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Förord 
 
I projektingenjörsutbildningen på Luleå Tekniska Universitet (LTU) ingår ett 15 poängs 
examensarbete som är den avslutande delen på utbildningen. Detta examensarbete har 
genomförts under våren 2005 och behandlar avfallsvatten vid Kiruna Anrikningsverken (KA) 
Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), där initiativtagare och kontaktperson har varit 
Kenneth Sennland vid PKA på LKAB i Kiruna. Examensarbetets intressent och handledare är 
Jörgen Hanæus, professor, Luleå tekniska universitet Samhällsbyggnad VA-teknik. LKAB är 
både intressent och målgrupp för denna studie. 
 
Vi vill passa på att tackade de personer som varit till stor hjälp under examensarbetets gång. 
Inledningsvis vill vi tacka handledaren på skolan Jörgen Hanæus, för stöd och hjälp under 
arbetets gång. Vi vill också skicka ett stort tack till vår beställare och handledare på LKAB 
Kenneth Sennland, för support och hjälp. Andra som hjälpt till under arbetets gång som vi 
också vill passa på att tacka är: 
 
Peter Norén på anrikningsverken PKA LKAB i Kiruna, för hjälp med information och 
support. 
Hans Olof Wettainen på KSN LKAB i Kiruna, för hjälp med information om provtagningen. 
Henry Kulborg på KSN LKAB i Kiruna, för idéer och information om provtagare. 
Åke Skoglind på PIK LKAB i Kiruna, för hjälp med information. 
Johan Mäkitaavola BPP LKAB i Kiruna, för hjälp med byggnaden 
Katarina Svonni på KSN LKAB i Svappavaara, för studiebesök på anrikningsverket i 
Svappavaara. 
Benneth Andersson på FOU LKAB i Malmberget, för studiebesök på anrikningsverket i 
Malmberget. 
Marina Lundhamn på Lab KMAS i Svappavaara, för hjälp med analys av prover. 
Kerstin Nordquist på labbet på LTU, för hjälp med provberedning av prover. 
 
 
 
 
Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Maj 2005 
 
 
 
 
Kenneth Jokinen   Jenny Skoglind 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har gjorts åt Luossavaara Kiirunavaara aktiebolag (LKAB). Företagets 
vilja är att förbättra brytningen och förädlingen av järngenom hela processen. Ett sätt är att få 
en effektivare malmproduktion är att få en inblick i det spill som uppkommer genom 
processen. Det problem som behandlas i detta examensarbete är spillet från Kirunas 
anrikningsverk, då nuvarande provtagare inte tar representativa prover. Anrikningsverket är 
ett av tre förädlingsverk, i anrikningen finkrossas malmen och skiljs från gråberg och fosfor 
innan den transporteras till kulsinterverket. 
 
Det är viktigt att provtagningen görs på rätt sätt eftersom felaktiga prover kan ge en felaktig 
bild av processen. För att få en korrekt provtagning i avfallsrännorna måste provtagaren skära 
genom hela godstvärsnittet och systematiska fel i provtagning bör antingen elimineras eller 
tas hänsyn till. Effekten av slumpmässiga variationer kan reduceras genom utökning av 
antalet delprov. 
 
På provtagaren i KA1 är provupptagningsöppningen (slitsen) för kort för att täcka upp hela 
flödet i rännan och provtagaren i KA2 har inte någon slits alls. Andra problem är de 
mänskliga felen som görs spelar för stor roll. De bör minimeras. Dessutom kan lokalt 
uppkomna spill göra att proverna blir missvisande, eftersom de kan ge en hög tillfällig 
koncentration av järn. För att få idéer på hur en provtagare kan utformas har studiebesök 
gjorts på andra anrikningsverk. Provtagning av avfallsvatten har utförts och analyserats för att 
se spridningen av partiklar på olika nivåer och spridning av järn (Fe) halten i olika 
partikelstorlekar. 
 
Provtagarna skall placeras utanför anrikningsverken längs efter rännorna och kommer att 
förläggas i en fristående byggnad som är placerad över rännorna. Förslaget på den nya 
provtagaren kommer att eliminera många av det felen som finns idag. Provtagaren kommer att 
bestå av en slits som sänks ner i rännan och kommer att skära genom hela flödet. 
Avfallsvattnet kommer att pumpas upp till en slangprovtagare med ytterligare en slits, för att 
kunna ta ut ett mindre delprov. Provtagningsintervallet kommer att öka från tre gånger per 
dygn till 24 gånger per dygn, men proverna kommer ändå att slås samman till ett dygnsprov. 
 



 IV

Abstract 
 
This Master Thesis has been performed for Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB). 
The Company’s will is to improve the mining and refining through the whole process. One 
way to get a more effective mining is to better control the waste that comes through the 
process. The problem treated in this Master Thesis is the waste that comes from the 
Concentration on Plants in Kiruna, because the test equipment uset today doesn’t take 
representative samples. The Concentration on Plants is one of three Processing Plants. In the 
Concentrat on Plant the Ore is finer crushed and separated from primary rock and Phosphors 
before it’s transported to the Pelletizing Plants. 
 
It’s important that the testing is done correctly because incorrect samples can give an 
inaccurate picture of the process. To make the samples more correct in the groove the 
sampling equipment has canal to intercept through the full flow. Systematic faults in the 
testing should be either eliminated or taken into consideration. The effect of random 
variations can be reduced through an increased number of tests. 
 
On the sampling equipment in KA1 the slot is too short to cover the full flow in the canal and 
the sampling equipment in KA2 doesn’t have a slot at all. Other problems are that the human 
error has a too big inferens, and they should be eliminated. Besides, local wastes can make the 
samples misleading, because they can give a occasionally high centred concentrations of Iron 
(Fe). To get ideas visits has been done to other processing plants. Samples has been taken on 
the waste and been analysed to see the distribution of particles on different levels in the canal 
and the distribution of Iron content among different particle sizes. 
 
The sampling equipment is going to be lockated outside the processing plants along the canals 
and lockaded in a detached building that’s placed on top of the canals. The sampling 
equipment is going to be designed to intercept across the full flow. A pump will be used to 
pump up the a part of the flow further to another Slot where the sample will be taken out. The 
sampel interval will be increased from 3 times a day (today) to 24 times a day, but the 
samples still will be gathered into on deily sample. 
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Begreppsförklaring 
 
Nedanstående begreppsförklaringar syftar på att ge dig som läsare lite mer förståelse av texten 
i examensarbetet. 
 
Apatit: Fosfatmineral. 
 
Dekantera: Hälla av och därigenom avskilja bottensatsen. 
 
Dispergera: Finfördela, lösa upp. 
 
Fragmentera: Sönderdela. 
 
Fraktion: Ett intervall för korn/partikelstorleken på godset. 
 
Godsparti: En sats material, vars sammansättning skall bedömas. Det kan vara från ett stort 
fartygslast ner till ett litet prov som sänts till laboratorium. 
 
Hematit: Omagnetisk malm. 
 
Heterogenitet: Förhållandet hos ett godsparti, då dessa element inte är helt identiska. 
 
Homogenitet: Förhållandet hos ett godsparti, då alla element hos partiet är exakt identiska 
hos varandra. 
 
Hydrofob: Ett ämne som inte tar åt sig vatten. 
 
Hydroskopiska: Ett ämne som tar åt sig vatten. 
 
Magnetit: Magnetisk järnmalm. 
 
Pulp: Magnetkoncentrat. 
 
Rågods: Grov obearbetad malm. 
 
Sediment: Avlagring, bottensats. 
 
Segregera: Hålla olika partiklar från varandra. 
 
Selektion: Urval. 
 
Summaprov: Sammanslagning av flera delprov. 
 
Totalfukt: Det totala vatteninnehållet i materialet. 
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1. Inledning 
 
I dagsläget är det goda tider för LKAB, all den pellets som företaget framställer säljs och 
efterfrågan efter mer är stor. Därför har företaget en vilja att förbättra och effektivisera 
brytningen och förädlingen genom hela processen, för att ge kunderna mer och bättre pellets. 
Ett sätt att få en effektivare malmproduktion är att få en insyn i det spill som uppkommer 
genom processen och därigenom kunna minska spillet. 
 
När det gäller spillet från Kirunas anrikningsverk ett respektive två (KA1 och KA2) är det 
järnhalten som försvinner ut med totalavfallet till avfallsdammarna som är intressant för detta 
examensarbete. Kan man utvinna en större del av järnhalten skulle produktionen stiga och 
spillet till dammarna minska. 
 
Provtagning är en viktig del för att kunna kontrollera vad som händer i olika delar av en 
processkedja. Se var det finns brister och fel i processkedjan. Men kunskapen om provtagning 
är bristfällig hos vissa, där provtagning mest ses som ett onödigt ont eftersom provtagningen 
ofta tas av på området outbildad personal, som kan vara helt okunniga om hur viktig 
provtagningen är och om anledningen till varför prover tas. Det tas en mängd prover på 
LKAB idag, men ändå inte så mycket som skulle behövas. (Wahlberg, S. 1990) 
 
Detta examensarbete behandlar provtagningen av totalavfall (TA), som består av avfall från 
de olika sektionerna i processen. Anledningen till att prover tas på TA för att upptäcka fel i 
processen och det är då främst Fe- halten i proverna som är det intressanta. Höga halter är lika 
med förlust. När det visar sig vara för höga värden, användas andra provresultat från andra 
delar i processen för att lokalisera var felet ligger. Man har satt upp mål för hur mycket järn 
som får förekomma. För KA1 är värdet 12 % och för KA2 10 %. Idag har man riktvärden på 
för hög järnhalt, för KA1 15 % och för KA2 20 %. Anledningarna till att dagens provtagning 
inte ger de representativa svar som önskas är flera. Lokalt spill, variationer på avfallsnivån i 
rännorna, utformningen av provtagaren och den mänskliga faktorn är några. På grund av de 
uppräknade anledningarna måste provtagaren göras om för att ge de representativa provsvar 
som önskas. 
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1.1. Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att granska den nuvarande provtagningen och provtagarna vid 
anrikningsverken på LKAB i Kiruna, för att kunna ta fram förslag för en bättre fungerande 
provtagning, när det gäller provtagningsutrustning och provtagningsstation. 
 

1.2. Mål 
 
Målet med examensarbetet är att ta fram förslag på utformning och funktion för en provtagare 
som ger representativa prover på totalavfallet från anrikningsverken på LKAB i Kiruna. Målet 
är också att ta fram förslag för en provtagningsstation där provtagarna från både KA1 och 
KA2 är samlade på en gemensam plats i en fristående byggnad. 
 

1.3. Avgränsningar 
 
Examensarbetet är avgränsat till 15 veckor och kommer bara att beröra anrikningsverken i 
Kiruna, (KA1 och KA2). Arbetet avgränsar sig från konstruktionsberäkningar samt att enbart 
skisser och mått på provtagningsutrustningen kommer att ges. 
 

1.4. Metod 
 
De metoder som använts för genomförandet av examensarbetet har varit att skaffa nära och 
bra kontakter med personal inom LKAB, som sedan hjälp till med att ge information om 
företaget, dess processer och med att få feedback på examensarbetarnas förslag och 
funderingar kring examensarbetet. Besök och intervjuer har gjorts på flera anläggningar inom 
LKAB, bland annat på anrikningsverken i Kiruna, Svappavaara och Malmberget, för att få 
idéer och större kunskaper om provtagning. En litteraturstudie har gjorts på, för området, 
relevant litteratur. Prover har tagits på avfallet, som sedan har analyserats. 



 2

2. LKAB 
 
1696 nämns malmbergen i Kiirunavaara och Luossavaara för första gången. Det var först på 
1870-talet, när Thomasprocessen, en ny metod att framställa stål ur fosforrik malm uppfanns, 
som malmfyndigheterna i norr blev kommersiellt intressanta. LKAB bildades 1890, sedan 
dess har LKAB varit med om att forma svensk industrihistoria. Idag levererar företaget 22,8 
miljoner ton järnmalmsprodukter per år till kunder världen över. Koncernen har cirka 3500 
medarbetare och nettoomsättningen var år 2004 cirka 9000 MSEK. LKAB är en av värdens 
ledande producenter av högförädlade järnmalmsprodukter, där största delen är pellets för 
råjärnsframställning i masugnar och direktreduktionsugnar. LKAB:s magnetitbaserade pellets 
är mindre energikrävande än andra järnmalmsprodukter och därmed miljövänligare. 
 
LKAB använder en brytningsmetod som kallas skivbrytning, se figur 1. Det första som görs 
är att bygga nya delar i gruvan där malmen kan brytas, en tillredning se bild (1). En tillredning 
går tvärs igenom malmkroppen. När tillredningsorten är klar påbörjas rasborrning se bild (2) 
vilket operatören sköter om. Aggregatet borrar uppåtriktade hål i kransar bestående av 10 
borrhål i en solfjädersform. En ort som är cirka 80 meter lång rymmer cirka 20 kransar. Varje 
salva borras upp mot 60 borrhål som är cirka 5 meter långa.  När salvan är färdigborrad i hela 
orten är det klart för laddning och borrhålen laddas med sprängmedel se bild (3). Salvan 
sprängs på natten och varje salva utgör cirka 10 000 ton malm. Eldrivna lastmaskiner se bild 
(4) lastar och transporterar den losskjutna malmen till så kallade störtschakt se bild (5).  
 

 
Figur 1 Skivbrytning, (www.lkab.se) 
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Huvudnivån i Kiruna ligger på 1045 meters djup. Malmen tappas via fjärrstyrning från 
bergfickor till järnvägsvagnar. Den transporteras därefter till en av fyra lossningsstationer se 
bild (6). Malmen faller ner i en bergsficka och matas sedan in i en av fyra krossar. Den 
krossas till cirka 100 mm stora bitar. När malmen krossats går den vidare med 
bandtransportörer i en plats i gruvan där malmhissarna (skiparna) går. Den vägs och lastas 
automatiskt in i skipen och hissas sedan med en fart av 17 m i sekunden upp till 
förädlingsverken. 
 
Det finns tre sorters förädlingsverk, sovring, anrikning och kulsinterverk, där malmen 
passerar i den nämnda ordningen. I sovringen krossas malmen ytterligare innan den kommer 
till anrikningsverket som beskrivs mer i detalj nedan. När malmen finkrossats och skilts från 
gråberg respektive fosfor transporteras produkten till kulsinterverket. Där avvattnas sligen 
med hjälp av stora filter och blandas med binde- samt olika tillsatsmedel beroende på vilken 
pelletsprodukt som tillverkas. Olivin, kvartsit, kalksten och dolomit är exempel på 
tillsatsmedel. Blandningen matas in i stora rulltrummor där råkulor tillverkas. De 
transporteras till en stor roterande ugn (kiln) och bränns till pellets i 12500C. Där får de en 
hård yta och tål den långa transporten med tåg och båt till kund. (www.lkab.se) 
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2.1 Anrikningsprocessen 
 

2.1.1. Kiruna Anrikningsverk 1 (KA1) 
 

 Figur 2 Flödesschema, (källa LKAB Kvalitet) 
 
Rågodset transporteras från sovringen till anrikningsverkets rågodsfickor i fraktionen <10mm. 
 

1. Primärkvarnarna matas via bandtransportörer med rågodset på ca 60 % järn. Förutom 
rågods matas kvarnarna även med retur från krossningen i malkretsen och vatten. 
Primärkvarnarna är av typen kulkvarnar. 

 
2. Den malda produkten med fraktionen <0,5mm går till en svagmagnetisk våtseparering. 

En våt svagmagnetisk separator är uppbyggd med fasta ställ av permanentmagneter i 
en roterande trumma. Det magnetiska godset följer med trummans rotation och 
avlastas i en koncentrationslåda och avfallet rinner mot ett avfallstråg.  

 
3. Från koncentrationslådan pumpas den malda produkten till pebblekvarnarna, där även 

malsten bestående av malmpebble i fraktionen 6 – 30mm tillsätts. Förutom detta 
recirkuleras även gods från underlopp från hydrocykloner. Pebblekvarnarna är av 
utlösningstyp. Utgående kvarnprodukt fraktioneras i en trommelsikt i fraktionerna 
>4mm och <4mm. 
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4. Fraktionen <4mm pumpas till hydrocyklon batterier där en färdigmald malmprodukt 
avskiljs. Produkt från underlopp på hydrocyklonen som inte är färdigmalt returneras 
till pebblekvarnarna. Produkten från överlopp från hydrocyklonen självrinner till en 
fyra stegs våt svagmagnetisk sekundärseparering.  

 
5. Sekundärseparering fungerar på samma sätt som primärseparering. 

 
6. Magnetitkoncentrat som även kallas pulpen från sekundärsepareringen pumpas till 

skumbildande flotationsblandare, där vattenglas tillsätts för att den finfördelar pulpen 
och i viss mån förbättrar selektionen mellan magnetit och apatit. Här tillsätts även 
samlarreagenser som absorberas på apatit och gör mineralet hydrofobt dvs. 
vattenfrånstötande. De hydrofoba partiklarna kommer att ansamlas i kontaktytan 
mellan vatten och luft, vilket betyder att dessa partiklar fastnar på luftbubblor i pulpen 
och lyfts till ytan. I den sista blandaren mäts temperatur, pH och Redoxpotential. Nu 
börjar själva flotationen där P (fosfor) avskiljs från magnetiten genom att luft blåses in 
och finfördelas i pulpen. Luftbubblor fäster kring de hydrofoba partiklarna som lyfter 
till ytan och bildar ett skum som rinner över till skumrännor. Skumprodukten från 
flotationen omfloteras i en repeteringskedja eftersom en del fin magnetit dras med i 
skummet. Skumprodukten magnetsepareras och koncentratet går till en 
upptjockningsseparator före ommalning i primärkvarnen. Floterat slig som är 
bottenprodukten i flotationsmaskinen pumpas till slutsepareringen.  

 
7. Slutsepareringen som fungerar på samma sätt som tidigare separeringar.  

 
8. Nu är produkten klar att lämna anrikningsverket för vidare behandling i 

kulsinterverket. 
 

9. Anrikningsavfallet som slås ut i primär-, för- och sekundärseparatorerna leds via 
rörledningar till en sump från vilket ett antal slurrypumpar pumpar godset till 
avfallsförtjockaren. Golvspill leds direkt till avfallsrännan som går ut till 
avfallsdammen. För att nå tillräcklig sedimenteringskapacitet nyttjas kontinuerlig 
dosering av flockningskemikalier i ingående flöde till förtjockaren.  

 
10. Förtjockaröverloppet bräddar via rännan till en returvattenbassäng, som med ett 

självtryckssystem fördelar vattnet tillbaka till processen. Till denna bassäng pumpas 
även för processen behövligt tillskott av industrivatten (klarvatten). 

 
11. Den förtjockade underloppsprodukten leds normalt direkt till avfallsrännan. Den kan 

även pumpas till våt svagmagnetisk separering (kontrollseparator) i anrikningsverket 
(inte med på processschemat). I detta separationssteg kan en del magnetitförluster från 
KA 1 återvinnas. Avfallsprodukten från kontrollseparatorn, om denna körs, leds i 
rännan mot avfallsdammarna (Adolfsson, G, Jedborn, A, Johansson, J, Storeng, U. 
1994). 
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2.1.2. Kiruna Anrikningsverk 2 (KA2) 
 

 
Figur 3 Flödesschema (källa LKAB Kvalitet) 
 
Rågodset transporteras från sovringen till anrikningsverkets rågodsfickor i fraktionen 
<100mm. 
 

1. Primärkvarnarna matas via bandtransportörer med bandseparerat rågods med en 
järnhalt på ca 60 % från rågodsfickor. Förutom rågods matas kvarnarna även med 
retur från krossningen i malkretsen, grovt från skruvklasserarna och chips från 
sekundärmalningskretsen. Även vatten tillsätts i kvarnen.  

 
2. Skruvklasserare, dessa klasserar utgående gods <6 mm från primärkvarnarna. Fint 

gods från klasseringen går vidare till primärseparering. 
 
3. Den malda produkten går till en våt svag magnetisk separator som är uppbyggd med 

fasta ställ av permanentmagneter i roterande trummor. Det magnetiska godset följer 
med trummans rotation och avlastas i en koncentrationslåda, avfallet rinner mot ett 
avfallstråg. 

 
4. Från koncentrationslådan pumpas den malda produkten till pebblekvarnarna, där även 

malsten bestående av malmpebble i fraktionen 6 – 30mm tillsätts. Förutom detta 
recirkuleras även gods från underlopp från hydrocykloner. Pebblekvarnarna är av 
utösningstyp. Utgående kvarnprodukt fraktioneras i en trommelsikt i fraktionerna 
>4mm och <4mm.  



 7

 
 
5. Fraktionen <4mm pumpas till hydrocyklonbatterier där en färdigmald malmprodukt 

avskiljs. Produkt från underlopp på hydrocyklonen som inte är färdigmald returneras 
till pebblekvarnarna. Produkten från överlopp från hydrocyklonen självrinner till en 
fyra stegs våt svagmagnetisk sekundärseparering. 

 
6. Sekundärseparering fungerar på samma sätt som primärseparering. 

 
7. Magnetitkoncentratet från sekundärsepareringen, som kallas för pulpen, pumpas till 

flotationsblandare och här inblandas flotationskemikalier. Hydrofober kommer att 
ansamlas i kontaktytan mellan vatten och luft. Dessa partiklar fastnar på luftbubblorna 
i pulpen och lyfts till ytan. I flotationen hålls pulpen i suspension. Genom att blåsa 
luft, som finfördelas i pulpen får man partiklar belagda med samlarreagenser att fastna 
på luftbubblorna. Dessa bildar ett skum med hjälp av skumbildare, som rinner över till 
skumrännorna. Flotationen är uppdelad i råflotation, kolonnflotation och repetering. I 
råflotationen dras en del fin magnetit som inte är reagensbelagt ut med i skummet. 
Kolonnen är installerad mellan råflotationen och repeteringen för att reducera 
järnförlusten till avfall samt för att öka kapaciteten i repeteringskretsen.  

 
8. I repeteringen floterar man om det ofloterade materialet från kolonnen. Större delen av 

den finkorniga frimalda magnetiten floterar inte och återförs till råflotationen. 
Skumprodukten från repeteringen magnetsepareras, koncentratet från separeringen 
innehåller huvudsakligen blandkorn mellan apatit och magnetit. För att kunna utvinna 
magnetiten måste skumseparatorns koncentrat om malas före återföring till 
råflotationen. I KA2 görs detta i sekundärmalningskvarnarna. Ofloterad slig från 
kolonnen pumpas till repeteringskretsen. Floterad slig (bottenprodukten från 
råflotationen) går till slutmagnetseparering. 

 
9. Slutmagnetiseringen fungerar på samma sätt som tidigare separeringar. 

 
10. När produkten är klar förs den vidare till kulsinterverken.  

 
11. Ur primär- för- och sekundärseparatorer slås avfallet ut och leds via en avfallsränna till 

förtjockaren. Golvspill leds direkt till avfallsrännan som går mot avfallsdammarna. 
Avfallsförtjockaren används för upptjockning av anrikningsavfall samt för att 
återvinna processvatten. Till ingående gods till förtjockaren tillsätts flockningsmedel 
vartefter pulpen matas via en ränna mot förtjockarens centrum. I botten på 
förtjockaren arbetar rakor med att mata godset centralt.  

 
12. Den förtjockade underloppsprodukten leder godset via pumpar till en 

kontrollseparator. Avfallet från denna separator går till avfallsrännan och koncentratet 
går vidare till ytterligare en separator. Avfallet från denna går till avfallsrännan och 
koncentratet returneras till primärkvarnarna. 

 
13. Förtjockaröverloppet leds via rännan till en returvattenbassäng. Till denna bassäng 

pumpas även för processen behövligt tillskott av industrivatten (klarvatten) 
(Adolfsson, L, Ejemalm, L, Siikavaara, J. 2005). 
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2.2. Rännorna 
 

 
Figur 7 Bild på avfallsrännorna ( av Jokinen, K) 
 
Avfallsrännorna börjar inne i anrikningsverket där allt avfall från varje sektion rinner ner,  
. Rännorna fortsätter sedan parallellt ner mot dammarna, se figur 7. Även avfallet från KK3 
tillkommer i rännan efter förtjockaren, men det är enbart vid är fel på förtjockaren som 
avfallet från KK3 släpps till rännan. Flödet i rännorna varierar mycket beroende på variationer 
i processen. Idag finns det inga instrument som mäter flödet i rännorna för att ha kontroll över 
vattenbalansen, men vid ett tidigare examensarbete har mätningar på flödet i rännorna gjorts, 
se bilaga 2. Enligt den så är avfallsvätskans medelhastighet från KA1 på ca 2,7 m/s och från 
KA2 är avfallsvätskans medelhastighet ca 2,4 m/s i rännan (Jutström, J. 1999). Storleken på 
rännorna varierar en del, bredden på rännan från KA1 är ca 900-1000mm och rännan från 
KA2 håller måtten enligt mall nedan, se figur 8. Avståndet mellan rännorna på är drygt en 
meter, se figur 7. 

 
Figur 8 Bild på avfalls rännan från KA2 (Källa: Sennland, K) 
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2.3. Totalavfall (TA) 
 
Totalavfall innehåller gods och vatten som kommer från processen genom läckage och spill 
från separatorer, kvarnar, cykloner, flotationen, klasserarna och förtjockare. Avfallsvattnet i 
rännorna håller en temperatur på cirka 18-20oC och det är anrikningsprocessen som värmer 
vattnet. Läckage uppkommer genom fel i processen på grund av läckage från ledningar, 
överhalningar i separatorer och flotationen. Avfallet innehåller förutom vatten olika mängder 
Järn (Fe) och andra ämnen, dessa ämnen är Fosfor (P), Kvarts eller sand (SiO2), Kalciumoxid 
eller Kalk (CaO), Magnesiumoxid (MgO), Aluminiumsulfat (Al2SO4), Kaliumoxid (K2O) och 
Titandioxid (TiO2). Genom att prover tas på totalavfallet kan man upptäcka om det är för 
höga halter av något ämne främst, järn. Om halterna är för höga måste en felsökning göras för 
att undersöka felorsaken i processen. Något som kan ge höga järnhalter och ge missvisande 
prover är lokalt spill. Lokalt spill är tillexempel om någon spolar golven då proverna tas och 
en hög koncentration av gods far ner i rännorna, eller om uppsamlingsgroparna töms med 
traktor under provtagningstillfället. 
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3. Provtagning  
 
Prover tas för att överlämna en eller flera godsfraktioner till ett laboratorium. Primära 
egenskapen hos dessa fraktioner eller prov är att vara representativa för ett mycket större 
parti. I laboratoriet uttas en eller flera delmängder för att göra nödvändig kvalitetskontroll. 
Anledningen till provtagning kan vara kommersiell, teknisk, miljöskäl m.m. 
 
För att provtagningen i rännorna skall bli korrekt måste provtagaren svepa över hela 
godstvärsnittet, skära en jämn bred del av godsströmmen eller pulpströmmen. Förutsättningen 
är att provtagarens geometri är korrekt och flödeshastigheten jämn. 
 
Provet på totalavfallet tas ut som delprov, vilka slås samman till summaprov som skall 
representera hela godspartiet. Delprov kan väljas systematiskt med jämna intervall, 
slumpmässigt inom konstanta intervall eller helt slumpmässigt. Delprovets storlek måste 
anpassas till godspartiets mängd och partikelstorlek. Ju större partiklar desto större delprov 
måste tas ut. Antal delprov är beroende av vilken noggrannhet som eftersträvas respektive 
ändamålet med provet. Antal delprov bör normalt inte överstiga 30 och inte vara under 25 
stycken. Om bra noggrannhet eftersträvas så är det bättre med fler delprov (Wahlberg, S. 
1990). 

3.1 Provberedning 
 
När proverna är tagna börjar man med provberedning. 
 
Uttagna summaprov kräver normalt lufttorkning vid 40oC eller torkning vid 80oC-110oC. 
Detta görs inte bara för bestämning av totalfukten, utan också för att materialet är alltför 
fuktigt för fragmentering och neddelning till analysfinlek utan denna mellanliggande torkning.  
 
Krossning och malning är en process för minskning av kornstorleken. Krossning avser 
fragmentering av ett okrossat totalprov till en kornstorlek på cirka 5-10 mm. Malning avser ett 
mellansteg för fragmentering till cirka 1-2mm. Denna fas behövs normalt för att reducera 
variansen vid delning eller för att avlägsna ren metall genom siktning.  
 
Prov ur mineralkoncentratet behandlas oftast enligt följande: 
Torkning först vid 80-100oC för att bestämma totalfukt, för att sedan prepareras för 
analysering. Det torkade provet kan behöva siktas eller dispergeras, för att bryta upp klumpar 
av partiklar som bildas vid torkning.  
 
En del fasta gods är hydroskopiska och tar snabbt åter upp vatten mellan avkylning efter 
torkningen och vägning Säkerligen också vid övriga mellanliggande prepareringssteg. I sådant 
fall måste hydroskopisk fukt bestämmas i det malda analysprovet samtidigt med varje analys 
eller så måste provet torkas igen före varje analys. För vissa mineraler måste mycket högre 
torktemperatur användas. Ibland bestäms glödningsförlust. 
 
Siktning ger extrem åtskillnad av prov och bör som regel undvikas vid provberedning. 
Emellertid behövs siktning ofta för att avlägsna ren metall vid 1-2 eller 0,1mm och ibland vid 
båda nivåerna. Siktade prov måste homogeniseras mycket försiktigt för att undvika 
dammförluster (Wahlberg, S. 1990). 
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3.2. Felkällor 
 
Det flesta felen i provtagning och vägning orsakas av felaktig kalibrerad utrustning, dåligt 
utformat provtagningssystem, fukt, metall- eller dammförluster vid provpreparering och 
användning av olämpliga analysmetoder. 
 
Ett systematiskt provtagningsfel uppstår genom felaktig provtagning. Systematiska fel bör 
antingen elimineras (om möjligt till rimlig kostnad) eller kvantifieras och tas hänsyn till. 
Effekten av slumpmässiga variationer kan reduceras genom utökning av antalet delprov. 
 
Totalfel kan uppdelas i sju olika typer som var och en orsakas av olika faktorer. 
Felorsaker: 
 

1. Ett grundfel som alstras av sammansättnings heterogenitet, det vill säga inga 
fragment/partiklar i ett godsparti är helt identiska med varandra. Detta fel kan aldrig 
elimineras. 

 
2. Ett fel som alstras av hopklumpning/kladdning och segregering. Alstras av 

fördelningsheterogeniteten, det vill säga att inga grupper/samlingar av 
fragment/partiklar, som återfinns i godspartiet är helt identiska med varandra. Felet 
kan öka genom segregering eller minska genom blandning (homogenisering). 

 
3. Fel, orsakat av långvariga sammanhängande variationer (inte periodiska trender). 

 
4. Fel, orsakat av periodiska kontinuerliga variationer (periodiska trender, som är mer 

frekventa än man vanligen tror). 
 

5. Avgränsningsfel beror på geometrin och kinetik hos provtagningsverktyget i 
förhållande till provtaget godsparti. Felet kan elimineras, om gällande regler för 
utformning av provtagning följs. 
 

6. Provuttagsfel beror på dynamiken hos provtagningsverktyget och dess samspel med 
materialet som skall provtas. Hit hör bland annat frågan om partiklar med tyngdpunkts 
centrum, innanför, respektive utanför, skopeggen. Om partiklarna hamnar i, respektive 
utanför, skopan. 
 

7. Prepareringsfel, som innefattar alla fel, som kan göras vid behandling efter uttag av 
delproven. Hit hör överföring av delprov från skopa till nästa steg och sedan olika 
steg, såsom provtagning/provberedning, nedbrytning, siktning, filtrering, torkning, 
m.m.  

 
(Wahlberg, S. 1990) 
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3.2.1. Konsekvenser av provtagnings-/provberedningsfel 
 
I det flesta fall går det inte att påvisa några konsekvenser om det blivit fel i provtagningen, 
eftersom det inte går att påvisa i efterhand om ett prov är felaktigt uttaget eller felaktigt 
behandlat. Men trots detta finns felen. 
 
Konsekvenser av felaktiga prover uppstår om man gör en korrigering i processen efter det 
felaktiga provresultatet. Korrigeringar som är helt onödiga, bara för att ett felaktigt prov 
indikerar fel kvalitet. Detta kan medföra lägre produktion i anrikningsverket, onödiga 
kvalitetsvariationer, filtreringsproblem och försämrade pelletsegenskaper. Felaktiga prover 
kan också indikera undermålig kvalitet fast den är bra och tvärt om. Detta kan medföra 
kostsamma undersökningar/uppföljningar av orsaker som inte finns. 
 
Felaktig avfallsprovtagning ger en felaktig bild av processens effektivitet, det vill säga utbytet 
av värdemineral. Provtagningen kanske bara kommer åt de delarna av avfallet som består av 
små mängder värdemineral och man tror att allt är bra. I verkligheten kanske man tappar 
mycket värdemineral i avfallet utan att provresultatet visar det. 
 
Ej representativa prover i laboratoriet - eller pilotundersökningar kan medföra onödiga 
omfattande försök, fel slutsatser och i slutändan till och med felaktiga beslut om investeringar 
i processförändringar eller nya processer, som kan bli mycket dyra för företaget. Oavsett i 
vilken skala man arbetar, så är det lika viktigt att se till att de prover man tar ut verkligen är 
representativa för produkten eller produkterna ifråga. Dessutom skall dessa prover behandlas 
på rätt sätt. (Wahlberg, S. 1990) 
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4. Provtagning och analys i Kiruna anrikningsverk 

4.1. Provtagning i Kiruna Anrikningsverk  

4.1.1. Provtagning vid Kiruna Anrikningsverk 1 (KA1) 
 
Provtagning av totalavfallet från KA1 sker idag en gång var 8:e timme ur avfallsrännan i 
kulverten mot kulsinterverk 2 (KK2), se figur 4. Provtagarens funktion bygger på att en slang 
(1) med slits som har måtten ca 13 cm hög, ca 3,5 cm bred, slangen är ca 3 cm i diameter. 
Slangen sitter fast monterad på ett stag (2) som manuellt sänks ner med en spak (3) och 
genom självtryck rinner avfallsvattnet ut i andra ändan av slangen där provet tas i en 
plastflaska som fylls till brädden. Innan prov tas ska flödet rinna igenom slangen en stund, för 
att inte få med avfallsvatten från föregående provtagning. De tre delprov som tas slås samman 
till ett dygnsprov vid varje dygnsvarv. Vid varje provtillfälle kan den nivå som provtagaren 
placeras i att variera en aning då den sänkts ner, vilket kan ge variationer i provresultatet.  
 

 
Figur 4 Bild på provtagare KA1, 1. Slang, . Stöd och 3. Spak (av Jokinen, K)  
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4.1.2. Provtagning Kiruna Anrikningsverk 2 (KA2) 
 
Provtagning för totalavfallet från KA2 görs en gång var 8:e timma i en särskild provflaska (1) 
som levereras till Autoprov av driftspersonalen på KA2 vid dygnsvarvet. Autoprov är 
LKAB:s kemianalysavdelning. Provtagningsutrustningen, se Figur 5 består av en slangpump 
(2), där en slang (3) sänks ner med en handvevad konstruktion (4) i flödesriktningen och 
provet pumpas upp till en provtagningsflaska som fylls genom den utgående slangen (5), en 
tredjedel per tillfälle. Man har inte slangen i flödet hela tiden eftersom det ökar slitage på 
denna. Innan provet tas skall pumpen gå i två till tre minuter, för att pumpa bort kvarliggande 
provrester från föregående provtillfälle. Det finns risk för stockning i provtagaren eftersom 
pumpen inte går hela tiden eller körs tom efter varje provtillfälle. Denna 
provtagningskonstruktion bygger på en skiss, se bilaga 1, som skulle vara en tillfällig lösning, 
men som varit i drift sedan 1996. 

 
Figur 5 Bild på provtagare i KA2 1. Provflaska, 2. Slangpump, 3. Ingående slang,  
4. Handvevad konstruktion och 5. Utgående slang. (av Jokinen, K) 
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4.2. Fel vid provtagning 
 
Anledningen till att dagens provtagare i KA1 och KA2 inte ger den representativitet som 
önskas av företaget är flera. 
 

• Lokalt spill som kommer ner i avfallsrännan vid tiden för provtagning kan ge 
koncentrationer vid provtagningen som inte stämmer med hur processen ser ut. 

• Provtagaren skär inte igenom hela flödet i rännan och det medför att prover inte tas på 
hela flödet, vissa partikelstorlekar kanske missas. 

• Höjdnivån i rännorna varierar och då tar provtagaren en mindre del av flödet än när 
nivån i rännan är låg och vissa partikelstorlekar kanske missas. 

• Den mänskliga faktorn har också påverkan på proverna. Viss personalen är inte 
informerad eller kan slarva i olika delar, vilket kan ge felaktiga prover. Exempel för 
KA1 kan vara att inte flödet får gå genom slangen en stund innan provet tas. Att 
noggrannheten och hanteringen med proverna inte följs, eller att delproverna inte tas 
med det förbestämda intervallet på 8 timmar. Exempel kan vara att pumpen i KA2 inte 
körs 2-3 minuter innan man tar ut ett prov, att noggrannheten och hanteringen med 
proverna inte följs, eller att delproverna inte tas med det förbestämda intervallet på 8 
timmar. 

 
Av de nämnda anledningarna måste provtagaren utformas så att flera av dessa felkällor 
elimineras eller tas hänsyn till. 
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4.3. Analys av prover i Kiruna 
 
Provtagningen för KA1 utförs av analysteknikerna vid Kvalitets Service Norra (KSN). Efter 
att proverna tagits filtreras de med hjälp av en vattensug för att få bort vattnet från proverna. 
Munktell filterpapper, kvalité OOM används, där tätheten är 8-10µm. (www.munktell.se). 
Filterpapper töms i ett provkärl och torkas i ugnen som är placerad i autoprov i 105oC. Den 
del av provet som rinner igenom filterpapperet behålls inte. Provet kontrolleras om det är torrt 
genom att trycka in en sked i godset och se om det fastnar gods på skeden. Om det gör det 
måste provet torkas ytterligare. Provet samlas i en provpåse märkt med produkt datum, som 
därefter hälls ner i en kvarn för malning till ett finare och för röntgen mera lättarbetat pulver. 
Med det malda pulvret och en blandning med socker och vax görs briketter med en press 
under 20 tons tryck. Anledningen att man använder socker- och vaxblandningen är att göra 
briketterna tåligare och hålla ihop bättre. Briketterna placerades slutligen i röntgen för analys, 
se figur 6 (Tornèus, H. 2004). 
 
 

 
Figur 6 Processchema över analys av järnhalten i avfallsprovet (Jokinen, K) 
 

4.4. Åtgärder vid för höga järnhalter 
 
Vid höga järnhalter i de analyserade proverna görs okulärbesiktning i det anrikningsverk som 
hade högt värde, med start i början av processen. Det söks då efter eventuella synliga fel, t ex 
större spill, om det är stockning eller annat fel. Andra metoder att finna anledningen till höga 
Fe- värden på avfallet, kan vara att titta på analysvärden från olika delar i anriknings- 
processen. Tack vare gedigen erfarenhet hos personalen kan felkällan vanligtvis lokaliseras 
rätt snart, då de vet var fel kan och brukar uppstå. 

Provtagning Filtrering Torkning Malning RöntgningBrikett 
tillverkning 
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5. Efterforskning 

5.1. Studiebesök 
Studiebesök har gjorts på anrikningsverk i Svappavaara och Malmberget för att få en inblick i 
deras processer och få idéer från deras provtagningsutrustning. 

5.1.1. Provtagning i Svappavaara 
 
Då den malm som levereras från Kiruna till Svappavaara anrikningsverk håller en låg 
fosforhalt behövs ingen flotation i processen. Därmed skiljer sig processerna och 
Svappavaaras prover innehåller inte alla de process steg som inkluderas i Kiruna 
Anrikningsverks prover. Provtagningen i Svappavaara sker manuellt var 4:e timme från rör 
75A vid avfallsförtjockaren. Provet tas ut med ett fastmonterat rör. Innan provuttaget sker 
måste föregående prov dekanteras försiktigt. Efter dekantering placeras provtagningsröret i 
godsströmmen. Det hålls kvar där tills provtagningshinken fyllts till en tredjedel. En ny 
provtagare håller på att tas fram, där prover tas kontinuerligt och där en delström tas från rör 
75A och förs över en slits där provet tas se bilaga 3 (Ringholt, S. 2004). 
 

 
Figur 9 Bild på automatisk provtagare i Svappavaara (av K, Svonni) 
 

5.1.2. Provtagning i Malmberget 
Fyndigheterna i Malmberget består till större delen av magnetit, men här finns också 
omagnetisk hematitmalm vilket ger en lite annorlunda process än den som används vid Kiruna 
Anrikningsverk. Proverna i Malmberget tas manuellt under varje provrunda, var 8:e timma, 
där driftspersonalen tar några skopor avfall från en ränna för att fylla provhinken, som är 
placerad på våning 1 i anrikningsverket. Driftprovtagningspersonalen hämtar in avfallet en 
gång per dygn, bereder det genom att hälla bort överskottsvatten och ställa hinken på torkning 
i en ugn med 220oC, därefter skickas det till Malmbergets analysenhet (Kemlab). Tidigare har 
en automatisk provtagare använts, men den har varit ur funktion i flera år. Provuttag av 
avfallet i den automatiska provtagaren skedde var 30:e minut (Eriksson, P. 2003). 
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5.2. Provtagning av avfallsvatten 
 
Prover togs på avfallsvattnet i KA1 från rännan som går ner mot kulverten. Provtagningen 
gjordes för att se mängden järn (Fe) som olika partikelstorlekar innehåller och spridningen av 
partiklar i rännorna. Eftersom det är så högt tryck på avfallsvattnet i rännan gick det inte att 
utföra provtagningen som planerat. Planen var att sänka ner en flaska i vattnet, öppna locket 
på rätt nivå och sedan stänga för att få ett representativt prov. Försök gjordes också att ta 
prover med en Päronskopa, som är en skopa med formen av ett päron som sitter fast på ett 
skaft. Men det höga vattenflödet gjorde att det inte fungerade. Istället användes provtagaren 
som fanns på plats. Genom att sänka ner slangen på olika nivåer i rännan togs 
bottenvattenprov (steg 1), mittenvattenprov (steg 2) och ytvattenprov (steg 3), se figur 10. Tre 
prover togs ut på vardera en liter och togs en gång i timmen under tre timmar för att få 
spridning på provvärdena. 

 
Figur 10 Nivåerna som proverna är tagna på i avfallsrännan från KA1 (Källa: Sennland, K) 

5.2.1. Filtrering 
 
Filtrering av proverna gjordes med filter i storlekarna 20µm, 41µm, och 80µm. Anledningen 
till att olika filterstorlekar användes var att kunna se hur mycket järn som finns i de olika 
partikelstorlekarna. Utrustningen som användes var en vattensug för att få undertryck och 
därmed skynda på filtreringen. Under filtreringen bildades en filterkaka, som efter färdig 
filtrering torkades i en ugn på 103oC. När proverna var helt torra vägdes de och placerades i  
plastburkar, se tabell 1 och 2. 
 
Tabell 1 Vikten på proverna från de olika nivåerna uttagna kl. 9:30, 050330 

 
Tabell 2 Vikten på proverna från de olika nivåerna uttagna kl. 11:30, 050330 

 
 
 
 
 
 

3 
2 
1 

09:30
Steg 1 Vikt (g) Steg 2 Vikt (g) Steg 3 Vikt (g)

80µm 43,3494 80µm 40,6356 80µm 36,1397
41µm 4,3923 41µm 7,5033 41µm 9,6054
20µm 0,6322 20µm 1,1049 20µm 1,5967

Summa 48,3739 Summa 49,2438 Summa 47,3418

11:30
Steg 1 Vikt (g) Steg 2 Vikt (g) Steg 3 Vikt (g)

80µm 45,2543 80µm 48,6674 80µm 39,7415
41µm 5,4366 41µm 4,4238 41µm 5,0425
20µm 0,9069 20µm 0,595 20µm 0,784

Summa 51,5978 Summa 53,6862 Summa 45,568
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5.2.2. Analys av prover 
 
För att analysera proverna togs dessa till KSN i Svappavaara där vi fick hjälp med 
analyseringen. Analysen utfördes genom att man först siktade de medtagna proverna för att få 
ett mera lättarbetat pulver, som därefter tappades ner i en kvarn för malning till ett finare och 
för röntgen mera lättarbetat pulver. Med det malda pulvret och en blandning med socker och 
vax gjordes briketter med en press under 20 tons tryck. Anledningen att man använder socker 
och vax blandningen är för att briketterna ska bli tåligare och hålla ihop bättre. Briketterna 
placerades slutligen i röntgen för analys. På grund av att det blev för små mängder av 20µm 
proverna slogs de tre 20µm proverna från varje klockslag ihop till ett 20µm prov (steg 
1+2+3). 
 
Tabellerna nedan visar vilka mängder Fe som utvanns inom de olika filterstorlekarna och i 
vilket områden i rännan, se tabell 3, 4 och 5. För att se de övriga ämnen som finns med i 
analysen, se bilaga 4. 
 
 
Tabell 3 Järnhalten för partikelstorleken 20µm-40µm vid två provtillfällen 

 
 
 
Tabell 5 Järnhalten för partiklar >80µm samt 41µm-80µm på tre olika provtagningstillfällen 
prov uttagna kl. 9:30 

 
 
Tabell 4 Järnhalten för partiklar >80µm samt 41µm-80µm på tre olika provtagningstillfällen  
Prov uttagna kl. 11:30 

 
 
 

11:30
Steg 1 Fe (%) Steg 2 Fe (%) Steg 3 Fe (%)

80µm 10,48 80µm 10,07 80µm 10,99
41µm 9,96 41µm 8,45 41µm 9,66

Steg 1+2+3 Fe (%)
09:30 20µm 9,02
11:30 20µm 7,88

09:30
Steg 1 Fe (%) Steg 2 Fe (%) Steg 3 Fe (%)

80µm 12,36 80µm 12,59 80µm 14,49
41µm 10,51 41µm 9,36 41µm 11,19
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5.2.3. Resultat från provtagning 
 
Provtagningen gjordes för att se vilka partikelstorlekar som innehåller mest Fe. En viktig del 
var också att se spridningen på partiklarna i rännans olika nivåer. 
 
När proverna torkats och vägts ställdes diagram upp för att visa spridningen av totala massan i 
det tre olika nivåerna, se figur 11. Det man kan se är att spridningen är jämn vid båda 
provtagningstillfällena. De som skiljer sig är att massan var högre i avfallsvattnet klockan 
11:30 än klockan 9:30. Det kan bero på att någon höll på att spola golvet eller att det var 
läckage vid det tillfället.  
 
Figur 11 Den totala partikelmassans koncentrations fördelning på tre olika nivåer vid två 
provtagningstillfällen. 

 
Diagrammen över Fe halten visar att det var en större spridning i nivåerna, se figur 12.  
 
Figur 12 Den totala Fe- halten i partiklar på tre olika nivåer vid två provtagningstillfällen. 

 
Resultatet av provtagningen visar att spridningen på Fe halten kan skilja väldigt mycket 
medan den totala massan är ganska jämn. Provtagaren i KA1 ger inte representativa prover 
eftersom den bara tar prov från nivå 1 och inte får med hela flödet. Om en ny provtagare skall 
tas fram måste den konstrueras så den skär genom hela flödet för att få med partiklar från alla 
nivåer i rännan. 
 
 
 
 
 
 

9:30

0
1
2
3
4

47 47,5 48 48,5 49 49,5

g/l
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11:30

0
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4
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0
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4
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6. Provtagningsstation 
 

6.1. Placering 
 
Den framtagna provtagningsstationens placering har valts en bit ner efter rännorna enligt den 
röda pricken på kartan nedan, där rännorna är markerade med de kraftigare svarta sträcken, se 
figur 13. Till den valda platsen är det lätt att ta sig med bil för provtagningspersonalen, då den 
ligger efter en avtagsväg. Till den föreslagna platsen är el och tryckluft lätt att dra fram då de 
ligger nära både KA2 och KK3. För en större karta över området med stationen utmärkt med 
en röd prick se bilaga 5. 
 

 
Figur 13 Bild på planerad placering av provtagningsstation (Källa: Sennland, K). 
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6.2. Utformning 
 
Den byggnad som föreslås måste följa färgerna på de byggnader som finns i området och ska 
helst inte överskrida 14 m2 eftersom bygglov då krävs. Därför förslås användningen av en kur 
som provtagningsstation som placeras på pelare ovanför rännorna. Anledningen till att en kur 
valts till provtagningsstationen är för att den är stabil och lätt att flytta på om man i framtiden 
behöver denna plats för de planerade nybyggnationerna av Kiruna anrikningsverk 3 (KA3) 
och Kiruna kulsinterverk 4 (KK4). Byggnaden måste vara isolerad för att inte prover och 
provtagningsutrustning ska frysa. Måtten på den framtagna byggnadens golv area ska vara 
5000*2800mm2. Golvet måste vara avspolningsbart då spill vid hanteringen av proverna 
säkerligen kommer att kunna förekomma. I golvet kommer det att finnas öppningar med 
överbyggnader där öppningarna ska vara 1000*1000mm2, dit provtagningsutrustningen lyfts 
upp då den är i viloläge, se bilaga 6. Dessa överbyggnader ska vara lätt demonterbara för att 
det ska bli lättare att underhålla provtagningsutrustningen. Kuren kan beställas av KGS i 
Kiruna där de görs på beställning efter egna önskemål. se bilaga 7 för anvisning om hur kuren 
är uppbyggd. Prisförslag på provtagningskuren som lämnats av KGS är ca 180,000kr exkl. 
moms. I det priset ingår en kur med måtten enligt bilaga 6, isolerad med värme och 
gaffelfästen, se bilaga 7 (www.kgs.se). 
 

6.2.1. Värme och ventilation 
 
Delar till ventilationen: 
 

• TA systemair TLP 2000/4800 
• Intagsgaller Systemair IGK 200 
• Systemair Pulser 
• Systemair Kanalgivare TG-K330 
• Systemair Don GSD-1000-1 (2 stycken) 

(www.kanalflakt.se) 
 
Om luckorna i golvet görs helt täta behöver man montera in ett frånluftsdon, för att kunna få 
cirkulation på luften i provtagningsbyggnaden. Kanaldiametern är då 200mm med ändlock. 
Donen placeras exempelvis: den ena med inblåsning framåt och den andra neråt. Kostnaden 
på ventilationen kommer att ligga på cirka 20000kr exkl. moms. Det här 
ventilationsaggregatet behöver 400 V, 12,5 A. Batteriet är på 4,8 kW och fläkten på 109W. Se 
bilaga 8 för ritningar på ventilationen i provtagningsstationen. 
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7. Provtagaren 
 

7.1. Viktiga parametrar för utformning av provtagare 
 

• För fast gods med en största diameter för en partikel <3,3 mm bör provtagaröppningen 
inte vara mindre än 10mm och för gods >3,3 mm bör öppningen vara 3 gånger största 
partikel diametern. 

 
• Provtagningsskopans utlopp skall vara väl tilltaget, ha tillräckligt stor lutning och helst 

vara klädd med lågfriktionsmaterial (Teflon, Robalon), för att medge snabb tömning 
av fint, kladdande gods. 

 
• Vid provtagning av kraftigt slitande material, till exempel magnetitmalm och olika 

produkter därav, bör skopans eggar vara utbytbara och utförda i manganstål. 
 

• Vid periodiska variationer, vilket är vanligt i anrikningsprocesser bör provtagaren 
aktiveras slumpmässigt inom varje förutbestämt tidsintervall. 

 
• Provtagaren skall hålla så konstant hastighet som möjligt vid passagen genom 

godsflödet. 
 

• En provtagare i viloläge skall vara skyddad, så att damm eller stänk inte kan komma 
in. 

 
(Wahlberg, S. 1990) 
 
Det som också är viktigt att tänka på vid tillverkning av provtagare är vilket underhålls 
intervall man vill ha på den.  
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7.2. Förslag på provtagare 
 
Den föreslagna provtagaren kommer att bli automatisk för att minimera fel som uppkommer 
på grund av den mänskliga faktorn. Provtagaren kommer att ha ett förinställt intervall när 
proverna skall tas. Provtagningens steg ett innebär att en slits sänkas ner i rännan där 
avfallsvatten pumpas upp. Eftersom hastigheten är för låg i rännan kan inte självtryck 
användas. När avfallsvattnet pumpats upp kommer det att ledas till ytterligare en 
slangprovtagare med en slits för att få ut ett mindre del prov. 

7.2.1. Funktion 
 
Slitsen som sänks ner i rännan ska ha öppningen 500x12mm (Höjden x Bredden) Se figur 14. 
Höjden är vald för att den ska skära igenom hela godsflödet i rännan och bredden beror på att 
slitsöppningen måste vara tre gånger så stor som största de partiklarna i rännan. Slitsen måste 
vara konstruerad så att den klarar hela volymen som öppningen sväljer genom hela 
konstruktionen, så att det inte blir något motstånd se bilaga 9. För att slitsen skall kunna hållas 
kvar i flödet måste någon form av stopp, hållare, sitta fast vid kanten av rännan. 
 

 
Figur 14 Bilder på förslagna slitsen från två olika vinklar (Skoglind, J) 
 
Slangen som transporterar godsströmmen från slitsen till slangpumpen måste ha en 
innerdiameter på 8,8 cm för att svälja hela det flöde som kommer genom slitsen. Eftersom 
arean på slitsen är 0,006 m2 måste slangens area vara lika stor, därigenom skall 
innerdiametern vara ca 0,088 m. Slangpumpen måste arbeta så att den varken suger eller 
bromsar flödet, utan den måste arbeta med rätt hastighet. Pump måste användas eftersom 
hastigheten på vätskan i rännan måste vara 4,5 m/s för att klara att trycka upp vätskan cirka 1 
m. Formeln som använts 
 för att beräkna höjden som krävs för självtryck är: 

 
g

Uh
2

2

=  (Häggström, S. 1988). 

h= Höjden som vätskan klarar med självtryck 
U= hastigheten på vätskan 
g= gravitationen 9.81 m/s2 
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Sista steget i provtagaren är en slangprovtagare med ytterligare en slits se figur 15. 
Slangrörelse i provtagaren är från normalläge för godsflöde över till en fast provtagnings 
skopa med parallella eggar eller en liknande slits som i rännan. Bredden på slitsen måste vara 
tre gånger största partikelstorleken, därmed 12 mm, däremot kan längden vara mycket kortare 
än den som är placerad i rännan. Detta ger ett likformigt och korrekt prov. En förutsättning är 
att slangen har en jämn hastighet över skopan se Figur 16. Dessutom skall avståndet mellan 
slangen och skopan vara tillräckligt litet, så att stänk inte hamnar i skopan då den är i viloläge. 
Genom att slangen förs över slitsen tas ett delprov ut, som leds ner till 
provtagningshinken/flaskan. Hastigheten över slitsen måste bestämmas eftersom det styr 
provmängden som ska tas ut. Det flödet som inte tas ut till delprovet far ner i rännan igen 
genom botten på kärlet. 
 

              Figur 16 Bild på slangrörelsen över slitsen. 
Figur 15 Skiss på Slangprovtagare. (källa: Wahlberg, S 1990) 
 
Alla rörelser är tidsinställda och styrs med tryckluft. Tryckluften kommer att användas till att 
sänka ner och lyfta upp slitsen i rännan och till att styra slangen över slits två för att ta ut 
delprovet. Provtagningsintervallet är planerat till en gång/timme, 24 provtagningstillfällen per 
dygn. Detta för att ge en bredare spridning på delproven och större representativitet i det prov 
som ska analyseras. Provet kommer att bli ett dygnsprov som hämtas in under en bestämd tid 
på dygnet. 
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8. Diskussion 
 
Examensarbetet har täckt ett väldigt stort område. I början var det svårt att få fram material till 
arbetet men med tiden gick det bättre. En annan sak som inte underlättade 
informationssökandet var att vi inte fick komma åt LKAB:s intranät, Insidan, för att kunna 
hämta information där, utan fick ta omvägen att be om utskrifter på den information vi 
önskade därifrån. Vi fick tag i en bra pärm som används vid en kurs i provtagning, vilket har 
gett oss mycket bra baskunskaper. Det vi har upptäckt är att medvetenheten om varför 
provtagning är så viktigt är dålig bland driftspersonalen som tar prover i KA2. Därför måste 
all berörd personal få förståelse för vad provtagning och beredning egentligen är och hur 
viktigt det är. Att den görs rätt och hur man gör för att uppnå det. Att kunskaperna ökas ifråga 
om vilken provtagningsnoggrannhet som krävs för olika produkter, samt vilken noggrannhet 
som gäller för analys av olika slag. Slutligen måste alla de som har ekonomiskt ansvar för 
produktion och processen, inse vilka konsekvenser felaktig provtagning kan ge. 
 
Nuvarande provtagare i KA1 och KA2 tar inte representativa prover. I KA1 hade man kunnat 
ta ut bättre prover bara genom att öka slitsens storlek så att den skär genom hela flödet och 
använda sig av en grövre slang. Själva iden med provtagare är bra. För att eliminera de 
mänskliga felen hade de kunnat lösas genom att utforma en automatisk provtagare med fler 
provtagningsintervall. I KA2 hade man också kunna göra en slits som täcker hela flödet och 
införa automatik. Detta kan göras som ett billigare alternativ. Genom tätare 
provtagningsintervall hade många av de andra felkällorna kunnat minimeras. 
 
Genom besöken på andra anrikningsverk har vi fått en större förståelse kring provtagning, det 
visade sig att Kiruna har en av de bättre provtagarna bland dem som idag används, även om 
de inte heller tar representativa prover. Den provtagare vi kommit fram till går även att 
använda i Malmberget för att förbättra deras provtagning. 
 
Vi har även själva tagit prover som visar på spridning av partiklar i olika nivåer, vilket 
innebär att provtagare i de öppna avfallsrännorna måste skära genom hela flödet, för att fånga 
upp de olika partiklarna. Eftersom vi analyserade så få prover kan man inte dra några säkra 
slutsatser av dem. Det hade behövts fler prover under ett längre tidsintervall. Då filtreringen 
tog mycket längre tid än beräknat, analyserades inte heller alla de prover som togs i rännorna. 
Hade de analyserats hade det kunnat ge ett lite säkrare resultat. 
 
Provtagaren som vi kommit fram till kan utvecklas mer, men antagligen till en större kostnad. 
Vi hade funderingar på att använda självtryck för att få upp delströmmen till provtagaren, men 
det fungerar inte då det krävs högre hastighet på avfallsvattnet i avfallsrännan för detta. Vi har 
fått lite värden på hastigheten på avfallsvattnet i rännan från ett annat examensarbete, men vi 
vet inte hur noggranna mätningarna är eller hur det stämmer med dagens flöde. 
 
Den provtagare som vi kommit fram till ska skära genom hela flödet för att fånga upp alla 
typer av partiklar. Provtagaren kommer att arbeta med intervall där den tar ett prov en gång i 
timmen. Eftersom den anslutande slangen till provtagaren kommer att bli väldigt grov, måste 
man ta ett delflöde för att det inte ska bli problem med för stora provmängder. Idén till den 
anslutande delen efter pumpen fick vi från Svappavaara. Slitsen kan inte ligga i flödet hela 
tiden, eftersom det blir för stort slitage på den då partiklarna i avfallsvattnet kommer att 
blästra materialet på den för fort. Om det blir för mycket underhåll på provtagaren kommer 
den inte att användas fullt ut och intresset för den avtar. Hur mycket delflöde man ska ta ut 
vid varje delprov har vi inte räknat ut eftersom vi inte har de tekniska kunskaperna för en 
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sådan uträkning. Det styrs med hastigheten på slangen då den förs över slitsen. Provtagaren 
måste testas och utvärderas innan den görs permanent för att fungerar korrekt. Slitsen kan 
eventuellt göras kortare eftersom vi inte är helt säkra på hur högt flödet är i rännorna. Om 
slitsen görs kortare minskar slangdiametern. 
 
Anledningen till att en kur valdes till provtagningsbyggnad, är för att det är en stabil och 
lättflyttad lösning. Då vi inte vet hur det kommer att bli med de planerade byggena av KA3 
och KK4, så kan en lättflyttad konstruktion vara en smart lösning. Kuren bör vara isolerad för 
att undvika frysningar och för att göra det bekvämare för provtagningspersonalen. 
När det gäller placeringen av kuren, så har vi valt att placera den rakt ovanför rännorna. 
Anledningen är för att kunna få provtagningsutrustningen rakt ovanifrån och returen från 
provtagningen kan returneras rakt ner i rännorna igen. Fördelen som vi ser det med att ha den 
ovanför rännorna är för att då behövs inte så länga ledningar som hade behövts om kuren 
placerats på sidan om rännorna. Faran med långa ledningar är att det lättare fryser till i 
ledningarna. Under den kalla perioden på året minskar man risken för stockning med korta 
ledningar. 
 
Fortsatt arbete är att testa och beräkna vilken pump som skall användas. Det kan hända att den 
beräknade höjden på slitsen kan minskas, då vi inte är helt säkra på hur högt normalflödena är 
i rännan. Det som också måste göras är att analysera prover tagna från den nya provtagaren 
och sätta upp nya referensvärden om vad som är hög Fe halt och tvärtom, eftersom de gamla 
referensvärdena troligtvis kommer att vara missvisande. De gamla värdarna kommer att vara 
missvisande eftersom det är grundade på mätningar från de nuvarande provtagarna. 
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9. Slutsatser 
 
Våra slutsatser när det gäller de provtagarna som används idag är att de inte ger den 
representativitet i proverna som företaget kräver. Provtagaren i KA1 har en slits, men den skär 
inte igenom hela flödet. I KA2 är det bara en slangöppning och därmed tas ett ännu mindre 
delprov ut. Därför behöver en ny provtagare utvecklas, för att komma förbi de nämnda 
anledningarna och ge representativa prover. En viktig del som man måste ta hänsyn till är att 
informera personalen om hur viktigt det är med provtagning för att det ska göras på rätt sätt. 
Detta kanske kan lösas med en kurs eller ett kortare informationsmöte. 
 
De prover som vi tagit på avfallsvattnet bevisar att man måste ha en slits som skär genom hela 
flödet för att fånga upp partiklar från alla nivåer i rännan. Därigenom har vi tagit fram förslag 
på en slits som kommer att skära igenom hela flödet. För att eliminera de mänskliga felen ska 
provtagaren vara automatisk. Vi har kommit fram till att självtryck genom provtagaren inte 
kommer att fungera på grund av för låg hastighet på flödet i rännorna, därför måste pump 
användas. Byggnaden som ska användas till provtagarna måste vara flyttbar eftersom många 
nya byggnader planers på området, därför var valet en kur då den uppfyller kravet. Valet att 
placera kuren ovanför rännorna är att det då behövs kortare slangar och risk för att frysningar 
av slangar och slits blir mindre. 
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11. Bilagor 
 
Bilaga 1 (Skiss på nuvarande provtagare i KA2.) 
 

 
 
Källa: (Kulborg, H)



Bilaga 2 (Flödesmätningar i KA1 och KA2.) 

 
 

 
 
 
Källa (J, Jutström 1999) 



Bilaga 3 (Avfallsprovtagare pumpplan Svappavaara) 
 



 
Källa: ( Svonni, K) 
 



Bilaga 4 (Analysvärden.)  
 
Tid 9:30 Datum 05-03-29

Steg 1+2+3 20µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 9,02 2,31 34,1 13,93 7,36 5,79 2,178 1,55

Steg 1 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 10,51 2,666 33,21 14,82 6,79 5,47 2,125 1,39

Steg 1 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 12,36 2,273 32,29 15,75 5,94 5,35 1,995 1,02

Steg 2 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 9,36 2,704 34,08 14,98 7,3 5,69 2,207 1,42

Steg 2 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 12,59 3,337 31,92 15,58 5,65 5,25 1,955 0,99

Steg 3 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 11,19 2,848 32,58 14,94 6,82 5,37 2,094 1,31

Steg 3 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 14,49 3,38 30,62 15,61 5,31 5,01 1,857 0,94



 
Tid 11:30 Datum 05-03-29

Steg 1+2+3 20µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 7,88 2,387 33,99 14,29 7,29 5,77 2,249 1,59

Steg 1 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 9,96 2,933 32,71 15,62 6,74 5,39 2,114 1,42

Steg 1 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 10,48 3,539 32,42 16,79 6,17 5,33 2,054 1,07

Steg 2 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 8,45 2,753 33,84 15,22 7,16 5,6 2,235 1,46

Steg 2 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 10,07 3,521 32,7 16,73 6,13 5,4 2,052 1,06

Steg 3 41µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 9,66 2,817 33,4 15,4 7,03 5,54 2,189 1,45

Steg 3 80µm
Ämne Fe P SiO2 CaO MgO Al2O3 K2O TiO2
Procent 10,99 3,522 32,03 16,65 6,2 5,26 2,033 1,08



Bilaga 5 (Karta med placeringen av stationen utmärkt.) 
 

 
Källa: (Sennland, K) 
 



Bilaga 6 (Skiss på provtagningsstation.) 
 

 
 
 



Bilaga 7 (Provtagningskurens  uppbyggnad.) 
Källa (KGS 2005) 
 

 
 
Källa: (KGS)



Bilaga 8 (Skiss med ventilationen i provtagningsstationen.) 
 

 



Bilaga 9 (Slits med mått) 
 
Beskrivning av delarna: 
 
A: Hela slitsen sedd bakifrån 
B: Enbart slits öppningen 
C: Botten på slitsen 
D: Baksidan på slitsen där utflödet är 
E: Sidan på slitsen. 
 

 
 


