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Sammanfattning    
LKAB är ett järnförädlingsföretag som är helägt av svenska staten. Produkter som tillverkas 
är fines och pellets, dessa innehåller järnmineralen hematit och magnetit. Efterfrågan av 
järnmalmsprodukter är dagsläget mycket god och LKAB arbetar ständigt för att öka 
produktionen och samtidigt bevara en god kvalitet på produkterna.  
 
LKAB bryter malmen i sina gruvor i Malmberget och Kiruna, malmen avskilja från gråberg i 
sovrings- och anrikningsverk därefter sker addering av tillsatsmedel i anriknings- och 
kulsinterverk. I kulsinterverket tillverkas slutligen pellets genom att råkulor rullas i 
rulltrummor och därefter torkas på graten (galler rostern). Sintringen startar på graten och 
slutförs i rullugn.  
 
LKAB:s anläggning i Svappavaara får malm från gruvan i Kiruna där den endast gått igenom 
sovringsverket. När malmen kommit till Svappavaara processas den i anrikningsverket för att 
sedan transporteras till kulsinterverket för tillverkning av pellet. Två av kvalitetsparametrarna 
som mäts på färdig pellet är LTB och RuL. LTB står för Low Temperatur Breakage och 
används för att efterlikna förhållanden som råder i masugnens övre del. RuL står för 
Reduction under Load och används för att efterlikna förhållanden som råder i masugnens 
mellersta del. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att skapa multivariat modeller som beskriver sambanden 
mellan ovan beskriva kvalitetsparametrar och de förhållanden som används för att styra 
produktionen i kulsinterverket. Dessutom skulle arbetet underlätta framtagandet av faktorer 
att undersöka i fullskaleförsök. 
 
Arbetet har resulterat i ett antal modeller som beskriver sambanden för RuL. Det visar sig att 
de parametrar som har störst inverkan på RuL är mängden tillsatt bentonit, temperaturen i 
TPH-zonen i kulsintermaskinen, mängden olja som används av brännarna i rullugnen, 
hastigheten med vilken rullugnen roterar och pelletnivån i kylaren samt hur hög den 
cirkulerande lasten är vid kulrullningen. 
 
Modeller som beskriver sambanden för LTB har inte tillräcklig statistisk styrka och inga 
slutsatser om dessa samband har därför dragits.   
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Abstract 
LKAB is an iron ore products company and is fully owned by the Swedish government. The 
main products are fines and pellets that consist of the iron bearing minerals hematite and 
magnetite. The demand for iron ore products is presently very high and LKAB are constantly 
trying to increase production and maintain good quality of the products. 
 
LKAB mines the ore in their mines in Malmberget and Kiruna. The ore is processed in the 
cobbing plant to remove gangue from the iron ore. In the concentration plant the ore is 
concentrated and additives introduced to the mixture. In the pelletizing plant some other 
additives are mixed in and then the final pellet is rolled and sintered. 
 
At LKAB plant in Svappavaara the ore arrives by train from the mine in Kiruna where the ore 
has been processed in the cobbing plant. The ore is first processed by the concentration plant 
and then transported to the pelletizing plant for production of pellets. Two of the quality 
parameters used to assure quality of the final product is LTB and RuL. LTB stands for Low 
Temperature Breakage and is used to simulate conditions in the upper part of the blast 
furnace. RuL stands for Reduction under Load and is used to simulate conditions in the 
middle part of the blast furnace. 
 
The purpose of this thesis was to create multivariate models that describe the relationships 
between the quality parameters described above and conditions used to govern the production 
of the pelletizing plant also to facilitate the identification of factors to be studied in designed 
experiments in the pelletizing plant. 
 
The work has resulted in a number of models that describe the relationships that apply to RuL. 
Parameters that have the largest influence for RuL are the amount of bentonite added, the 
temperature in the TPH-zone in the pelletizing machine, the amount of oil used in the burners 
in the kiln, the speed with witch the kiln rotates and the level of pellets in the cooler as well as 
the level of circulation load in the rotary drums. 
 
The models that describe the relationships that apply for LTB have not acquired an acceptable 
level of explanation and no conclusions about the relationships are made. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Utvecklingen under den senast tiden på tillväxtsmarknader så som Kina och Indien samt den 
rådande högkonjunkturen har lett fram till en starkt växande efterfrågan av konsumtionsvaror. 
Eftersom konsumtionsvaror och utvecklingen inom infrastruktur efterfrågar stål har detta i sin 
tur bidragit till en ökad efterfrågan av järnmalm. Den ökade efterfrågan har lett fram till 
enorma prisökningar på järnmalmsprodukter. För att möta efterfrågan har LKAB gjort stora 
investeringar och ansträngningar för att öka sin produktionskapacitet. 
 

1.2 Bakgrund 
Genom att engagera alla i ständiga förbättringar skall kundens nuvarande och framtida 
förväntningar överträffas. Kvalitet är också ett av de främsta konkurrensmedlen och är därför 
en oerhört viktig del i företagets strategier. Detta innebär att ständiga förbättringsarbeten 
pågår för att leverera pellet till kunderna som motsvarar och helst överträffar deras 
förväntningar på produkterna. 
 
En synpunkt från kunderna som köper masugnspellets tillverkade i Kiruna och Svappavaara 
är att LKAB:s pellet uppvisar analysresultat för reduktionstester och då framförallt ISO7992, 
Reduction under load (RuL) samt i viss mån även ISO13930, Low temperature breakage 
(LTB) som kan variera mer än konkurrenternas resultat. Kunderna ser inga negativa effekter 
av detta i sina masugnar, men det är viktigt att undersöka vad variationen orsakas av så att det 
inte uppstår kvalitetsproblem i framtiden. 
 

1.3 Problemdiskussion 
LKAB har ett processdatasystem kallat InfoPlus 21 (IP21) som kontinuerligt loggar mängder 
av data för att spegla processen. Genom att använda dessa loggade data tillsammans med 
analyssvar från tester på färdiga produkter för vidare bearbetning och analys i programvaran 
SIMCA-P 11.0 har det varit möjligt att undersöka kopplingen mellan processdata och tester 
på färdiga produkter. 
 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka möjligheterna att med hjälp av multivariat teknik koppla processdata 
från Svappavaara kulsinterverk till de metallurgiska testerna RuL och LTB. Om kopplingen är 
möjlig att påvisa och tid finns tillgängligt inom ramarna för ett examensjobb ska arbetet också 
föreslå en försöksplan samt utföra riskanalys och planera ett framtida försök som syftar till att 
RuL och LTB kan hållas på önskad och stabil nivå. 
 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet innefattar endast processdata tillhörande Svappavaara kulsinterverk samt de tester 
som utförs på Svappavaara Pellet Blastfurnes Olivine (SPBO). 
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2 Beskrivning av processen 

 
Figur 1. Verksområdet Svappavaara. Anrikningsverket till vänster och kulsinterverket till höger. 
 
Råmaterialet till pellets som tillverkas i Svappavaara bryts i LKAB:s gruva i Kiruna. I Kiruna 
processas malmen i sovringsverk genom att primärkrossning och avskiljning av gråberg 
utförs. En del grov lågfosformalm avskiljs och lastas därefter på tåg för transport till 
Svappavaara. I Svappavaara lossas malmen från tågen och körs därefter med dumprar upp till 
verksområdet där malmen läggs på stora upplag utomhus. 
 

 
Figur 2. Översikt anrikningsverket Svappavaara. 
 
Från upplagen lastas malmen in i anrikningsverket till en av fyra malningskretsar där den 
mals i stångkvarn för att sedan genomgå en första svagmagnetisk separation. Det magnetiska 
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materialet går vidare till en pebblekvarn (stenkvarn) där malmen mals. Pebblarna 
(malstenarna) avskiljs i anrikningen i Kiruna och transporteras med tåg till Svappavaara. Efter 
malningen leds materialet till en skruvklasserare som avskiljer det grova materialet och 
återför det till pebblekvarnen. Överloppet från skruvklasseraren leds vidare till ett andra steg 
av svagmagnetiska separatorer.  Det magnetiska materialet från den separationen pumpas till 
en slurrytank där tillsatsmedel (olivin och kalk) tillsätts. Tillsatsmedlen mals separat i en 
sluten malkrets. Slurryn pumpas sedan till fem stora trumfilter som genom vakuumfiltrering 
reducerar fukthalten till ca nio procent. Sligen transporteras sedan med bandtransportörer 
vidare till kulsinterverket. 
 
I anrikningen är det viktigt att en hög renmalningsgrad uppnåtts vid malningen för att andelen 
halvkorn som följer med vidare i processen skall minimeras. Halvkorn är partiklar som 
innehåller både det önskade mineralet (i detta fall magnetit) samt oönskade mineral till 
exempel apatit (Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)) 1. En ökad nedmalningsgrad minskar andelen halvkorn men 
påverkar pelletiseringen på ett negativt sätt genom att ge en minskad porositet i råkulorna som 
sen i sin tur försvårar oxidationen av magnetit till hematit vid sintringen på graten och i 
rullugnen (Torrkulla, Å. 2000 LKAB).   
 

 
Figur 3. Översikt Kulsinterverket Svappavaara. 
 
I kulsinterverket lagras sligen i åtta stora homogeniseringsfickor. Bandmatare matar fram 
sligen från homogeniseringsfickorna ner på transportband som för sligen vidare för tillsats av 
bindemedel (bentonit). Sligen förs därefter vidare till en omrörare som homogeniserar sligen 
och därefter transporteras sligen vidare till kulrullningen. I kulrullningen finns det sex 
rullkretsar där sligen tillsammans med återförda småkulor matas in i pelletiseringstrummorna 
varvid större kulor bildas. Skapandet av större kulor sker i största utsträckning genom att 
sligen antingen fastnar på befintliga mindre kulor så kallad �påkladdning� eller genom 
sammanslagning av mindre kulor. Efter trumman siktas små kulor (under 9 mm) av i en 
rullsikt och återförs till rulltrummorna. Längre ner på rullsikten ökas spaltbredden och den 
                                                        
1 http://webmineral.com 
 

http://webmineral.com
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önskade fraktionen (9 mm - 16 mm) siktas av och går via transportband vidare för matningen 
på graten till kulsintermaskinen. Fraktion över 16 mm faller över ett stup och ner på ett 
transportband där kulorna splittras för att sedan återföras till homogeniseringsfickorna. När 
råkulorna skall matas på graten används en �flinta�, vilken är en bandtransportör som svänger 
fram och tillbaka för att åstadkomma en jämn matning på graten, råkulorna matas på en 
rullsikt där trasiga råkulor siktas av och återförs till homogeniseringsfickorna. 

 
Figur 4. Matning till en rullsikt. 
 
Höjden av råkulor på graten är ca 20 cm I första zonen på graten torkas först råkulorna genom 
att gas från fjärde och sista steget i kylaren får passera graten nerifrån och upp, detta steg 
kallas UDD (upward drying draft), se figur 3. I nästa zon utsätts råkulorna för gas från tredje 
steget i kylaren som dras genom bädden ovanifrån, detta steg kallas DDD (downward drying 
draft). I den tredje zonen hettas pelletarna upp ytterligare med hjälp av gas som dras genom 
bädden ovanifrån, gasen kommer från andra steget i kylaren. Detta steg kallas TPH 
(Temperature PreHeat). I sista zonen på graten värms pelletarna upp med hjälp av gas som 
dras genom bädden ovanifrån, gasen kommer från första steget i kylaren och har dessutom 
strömmat genom rullugnen och där upphettas ytterligare. Detta steg kallas PH (PreHeat). Efter 
detta matas pelletarna i in rullugnen som kan beskrivas som ett stort roterande rör. 
Oxidationen av magnetit till hematit i pelletarna påbörjas vid cirka 500 grader Celsius. 
Oxidationen sker till största del ifrån TPH steget på graten och framåt.  
 
När pelletarna transporteras genom rullugnen blandas de om ordentligt och en jämnare 
temperaturprofil och oxidationsgrad uppnås. Efter rullugnen faller pelletarna ner i kylaren där 
de kyls med hjälp av luft som trycks upp genom bädden, det är denna luft som senare används 
för att värma råkulorna samt oxidera pelletarna på graten. Efter kylaren lastas pelletarna med 
hjälp av bandtransportörer eller traktorer på malmvagnar för vidare transport till LKAB:s 
hamn i Narvik. 



 9 

 
Figur 5. Översikt av tågtransporterna inom LKAB. 
 

3 Beskrivning av kvalitetstester 
 

3.1 LTB (ISO 13930) 
 

3.1.1 Målet med testet 
Målet med testet är att undersöka sönderfallet av pellets under förhållanden som påminner om 
de som råder under början av reduktionen i en svagt reducerade atomsfär i den övre delen av 
masugnen. 
 

3.1.2 Utrustning 
Utrustningen består av en elektronisk ugn med en roterande reduktionskammare (inre 
diameter 150 mm, längd 540 mm) som är placerad horisontellt. Reduktionsgas får passera 
reduktionskammaren och renas därefter med hjälp av ett partikelfilter. Reduktionskammaren 
är utrustad med fyra lyftare (540 mm långa, 20 mm breda och 4 mm tjocka) på konstant 
avstånd från varandra. Temperaturen i reduktionskammaren regleras med termoelement. 
 

3.1.3 Utförande  
Först torkas provet vid 105ºC till konstant vikt för att därefter placeras i reduktionskammaren. 
Provet värms till 500ºC medan kvävgas spolas genom reduktionskammaren. Maximala tiden 
för värmning är 45 minuter. När temperaturen har uppnått 500ºC spolas kvävgas i ytterligare 
15 minuter, därefter ersätts kvävgasen med reduktionsgas och provet reduceras under 60 
minuter. Efter 60 minuter stoppas rotationen av reduktionskammaren och flödet av 
reduktionsgas. Provet kyls till rumstemperatur genom att kvävgas spolas genom provet. 
Provet tas från reduktionskammaren och siktas, siktöppningarna är 6,3 mm, 3,15 mm och 0,5 
mm. Stoftet från partikelfiltret läggs till 0.5mm fraktionen. Vikterna från varje fraktion 
uttrycks i procent av totala provet och återges som LTB+6,3 och LTB-0,5. 
 

3.1.4 Testparametrar 
Test temperatur: 500°C 
Reduktionstid: 60 min 
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Reduktionsgas: 2/20/20/58 % H2/CO/CO2/N2 
Gasflöde:  20 liter/min (0°C, 760 mmHg) 
Provvikt:  500 g 
Provfraktion:  10-12.5 mm 
Rotationshastighet: 10 varv/min 
Siktstorlekar:  6.3 mm/3.15 mm/0.5 mm 
 
 
 
 
 

3.2 RuL (ISO 7992) 
 

3.2.1 Målet med testet 
Målet med testet är att undersöka den fysiska stabiliteten av masungsbeskickning under 
förhållanden som liknar de som råder i mellersta delen av en masugn. 
 

3.2.2 Utrustning 
Utrustningen består av en vertikal elektronisk ugn som innehåller en statisk bädd där provet 
balanseras med hjälp av en motvikt. Ugnen har en innerdiameter på 125 mm och har dubbla 
väggar där förvärmning av reduktionsgasen sker. Under hela provtiden belastas proven med 
en konstant tryck på 50 kiloPascal. Temperaturen övervakas och styrs med hjälp av 
termoelement som sätts in i provet. Tryckfallet över provet och bäddhöjden mäts under 
reduktionen. 
 

3.2.3 Utförande 
Först torkas provet vid 105ºC till konstant vikt för att därefter placeras i bädden som sänks ner 
i den varma ugnen. Kvävgas spolas genom bädden till dess att provtemperaturen på 1050°C är 
uppnådd. Därefter byts kvävgasen till reduktionsgas och provet utsätts för isoterm reduktion 
tills 80 % av syret är förbrukat, denna tid rapporteras. Reduktionsegenskaperna under 
belastning uttrycks som ett differentialtryck (dP80 mmVattenpelare) och som en procentuell 
förändring av bäddhöjden (dH80 %), båda uppmätta vid 80 % reduktionsgrad. Ett reduktions 
index (R40 %O/min) kan också rapporteras. Det som detta index säger är hur lång tid det tar 
att uppnå 40 % reduktion. Detta beräknas med hjälp av tiderna det tar att uppnå 30 % och 60 
% reduktion under antagandet att hastigheten för syrereduktionen är av första ordningen med 
avseende på rådande syrepotential. 
 

3.2.4 Testparametrar 
Test temperatur: 1050°C 
Reduktionstid: tills 80 % av syret är förbrukat 
Reduktionsgas: 2/40/58 % H2/CO/N2 
Gasflöde:  83 liter/min (0°C, 760 mmHg) 
Statisk belastning: 50kPa 
Provvikt:  1200 g 
Provfraktion:  10-12.5 mm 
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4 Tidigare arbeten 
 

4.1 RuL 
Enligt tidigare arbete av T Edeblom. (2003), skulle en låg totalhalt av slaggbildare (SiO2 + 
MgO + CaO) ge ett lägre värde på RuL. Av slaggbildarna skall SiO2 ha den enskilt största 
betydelsen för tryckfallet.  
 
En tillsats av olivin eller MgO skulle också motverka ett högt värde på RuL (Hallberg, D. 
Ståhlström, A. 2001). 
 

4.2 LTB 
I rapporten av Sten Forsmo (2000) presenteras ett antal hypoteser till orsakerna för problemen 
med LTB. Vidare rapporterar Sten Forsmo i en rapport från 2000 finns det resultat i form av 
att nedmalningsgraden skall minska (grövre koncentrat ger en lugnare oxidation och bättre 
LTB) samt att använda sig av grövre malning av olivinet. Grövre olivin minskar den negativa 
inverkan olivinet har på oxidationen. 
 
Åsa Torrkulla kommer i en rapport från 2000 fram till att sligens nedmalningsgrad har en 
inverkan på LTB. Hon finner att finare slig ger ett sämre LTB värde. Även höga halter av 
olivin samt en hög nedmalningsgrad på olivin inverkar negativt på LTB. Fin slig, små 
partiklar har en stor reaktionsyta i förhållande till sin massa och kommer därför att reagera för 
snabbt och detta leder till det utvecklas en för hög värme i oxidationsfronten. Hög 
gastemperatur vilket kan ge upphov till för lite kylningen av kulornas yta vilket i sin tur ger en 
för hög temperatur i oxidationsfronten. Detta ger upphov till starkare sintring och stora 
dragspänningar i den inre strukturen. Hög bädd påverkar LTB negativt genom att en bit ner i 
bädden på graten kan oxidationen ha levererat för mycket värme till processgasen som 
strömmar mellan kulorna. Vid en för hög gastemperatur minskas förmågan för gasen att 
transporter bort den värme som bildas av oxidationen, detta ger upphov till att temperaturen i 
oxidationsfronten blir för hög för tidigt. Fenomenet inträffar i mellanskiktet av bädden och 
ökar med en högre bädd. 
 
Mikael Palo kommer i en rapport från 2007 fram till att en hög halt MgO försämrar LTB.   
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5 Datainsamling 
 

5.1 Processkunskap 
Författaren har inhämtat processkunskapen från ett flertal olika källor. Litteraturstudier, 
processcheman, processtyrningsbilder samt interna rapporter och fysiska besök på 
kulsinterverket i Svappavaara. Under upptakten till arbetet spenderade författaren nio dagar 
på kulsinterverket i Svappavaara, där han fick information om processen och en grundlig 
rundtur av processingenjör Samuel Jonsson. Vidare följde författaren under en veckas tid 
skiftlagen som arbetare förmiddag i kulsinterverket, under den tiden gjordes ytterligare 
rundvandringar för att bättre förstå processen. Även utfrågning av operatörer genomfördes, 
detta för att skapa en bättre förståelse av de olika parametrar som influerar processen. Under 
arbetets gång har kontinuerlig kontakt upprätthållits med processingenjören i Svappavaara för 
att utbyta tankar och idéer. 
 

5.2 Datamaterialet  
Datamaterialet består av processdata som har inhämtats från InfoPlus21 (LKAB:s 
processloggningsprogram) samt kemiska analyser och kvalitetsdata (ISO 7992, ISO 13990). 
Alla dessa datakällor har sammanställt med programmet Excel för att därefter bearbetats 
tillsammans med egenhändigt beräknade variabler som infogats för att ge en ökad överblick 
och klarhet. Datamaterialet filtrerades i enlighet med gränser som framtagits tillsammans med 
processingenjören i Svappavaara och den resulterande datafilen importerades därefter till 
SIMCA-P för vidare analys. 
 

5.3 Dataanalys 
För analyserandet av datamaterialet har multivariat analys (MVA) använts. Förfarande är 
etablerat på företaget och förenklar användandet av de slutsatser som dragits i arbetet. Av den 
anledning samt av tidsbrist har inte några andra alternativ till analysmetod undersökts. 
 

5.4 Litteraturstudie 
Litteratursökning har gjorts i Lucia (Luleå tekniska universitets bibliotekskatalog) och i 
LKAB:s interna databaser. Utöver detta har sökning på Internet med hjälp av Google utförts. 
Den information som har framkommit med hjälp av dessa olika litteratursökningar har 
använts i sammanställandet av detta arbete. 
 

5.5 Muntliga referenser 
Personer som har kontaktats under utförandet av detta arbete är: Bertil Pålsson, Anna 
Dahlstedt, Samuel Jonsson, Anna Brännmark, Sofia Nordqvist. Även Conny Wikström från 
företaget Umetrics har bidragit med tankar och rekommendationer under arbetets gång. 
Vidare har författaren inhämtat ytterligare information från många andra personer, bland 
annat skiftpersonal vid kulsinterverket i Svappavaara. 

5.6 Validering 
För att metoden ska ge ett korrekt resultat gäller det att data som analyseras representerar 
verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt. För att maximera validiteten har variablerna 
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som används under arbetet tagit fram i nära samarbete med erfarna användare av MVA samt 
processingenjören i Svappavaara. För att minimera risken med att hantera analysverktyget på 
ett felaktigt sätt har författaren före arbetets början läst kursen Processanalys vid Luleå 
tekniska universitet samt förkovrat sig i de utbildningsmaterial som följer med programvaran. 
För att ytterligare minska risken att feltolka datamaterialet har täta kontakter med handledare 
och kunniga användare av programvaran gjorts löpande. Kontakt med Umetrics, utvecklaren 
av den använda programvaran, har även varit möjlig i mindre utsträckning. 
 

6 Multivariat dataanalys 
Kortade beskrivning av teorier inom multivariat analys (MVA) 
 

6.1 Principalkomponentanalys (PCA) 
PCA är en multivariat projektionsmetod som ska utvinna och visa systematisk variation i en 
datamatris X. Detta sker genom att informationen i datamatrisen linjärkombineras till ett antal 
av varandra oberoende egenvektorer som bäst beskriver datamaterialet. 
 
För ytterligare inblick och förklaring av PCA hänvisas till Eriksson, L, et. al. (2001) kap 3. 
 

6.2 PLS-regression 
PLS är en vidareutveckling av PCA och står för �projections to latent structures by means of 
partial least squares�. PLS används för att koppla samman två matriser, X och Y, med 
varandra. Styrkan med metoden är möjligheten att analysera brusiga, många och ofullständiga 
variabler i både X och Y. Precisionen i en PLS modell ökar med antalet relevanta X variabler  
 
För ytterligare inblick och förklaring av PLS hänvisas till Eriksson, L, et. al. (2001) kap 4. 
 

6.3 Ortogonal PLS (OPLS) 
Målet med OPLS är att separera den systematiska variationen i X i två delar, en del som är 
linjärt beroende (och därför kan beskrivas) av Y och en del som är inte korrelerar med Y och 
därför är ortogonal mot Y. Resultatet blir en modell som har en klart ökad överblick och är 
lättare att tolka.  
 
För ytterligare inblick och förklaring av OPLS hänvisas till Eriksson, L, et al. (2006) kap 23. 
 

6.4 Hierarkisk modellering 
Multivariata modeller har ofta ett stort antal variabler och är därför ofta svårtolkade och svåra 
att överblicka. Det kan vara frestande att eliminera variabler men det kan orsaka att viktig 
information går förlorad och �modelleringen blir mer svårtolkad och mindre robust� Eriksson, 
L, et. al. (2006). Vanligtvis är det bättre att dela upp datamaterialet i block som hänger ihop 
logiskt och sedan applicera hierarkisk data analys (ibid). I processmodellering kan variabler 
som mäta på olika ställen i processen höra ihop och därför kopplas samman. Dataset med 
variabelblock kan analyseras smidigt med hierarkisk PCA eller PLS. På basnivån utvinns 
detaljerad information från varje block. Dessa variabelvektorer används sedan som variabler 
på toppnivån och analyseras där som vanligt. Ett alternativ till detta användningsområde är att 
använda residualerna från basnivån och modellera vidare på dessa på toppnivån. Detta kallas 
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�direkt mål filtrering av multivariat data� (ibid). Endast tillvägagångssättet med analys av 
variabelvektorerna har använts för att analysera datamaterialet i detta arbete. 
 
För ytterligare inblick och förklaring av hierarkisk modellering hänvisas till Eriksson, L, et. 
al. (2006) kap 24. 
 

6.5 Diskriminant analys 
Med diskriminant analys delas datamaterialet in i olika klasser beroende på vad som ska 
studeras (i detta fall efter tid). PLS-DA gör det möjligt att skapa en rotation av projektionen 
för att ge en bra separation enligt de klasser som materialet delats in i (ibid). Denna metod 
skapar en konstgjord variabel för varje klass och materialet analyseras och delas sedan in efter 
denna variabel.  
 
För ytterligare inblick och förklaring av diskriminant modellering hänvisas till Eriksson, L, et. 
al. (2001) kap 8. 
 

6.6 Dataanalys  
För analys av datamaterialet användes dataprogrammet SIMCA-P+ version 11. Här följer en 
översikt över de plottar och diagram som använts under arbetet. 
 

6.6.1 Variabel- och observationsdiagram 
I observationsdiagrammen plottas de olika riktningarna som har konstruerats mot varandra 
och mönstret av observationerna kan analyseras och tolkas. Den ellips som syns i plottarna 
kallas Hotelling T2, vilket innebär att 95 % av observationerna kan förväntas ligga innanför 
denna ellips. I variabeldiagrammen syns hur de olika variablerna är korrelerade med andra X 
variabler och med Y variabeln (för en PLS). Variabler som ligger nära varandra har höga 
värden samtidigt. Variabler som ligger i motstående kvadranter har ett motsatsförhållande, det 
vill säga är en hög så är den andra låg. När en riktning undersöks kan en bättre förståelse för 
vad den representerar uppnås, för att ta ett exempel kan alla temperaturer ligga i en riktning 
och då kan det antas att den riktningen står för ett temperaturberoende. Den information som 
har den största inverkan för förklaringen av modellen hamnar i den första riktningen och det 
är därför läggs störst fokus på analysen av den första riktningen. I en PLS modell används 
informationen som har störst inverkan på Y-variabeln i den första riktningen. Avståndet till 
origo indikerar betydelsen av variabeln, ett längre avstånd inbär ett större inflytande av 
variabeln. 
 

6.6.2 Tidserieplot 
Förändringar i variablerna under tiden som undersökningen har pågått kan studeras med hjälp 
av att en tidserieplot konstrueras. Detta sker genom att en eller flera variabler plottas mot 
tiden. Mönster och trender i materialet kan då lättare observeras. 
 

6.6.3 Variabler 
Variabler som skulle studeras i detta arbete har sammanställts i samförstånd med hjälp av 
forsknings-, utvecklings- och processingenjörer samt handledare (Jonsson, S. Brännmark, A. 
Nordqvist, S. Pålsson, B.). I bilaga II följer en utförlig förteckning av de använda variablerna 
samt var i processen de är uppmätta.  
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Ett antal konstruerade variabler har använts i detta arbete förutom de variabler som loggats av 
IP 21. Syftet med de konstruerade variablerna var att underlätta analyserna och göra de mera 
överskådliga. Trycken som övervakas har inte mäts på samma sätt och för att likrikta dessa 
och underlätta analyserandet av tryckberoendena har tryck mätta under gratebädden och tryck 
mätta ovanför gratebädden räknats ihop för att bilda differenstryck.  
 
Här följer en beskrivning av de konstruerade variablerna. Variabler som har konstruerats 
enligt ovanstående sätt är UDD difftryck, TPH difftryck, PH difftryck, Zon 1 difftryck, Zon 4 
difftryck. Variabeln Cirkulerande last har konstruerats genom att summera samtliga återförda 

i rullkretsarna och dividera med summan av ingående i alla rullkretsar, 



i
i

i
i

IGrk

RErk
. Detta är ett 

inom den mineraltekniska industrin vedertaget uttryckssätt. I bilaga III finns en lista över de 
konstruerade variabler som används under detta arbete. 
 

7 Analys och multivariat modellering av processdata 
Översikt av modellerna som används återfinns i bilaga V. 
 

7.1 Tillvägagångssätt 
Vid arbetets början definierade författaren med hjälp av handledare på LTU och LKAB den 
lämpligaste tidsperioden att studera. Eftersom styrsystemet i Svappavaara hade uppgraderats 
och kunde följas med IP21 valdes tiden närmast efter driftsättandet av denna förändring, 
nämligen från och med 2006-10-10. Slutpunkten för tidsperioden bestämdes till den tidpunkt 
då författaren började med insamlandet och bearbetandet av materialet, 2007-09-15. Efter att 
tilltänkta variabler inhämtats från IP21 vidtog en omfattande undersökning av variablerna och 
det framkom att ett flertal av dessa hade felaktiga värden i början av tidsperioden. Detta 
berodde på att de inte hade kalibrerats och justerats efter driftsättandet av styrsystemet på 
grund av hög arbetsbelastning. De felaktiga värdena exkluderades från datamaterialet. I bilaga 
IV finns en sammanställning av borttagna variabler och tidsperioder. Efter att samtliga 
variabler kontrollerats inleddes en filtrering med avseende på produktionstakten. Syftet med 
detta var att säkerställa att endast tiden då verket kördes med normala förutsättningar 
inkluderades i studien. Gränsen för vad som räknades som normal produktion fastställdes till 
att produktion prima skulle vara över 400 ton/timma. Eftersom RuL och utgående kemiska 
analyser endast mäts en gång per dygn fick följande approximation göras. RuL och kemiska 
analyser antogs för detta arbete vara mer eller mindre konstanta under ett dygn och 
dygnsvärdet för respektive kemiska analys och RuL replikerades till de övriga två skiften 
under gällande dygn. 
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7.2 Översikt 
 

7.2.1 PCA 
En PCA med samtliga variabler skapades för att ge en överblick av materialet. Materialet 
bestod av 85 variabler och 848 observationer. Modellen som SIMCA-P skapar innehåller 15 
principalkomponenter. Eftersom 85 variabler kan komprimera ner till 15 
principalkomponenter kan det konstateras att materialet är korrelerat2.  
 

7.2.2 PLS 
En PLS modell med RuL, LTB+6,3 och LTB-0.5 som Y variabler skapades, modellen gav 
dålig prediktionsförmåga och en undersökning av samvariansen (cross correlation) mellan 
RuL och de två LTB variablerna genomfördes, se figur 6 nedan. 

 
Figur 6. Samvarians mellan RuL och de två LTB variablerna. 
 
I ovanstående figur kan man se att samvariansen mellan RuL och de två LTB variablerna är 
låg eftersom samvarianslinjerna för de två LTB variablerna skär Y-axeln vid mellan 0,1 och 
0,12 och för att skulle vara ett starkt samband, som skulle betyda att alla variabler fortsatt 
skulle vara i samma modell, hade LTB linjerna behövt skära Y-axeln högre än 0,3. Slutsatsen 
av detta blev att separata modeller för RuL och LTB skapades. Resultatet av att en separat 
modell för RuL skapades var att prediktionsförmågan ökade samt att antalet riktningar 
minskades till fyra. Inga ytterligare analyser av denna modell genomfördes utan mera 
avancerade modeller skapades för att undersöka sambanden som påverkade RuL. Även en 
separat modell för LTB skapades, resultatet behandlas i avsnitt 7.4. 
 

                                                        
2 Eriksson, L, et. al. 2001 
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7.3 Undersökning av RuL 
 

7.3.1 OPLS 
När en ortogonal PLS (OPLS) modell (modell 5) skapades placerades variabler som 
påverkade RuL i den första riktningen. I de övriga riktningarna fångades de inre sambanden 
mellan X variablerna upp.  

 
Figur 7. Variabeldiagram OPLS. 
 
I figur 7 kan det ses att Bentonitflödet och TPH temp OB är bäst för ett bra RuL (det vill säga 
lågt RuL). Den största negativa inverkan på RuL står Varvtal kiln, Kylarhastighet, Olja, Ström 
UDD OB, Ström DDD samt Kylarnivån och Cirkulerande last.  

 
Figur 8. Observationsdiagram OPLS. 
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I observationerna i figur 8 är färgade efter månad och i figuren framgår det att processen 
förflyttar sig under tidsperioden som arbetet har utförts och tre olika grupperingar kan 
skönjas, mer om detta i kapitel 7.3.4. Många av observationerna från oktober ligger utanför 
ellipsen som motsvarar Hotelling T2 0,05. Förklaringen till detta kan vara att de 
observationerna är från tiden strax efter att kulsinterverket startats om efter reparationsstopp 
samt att styrsystemet tagit i bruk vilket i sin tur resulterade i att många dåliga värden på RuL 
under den här perioden.  
 

7.3.2 Residualmodellen 
Den överlägset största inverkar på datamaterial är produktionstakten eftersom nästa alla 
variabler är mer eller mindre starkt kopplades till produktionstakten. I ett försök att undersöka 
det rena sambandet för RuL skapades först en modell (modell 6) med påmatning grate som Y-
variabel. Eftersom Y modelleras starkast i första riktningen reducerades den skapade 
modellen till en riktning (modell 7). För att få fram det samband som skulle undersökas togs 
sedan residualerna från denna modell (modell 7) och en ny modell (modell 8) skapades av 
residualerna.  

 
Figur 9. Variabeldiagram residualmodellen. 
 
Modell 8 har RuL som Y variabel och ur ovanstående figur kan det ses att Bentonitflödet, 
TPH Temp OB samt Zon 1 Difftryck (differentialtrycket i första zonen i kylaren) hade den 
största positiva inverkan på RuL. Största negativa betydelsen för RuL har Olja, Ström UDD, 
varvtal Kiln, Ström DDD samt Cirkulerande last och Kylarnivån. Även temperaturerna under 
bädden i PH-zonen (windbox 11, 12, 13) har negativ inverkan på RuL.  
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Figur 10. Observationsdiagram residualmodellen. 
 
Observationsdiagrammet ovan är färgad enligt månad och det finns ett mönster med 
grupperingar med avseende på tiden där processen förflyttar sig under tidsperioden. Ett 
liknande mönster finns i tidigare OPLS modell, mer om orsakerna till detta i kapitel 7.3.4. 
Observationerna som ligger utanför Hotelling T2 hör till största delen till oktober och 
förklaringen till detta är likadan som i OPLS modellen. 
 

7.3.3 Hierarkisk modell 
Variabler som hörde till olika avsnitt i processen identifierades och tre separata steg i 
processen skapades. Det första steget innehåller variabler som härstammar från 
anrikningsverket samt utomhustemperaturen och variabler från kulrullningen. I det andra 
steget återfinns variabler från graten, rullugnen och kylaren. Det tredje och sista steget 
innehåller de kemiska analyserna som tagits på den färdiga produkten. PLS modeller skapades 
för stegen som benämns som �kalla delen� (modell 9) och �varma delen� (modell 10). 
Variabelvektorerna för dessa modeller sparades för att användas i den hierarkiska modellen. 
En PCA modell skapades för analysen av utgående pellets, �utgående analyser� (modell 11), 
och variabelvektorerna sparades till hierarkiska modellen. Med variabelvektorerna från de tre 
ovanstående modellerna skapades en hierarkisk modell (modell 12).  
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Figur 11. Variabeldiagram hierarkisk modell. 
 
Pilarna i figur 11 indikerar de viktigaste variabelvektorerna för RuL och är från vänster till 
höger, utgående analyser andra riktningen, kalla delen första riktningen och varma delen 
första riktningen. För att sedan undersöka vad som är viktigt i de individuella 
variabelvektorerna analyseras dessa var och en för sig själv. Här följer tre figurer som visar 
vad som är viktigt i respektive variabelvektor. 

 
Figur 12. Utgående analyser andra riktningen. 
 
Utgående analyser andra riktningen spänner upp den första riktningen i modell 12 på ett sätt 
som medför att de variabler som är höga i figuren inverkar positivt på ett bra, dvs. lågt RuL 
(se figur 11).  I figur 12 kan man se att en hög halt fosfor är positivt men är troligtvis inte bra i 
sig själv utan indikerar att nedmalningsgraden är lite lägre och detta är positivt genom att 
detta skapar porer i strukturen som underlättar för syre att diffundera in till oxidationsfronten 
under sintringen (Bertil Pålsson) och detta påverkar troligtvis RuL på ett positivt sätt genom 
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att minska förekomsten av en restmagnetitkärna i pelleten (Torrkulla, Å. 2000 LKAB). En låg 
halt av magnesiumoxid skall enligt figur 12 ha en positiv inverkan på RuL. Detta samband har 
inte observerats vid andra modelleringar av materialet och motsägs dessutom av tidigare 
utförda undersökningar (Hallberg, D. Ståhlström, A. 2001 LKAB) så viss reservation i 
tolkningen av detta resultat bör observeras. 

 
Figur 13. Kalla delen första riktningen. 
 
I figur 11 kan man se att kalla delen första riktningen spänner upp första riktningen i modell 
12 så att variabler som är höga i figuren inverkar negativt på ett bra, dvs. lågt RuL. I figur 13 
kan det observeras att ett lågt bentonitflöde inverkar negativt på RuL och ger hög cirkulerande 
last och båda inverkar också negativt på RuL. 
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Figur 14. Varma delen första riktningen. 
 
I figur 11 kan man se att varma delen första riktningen spänner upp första riktningen på 
modell 12 så att variabler som är höga i denna figur inverkar negativt på ett bra, dvs. lågt 
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RuL. I figur 14 kan det utläsas att största positiva inverkan på ett bra RuL har ett högt värde 
på TPH temp OB, detta har observerats i de andra modellerna. Positiv inverkan har även höga 
värden på PH och UDD temp OB. Största negativa inverkan på RuL har höga värden på 
Varvtal kiln, Olja, Ström UDD OB fläkt samt Kylarnivå och Ström DDD fläkt. 

 
Figur 15. Observationsdiagram hierarkisk modellen. 
 
I observationsdiagrammet från den hierarkiska modell, som är färgat med avseende på månad, 
kan i likhet med de andra modellerna ett mönster skönjas, mer om detta i kapitel 7.3.4.  
 

7.3.4 Diskriminantmodell 
För att undersöka orsakerna till förflyttning av processen under månaderna undersökningarna 
pågått delades tidsperioden in i tre klasser. Första klassen innefattades alla observationer från 
månaderna oktober till februari. Andra klassen utgjordes av mars till maj. Den tredje och sista 
klassen bestod av juni till och med september. 
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Figur 16. Observationsdiagram diskriminant modell. 
 
I figur 16 kan de tre olika klasserna anses vara väl separerade vilket tolkas som att indelandet 
av dessa klasser är rätt. Oktober till februari är svarta, mars till maj är röda och juni till 
september är blåa. 

 
Figur 17. Variabeldiagram diskriminant modell. 
 
I figur 17 kan man se att variabeln i andra kvadraten är våren, variabeln i tredje kvadranten är 
sommaren och variabeln i fjärde kvadranten är vintern. Sommaren utmärks som väntat av att 
utomhustemperaturen är hög samt att temperaturen i windboxarna 9, 10, samt 11 och 12 är 
högre än för hela perioden. Utmärkande för våren är en högre temperatur i TPH temp OB 
vilket är en variabel som inverkar positivt för bra RuL. Detta kan i viss mån förklara att de 
bästa värdena på RuL inföll under våren. Vintern utmärktes av en låg nivå för bentonitflödet 
och med det sammanhörande hög nivå på den cirkulerande lasten. Även höga nivåer på 
varvtal kiln, kylarnivå och ström UDD UB fläkt observerades under denna period. Många av 
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de sämsta värdena på RuL inträffar under vinterperioden förklarar varför så många av 
variablerna som har negativ inverkan återfinns nära variabeln för vinter. 
 

7.3.5 Tidserieplottar 

I ett försök att klargöra varför vissa variabler har stor inverkan på RuL har tidserieplottar 
konstruerats och undersökts. Vissa av variablerna uppvisade klara nivåskillnader och dessa 
redovisas nedan.  

 
Figur 18. Tidserieplot för bentonitflöde. 
 
I figur 18 ser man ett klart hack i kurvan vid en tidpunkt som motsvara 2007-02-14. Orsaken 
till detta hack är att styrnivån för bentonitflöde höjdes från cirka 3100 kg/timma till cirka 
3600 kg/timma. Bakgrunden till denna omläggning var att försöka komma tillrätta med låg 
LTB genom att öka tillsatsen av bentonit (Samuel Jonsson). 

 
Figur 19. Tidserieplot för cirkulerande last. 
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Figur 19 visar hur starkt och motsatt cirkulerande last är kopplat med bentonitflödet. 
Minskningen i cirkulerande last sker vid samma tidpunkt som motsvarande ökning av 
bentonitflödet. 

 
Figur 20. Tidserieplot för kylarnivån. 
 
I figur 20 visas nivån i kylaren och en minskning i kylarnivån inträffar efter ungefär 061216. 
Minskningen i styrnivå skedde för att komma tillrätta med problem med utfall av tegel i 
kylaren (Samuel Jonsson). 

 
Figur 21. Tidserieplot för varvtal kiln 
 
I figur 21 kan en minskad nivå på varvtalet i kilnen observeras. Denna minskning i styrnivå 
inträffar ungefär 070111. Orsaken till denna minskning var en spricka i ett bärlager till 
rullugnen (kilnen). För att minska påfrestningen på detta bärlager reducerades styrnivå 
(Samuel Jonsson). 
 
Dessa fyra variabler har haft en starkt negativt inverkan på RuL under observationsperioden. 
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7.4 Undersökning av LTB 
På ett liknande sätt som för RuL skapades först en PLS modell av LTB. Denna modell fick en 
förklaringsgrad av endast 17,4 %. Efter denna modell skapades en OPLS modell av LTB+6,3 
med en förklaringsgrad av 25,2 %. Modell på residualerna efter produktionstakten filtrerats 
bort och modeller med avseende på del i processen och efterföljande hierarkisk modell 
skapades. Dessa modeller fick en förklaringsgrad av ca 18 %. På grund av att ingen högre 
förklaringsgrad på modellerna uppnåtts har det beslutats i samråd med handledarna (Bertil 
Pålsson och Anna Brännmark) att undersökningen av LTB inte bör fullföljas och att inga 
slutsatser om orsakerna till variationerna i LTB bör dras av detta material. 
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För att illustrera bristerna i modellerna för LTB har Y plottats mot Ypred i ovanstående figur. 
Det önskvärda hade varit om Y och Ypred hade följt varandra väl och formen på figuren hade 
efterliknat en lutande linje. Formen i figuren liknar mera en hagelsvärm även om ett visst 
mönster kan skönjas.  
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8 Slutsatser och diskussion 
De variabler som har den största positiva inverkan på RuL har under tidsperioden varit 
temperaturen ovanför bädden i TPH-zonen på graten samt mängden tillsatt bentonit. Tidigare 
arbeten (Hallberg, D. Ståhlström, A. 2001, samt Edeblom, T. 2003) har kommit fram till att 
ökad tillsats av slaggbildare har en positiv inverkan på RuL. Eftersom bentoniten innehåller 
MgO och SiO2 så ligger resultaten väl i linje med tidigare framtagna resultat. Tidigare 
undersökningar har också indikerat att en hög temperatur i TPH-zonen ger dåliga värden på 
LTB (Forsmo, S. 2000 samt Torrkulla, Å. 2000). Hög temperatur ovanför bädden i TPH-
zonen som verkar ge bättre värden på RuL kommer därför att förmodligen inverka negativt på 
LTB om detta samband kvarstår efter verifikation. Följden av detta kommer att medföra ett 
problem med kvalitetsoptimeringen -vilken parameter skall verket köras efter?  
 
Variabler som har en negativ inverkan på RuL är olja och orsaken till detta kan enligt 
processingenjören i Svappavaara, Samuel Jonsson, vara att brännarna för olja är sämre än 
brännarna för kol (vilket är det bränsle som annars används). Dåliga brännare kan ge upphov 
till ojämn temperaturprofil i processen som i sin tur skapar problem med RuL. Vid normal 
körning av verket används endast kol för bränsle i rullugnen och att olja används är ett tecken 
på en processtörning.  En annan variabel som inverkar negativt på RuL är cirkulerande last 
som är starkt kopplat i ett motsatsförhållande till bentonittillsatsen och eftersom 
bentonitillsatsen har en starkt positivt inverkan på RuL är det logiskt att cirkulerande lasten 
har en negativ inverkan. Varvtal kiln har en negativ inverkan på RuL och en orsak till detta 
kan vara att en ökad hastighet på rullugnen för med sig ökade mekaniska påfrestningar på 
pelletarna när dessa tumlas i rullugnen. Nivån i kylaren har också en negativ inverkan på RuL. 
Orsakerna till detta kan vara att pelletarna utsätts för höga temperaturer under en längre 
tidsperiod när de fallit ur rullugnen och innan de kommit in i kylaren. Sintringen kan då fortgå 
en längre tid vid höga temperaturer vilket kanske inte är positivt för RuL. 
 
Variabler där styrnivåerna medvetet har ändrats under den tidsperiod som arbetet utförts 
orsakar problem i tolkningen av modellerna. Detta eftersom variationerna ej uppkommit 
genom systematisk variation utan införts för att korrigera problem med produktionen. För att 
komma till rätta med detta problem rekommenderas att systematiska försök i verksskala 
genomförs då dessa variabler (bentonit flöde, varvtal kiln, kylarnivå) varieras i flera olika 
nivåer för att fastställa om de har en stark inverkan på RuL. Systematiska och planerade 
försök kommer då att klarlägga var som är korrelation och vad som är kausalitet i de samband 
som observerats.  
 
Felkällor i materialet har varit osäkerhet i uppmätta signaler samt att styrsystemet som loggar 
alla signaler inte fungerat korrekt under hela försöksperioden. Problem som detta skapar är att 
en del variabler inte har korrekta värden under en viss tidsperiod. Eftersom utgående kemiska 
analyser och RuL endast mäts en gång per dygn har detta faktum en stor inverkan för 
osäkerheten i arbetet eftersom dessa variabler säkerligen varierar under dygnet och inte är 
stationära som antagit i det här arbetet. Vissa variabler har haft en mycket större varians än 
andra och när SIMCA-P jämnar ut skillnaderna för att ge alla variabler lika stor inverkan på 
modellerna kan variabler som inte har så stora utslag och osäkerhet i mätnoggrannheten hos 
tryckmätarna kan få för stor inverkan på modellerna. Processen är också en mycket brusig 
process vilket har bidragit till komplexiteten i detta material. 
 
Vid tolkningen av resultaten som framkommit vid detta arbete måste det påpekas att arbetet 
endast tolkat befintligt material och inte det har inte genomförts designade försök i 
verksamheten. En effekt av detta blir att de samband som framkommer inte kan tolkas som 
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säkra eftersom de inte är resultatet av designade försök. Styrkan på de sambanden som 
framkommit är inte så starka som det kan önskas men väl i linje med som kan förväntas efter 
en studie av befintligt datamaterial. De kan härledas till den brusiga processen och det faktum 
att det inte förekommit några designade försök.  
 
Problemet med de dåliga modellerna för LTB kan främst härledas till att LTB inte varierar 
speciellt mycket då den vanligen ligger mellan 91 och 97. Effekten av detta blir att små fel i 
mätningarna av LTB och andra variabler ger en stor negativ inverkan på tillförlitligheten i 
modellerna.  
 
Uppgiften att ta fram en försöksplan för framtida försök samt utföra riskanalys exkluderades 
från arbetet på grund av tidsbrist. 
 
 

9 Förslag till fortsatt arbete 
Som förslag till fortsatta arbeten rekommenderas: 
 
För att öka tillförlitligheten i framtagna resultat bör andra tidsperioder undersökas. Fortsatta 
studier av parametrar som har studerats i detta arbete med hjälp av multivariatteknik. 
 
För att säkerställa sambanden som har observerats under detta arbete bör försök i verksmiljö 
genomföras. Fokus bör läggas på de starkaste sambanden som framkommit nämligen 
inverkan av bentonitflödet, temperaturen i TPH-zonen på graten, oljeförbrukningen samt 
nivån i kylaren och varvtal som rullugnen körs med. 
 
Ytterligare analyser med multivariatteknik har indikerat att den kemiska sammansättningens 
har en viktig inverkan på RuL. Ytterligare studier av nämnda samband i laborationsskala 
rekommenderas därför. 
 
Rekommenderar att en försöksplan för framtida försök samt en riskanalys, som på grund av 
tidsbrist ej genomförts, bör utarbetas.  
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11 Bilagor 
 

Bilaga I. Borttagna skift och orsakerna till detta 
Start Slut Orsak 
År-mån-dag-skiftstart 
06101000 06101108 upstart 
06102408  drivmotor 
06103108 06110108 grateband 
06110616  övrigt 
06111616 06111700 övrigt 
06120408 06120416 drivmotor 
06121200 06121308 verkstop kringutr (stockning rökgasrening) 
06122816  verkstop kringutr (sligbrist) 
06123108  övrigt 
07010308 07010316 övrigt 
07011108 07011616 eldfast material, verkstop kringutr (sligbrist) 
07013108  läckage 
07020600 07020616 lagersmörjning, ändtrumma 
07021208 07021308 avgaspanna 
07022400  huvudbrännare 
07030316  övrigt 
07031308 07031316 lagersmörjning 
07031408 07031416 övrigt, störning pålastningsvägg 
07031600  övrigt 
07032208 07032300 övrigt 
07040316 07040408 rågodsbrist 
07041908 07042000 vibrationer, tvångsstyrning 
07042808 07050216 stödhjul 
07050716 07051108 grateband 
07051908  vibrationer 
07052216 07052400 vibrationer 
07060708  drivmotor 
07062408  vibrationer 
07062516 07063016 eldfast material 
07070108 07070116 elfel 
07070208  drivmotor 
07070708 07070800 smörjfel 
07071308 07071408 växellåda, övrigt 
07072408  smörjfel 
07081400  verkstop kringutr 
07081700 07081800 avgaspanna 
07081816 07082500 övrigt 
07082716 07090416 eldfast material 
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Bilaga II. Förklaring av taggar 
Namn Taggnamn Enhet Beskrivning 

Prod prima SK38FQ001 ton/t 
Mängd färdig produkt. En omvandligsfaktor gånger 
"Påmatning grate", från 0.79 till 0.83 

Påmatning grate SK38FI001 ton/t Mängd råkulor som matas på graten. 
Bäddhöjd SK41LX001 cm Höjden på bädden som matas på graten. 
Gratehastighet SK41SI002 cm/min Hastigheten som graten rör sig framåt med. 
Utomhustemp SK43TI020 °C Utomhustemperaturen. 
UDD Temp OB SK43TI046 °C Temperaturen ovan bädden i UDD zonen. 
UDD Temp UB SK43TI043 °C Temperaturen under bädden i UDD zonen. 
DDD Temp OB SK41TI005 °C Temperaturen ovan bädden i DDD zonen. 
TPH Temp OB SK41TI007 °C Temperaturen ovan bädden i TPH zonen. 
TPH UB (wb8) SK41TI020 °C Temperaturen under bädden i TPH zonen (windbox 8). 
TPH UB2 (wb9) SK41TI021 °C Temperaturen under bädden i TPH zonen (windbox 9). 
TPH UB3 (wb10) SK41TI038 °C Temperaturen under bädden i TPH zonen (windbox 10). 
PH Temp OB SK41TI009 °C Temperaturen ovan bädden i PH zonen. 
PH UB (wb11) SK41TI035 °C Temperaturen under bädden i PH zonen (windbox 11). 
PH UB2 (wb12) SK41TI036 °C Temperaturen under bädden i PH zonen (windbox 12). 
PH UB3 (wb13) SK41TI037 °C Temperaturen under bädden i PH zonen (windbox 13). 
Tegel Temp SK42TI025 °C Temperaturen på teglet i kilnen. 
Mtrl Temp SK42TI024 °C Temperaturen på materialet som kommer ut från kilnen. 
UDD tryck OB SK41PI041 mmVp Trycket ovanför bädden i UDD zonen. 
UDD tryck OB2 SK41PC041.MV mmVp Trycket ovanför bädden i UDD zonen. 
UDD tryck UB SK41PI051 mmVp Trycket under bädden i UDD zonen. 
DDD Difftryck SK41PI052 mmVp Diffrentialtrycket i DDD zonen. 
TPH tryck OB SK41PI043 mmVp Trycket ovanför bädden i TPH zonen. 
TPH tryck UB SK41PI053 mmVp Trycket under bädden i TPH zonen. 
PH tryck OB SK41PI044 mmVp Trycket ovanför bädden i PH zonen. 
PH tryck UB SK41PI055 mmVp Trycket under bädden i PH zonen. 
Varvtal Kiln SK42HC003.MV vpm Antal varv kilnen roterar per minut. 
Kylartemp (zon1) SK43TI009 °C Temperaturen ovan bädden i kylarzon ett. 
Kylarnivå SK43LC001.MV % Nivån av pellets i mellanlagret innan kylaren. 

Kylarhastighet SK43SI002 % 
Hastigheten som kylaren rör sig med som andel av 
maximala hastigheten. 

Kylartryck OB Zon 1 SK43PI023 mmVp Trycket ovanför bädden i kylarzon ett. 
Kylartryck OB Zon 4 SK43PI026 mmVp Trycket under bädden i kylarzon ett. 
Kylartryck UB Zon 1 SK43PI031 mmVp Trycket ovanför bädden i kylarzon fyra. 
Kylartryck UB Zon 4 SK43PI032 mmVp Trycket under bädden i kylarzon fyra. 
Olja SK42FC010.MV l/m Mängd olja som förbränns i kilnen. 
Kol SK60FI012 ton/t Mängd kol som förbränns i kilnen. 

UDD fläkt OB SK41PC041.OUTP % 
Andel av max som fläkten ovan bädden i UDD zonen 
körs. 

Ström UDD OB fläkt SK41EI067 A 
Strömförbrukningen för fläkten ovan bädden i UDD 
zonen. 

DDD fläkt UB SK41HC033.MV % 
Andel av max som fläkten under bädden i DDD zonen 
körs. 

Ström DDD fläkt SK41EI066 A 
Strömförbrukningen för fläkten under bädden i DDD 
zonen. 

TPH fläkt UB SK41HC031.MV % 
Andel av max som fläkten under bädden i TPH zonen 
körs. 

Ström TPH fläkt  SK41EI065 A 
Strömförbrukningen för fläkten under bädden i TPH 
zonen. 

PH fläkt UB SK40HC005.MV vpm Fläkthastigheten för fläkten under bädden i PH zonen. 
Flöde PH fläkt SK40FX023 kNm3/h Flödet för fläkten under bädden i PH zonen. 
Kylzon 1 fläkt SK42PC006.OUTP % Andel av max som fläkten i första zonen i kylaren körs. 
Brännarhuvstryck SK42PC006.MV mmVp Trycket i brännarzonen i kilnen. 
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Namn Taggnamn Enhet Beskrivning 

Ström kylzon 1 fläkt SK43EI040 A 
Strömförbrukningen för fläkten i första 
zonen i kylaren. 

Kylzon 4 fläkt SK43PC026.OUTP % 
Andel av max som fläkten i fjärde zonen i 
kylaren körs. 

Torkluft 3B/UDDtryck SK43PC026.MV mmVp Trycket i fjärde zonen i kylaren 

Ström kylzon 4 fläkt SK43EI041 A 
Strömförbrukningen för fläkten i fjärde 
zonen i kylaren. 

UDD fläkt UB SK41PC051.OUTP % 
Andel av max som fläkten under bädden i 
UDD zonen körs. 

Ström UDD UB fläkt SK43EI042 A 
Strömförbrukningen för fläkten under 
bädden i UDD. 

Bentonitflöde SK30FF018 kg/h Vikten för bentonit som tillsätts sligen. 
Sliglagernivå SK30LX001 % Andel av max i sliglagret. 
Slig från anr. SA20FI034 ton/h Mängd slig som kommer från anrikningen. 
Ingående rullkrets 1 SK31FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets ett. 
Ingående rullkrets 2 SK32FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets två. 
Ingående rullkrets 3 SK33FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets tre. 
Ingående rullkrets 4 SK34FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets fyra. 
Ingående rullkrets 5 SK35FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets fem. 
Ingående rullkrets 6 SK36FI002 ton/h Mängd slig som går i in rullkrets sex. 

Recirkulerat rullkrets 1 SK31FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
ett. 

Recirkulerat rullkrets 2 SK32FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
två. 

Recirkulerat rullkrets 3 SK33FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
tre. 

Recirkulerat rullkrets 4 SK34FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
fyra. 

Recirkulerat rullkrets 5 SK35FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
fem. 

Recirkulerat rullkrets 6 SK36FI004 ton/h 
Mängd råkulor som återförs från rullkrets 
sex. 

Utg analys Fe SK44AI001D.Fe % Halten i procent i utgående pellets av järn. 

Utg analys P SK44AI001D.P % 
Halten i procent i utgående pellets av 
fosfor. 

Utg analys SiO2 SK44AI001D.SiO2 % 
Halten i procent i utgående pellets av 
kiseldioxid. 

Utg analys MgO SK44AI001D.MgO % 
Halten i procent i utgående pellets av 
magnesiumoxid. 

Utg analys MgO+SiO2 SK44AI001D.MgO+SiO2 % 
Halten i procent i utgående pellets av 
magnesiumoxid och kiseldioxid. 

Utg analys CaO SK44AI001D.CaO % 
Halten i procent i utgående pellets av 
kalciumoxid. 

Utg analys FeO SK44AI001D.FeO % 
Halten i procent i utgående pellets av 
järn(II)oxid. 

Utg analys K2O SK44AI001D.K2O % 
Halten i procent i utgående pellets av 
kaliumdioxid. 

RuL dP SK44AI001D.ISO7992_DP mmVp Tryckfallet för pellets efter ISO 7992 test. 

LTB +6.3 SK44AI001D.ISO13930>6.3 % 
Andel större än 6,3mm efter ISO 13930 
test. 

LTB -0.5 SK44AI001D.ISO13930<0.5 % 
Andel mindre än 0,5mm efter ISO 13930 
test. 

Ingående siktanalys SA20AI002S.Sikt<45um % 
Andel i sligen från anrikningen som är 
mindre än 45µm. 
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Bilaga III. Konstruerade variabler. 
Namn Enhet Beskrivning 
Cirkulerande last Enhetslös Summan av recirkulerat från alla rullkretsar delat med 

summan av ingående från alla rullkretsar. 
UDD Difftryck mmVp Trycket under bädden i UDD minus trycket ovan 

bädden i UDD. 
TPH Difftryck mmVp Trycket under bädden i TPH minus trycket ovan 

bädden i TPH. 
PH Difftryck mmVp Trycket under bädden i PH minus trycket ovan bädden 

i PH. 
Zon 1 Difftryck mmVp Tycket under bädden i zon ett i kylaren minus trycket 

ovan bädden i zon ett i kylaren. 
Zon 4 Difftryck mmVp Tycket under bädden i zon fyra i kylaren minus trycket 

ovan bädden i zon fyra i kylaren. 
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Bilaga IV. Borttagna variabler och tidsavsnitt. 
Namn  Från Till 
UDD tryck OB 061010 061120  
UDD tryck OB2 061010 061120 
UDD tryck UB 061010 061120 
DDD difftryck 061010 061016 
TPH tryck OB 061010 061013 
TPH tryck UB 061010 061013 
Kol  061010 070329 
PH fläkt UB  061010 070107 
Flöde PH fläkt  061010 070123 
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Bilaga V. Översikt modeller från SIMCA-P 

 




