WB
Mill Quantity: 1 1

Equipment Cost $3,000,000 $3,000,000
Installation Labor Cost $432,000 $99,000
Foundation Material and Labor Cost $600,000 $300,000

Total CAPEX 4,032,000$ 3,399,000$

Power Cost $4,489,686 $2,906,771
Media Consumptions Cost $5,791,872 $3,011,774
Liner Cost $1,150,874 $1,338,783
Maintenance Labor Cost $339,756 $113,252

Total NPV Ten Year OPEX 11,772,188$ 7,370,580$

Metso Minerals Confidential 1 of 1

Total NPV Ten Year OPEX 11,772,188$ 7,370,580$

Total Cost of Ownership 15,804,188$ 10,769,580$

Lowest Capital Cost: Vertimill®
Lowest Operating Cost: Vertimill®
Lowest Total Cost of Ownership: Vertimill®

Total Estimated Vertimill® Savings = $5 Million   or     32%

Notes:
1. The above values and prices are estimated and do not constitute a  guarantee. Values and assumptions are
based on Metso's experiences.  If local, accurate numbers are available, please advise and analysis can be re-
calculated.
2. Prices are rough budgetary estimates and are not valid for order placement; budgetary and firm quotation
available upon request.

3. Total CAPEX does not included building costs.  In general, If one Vertimill replaces on ball mill, the build size
can be reduced. If more than one Vertimill is needed to replace a ball mill, then the required floor space is
comparable.  Metso can provide typical layouts to demonstrate.  In most cases Vertimills can be placed
outside.

Metso Minerals Confidential 1 of 1
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ATTENTION:   Anders Hägglund     CC: Lindsay Clark, Voltaire Villadolid 

               Erik Niva, Bertil Palsson  
LKAB 

 
FROM:    Katie Barns  
E-MAIL:   kbarns@xstratatech.com.au 

via e-mail Ph No.: +61 7 3833 8573 
PAGES:  4 DATE: 12 June 2009 

 
M4 IsaMill test: LKAB 

 
Xstrata Technology was requested by LKAB to conduct IsaMill testwork on samples from 
LKAB’s Malmberget mine. 
 
The scope of work was to conduct a standard IsaMill test on a supplied Malmberget magnetite 
sample to determine the energy consumption required for the tertiary grinding stage, to 
achieve a P80 of 75µm.  Testwork was conducted at hrltesting Laboratory in Brisbane 
Australia. 
 
Testwork 
 
The test was conducted using a graded charge of Keramax MT1 Ceramic Media (-3.5mm).   
 
Approximately 2litres of MT1 ceramic media was charged to the IsaMill prior to the test.  The 
concentrate slurry was then pumped through the mill using a positive displacement pump with 
the mill discharge collected in an identical stirred tank to the feed tank.  For each pass slurry 
flowrate, time and energy consumption were recorded.  Samples for sizing using a sieve 
screens were taken from the mill discharge during each pass.   At the completion of each pass 
the mill was stopped and the slurry tank was put in recirculation to ensure that sample did not 
settle in the slurry tanks between passes.  When ready for the next pass the slurry was fed 
through the mill with readings and samples collected.  The process was repeated until the 
desired product size was achieved.   
 
Energy consumption in each pass was calculated and plotted against P80 sizings to produce a 
signature plot. 
 
Results 
 
A sample of feed material was taken for sizing once the feed material had been repulped.  A 
duplicate sample was taken prior to the test run.  Both samples showed similar size 
distributions.   
 
Particle size analysis was performed using screens. The sample was wet sieved over a 38µm 
screen and then dry screened using an automated screen shaker.   
 
The feed sample as received was P80 167µm.  This is slightly coarser than the reported feed 
sizing from LKAB of 150µm.  Visually the feed sample appeared to be predominantly 
magnetite.   
 
From the signature plot, in Figure 1, the P80 best-of-fit signature plot equations were derived.  
In this equations, x = Product Particle Size in µm (micron) and y = Specific Energy 
Consumption or Net Energy Consumption (NEC) in kWh/t to achieve that Product Particle Size. 
 

P80:  y = 6774x—1.4628 

 

mailto:kbarns@xstratatech.com.au
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y = 6774x-1.4628

R2 = 0.9913
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Figure1: LKAB Magnetite signature plot 
 
 
The above signature plot equations allow determination of NEC to achieve a P80 of 75µm from 
a feed size of 167µm.  This NEC to achieve the target P80 can then be used for direct 
equipment scale up from the laboratory M4 machine to full-scale operation.  This method has 
proven successful in all IsaMill™ full-scale operations.   
 
From the above equations to achieve the target P80 of 75µm the NEC required was 12.2kWh/t  
 
The complete screen sizings from the testwork are shown in Figure 2. 
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Figure 2: Individual pass sizings from signature plot testwork  
 
 
Circuit Configuration and Energy Consumption 
The grinding circuit configuration when using IsaMill™ technology is fundamentally different 
from that when using alternative technologies (ball or tower mills).  When assessing the 
installation of competing technologies both the capital cost and operating costs should be 
considered.  For either cost comparison the entire grinding circuit should be assessed.  For 
IsaMill™ circuits in addition to the actual IsaMill™ the circuit would only include the feed and 
discharge hoppers and pumps.  For ball or tower mill circuits the installation of cyclones, 
cyclone systems (pumps and hoppers) must also be included as well as allowances made for 
larger pumps, pipes and hoppers associated with the high recirculating loads required.    In 
brief the difference between the two circuit configurations is tabled below.   
 
IsaMill™ Circuit Alternative technology circuit  

(ball and tower mills) 
• Operated in open circuit without the need 

to use screens or cyclones 
• Operated in closed circuit with cyclones 

• No recirculating load • High recirculating loads 
• No screens for media retention • Screens may be required for media 

retention 
• Circuit power calculations should include 

feed and discharge pumps as well as the 
IsaMill™  

• Circuit power calculations should include 
cyclone feed system as well as feed and 
discharge pumps associated with high 
recirculating load process flows as well as 
the mill 

• High power intensity of the IsaMill™ 
(~300kW/m3) translates to smaller mill 
footprint and so lower installation costs  

• Lower power intensity (<40kW/m3) and 
high recirculating loads means larger 
installation footprint and higher costs 
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Project Name Sweden (LKAB) magnetite testwork Date(s) Tested 26-May-09
Duty Description Date Issued
Ore /Conc. Type Magnetite Location HRL
Company LKAB IsaMill Type M4
Contact Person Anders Hagglund Media Spec. 3.5mm MT1 graded charge
Contact Details Contact Person Lindsay Clark

Solids SG (t/m3): Media Vol (L): 2.5 Media g (Start): 6260 (Media g (End): 6238
Pass # N (rpm) NLP (kW) Q (sec/L) Pump % kg/L (Marcy) Temp C E (Wh) Time (h)

1 1519 1.24 15 164 1.47 31 299 0.119
2 1518 1.24 15 164 1.44 33 285 0.114
3 1519 1.24 16 164 1.43 35 277 0.116
4 1519 1.24 15 164 1.47 38 273 0.104
5 1520 1.24 15 164 1.50 40 274 0.109
6 1521 1.24 15 164 1.55 40 230 0.102
7 1521 1.24 15 164 1.56 40 243 0.109

>>> Averaged 1.49 <<<
Calculated 0.00

Pass # Gross kW Net kW Q (m3/h) % Solids M (t/h) E (kWh/t) Cumul. E P80
Feed 171.41 486.229

1 2.51 1.27 0.240 49.0% 0.175 7.2 7.2 105.46 276.785
2 2.49 1.25 0.240 49.0% 0.175 7.1 14.4 69.94 287.019
3 2.39 1.15 0.225 49.0% 0.164 7.0 21.4 50.15 185.877
4 2.63 1.39 0.240 49.0% 0.175 8.0 29.3 93.283
5 2.51 1.27 0.240 49.0% 0.175 7.2 36.6 68.219
6 2.26 1.02 0.240 49.0% 0.175 5.8 42.4 60.295
7 2.22 0.98 0.240 49.0% 0.175 5.6 48.0 48.992

Target P80 Size (if applic.): 75 kWh/t @ Target: 12.25 Media Consumption (g/kWh): 12.34

Add Lab Address Here

Test Data

Calculated Data

Comments

(address, phone, fax and website)

IsaMill Grinding Test Report

Signature Plot
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