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Sammanfattning
LTU i samarbete med LKAB har identifierat att forskning och utveckling för den svagmagnetiska 
separationsprocessen är ett eftersatt område. Detta examensarbete är en förstudie för att undersöka 
på vilken nivå  forskning och kunskap befinner sig när det gäller den svagmagnetiska separatorn. 

En genomgång av vad som publicerats de senaste 15 åren i form av forskning och utveckling av de 
svagmagnetiska separatorerna gav en tydlig indikation på att läget inte är bra. Det har skett en del 
forskning som t.ex. försök att förändra den torra svagmagnetiska processen genom att använda ett 
utökat  antal  polvändningar  för  att  förbättra  separationen,  men  även  agglomerering-  och 
modelleringsförsök har testats om än i begränsad skala.

Gemensamt för samtliga försök är att de uppvisat god potential under testfasen i laboratoriemiljö, 
men sedan fallerar eller över huvudtaget inte kunnat testas i en driftsmiljö. Den främsta anledningen 
till att resultaten inte används i industriell skala är att metoden inte fungerar när parametrarna har 
förändrats  t.ex.  uppskalning av utrustning från laboratorieförsök,  förändringar  i  driftsparametrar 
eller avsaknaden av kontrollmöjligheter. Alla dessa pekar på ett grundläggande problem som finns, 
att man i dagens läge inte kan kontrollera processen eller förutspå hur utrustningen skall styras när 
förändringar sker. Detta är en följd av att den svagmagnetiska separatorn är ett offer för sin egen 
förträfflighet, och i jämförelse med andra tekniker är den i princip helt problemfri.

Kunskapen om utrustningen finns, men är låst till ett antal nyckelpersoner på olika företag som med 
stor sannolikhet var med och installerade de första moderna separatorerna på 70-talet. Risken är nu 
stor att denna kunskap går förlorad. Den primära inriktningen för den framtida forskningen måste 
vara att sammanställa all den information som redan idag finns hos olika företag i form av kunskap 
och erfarenheter,  och sedan överbrygga de gap som finns.  Den mest  vitala delen för att  kunna 
kontrollera en svagmagnetisk separator ligger i hur olika malmtyper uppträder vid separering.

Idén att använda sig av strömningsmekaniska beräkningsmetoder i examensarbetet beror på att 90 
volym-% av  slurryn  som matas  till  utrustningen  är  vatten,  och  det  fasta  materialet  är  relativt 
finkornigt och når storlekar på max 200 µm. Ett befintligt problem från LKAB användes till försök 
att lösa med dessa beräkningsmetoder. Initiala simuleringar uppvisar goda möjligheter. Detta dock 
med ett kritiskt antagande; slurryn behandlades som en homogen fluid och inte som en slurry. Detta 
gav goda resultat när fluiden transporterades i utrustningen och tidigare okända effekter noterades, 
dock är metoden extremt begränsad när en kraftigare anrikning sker t.ex. vid magnettrumman och 
koncentratläppen.  Detta  innebär  att  andra  beräkningsmetoder  som  DEM  och  SPH  istället  bör 
användas för dessa områden.

Strömingsmekaniska beräkningsmetoder kan användas som en initial  källa för att  hitta områden 
som sedan i mer detalj kan verifieras i DEM simuleringar. Möjligheter till tidsbesparing i form av 
minskad beräkningstid finns genom snävare fokusering i geometrin.
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1 Bakgrund
I och med att världen, med huvudsak Kina, nu behöver mer och mer råmaterial ökar behovet att 
behandla mer och mer järnmalm och trycket på råvaruföretag att leverera gör att arbetstempo och 
antal ton per timme har ökat. Det höjda tempot är en av anledningarna att tidigare okända problem 
har  märkts  i  processen  runt  svagmagnetiska  separatorer.  Problemen  är  en  följd  av  bristen  på 
kunskap att förutsäga hur utrustningen beter sig vid olika belastningar. För att motverka detta har 
LKAB  tillsammans  med  LTU  identifierat  att  just  forskning  avseende  svagmagnetiska 
separationsprocesser är ett något eftersatt område.

Målet för examensarbetet har varit att genomföra en förstudie för att undersöka på vilken nivå som 
forskning och kunskap om svagmagnetiska separatorer befinner sig, samt att även titta på andra 
tekniker för att hitta nya vägar att föra forskningen framåt. Just denna rapport har tittat närmare på 
metoder för strömningsmekaniska beräkningsmetoder som en eventuell väg framåt.

2 Litteraturstudie

2.1 Teori
Material som har ferromagnetiska egenskaper har varit väl kända i många decennier, och hur bra 
man  lyckats  förädla  malmen  förändrades  drastiskt  i  och  med  uppkomsten  av  den  magnetiska 
separatorn. 

Magnetfält som påverkar partiklar har främst två egenskaper som man måste ta hänsyn till när det 
gäller  magnetisk  separering,  nämligen  magnetfältets  styrka  och  dess  gradient.  Ett  magnetfälts 
fältstyrka berättar hur mycket magnetisk flux det finns per given areaenhet, en vanlig analogi är hur 
många fältlinjer det finns genom en viss yta. Denna egenskap som sådan hänvisar endast till fältets 
styrka, och inte vad som händer när en partikel som kan påverkas av fältet placeras i detta. Är fältet 
homogent kommer partikeln att stanna kvar i fältet på exakt den plats som den placerades, och det 
är här gradienten kommer in. Genom att ändra geometrin på magneten som avger ett fält så att t.ex. 
sydpolen är mindre än nordpolen koncentreras det magnetiska fluxet till den mindre sydpolen och 
magnetfältet  ökar  i  styrka(fler  fluxlinjer  per  areaenhet)  närmare  sydpolen.  Detta  kommer  att 
förändra  det  magnetiska  jämviktsläget  i  partikeln,  och  den  vill  röra  sig  mot  den  högre 
koncentrationen läge där den igen är i ett neutralt fält utan gradient. Kortaste vägen dit är att följa 
gradienten för magnetfluxet.[1; 2]
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Magnetit är ett mineral som när en partikel av det utsätts för ett magnetfält så påverkas den av detta 
fält och riktar in sig med sin nord- och sydpol så det överensstämmer med det magnetflux som den 
utsätts för. Om magnetfältet inte hade haft någon gradient skulle magnetitpartikeln endast orientera 
sig i den riktning som magnetfältet har. Genom att fältet har en gradient kommer partikeln efter att 
den orienterat  sig att  börja röra  sig mot den pol  som avger det  högre magnetflux.  Hur kraftigt 
partikeln reagerar på fältet beror på hur magnetiserad partikeln kan bli, vilket i sin tur beror av ett 
antal viktiga faktorer. 

Det första är partikelns egenskap i form av magnetisk susceptibilitet vilken beror på materialet i sig. 
Ju högre susceptibilitet materialet har desto fler magnetiska fluxlinjer koncentrerar den till sig själv, 
och därigenom påverkas partikelen av en starkare kraft att röra sig med gradienten. Storleken på en 
partikel blir en viktig parameter inom våt svagmagnetisk separering då materialet kan malas upp till 
tre gånger innan det når det sista separationssteget i anrikningsprocessen. Denna malning skapar en 
hel  del  fina  partiklar(<26 µm).  Hur  stark  kraften  blir  på  partikeln  beror  på  dess  storlek  (dess 
magnetiska volym), och ju mindre partiklarna är desto svagare blir den kraft som de kan röra sig 
med.

Malningen av malmen krävs dock så att magnetiten kan bli fri från det omgivande gråberget, och 
sedan  separeras  från  detta  med  hjälp  av  en  svagmagnetisk  separator.  Grundprincipen  som  en 
svagmagnetisk  separator  arbetar  med  är  att  man  låter  den  malda  malmen  nå  en  trumma  som 
roterade i samma riktning som malmflödet. På insidan av trumman sitter en permanentmagnet som 
täcker den halva av trumman som malmflödet träffar  först.  Genom denna väldigt enkla princip 
kommer den del av malmen som inte påverkas av magnetfältet att efter en bit släppa från trumman 
och kan separeras som avfall. Det magnetiska materialet som sitter kvar på trumman och släpper då 
materialet når magnetens ändpunkt, och eftersom partiklarna har en tangentiell hastighet kommer de 
att  kastas bakåt  och kan där  samlas upp som ett  koncentrat  separerat  från det  icke magnetiska 
materialet som kan ses i illustration 2.
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Illustration 1: Vänster: Magnetfält utan gradient, partikeln är 
stillastående. Höger: Magnetfält med gradient, partikeln är i rörelse



2.2 Historia
Den process som föddes ur den svagmagnetiska separationsteorin fick två inkarnationer, dels den 
torra utrustningen som förkortas LIMS(Low Intensity Magnetic Separator), och dels den våta som 
förkortas  WLIMS(Wet  Low  Intensity  Magnetic  Separator).  Ett  stort  antal  olika  maskiner  som 
nyttjade olika konstruktionsprinciper utvecklades, dock var det endast ett fåtal alternativ som kom 
att användas industriellt. Vilken maskin som blev dominerande var starkt knutet till geografi, med 
en variant som dominerade i Europa och en som dominerade i Nordamerika. 

Torr svagmagnetisk separering började användas runt förra sekelskiftet i industriell skala, men runt 
1950 var den helt utkonkurrerad av den våta varianten[3]. Det finns många anledningar till att detta 
skedde, men en av de främsta var att den våta varianten producerade mycket bättre resultat i form 
av bättre utbyte och kunde hantera en större mängd material per timme än sin torra motsvarighet. 
Den  största  fördelen  en  våt  svagmagnetisk  separering  har  gentemot  en  torr  är  möjligheten  att 
behandla partiklar med storlekar mindre än 1 mm. Torr separering är dock inte försvunnen som 
teknik utan har arbetat sig tillbaka genom nya applikationer att använda den till,  där vatten gav 
antingen direkt eller indirekt dåliga effekter på separationsprocessen. 

Ny utrustning baserad på WLIMS grundprincip började dyka upp på 70-talet och utvecklades så 
sakteliga från dåtidens standard på trummor med en diameter på 3 fot(916mm) till de som används 
idag som är 4 fot(1200 mm) i diameter. Den större trumman dök upp i början av 80-talet och blev 
en succé när det gäller magnetisk separering. Dagens separatorer använder normalt tre trummor 
kopplade i serie, vilket redan i 1900-talets början var en design man använde för att få ett bättre 
utbyte i processen. Då användes separatorer med två trummor där en var råenhet som attraherade så 
mycket  material  som  möjligt,  och  en  användes  som  repeterare  och  skapade  ett  väldigt  rent 
koncentrat inom en och samma grupp. Idag är grupperingen inte designad på detta sätt utan man 
använder grupper om 3 för specifika arbetsuppgifter som råenhet eller repeterare. För att nå olika 
effekter har utformningen på de kar som används för att leda slurryn runt och i närheten av trumman 
förändrats så den bestämmer vilken arbetsuppgiften är för separatorn.

Page 3

Illustration 2: Principskiss för torr svagmagnetisk separering. Svarta 
bollar är magnetiska, vita är omagnetiska.



Det finns det tre olika grunddesigner på de kar som matar slurry till och runt trumman. De olika 
designerna  klassificerar  utrustningen  som  en  av  tre  olika  typer.  Den  enklaste  är 
medströmsseparatorn (principskiss i illustration 4), vilken hade det första separatorkaret som kunde 
hantera större volymer slurry i industriell skala. Namnet medströmsseparator härstammar från att 
trumman roterar i samma riktning som man matar slurryn, vilket är det normala sättet att beskriva 
hur separatorn arbetar. En medströmsseparator är bra för att separera grova partiklar och göra en 
första urskiljning. Detta då avfallet är det som första som försvinner i separationsprocessen, kort 
efter att slurryn nått trumman, vilket gör att det som är värdefullt redan då måste ha fastnat på 
trumman.  Ju mindre partiklarna är  som finns i  slurryn,  desto troligare är  det  att  det  värdefulla 
materialet följer med avfallsströmmen med denna design. 

Nästa utveckling av kartyp kom av att man ville försöka minska förlusterna av fint material, genom 
att  designa  motströmsseparatorn.  Principen  för  denna  typ  är  att  mata  slurry  i  närheten  av 
koncentratspalten (principskiss i illustration 5). Denna designändring gjorde att grova partiklar som 
påverkades mycket av magnetfältet fastnade direkt, medan mindre partiklar har lång tid på sig att nå 
trumman  innan  de  når  avfallsspalten.  Den  sk.  ”pick-up”  tiden  maximerades  för  de  mindre 
partiklarna genom att trumman inte är belagd med ett lager material som dämpar fältet närmast 
avfallspalten, vilket gör att magnetfältet når sin högsta styrka här.
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Illustration 4: Medströmsseparator från Metso Minerals

Illustration 3: Principskiss för ett magnetställs huvudmagneter  
utan mellanliggande tvärmagneter



En av de främsta ändringarna var även att byta ut sättet avfallet avlägsnades från ett utlopp i botten 
av separatorn till en överflödes spalt vid den bortre delen av trumman. Detta eliminerade problemet 
med  gravitationen  som  verkar  på  partiklarna,  en  kraft  man  var  tvungen  att  ta  hänsyn  till  i 
medströmsseparatorn. Förändringen gjorde att man kunde hantera mindre partiklar i slurryn jämfört 
med medströmsseparatorn, men förde även med sig en stor nackdel. Det finns en övre gräns för hur 
stora partiklarna kan vara, då det inte längre existerar ett  utlopp i  botten är risken att  för stora 
partiklar  inte når avfallsspalten utan ackumuleras i botten av karet och i förlängningen sätter igen 
maskinen. Kravet på en maximal storlek gör att kontrollerad malning till en viss storlek måste ske 
innan slurryn kan matas till separatorn. 

Den  sista  typen  av  kar  som  används  är  det  vanligaste  i  dagens  anrikningskretsar, 
halvmotströmsseparatorn(principskiss i illustration 6). Med denna design, flyttade man inmatningen 
av  slurry  till  botten  av  karet  för  att  undvika  det  problem som introducerades  med  motströms 
designen med för stora partiklar. Genom denna förändring delades karet in i två teoretiska delar, en 
för att hantera koncentratet och en för att hantera avfallet. Förhoppningarna var att denna indelning 
skulle förbättra koncentrathalten samtidigt som  förlusterna skulle minimeras. En nackdel som dock 
dök upp var  att  på grund av det  jämförelsevis  avancerade matarsystemet  som behövdes  för en 
halvmotströms separator behövde partiklarna fortfarande vara relativt små, men detta uppvägdes av 
den ökning i uppfångat material som var ett av resultaten. 
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Illustration 5: Motströmsseparator från Metso Minerals



2.3 Nutid
Den  svagmagnetiska  separatorn  är  arbetshästen  inom  mineralteknisk  separering  när  det  gäller 
ferromagnetiska partiklar. Utrustningen är till stor del underhållsfri, då inga till få problem när det 
gäller dess funktionsduglighet kan härledas till själva separatorn. De problem som dock dyker upp 
under  dess  livstid  är  nästan  uteslutande  motorhaverier,  nötning  av  slitytor  eller  haverier  på 
utrustning som matar maskinen med material. Dessa typer av problem ofta lösta på kort tid och full 
funktionalitet är snabbt återställd utan större avbrott i produktionen. 

Separatorerna kan dock skapa en hel del huvudbry när separationen fungerar sämre och orsaken till 
denna försämring skall hittas. Tyvärr är felsökningen ofta svår att genomföra, då kunskapen om 
exakt vad som kan skapa problem under separationen är i det närmaste obefintlig. Även om ett 
resultat som avhjälper det aktuella problemet hittas så finns det inget som garanterar att en ändring 
av  driftsparametrarna  inte  motverkar  en  tidigare  genomförd  ändring  och  återintroducerar  ett 
problem.  De  flesta  problem  kan  dock  lösas  i  form  av  större  maskiner  eller  ytterligare 
separationssteg,  men  denna  lösning  gör  inte  att  man  hittar  orsaken  till  varför  problemet  eller 
störningarna dök upp från första början.

Då maskinen endast används av en handfull  företag runt om i världen avtog viljan att satsa på 
svagmagnetisk  forskning  just  på  grund  av  dess  framgång,  det  fanns  mycket  annat  som  inte 
fungerade lika väl som det behövdes fokuseras på. Exempel på detta är utvecklingen av FAG(Full 
Autogenus  Grinding)/SAG(Semi  Autogenus  Grinding)  kvarnar,  nya  transportsätt  för  malm och 
automation  av  befintliga  tekniker.  I  jämförelse  med  denna  samling  av  tekniker  kan  den 
svagmagnetiska separatorn nästan betraktas som en fullt färdig och automatiserad maskin i början 
av 80-talet. 

Separatorn som maskin kan hantera nästan vilka typer av strömmar och mängder som helst, det 
enda som sker är  att  separationen mellan gråberg och malm blir  sämre med större förluster  till 
avfallet, dock kan den som all utrustning som hanterar vätskor svämma över. Det finns en optimal 
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Illustration 6: Halvmotströmsseparator från Metso Minerals



utspädning och optimala driftsparametrar för alla malmtyper som kan behandlas i svagmagnetiska 
separatorer. Detta optimum jobbar man oftast på redan idag, eller väldigt nära optimum, dock så är 
det  framtaget  genom  att  konstant  göra  små  förändringar  i  processen  som  i  slutändan  ger  de 
parametrar man använder för drift.
 
De  tre  olika  designer  av  kar  som  finns  har  överlevt  då  de  kan  användas  för  olika  arbeten  i 
processen. Som exempel är medströmsseparatorn utmärkt för att göra en första urskiljning (råenhet) 
för att snabbt skapa två strömmar där en är rik på önskat material, medan halvmotströms separatorn 
är  bra  på  att  producera  ett  väldigt  rent  koncentrat  (repeterare)  med  fint  malda  partiklar.  Ett 
anrikningsverk  kan genom att  använda dessa tre  olika  typer  nå ett  väldigt  bra  utbyte  och små 
förluster med en enkel och billig maskin.

2.4 State of the art
Mycket av det som publicerats om magnetiska separatorer har handlat om den starkare typen av 
separatorer som arbetar med magnetstyrkor på 2 tesla(T) och högre. Som jämförelse har en vanlig 
kylskåpsmagnet en styrka på 0.0001 T och jordens magnetfält är 0.00005 T eller 0.5 gauss(1 T = 
1000 gauss). En standard svagmagnetisk separator har magneter med fältstyrkan 0.1-0.2 tesla, men 
till  skillnad från en permanentmagnet eller en kylskåpsmagnet så har den en högre gradient. Ju 
högre gradienten är desto längre ”når” magnetfältet från kanten på magneten. En  kylskåpsmagnet 
tappar det mesta av sin kraft redan 2-3mm. från magnetytan men magnetfältet i en LIMS  behåller 
hälften av sin fältstyrka 5-6 cm från magnetytan, vilket är ungefär 500-1000 gauss. 

Det som skrivits sedan början av 1900-talet[4; 5] fram tills idag om svagmagnetiska separatorer är i 
stora drag endast itereringar av samma material, men med vissa nya teorier applicerade. Dock är det 
oftast endast teorier och väldigt sällan verifierade och publicerade peer-rewiev artiklar, vilket är ett 
av  de  största  problemet  med  göra  denna  sammanställning  av  var  vi  befinner  oss  idag  med 
forskningen. Några av de artiklar som dock har visat en viss utveckling av den svagmagnetiska 
separatorn är redovisade i detta kapitel. 

Tony Brewis[6] sammanställde i en artikel magnetseparatorns historia som inte behandlar endast 
den  svagmagnetiska  separatorn  utan  alla  typer  av  magnetiska  separatorer  och  vilka  tekniska 
principer som de arbetar med. När artikeln publicerades 1996 var teknikerna som beskrevs sedan 
lång  tid  tillbaka  standard  för  svagmagnetisk  separering,  och  efter  dess  publicering  har  varken 
konstruktion eller tillvägagångsätt ändrats avsevärt vilket kan identifieras i en sammanställning av 
M.A.  Bikbov[3] där  man  behandlar  framtida  utvecklingsvägar  för  svagmagnetiska  separatorer. 
Fokus för den senare artikeln var dock primärt att hitta nya flödescheman för att öka effektiviteten 
hos den svagmagnetiska separatorn, inte att undersöka möjliga förändringar av utrustningen eller 
nya principer. Ett modernt anrikningsverk som involverar svagmagnetisk separering arbetar enligt 
ett   flödesschema  liknande  illustration  7.  Flera  av  de  nya  förslagen  till  flödesscheman  och 
anrikningsförfarande som togs fram av författarna i artikeln visar på teoretiska förbättringar runt 5-
10%  i  anrikningsförfarandet  för  det  aktuella  verket,  men  det  skulle  innebära  väldigt  stora 
förändringar av den befintliga utrustningen, en ökad komplexitet i systemet samt en relativt stor 
investering i nya maskiner.
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2.4.1 Ny magnetisk rotationsteknik för separeraring
Försök har gjorts med att förändra funktionaliteten för själva separatorn, där en artikel visade en ny 
typ av roterande trumma för magnetisk separation[7]. Principen är den samma som för en normal 
torr svagmagnetisk separator där partiklar attraheras till trumman och gråberg faller bort, med den 
skillnaden att matningen av separatorn sker under trumman varvid det magnetiska materialet lyfts 
upp mot trumman. 

Det nyskapande i denna  konstruktion är att istället för en roterande trumma utanpå ett stationärt 
magnetställ, är en yttre trumman som är stationär och  en inre trumma bestående av magneter som 
roterar. Den inre magnettrumman består av ett stort antal magneter i storleken 3-4 cm placerade 
med alternerade poler precis som ett normalt magnetställ som skapar ett fält. Genom rotation av 
denna trumma kommer magnetfältet i en fix punkt att konstant alternera mellan positiv och negativ 
fältriktning, och de många små magneterna gör att man istället för som ett magnetställ har 10-11 
polvändningar för en partikel når upp mot 150 polvändningar vid ett varv på trumman. Här mäter 
man  istället  för  en  hastighet  på  trumman  i  meter  per  sekund  som  är  normalt  för  vanliga 
svagmagnetiska separatorer, antalet polvändningar per sekund. 

Genom rotationen av magnettrumman medurs, påverkar detta en ferromagnetisk partikel genom att 
skapa  en  spegelvänd  rotation  för  den.  Partikeln  börjar  rotera  moturs  för  att  ställa  in  sig  i 
magnetfältet,  men  då  polerna  konstant  alterneras  gör  detta  att  partikelns  rotationen  för  att 
stabiliseras sig i magnetfältet ej avslutas. Då de ferromagnetiska partiklarna är konstant attraherade 
till den inre magnettrumman placerades en stationär trumma utanför den roterande magnettrumman, 
vilket  gör  att  de  precis  som  för  en  normal  svagmagnetisk  separator  ligger  kvar  på  ytan  när 
gravitationen vill få dem att falla. Då partikeln som påveras av den inre roterande magnettrumman 
och det konstanta alternerande av polerna vill börja rotera runt sin egen axel, hindras den av den 
yttre stationära trumman. Partikeln kommer då att vid varje polvändning istället för att rotera på 
plats, förflytta sig moturs längs ytan och i förlängningen om den yttre trumman skulle vara helt rund 
förflytta sig runt denna utan att falla av. För att avlägsna partiklarna från den yttre trumman, är 
denna inte konstruerad som en trumma utan som en plåt som från där partiklarna fångas upp tills de 
har nått sin högsta punkt ligger nära magnettrumman. Efter det högsta läget går plåten bort från 
magnettrumman, varvid magnetfältet som håller fast partiklarna minskar och de inte längre hålls 
fast mot plåten kan samlas upp till  ett koncentrat. I illustrationer 8 och 9 kan principskisser för 
magnettrumma och distanstrumma ses. 
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Illustration 7: Principskiss av flödet i en anrikningskrets



Försök har  gjorts  i  laborationsmiljö vilka har resulterat  i  bra separationer  och små förluster  av 
magnetiskt material, dock har metoden inte provats i full skala och preliminära tester av tillverkare 
har visat sig att tekniken fungerat dåligt när man ökar mängden material till industriell skala.

2.4.2 Modelleringsförsök av en svagmagnetisk separator
S. Ersayin[8] gjorde ett försök som fokuserade på att hitta ett samband mellan hur den frimalda 
storleken på partiklar påverkade hur väl separationen och utbyte fungerade. Ett stort antal försök 
med tillhörande mätningar av partikelstorleken och järnhalten i ett antal givna storleksintervaller 
genomfördes. Provtagningen bekräftade en tidigare misstanke om att ju mindre partikeln är desto 
sämre är utbytet. En regressionsanalys gjordes på den insamlade informationen och ett förslag på 
modell togs fram för att förutsäga resultatet för en separator med givna driftsparametrar. 

Just  låsta  driftsparametrar  som  antal  kubikmeter  per  decimeter  trumma,  rotationshastighet  på 
trumman och utspädningshalter var förutsättningar som fastställdes innan försöket påbörjades. Den 
resulterande modellen var bra nog för att kunna användas på den utrustning som informationen hade 
samlats in på när mängden material ökades per decimeter trumma och förutsäga till en väldigt god 
exakthet vad som skulle ske, men när försök gjordes att applicera samma modell på ett annat verk 
med annat råmaterial kunde modellen inte förutsäga resultatet. 

Arbetssättet kan klassificeras som en suboptimering för det verk där modellen framtagits, vilket 

Page 9

Illustration 9: Principskiss av en roterande magnetiskt  
fält separator

Illustration 8: Princip för roterande magnetfält



optimerar ett flöde på en specifik maskin och med en uppsättning driftsparametrar och råmaterial. 
Modellen  påvisade  dock  ett  matematiskt  tillvägagångssätt  som  kan  användas  för  att  driva 
beräkningsmöjligheterna framåt,  för att  i  framtiden kunna approximera hur ett  material  troligen 
uppträder i en svagmagnetisk separator. Det största problemet som författarna till artikeln noterade 
var  behovet  att  kunna  definiera  materialet  med  matematiska  parametrar,  vilka  den  framtagna 
modellen inte gör. Modellen som togs fram används idag i simulationsmjukvaran USIM PAC som 
en grundläggande komponent för separationer, men bygger precis som modellen för separatorer i 
MODSIM på att man i förväg vet hur separationen fungerar i utbyte och vattenhalter.

2.4.3 Höjt utbyte för fina till ultrafina partiklar
Som bekräftat i tidigare undersökning minskar utbytet ju finare partiklarna är. Detta är ett av de 
problemen som finns i gruvor där man på grund av det omgivande gråberget måste mala väldigt fin 
innan  man  når  frimalda  magnetitpartiklar  som  kan  anrikas.  Arol[9] har  publicerat  en  artikel 
fokuserad på en metod som skall minska förluster i separatorn i form av material som har svårt att 
attraheras av magnetfältet och lätt följer med avfallet på grund av dess storlek. 

Mindre partiklar påverkas svagare av magnetfältet och påverkas mer av krafterna som utgörs av 
vattnet,  vilket  gör att  de inte  kan avskiljas från avfallet.  Ultrafina partiklar  (mindre än 10 µm) 
uppstår när man måste mala malmen väldigt mycket för att nå fria korn, vilket gör malningen till en 
energiintensiv och kostsam process. Värdet av malningen går förlorad när dessa ultrafina partiklar 
inte kan koncentreras i separatorn. 

Då attraktionskraften för en partikel är starkt bundet till dess storlek, är detta det största bekymret 
för ultrafina partiklar. Försök gjordes genom att tillsätta vad författarna kallar en samlare för att 
genom denna  skapa  större  agglomerat  av  magnetiskt  material  som när  de  växer  får  en  större 
gemensam massa och därmed påverkas kraftigare av magnetfältet. Försöken har varit lovande och 
genomfördes med en relativt enkel samlare (majsstärkelse), vilken visade förbättringar på 4-5 % för 
partiklar som är mindre än 23 µm men större än 16 µm, samt 15-20 % förbättring för partiklar som 
är mindre än 16 µm. 

Dessa effekter uppstod redan vid låga tillsatser av samlare, och vidare försök gjordes med högre 
halter för att förbättra utbytet. Dock så visade det sig väldigt snabbt att att ökningen av samlare 
gjorde att utbytet minskade i jämförelse med den lägsta tillsatsen, men det var fortfarande ett bättre 
utbyte  än  när  ingen  samlare  användes  över  huvudtaget.  Enligt  rapporten  börjar  troligen 
agglomeraten att separera och utbytet minska när mängden fria ytor på partiklarna som samlaren 
attraherades av blev fyllda, men en troligare orsak är att den höga halten förändrade laddningen för 
partiklarna och de började repellerande varandra och därmed bröt upp agglomeraten.

2.4.4 Praktiska erfarenheter
Då mycket av den kunskap som finns om svagmagnetiska separatorer ej är dokumenterad och de 
undersökningar  som  har  gjorts  för  att  använda  svagmagnetisk  separering  i  processen  är 
konfidentiella, har LKAB låtit mig ta del av deras arkiv med material på undersökningar som gjorts 
för att definiera fungerande driftsparametrar för deras process. Mycket av den data som samlades in 
resulterade i  optimeringar  av processen  och är  än idag  styrande  för  vilka  driftsparametrar  som 
gäller. 

Antalet undersökningar liknande den gjord av Ersayin var stora i detta material, vilket troligtvis är 
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normalt och många av undersökningarna gjordes i slutet på 70-talet och början av 80-talet. Den 
mesta informationen om svagmagnetiska separatorer finns dock inte nedskriven på papper utan som 
kunskap hos de utvecklingsingenjörer och driftspersonal som dagligen arbetar med utrustningen. I 
många lägen är personerna med denna kunskap anställda som var med och installerade de första 
svagmagnetiska separatorerna på 70-talet, vilket gör att risken för att kunskapen skulle kunna gå 
förlorad är stor. 

3 Strömningsmekaniska simuleringar.

3.1 Teori
I  ett  steg  att  försöka  hitta  tekniker  för  att  nå  en  mer  detaljerad  kunskap  om svagmagnetiska 
separatorer och överbrygga avsaknaden av information om hur en svagmagnetisk separator ser ut 
under drift, undersöktes om strömningsmekaniska beräkningsmetoder skulle kunna vara behjälplig 
för detta mål.  Strömningsmekaniska beräkningsmetoder/CFD(Computational Fluid Dynamics) är 
numeriska approximationer beräknad över ett stort antal punkter. En yta eller volym delas in i ett 
antal  geometriskt  mindre  delar  som genom sin  summa  utgör  de  den  totala  geometri  man  vill 
undersöka. Denna uppdelning kallas för att skapa ett mesh för geometrin. Mellan ändpunkterna i 
dessa mindre element antar man att vissa delar av den undersökta geometrin är linjära som t.ex. 
densitet varvid approximationer kan göras. En finare indelning av dessa geometriska delarna gör att 
approximationen  vid  beräkning  kommer  närmare  verkligheten,  vilket  dock  innebär  att   antalet 
beräkningar ökar ju finare denna indelning är.
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Illustration 10: Exempel på ett enkelt mesh

Illustration 11: Exempel på ett avancerat mesh



Det  finns  ett  stort  antal  olika  typer  av  matematiska  tillvägagångsätt  för  strömningsmekaniska 
beräkningar,  samtliga  bygger  dock  på  principen  att  genomföra  ett  stort  antal  numeriska 
approximationer  och  jämförelser  mellan  dem för  att  nå  en  lösning  som är  representativ.  Den 
matematiska  grundprincipen  är  Taylorutveckling  av  en  integral[10-12],  som  ger  en  numerisk 
approximation som resultat och en rest. När en beräkning har gjorts för alla punkter i ett mesh så 
jämförs värdena som den resulterade i med en tidigare gjord beräkning. Beroende på differensen 
mellan  de  olika  resultaten  så  förändras  parametrarna  i  Taylorutvecklingen  för  att  minska 
differensen. Matematisk betyder detta att man vill minska resten och programmet fortsätter med 
beräkningarna tills det når något av de fastställda kriterier för att avslutas. Ett sådant kriterium kan 
vara  antalet  tillåtna  iterationer  så  systemet  inte  fortsätter  beräkna  i  oändlighet,  men  även  att 
differensen mellan beräkningarna är mindre än ett förutbestämt värde. Innan simuleringen påbörjas 
definierar man det maximala antalet iterationer och hur litet differensen skall vara för att anse att 
simuleringen är lyckad. Normalt brukar differensen ligga på ett värde av 0.0001 enheter, men kan 
ändras om simuleringen behöver vara mer eller mindre exakt. 

Strömingsmekaniska beräkningar är begränsade till en given geometri och ett antal egenskaper för 
det medium som flödar genom denna, som densitet, temperatur och viskositet. Den svagmagnetiska 
separatorn  arbetar  dock  med  fler  fysikaliska  egenskaper  än  rent  strömingsmekaniska  däribland 
magnetiska och mekaniska. För att kunna hantera de olika fysikaliska egenskaperna som behövs 
användes COMSOL Multiphysics för simuleringarna. Detta program kan hantera ett stort antal olika 
fysikaliska egenskaper däribland magnetism, strömning och elektricitet i en och samma modell. 

Beräkningarna som görs i CFD är fluider i form av vätska eller gas, och kan inte ta hänsyn till om 
fluiden innehåller partiklar. Det flesta programvaror som används för mer avancerade beräkningar 
har möjlighet att göra partikelspårning där partikeln har definierade egenskaper, men detta sker efter 
det att beräkningarna är genomförda och kan därmed inte påverkar resultatet. För att även kunna ta 
hänsyn till  partiklarna  måste  man använda en annan form av approximering  som t.ex.  diskreta 
element  metoden/DEM(Descreet  Element  Method),  där  man definierar  partiklar  och egenskaper 
som dessa har t.ex. densitet och volym. När partiklarna är definierade låter man dessa vara de noder 
som beräkningarna utförs i. Små tidsteg tas sedan framåt och nya beräkningar görs, varvid man 
även kan ta hänsyn till när minst två partiklar är i kontakt med varandra. Nackdelen med denna 
metod är att beräkningstiden går från 1-4 timmar med CFD till 1-4 veckor med DEM beroende på 
systemets komplexitet,  vilket  ger CFD beräkningar en betydande fördel om man vill  testa eller 
ändra på systemet ofta för att se vad det ger för resultat. 

Mellan dessa två finns även en ny tredje metod som heter SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics) 
med vilken man i grunden beräknar fluiders egenskaper, men denna metod kan även använda sig av 
en definierad ”antifluid” i beräkningarna och ta hänsyn till dem i en liknande form som för DEM-
simuleringar.  Ett normalfall  för SPH är t.ex.  vatten definierad som fluid och luft  som antifluid, 
vilket i verkligheten är ett system med vatten där luftbubblor passerar igenom. Som alla typer av 
simuleringar är relevanta indata viktiga, och som det har noterats tidigare i detta arbete är bristen på 
information betydande när det gäller svagmagnetiska separatorer. I fallet för CFD-simuleringar är 
enkla saker så som inflödeshastighet och data om hur fluiden beter sig med avseende på densitet 
samt viskositet av stor betydelse, och om dessa är felaktigt definierade kan resultatet bli felvisande.

3.2 Förutsättningar för simulering
Strömingsmekaniska beräkningsmetoder används primärt för att undersöka hur en homogen fluid 
t.ex. vatten eller luft beter sig när den flödar i eller runt en definierad geometri. Dessa typer av 
beräkningar är vanliga t.ex. i design av skrov för fartyg eller andra objekt där luft/vattenmotstånd 
har stor betydelse. Då mediet i en svagmagnetisk separator består av ungefär 90 % vatten och 10 % 

Page 12



fasta partiklar med avseende på volym, är det viktigt att hitta gränserna där strömningsmekaniska 
metoder kan användas. 

För att initialt kunna utvärdera beräkningsmetoden gjordes tre antaganden:

1. Slurryn  som inte  är  en  homogen  fluid  behandlas  som  om den  vore  det.  Genom detta 
antagande används ett medium som delar många egenskaper med rent vatten, och förenklar 
specificerandet av fluiden.

2. Gränsskiktet mellan fluid och geometrin sker i ett  ”non-slip” utförande,  det  vill säga att 
närmast den geometriska gränsytan är strömingen laminär och har hastigheten noll(0) precis 
vid ytan och den interagerar ej med gränsytan.

3. Fluiden strömmar turbulent i maskinen.

En av de största nackdelarna med antagandet att slurryn är en homogen fluid är att det eliminerar 
partikelinteraktioner  i  slurryn,  vilka  troligtvis  är  av  stor  betydelse  för  hur  fluiden  beter  sig. 
Dessutom bortser antagandet utöver interaktionerna mellan partiklar i den fritt  flödande slurryn, 
även från interaktionen mellan partiklarna och trumman när materialet fångas i magnetfältet och 
transporteras mot koncentratspalten.  När denna förändring sker kommer fluidens egenskaper att 
förändras genom att densiteten ökar mot koncentratsspalten och minskar mot avfallsspalten, vilket 
man  ej  kan  ta  hänsyn  till  i  simuleringarna.  Utöver  fluidens  ändrade  egenskaper  så  blockeras 
utloppet på koncentratsidan av den bädd med partiklar som bildats på trummans yta. Så antagandet 
att fluiden är homogen är en stor osäkerhetsfaktor, men det är en acceptabel sådan för att undersöka 
om strömingsmekaniska metoder kan vara behjälpliga.

Simuleringar  är  till  sin  natur  endast  relativt  bra  approximationer  vilket  gör  att  resultat  från 
beräkningarna måste relateras till verkligheten för att bekräfta dess giltighet. Under projektet har en 
motströmsseparator simulerats ur ett rent flödesmekaniskt perspektiv, utan att ta hänsyn till externa 
krafter som t.ex. magneter i ett initialt skede. Simuleringarna var primärt riktade mot att se vilken 
typ av begränsningar som finns samt hur tekniken skulle kunna tillföra kunskap inom området. För 
att utvärdera möjligheterna med CFD har ett verkligt problem använts som underlag och genom 
simuleringar  försökt  visa  orsaken till  detta  problem och ta  fram förslag på åtgärder.  Ett  sådant 
problem är att separatorerna hos LKAB i Kiruna har börjat påvisa en större mängd stora frimalda 
silikatkorn som följer med koncentratströmmen, vilket är ett problem som hittills ej kunnat lösas 
med den kunskap som finns idag. 

3.3 Villkor i simuleringarna
Genom att  använda detta problem som en grundplåt  och försöka hitta lösningar till  det  gjordes 
ytterligare ett antal förenklingar. Den rent simuleringstekniska förenklingen var att endast simulera i 
två dimensioner, vilket minskar komplexiteten för beräkningarna och gör simulationen enklare. I 
geometrin  eliminerades  även en detalj  som tillsätter  vatten nere i  matarlådan,  ejektorröret,  som 
späder blandningen till önskad halt i sekvensiella separatorer. Endast geometrin för vattentillsats 
eliminerades, inte vattentillsatsen som sådan genom att den inkommande fluiden har rätt utspädning 
från början. Simuleringarna sker även endast över en trumma och inte över ett set på tre trummor 
som är en normal enhet för svagmagnetisk separering. Dessa förenklingarna gjordes primärt för att 
minimera systemets komplexitet vid simulering.
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En viktig variabel som även behövdes var med vilken hastighet man matade fluiden in i geometrin. 
Denna kunde approximeras med hjälp av att en del av matarkanalen har en känd area vilken slurryn 
flödar genom med ett givet antal kubikmeter per timme. Genom att tillämpa kontinuitetsprincipen 
kunde hastigheten beräknas. En separator med trumdiameter på 4 fot och längd på 3,6 meter arbetar 
med ett  flöde  på  runt  480 kubikmeter  per  timme,  vilket  blir  80  kubikmeter  per  timme för  en 
separator som endast är 0,6 meter lång. Omräkning till en 0,6 meters trumma gjordes då exakta mått 
på matarkanalen fanns tillgängliga för en separator på 0,6 meter.

Kontinuitetsprincipen
A1⋅v1=A2⋅v2 (3.3-1)

Slurrymatning
A1⋅v1=V 1=80 m3 (3.3-2)

Beräkning av inloppshastigheten

A2⋅v2=V 1
V 1

A2
=v2

80 m3 /h
0.14 m⋅0.55 m=v2 v2=1038,96m /h (3.3-3)

Omvandling till SI enhet

v2=1038,96 m /hv2=
1038,96 m/h

3600 s/h
=0,2886m / s (3.3-4)

3.4 Beräkningsresultat
En första simulering gjordes på geometrin när endast själva trumman och karet fanns definierat, och 
mediet som användes var luft vid 25 grader. Denna simulering gjordes för att initialt kunna se vilka 
effekter som dök upp i simuleringen och områden som var av intresse. Genom användandet av luft 
som medium ger resultaten en bättre bild på var t.ex. tryckökningar eller hastighetsförändringar 
sker, p.g.a. den lägre densitet och viskositet som luft har. Den resulterande simuleringen gav upphov 
till  tre  viktiga  områden  som  senare  studerades  i  närmare  detalj.  Det  första  är  inloppet  från 
matarkanalen till uppsamlingskaret som genom sin vinkelräta geometri gav följdeffekter i fluiden. 
Den andra punkten som noterades var att fluiden var riktad vertikalt efter inloppet och vek av i en 
kraftig böj när den slog i trumman, vilket indikerade att mediet inte flödade obehindrat. En sista 
detalj  noterades  vid  den  del  som  flödade  mot  koncentratspalten  närmast  botten  av  karet,  där 
riktningen på fluiden ej kunde identifieras med säkerhet.
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Illustration 12: Geometriförändringar. Röda delar är borttagna för att skapa ett  
förenklat och slutet system.



För att nå en simulering som motsvarar en våt svagmagnetisk separator behöver den geometri som 
används förändras på två viktiga punkter. En matarbox lades till den befintliga matarkanalen från 
den första simuleringen för att  motsvara den normala matarboxen och fördelningssystemet  som 
finns i driftsmiljöer. Då simuleringen kommer att genomföras i endast två dimensioner valdes en 
geometri som i sin dimension motsvarade det inlopp som finns till en normal matarkanal, och en 
höjd som motsvarar normal matarhöjd då materialet flödar fritt och inte pumpas. Då avfallet från 
svagmagnetiska  separatorer  flödar  ut  genom  en  springa  i  botten  av  matarkaret,  förändrades 
geometrin även här genom att lägga till en kanal som mosvarade detta. Förutom rent geometriska 
förändringar behövs en förändring av randvillkoret för den böjda delen i modellen vilken motsvarar 
den roterade trumman. Hastigheten på denna är satt till den normalhastighet som LKAB använder 
för sina separatorer på 1,25 m/s.

Dessa tre förändringar av geometrin för simuleringar motsvarar en tillräckligt säker approximation 
för att utvärdera hur väl CFD kan användas som teknik. Då simuleringen för denna geometri skall 
kunna visualisera effekter i de tre områdena av intresse som identifierades i den första simuleringen, 
skapades ett mesh som är väldigt detaljerad i dessa områden.
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Illustration 13: Första simulering med luft som medium vid 25 grader. 1: Stagnerande 
flöde, 2: Hindrat ej optimalt flöde, 3: Flöde utan väl en definierad riktning

Illustration 14: Utökad geometri för att motsvara driftsatta separatorer. 1: Matarbox, 2:  
Utloppskanal. 3: Rörlig gränsyta på 1.25 m/s



Information om mesh samt vilken turbulensmodell som användes i simuleringarna återfinns i tabell 
1, och fullständiga simulationsrapporter finns bifogade sist i denna rapport.

Med detta mesh togs två simuleringar fram. Den första simulerades med rent vatten vid 40 grader 
vilket är vad temperaturen i systemet är normalt. Resultatet blev en vy där de tre tidigare intressanta 
områdena kunde studeras närmare.

Direkt  från översiktsbilden  kan  man se att  område  1 från illustration 13 vid  matarkanalens  90 
graders sväng har ett flöde som fortfarande är stabilt, och som motsvarar en normal böj av denna 
typ. Område 2 och 3 som var av intresse uppvisar ett flöde som behöver undersökas närmare.

Illustration 17 visar en uppskalad bild för område två. Här kan man se att flödesrikningen i slurryn 
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Illustration 15: Mesh för den definierade geometrin.

Table 1: Specifikation för simuleringens mesh

1380
2508

Degrees of freedom 22448
k-epsilon

Antal noder
Antal element (triangulära)

Turbulensmodell

Illustration 16: Översiktsbild för simulering med vatten som medium



inte ändras förrän vattnet når trumman och en miljö liknande den som uppstår när flöde runt en 
cylinder simuleras. Det går även att utläsa en viss effekt från att trumman roterar och ger en ökad 
hastighet på fluiden mot koncentratspalten. Område 3 i illustration 18 visar att flödet i det som är 
känt  som avvattningsspalten  har  en  roterande  kudde  som drivs  av  vattnet  som strömmar  mot 
koncentratspalten och en väldigt liten del av materialet i denna kudde byts ut över tid.

För att nå en simulering som närmade sig verkliga förhållanden gjordes en förändring av de två 
viktigaste parametrarna för en slurry. Vatten användes som utgångspunkt för att definiera slurryn då 
den består volymmässigt till  90% av vatten där även densitet  och viskositet  förändrades till  att 
motsvara värden som tagits fram av LKAB för deras slurry. Viskositeten är uppmätt som en skenbar 
viskositet då normal mätning av detta värde ej är möjligt, och värdet för denna hämtades från en 
doktorsavhandling av Kent Tano[13] och approximerades till ett värde som var i närheten av rent 
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Illustration 17: Område 2 i större skala

Illustration 18: Område 3 i större skala



vatten. 

● Slurrydensitet = 1.41 kg/m3
● Viskositet = 0.65 mPa s

Simuleringen resulterade i följande illustration.

Strömingen  uppvisar  ungefär  samma  mönster  som  simuleringen  med  rent  vatten,  förutom  de 
förväntade effekterna av den höjda densiteten och viskositeten. Med högre densitet och en något 
högre viskositet  är  fluiden mer trögflytande och kan inte  lika lätt  ändra flödesriktning när  den 
blockeras  av  ett  hinder.  Detta  fenomen  syns  tydligt  när  man  tittar  närmare  på  område  två  i 
illustration 20. Strömningen går lite närmare trumman innan den byter riktning mot utloppen.
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Illustration 20: Detaljbild på område 2 i simuleringen med slurry,

Illustration 19: Simulering med data motsvarande en slurry



4 Slutsatser

4.1 Litteraturstudie
Som kan  märkas  av  försöket  att  utreda  var  vi  i  dagsläget  befinner  oss  med  forskningen  runt 
svagmagnetiska separatorer, så görs det väldigt lite att föra den framåt. Designen på nytillverkade 
maskiner är i stort sett den samma sedan 4 fots trumman introducerades. Det som har ändrats är 
tillverkningsprocedurer  i  form av  hur  man fäster  slitytor  av  gummi  på  stål,  och  någon mindre 
ändring  på  karet  för  att  förenkla  tillverkningsproceduren.  Detta  stillestånd  beror  främst  på  att 
utrustningen är  extremt kapabel  att  hantera  magnetisk separation,  och andra områden som inte 
fungerat  lika  bra  har  behövt  det  mesta  av  tillgängliga  utvecklingsresurser.  Kraftigt  stigande 
stålpriser och en ökad efterfrågan på järnmalm i alla dess former, gör att pressen för att utvinna 
varendaste gram är hög samt att produktionstempot höjs. Detta har gjort att man nu börjar nå de 
begränsningar  som svagmagnetiska  separatorer  har,  och  det  ger  problem som man  ej  tidigare 
noterat. Ett av dessa är den ökade halten av frimalda silikater i relativt stora korn som följer med 
koncentratet  när  de  enligt  alla  tillgängliga  fysikaliska  egenskaper  inte  skall  göra  det.  Detta  är 
troligen bara början på problemen när man pressar utrustningen hårdare och skapar situationer som 
man tidigare inte undersökt prestanda på.

Det  är  i  dagsläget  svårt  att  jobba  direkt  tillämpat  på  utrustningen  och  komma  fram  till  nya 
driftsparametrar,  då  underlaget  för  dessa  typer  av  optimeringar  är  tunt.  Man  vet  inte  vad  en 
förändring i driftsparametrarna kommer att ge för resultat förrän efter förändringen är gjord. Detta 
gör att man konstant måste jobba med felsökande istället för att jobba förebyggande. En av de första 
insatser som måste göras rent kunskapsmässigt ligger mycket i grundforskningen runt utrustningen 
och försöka hitta korrelationer mellan olika storlekar, malmtyper och driftsmiljöer. Ett vidare steg i 
att förstå processen och kunna förutbestämma hur en design kommer att bete sig, är att använda 
dessa korrelationer till att hitta matematiska formler som tar hänsyn till de indata man enkelt kan 
använda. Som visas av Ersayin's undersökning är det närmaste man kommit en fungerande modell i 
dagsläget är en regressionsanalys för uppsamlad information, vilken fungerar utmärkt just för det 
verk som informationen kommer ifrån. Övriga variationer i malmen som t.ex. med vilken typ av 
gråberg som det är associerat med påverkar hur separationen skall fortgå, vilket gör den modell som 
framtogs oanvändbar.

De  försök  som  har  gjorts  att  ta  fram  nya  tekniker  där  man  utnyttjar  grundprincipen  för 
svagmagnetisk separering är få till antalet, och mer än ofta så kommer dessa förslag inte ens förbi 
planeringsstadiet. Ett av försöken som har genomförts är den separator som utvecklades av Allen[7] 
där man använde den svagmagnetiska grundprincipen, men på ett annat sätt än befintliga tekniker. 
Man nyttjade  här  en  partikels  förmåga att  orientera  sig  i  ett  magnetfält  så  att  dess  energi  blir 
optimal. Genom att konstant ändra på magnetfältets riktning fick man partikeln att rotera. Med hjälp 
av  den  rotation  som  uppstod  kunde  partikeln  förflyttas  över  en  stationär  yta,  och  därigenom 
separeras  från de  partiklar  som inte  påverkades.  Även om försöken var  lyckade  i  labbskala  så 
uppstod problem när tekniken började testas för att användas i industriell skala, däribland problemet 
att  separationsprocessen fungerar  dåligt  när  man har  mer  än ett  lager  av  material.  Det  främsta 
problemet var dock att kapaciteten för utrustningen var långt under de krav som ställs för industriell 
tillämpning, men även att små partiklar var extremt svåra att koncentrera.

Som kan ses i  försöket med agglomereringsmedel finns det enorma vinster  att  göra i fråga om 
förbättrad separeringsteknik, som t.ex. agglomerering för att nå bättre utbyte på partiklar under 23 
µm. I laboratoriemiljö är det lätt att genomföra denna typ av experiment för att öka möjligheterna 
till  förbättrade  koncentrathalter,  men  att  överföra  kunskapen  till  pilotskala  eller  för  den  delen 
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industriell skala är svårare. Ett av de större skillnaderna mellan labbskala och industriell skala är 
möjligheterna till att styra tillsatser och vikt-% fast i slurryn. På industriell skala finns ännu idag 
inte  någon  beprövad  teknik  för  att  samla  in  relevanta  data  för  driftsparametrar  om  den 
svagmagnetiska separatorn.  Även om mätningar  kan genomföras i  industriell  skala  manuellt,  är 
automatisk onlineövervakning av processerna önskvärd dels  för att  kunna styra tillsatserna men 
även  för  att  snabbt  kunna  få  återkoppling  om  förändrade  driftsparametrar  förbättrade  eller 
försämrade  processen.  I  dagsläget  är  denna  instrumentering  minimal  i  befintliga  installationer, 
främst med avsikt på övervakning av viktiga kvalitetsparametrar.  Det främsta hindret  har än så 
länge  varit  tillförlitlighetsproblem  för  den  utrustning  som  installerats,  då  miljön  i  slurryn  är 
ogästvänlig sätts finare utrustning som tryckmätare och hastighetsmätare igen, vilket i sin tur gör att 
diftspersonalen inte litar på informationen från mätaren.

Den svagmagnetiska separatorn är, trots sin status som den viktigaste anrikningsutrustningen för 
magnetitmalm, en förbisedd maskin som bara går och går. Det största antalet rapporter som finns på 
området är endast itererationer om samma detaljer för den svagmagnetiska separatorns funktion, 
men utan att tillföra någon djupare kunskap om dess funktionalitet. De läroböcker och liknande 
sammanställningar i bokform som publicerats skriver oftast väldigt kortfattat och går inte in på 
några  djupare  detaljer  om  separeringsprocessen.  Det  största  hindret  mot  en  sammanfattad 
sammanställning  om  var  forskningen  befinner  sig  idag,  är  just  avsaknaden  av  publicerad  och 
verifierad dokumentation.

4.2 Strömningsmekaniska beräkningar
Den andra frågeställningen var att undersöka om strömningsmekanisk metodik skulle kunna vara 
till  hjälp  för  att  öka  kunskapen  för  svagmagnetiska  separatorer.  Detta  var  ett  relativt  logiskt 
antagande  då  vi  har  utspädningar  på  ungefär  90  volym-%  i  slurryn.  Då  strömingsmekaniska 
metoder använder en homogen fluid som beräkningsgrund och inte kan ta hänsyn till partiklar som 
t.ex. i en DEM-simulering är detta en stor nackdel, däremot är simuleringstiden för att nå ett resultat 
avsevärt mycket kortare än för DEM. Resultaten från de principsimuleringar som gjordes påvisade 
stora möjligheter att hitta punkter där genomströmingen kanske inte är optimal, eller punkter där 
instrumentering skulle kunna appliceras för att kunna utveckla en styrsystems modell.

Den första simuleringen gjordes med en extremt förenklad geometri och använde luft som medium 
och en inloppshastighet på 1 m/s. Genom denna simuleringen kunde det identifieras ett antal olika 
hastighetsprofiler i separatorn samt ett antal områden som var av intresse för mer detaljerade studier 
i efterföljande simuleringar. Det tydligaste området med förändrad hastighetsprofil är direkt efter 
inmatningen  mot  avfallsspalten,  vilket  syns  i  den  röda  färgen  i  illustration  13.  Här  minskar 
avståndet mellan trumma och kar snabbt vilket ger en avsevärd ökning i hastighet, samtidigt som 
majoriteten av luften tar denna väg ut. Denna ökade hastighet skapar en miljö som gör det väldigt 
svårt för magnetiska partiklar att övervinna det motstånd som fluiden utgör och kunna nå trumman, 
och  enligt  tidigare  så  är  det  just  dessa  mindre  partiklar  som ännu ej  fastnat  på  trumman som 
fortfarande finns i fluiden i detta läge. Det andra tendensen man ser är att när strömmen väl lämnar 
inmatningskanalen, får den en U-formad profil, vilket dels beror på att det är mindre motstånd mot 
avfallsspalten. De områden som identifierades som intressanta genom resultatet var även samma 
som teoretiskt kunde gissas utifrån nuvarande kunskap.

Den andra simuleringen gjordes med en full replika av halvmotströmsseparatorn, där matarboxen 
ersattes med en enklare konstruktion men ejektorvattenröret fortfarande eliminerades från systemet. 
De effekter  som identifierades  i  den första simuleringen kunde även identifieras här,  dock i  en 
mycket  mindre  skala  då  vi  nu  använder  vatten  som  medium  i  simuleringen  och  en  lägre 
inloppshastighet. Denna förändring påverkade flödet genom att viskositeten ökade och hastigheten 
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minskade då blev strömmen mer stel. Det främsta som kan utläsas av vektorpilarna i illustration 20 
är att de i princip är vertikala tills de når trumman ovanför inmatningskanalen och därefter viks av, 
antingen åt koncentrat eller avfallsspalten. 

Det faktiska problem med silikater, som har använts som bakgrund för simuleringarna, var den 
ökade halten av stora frimalda partiklar som följde med koncentratet.  Simuleringen påvisade att 
hastigheten på den ingående strömmen är så pass hög i en halvmotströms separator att den slår i 
trumman innan den böjs av mot ett av de två utloppen. Då det i detta område snabbt byggs upp en 
mantel med magnetiskt material och då det fasta materialet innehåller ungefär 98% magnetit, är det 
inte  svårt  att  spekulera  i  att  dessa  stora  frimalda  silikatkorn  helt  enkelt  slungas  in  i  den 
magnetitmassa som byggts upp på trumman och blir  djupt inbäddade.  Så pass djupt att  varken 
vatten eller polvändningar är tillräckligt för att tvätta ur dem, vilket skulle vara en möjlig förklaring 
till varför de stora silikatkornen följer med koncentratet. Just tvättandet av slurryn i separatorn är en 
återkommande tanke bland dem som arbetar med utrustningen dagligen, vilket kanske inte är en 
lösning som förbättrar separationen. Den andra förstoringen i denna simulering är för område 3 som 
identifierats tidigare. Här visas strömningslinjerna som uppstår i karet, och detta utseende visar på 
en roterande kudde med vatten som till stor del endast förbrukar energi och inte tillför något till 
separeringen. Ett tydligt tecken på att karet kanske inte är optimalt utformat.

När simuleringen gjordes med en tänkt slurry med högre densitet  så syns det i  förstoringen av 
område 2 att trögheten har ökat i fluiden och den går närmare trumman innan den viker av mot 
spalterna. Detta var ett väntat resultat och underbygger tidigare teori om att silikatpartiklar slungas 
in i bädden och fastnar där. I övrigt så sker det inga stora förändringar på själva flödet, utan det är 
den  ökade  densiteten  som förändrar  miljön  i  separatorn.  Viskositeten  extrapolerades  grovt  från 
kända  data  vilket  gav  ett  värde  som  var  liknande  med  rent  vatten,  vilket  är  troligt  av  två 
anledningar.  En är den höga utspädningshalten då,  rent volymmässigt,  flödet består  till  90% av 
vatten, och det andra är genom att visuellt se och hantera flödet ger detta en liknande uppfattning 
om viskositeten som är jämförbar med rent vatten.

Det  som  ej  gjordes  med  simuleringarna  var  att  lägga  till  ett  magnetställ,  vilket  är  möjligt  i 
COMSOL.  Det  kommer  visserligen  inte  påverka  beräkningana  och  flödesriktningarna,  men  i 
efterbehandlingen av resultaten kan man göra en partikelspårning som visar var en partikel skulle ta 
vägen om den släpptes vid en viss koordinat. Fördelen med COMSOL är att man kan ge partikeln 
ett  stort  antal  egenskaper  förutom  dimensioner  som  storlek  och  densitet  kan  även 
magnetiseringsgrad för partikeln definieras.  Detta ger då ytterligare en dimension för att se hur 
partiklar beter sig i systemet och interagerar med magnetfältet. Möjligheterna är stora att initialt 
kunna identifiera områden där man med hjälp av DEM simuleringar och experiment kan nå en 
bättre förståelse för de mekanismer som är involverade i en svagmagnetisk separator.

5 Diskussion
Under framtagandet av denna rapport har det snabbt blivit uppenbart att bristen på dokumenterad 
kunskap som kan föras vidare är det största hotet mot den framtida utvecklingen av svagmagnetiska 
separatorer. Avsaknaden av ett helhetsgrepp om utrustningen som sådan är bristfällig, även om den 
lokala  kunskapen på företagen oftast  är  god så  saknas  sammanställningar  och  utvärderingar  av 
information mellan installationer. Då antalet företag som använder utrustningen i världen är få till 
antalet, är möjligheten för att sammanställa konfidentiell information från konkurrerande företag ett 
hinder. Dock så sitter alla företag i samma sits och behovet av en bred sammanställning är stort nog 
för  att  dessa  hinder  skall  kunna  övervinnas.  Möjligheterna  att  t.ex  kunna  genomföra 
datorsimuleringar för att  förutsäga effekter i  utrustningen med förändrade förutsättningar kräver 
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information oberoende på vilken malmtyp det är som behandlas.

Då det inte finns någon färdig modell för hur man skall kunna skala upp eller skala ned maskiner 
med jämförbar prestanda är detta ett av de större problemen idag för driftsingenjörerna, vilka sitter 
på kunskap och information om ungefärliga ekvationer som visar hur deras material fungerar när 
det skalas upp eller ner. Möjligheten att kunna genomföra experiment och tester i pilotskala och 
sedan kunna överföra dessa till en ny uppsättning driftsparametrar är idag obefintlig, just på grund 
av bristen på kunskap om exakt hur separationen fungerar i detalj. Proceduren från Metso Minerals 
AB (Leverantör) är att först göra preliminära försök i labbskala med den malm som är tänkt att 
processa, sedan görs ett fullskaligt försök där man bygger en separator på plats för att sedan utröna 
exakt hur många maskiner som behövs samt om det är möjligt att nå önskad produktkvalitet. Detta 
tillvägagångsätt är väldigt kapital och arbetsintensivt och måste göras för varje ny malm där man 
vill  använda  WLIMS  som  separator.  Vid  uppgraderingar  eller  tillbyggnader  är  det  sällan  ett 
fullskaligt  bygge behövs då tidigare utrustning troligen finns,  men problemen med skala  (antal 
maskiner, kubikmeter per meter trumma mm) finns fortfarande.

Möjligheterna att i förväg kunna visa hur separatorn skall vara konfigurerad efter laboratorieförsök 
är  önskvärd  både  ut  nyproduktionsperspektiv  men  även  rent  arbetsmässigt  i  form  av 
problemlösning. Tittar man på de modeller som används i de dominerande simulationspaketen som 
finns idag så  är  samtliga modeller  för magnetiska separatorer  baserade på verklig  data  om hur 
mycket som går till  avfallet  respektive koncentratet,  samt hur vattnet fördelas mellan dessa två 
strömmar. Det blir i simuleringsammanhang inget mer än en avancerad fördelare av material och 
vatten, samt att förändringar inte kan göras i simuleringen för att resultera en ny uppsättning av 
driftsparametrar. 

De parametrar som främst saknas och med stor sannolikhet skulle vara behjälpliga i den dagliga 
driften  är  exakt  vilken  utspädning  det  är  i  separatorn,  samt  vilken  sammansättning  viktiga 
spårämnen har i koncentratet. Normalt för LKAB är att var fjärde timme undersöks materialet för 
att se om förändringar måste göras för att kvarnarna skall fungera optimalt, vilket dock kan skapa 
ett  okänt  problem när  kvarnparametrarna  ändras  men  inte  driftsparametrarna  för  separatorerna. 
Kopplingen mellan kvarnar och separatorer är stark för just svagmagnetisk anrikning och det finns 
idag sällan till aldrig ett system för komplett eller kopplad styrning för separatorerna. Samtidigt som 
detta är ett stort bekymmer finns det enorma vinster att göra dels i utformning av maskinen samt 
möjligheterna till att automatisera vattentillsatsen för att styra den vid förändringar. Besparingar på 
endast 2-3% vatten tillsatt per timme skulle i slutändan generera enorma volymer sparat vatten, för 
att inte nämna det minskade behovet av dammar för sedimentering och klarning av processvatten.

Den tyngsta biten som saknas för denna styrning är själva mätutrustningen. Det har monterats upp 
utrustning som kan mäta olika parametrar tidigare, men de har väldigt sällan varit tillräckligt bra för 
att  kunna användas  kontinuerligt.  Det  största  problemet  är  främst  den ogästvänliga miljön som 
förstör mätutrustningen och därigenom minskar mätnoggrannheten. Förutom själva avsaknaden av 
fysisk  mätutrustning  är  dess  placering  ett  område  som  kan  undersökas  närmare  genom  CFD 
beräkningar, vilka har visat en stor potential att ”titta in” i maskinerna.

Ett antal frågeställningar som dykt upp när det gäller CFD simuleringar under sammanställningen är 
dess  giltighet  för  systemet,  och då specifikt  för  just  de mindre partiklarna  som lätt  följer  med 
avfallet. Om man tittar på tertiärseparering som process så ligger partikelstorleken (d80) på 44 µm, 
och ingen partikel är större än 200 µm. Detta ställer frågan om partiklar i detta storleksintervall 
agerar  tillsammans  med utspädningen på  90% vatten  och  ger  en slurry som i  stora  drag delar 
egenskaper med mjölk som vätska, eller om de agerar som enskilda partiklar i vattnet och genom 
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interaktioner med varandra påverkar flödet. Det vill säga, är slurryn en så pass fin suspension att de 
enda  egenskaperna  som  förändras  för  slurryn  är  dess  skenbara  viskositet  och  densitet.  Detta 
grundproblem är det största hindret för att godkänna de antaganden som gjorts i denna rapport för 
CFD  simuleringar.  Om detta  kan  bevisas  är  möjligheterna  för  CFD  simulering  när  det  gäller 
svagmagnetiska  separatorer  stor,  om  inte  så  behöver  man  använda  en  annan  form  av 
simuleringsmetod som t.ex. SPH för att nåt ett godkänt resultat.

Även om en svagmagnetisk separator utifrån verkar vara en väldigt enkel maskin med en väldigt 
enkel princip att separera magnetiskt från omagnetiskt material, visar dels problem som uppenbarat 
sig i separationen och dels bristen på en fungerande matematisk modell för beräkningar att systemet 
är långt från enkelt. Frågor som dykt upp i samband med genomgången är t.ex:

1. Hur påverkar de olika designerna på kar separationen?
2. Exakt hur påverkas slurryn av partikelstorleksfördelningen?
3. Var ligger gränsen för hur liten en partikel kan vara och ej gå förlorad till avfallet?
4. Vilket är det optimala läget för magnetstället och hur många polvändningar är att föredra?
5. Hur reagerar olika material i identiskt inställda separatorer?

Några av dessa frågor är väldigt specifika och några är mer generella, vilket enligt min åsikt visar 
behovet av att genomföra en grundlig analys på de olika delar som ingår i svagmagnetisk separering 
och dokumentera dessa. Den viktigaste delen i detta arbete är att ej vara låst till en malm från en 
gruva utan att ha ett övergripande synfält och fokusera på principerna istället för malmerna som kan 
separeras i utrustningen.  

5.1 Framtida mål för forskningen
Vidare  steg  som  bör  tas  för  nå  resultat  kan  delas  in  i  två  områden.  Det  första  är  inom 
strömningmekaniska simuleringar där modellen kan förfinas på ett stort antal sätt, främst genom att 
gå från en 2D modell till en 3D modell, en mer anpassad mesh för att hantera kritiska delar samt 
lägga till den geometridel som togs bort i simuleringarna (ejektorröret) gjorda för denna rapport. 
Målet  med  detta  är  främst  att  hitta  möjliga  mätpunkter  för  instrumentering  och  att  undersöka 
effekterna av ändrade dimensioner av karet. Vidare kan funktionaliteten hos COMSOL användas för 
att  undersöka  var  i  separatorn  värmeförlusterna  till  omgivningen  är  som störst  och  identifiera 
punkter där isolering kan nyttjas. En teknik som det bör tittas närmare på är SPH simulering, som 
kan behandla partiklar i en fluid, vilket är den stora nackdelen med CFD.

Rent  mineraltekniskt  är  den  största  utmaningen  att  mäta  och  verifiera  data  dels  mellan  olika 
maskiner men även olika material. Det främsta målet bör vara att hitta relationer mellan mätdata 
från olika storlekar på utrustningen och malmtyper som kan visa på samband och effekter mellan 
dessa.  Möjligheten  att  kunna  göra  experiment  i  pilotskala  och  sedan  relatera  resultaten  till 
driftsituationer är en väldigt viktig del i att kunna förutsäga effekter och i en förlängning utveckla 
en modell som kan användas för simulering. En parameter som identifierats som väldigt bristande 
är vilken effekt magnetläget har på separationsprocessen, om vilken det finns det lika många åsikter 
som magnetställ i världen. Som nämnt i rapporten är instrumenteringen runt en separator väldigt 
låg, vilket är ett problem som bör adresseras så att relevanta data kan extraheras i realtid.

Den absolut viktigaste delen i ett framtida forskningsprojekt är insamlandet och dokumenterandet 
av data som redan finns hos de erfarna personer som jobbat med svagmagnetisk separering, som om 
den skulle gå förlorad ge stora förluster i kunskap om utrustningen. Så för att sammanfatta de två 
viktiga frågorna som ställdes i början av detta arbete:
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● Vad är ”state of the art” för svagmagnetisk separering?
Läget är inte bra då väldigt lite dokumenterad kunskap existerar och forskningstakten är låg 
till  obefintlig.  Risken för stora förluster  är  påtaglig då ett  fåtal  personer  innehar  väldigt 
mycket av den kunskap som finns.

● Kan strömningsmekaniska simuleringar hjälpa forskningen?
Stor potential finns att använda CFD som ett verktyg för att undersöka våta svagmagnetiska 
separatorer, dock måste ett antal grundläggande antaganden verifieras för att simuleringarna 
skall vara giltiga.

5.2 Preliminär planering
Om det skall föreslås en plan för att försöka nå målet om en teoretisk modell för svagmagnetisk 
separering ser den ut som följer:

År 1:
● Insamla kunskap och information från flera källor inom industrin.
● Undersöka  de  grundläggande  effekterna  för  att  kunna  nyttja  CFD  simulering,  och 

kontrollera om partikelspårning kan ge användbara resultat.
● Designa laborativ utrustning för att kunna verifiera simuleringar empiriskt.

År 2:
● Insamla data och kunskap från flera källor inom industrin.
● Genomföra laborativa försök och fullskaliga försök på två  olika  malmtyper  för  att  hitta 

korrelationer.
● Genomföra och verifiera datorsimuleringar med vald metod (CFD / SPH / DEM).

År 3:
● Genomföra  experimentellt  arbete  med  förändringar  i  parametrar  för  t.ex.  magnetläge, 

rotationshastighet, utspädning.

År 4:
● Sammanställa en simuleringsmodell med tidigare vald metod som motsvarar insamlad data 

och verifiera denna med befintliga installationer i 3 dimensioner.

Med denna planering når man fram till en trolig modell som kan nyttjas i ett simuleringsprogram, 
men ej  i  ett  större sammanhang där ett  helt  verk skall  simuleras.  Dock kan man med hjälp av 
informationen  från  simuleringarna  generera  parametrar  som  kan  nyttjas  i  existerande 
mineraltekniska simulationspaket som MODSIM när hela kretsar eller verk skall simuleras.

6 Tack
Sist men inte minst vill jag utrycka ett tack för genomförandet av detta examensarbete till följande 
personer:

Handledare Bertil Pålsson - LTU
Handledare Hans Åkerstedt - LTU
Kent Tano - LKAB
Anders Gustafsson - Metso Minerals AB
Thomas Olausson - LKAB
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2. Model Properties

Property Value
Model name
Author
Company
Department
Reference
URL
Saved date Apr 3, 2008 8:58:30 AM
Creation date Mar 19, 2008 4:08:04 PM
COMSOL version COMSOL 3.4.0.248

File name: E:\Documents\Arbete\LTU\My 
Documents\COMSOL\LIMS\Trial_1\LIMS_2D_scale.mph
Application modes and modules used in this model:
- Geom1 (2D)
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    - Incompressible Navier-Stokes

3. Postprocessing

4. Geom1
Space dimensions: 2D
Independent variables: x, y, z

4.1. Mesh

4.1.1. Mesh Statistics

Number of degrees of freedom 85565
Number of mesh points 9619
Number of elements 18736
Triangular 18736
Quadrilateral 0
Number of boundary elements 504
Number of vertex elements 16
Minimum element quality 0.518
Element area ratio 0
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4.2. Application Mode: Incompressible Navier-Stokes (ns)
Application mode type: Incompressible Navier-Stokes
Application mode name: ns

4.2.1. Application Mode Properties

Property Value
Default element type Lagrange - P_2 P_1
Analysis type Stationary
Corner smoothing Off
Frame Frame (xy)
Weak constraints Off
Constraint type Ideal

4.2.2. Variables
Dependent variables: u, v, p, nxw, nyw
Shape functions: shlag(2,'u'), shlag(2,'v'), shlag(1,'p')
Interior boundaries not active

4.2.3. Boundary Settings

Boundary 1 2-3, 5-6, 8-12, 
14-16

4, 13

Type Inlet Wall Outlet
outtype p p ntotstress
velType u0 U0in U0in
x-velocity (u0) m/s 0.1543 0 0
Normal stress N/m^2 0 0 (0)

3



(f0)

4.2.4. Subdomain Settings

Subdomain 1
Integration order 
(gporder)

4 4 2

Constraint order 
(cporder)

2 2 1

Density (rho) kg/m^3 0.99221
Dynamic viscosity (eta) Pa⋅ s 0.000656
Streamline diffusion 
switch (sdon)

0

Streamline diffusion type 
(sdtype)

pgc

Subdomain initial value 1
x-velocity (u) m/s 0.1543

5. Constants

Name Expression Value Description
T 40

6. Solver Settings
Solve using a script: off

Analysis type Stationary
Auto select solver On
Solver Stationary
Solution form Automatic
Symmetric Off
Adaption Off

6.1. Direct (UMFPACK)
Solver type: Linear system solver

Parameter Value
Pivot threshold 0.1
Memory allocation factor 0.7
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6.2. Stationary

Parameter Value
Linearity Nonlinear
Relative tolerance 1.0E-6
Maximum number of iterations 25
Manual tuning of damping parameters Off
Highly nonlinear problem Off
Initial damping factor 1.0
Minimum damping factor 1.0E-4
Restriction for step size update 10.0

6.3. Advanced

Parameter Value
Constraint handling method Elimination
Null-space function Automatic
Assembly block size 5000
Use Hermitian transpose of constraint matrix 
and in symmetry detection

Off

Use complex functions with real input Off
Stop if error due to undefined operation On
Store solution on file Off
Type of scaling Automatic
Manual scaling
Row equilibration On
Manual control of reassembly Off
Load constant On
Constraint constant On
Mass constant On
Damping (mass) constant On
Jacobian constant On
Constraint Jacobian constant On

7. Geometry
Number of geometries: 1

7.1. Geom1

5



7.1.1. Point mode

7.1.2. Boundary mode

6



7.1.3. Subdomain mode
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COMSOL Model Report
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- Title - COMSOL Model Report
- Table of Contents
- Model Properties
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2. Model Properties

Property Value
Model name
Author
Company
Department
Reference
URL
Saved date May 7, 2008 10:53:40 PM
Creation date Apr 21, 2008 9:23:18 AM
COMSOL version COMSOL 3.4.0.248

File name: E:\Documents\Arbete\LTU\My 
Documents\COMSOL\LIMS\Trial_2\Chem_K-epsilon.mph
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1



    - k-ε Turbulence Model (Chemical Engineering Module)

3. Postprocessing

4. Geom1
Space dimensions: 2D
Independent variables: x, y, z

4.1. Mesh

4.1.1. Mesh Statistics

Number of degrees of freedom 22448
Number of mesh points 1380
Number of elements 2508
Triangular 2508
Quadrilateral 0
Number of boundary elements 254
Number of vertex elements 22
Minimum element quality 0.652
Element area ratio 0

2



4.2. Application Mode: k-ε Turbulence Model (chns)
Application mode type: k-ε Turbulence Model (Chemical Engineering Module)
Application mode name: chns

4.2.1. Scalar Variables

Name Variable Value Unit Description
Cd1 Cd1_chns 1.44 1 C,ε1 

turbulence 
modeling 
constant

Cd2 Cd2_chns 1.92 1 C,ε2 
turbulence 
modeling 
constant

sigmak sigmak_chns 1.0 1 σ,k turbulence 
modeling 
constant

sigmad sigmad_chns 1.3 1 σ,ε turbulence 
modeling 
constant

Cmu Cmu_chns 0.09 1 C,μ turbulence 
modeling 
constant

Cplus Cplus_chns 5.5 1 Logarithmic 
wall function 
constant
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kappa kappa_chns 0.42 1 κ von Karman 
constant

4.2.2. Application Mode Properties

Property Value
Default element type Lagrange - P_2 P_1
Analysis type Stationary
Corner smoothing Off
Weakly compressible flow Off
Turbulence model k-ε
Realizability Off
Non-Newtonian flow Off
Brinkman on by default Off
Two-phase flow Single-phase flow
Frame Frame (ref)
Weak constraints Off
Constraint type Ideal

4.2.3. Variables
Dependent variables: u, v, p, logk, logd, logw, phi, nxw, nyw
Shape functions: shlag(2,'u'), shlag(2,'v'), shlag(1,'p'), shlag(2,'logk'), shlag(2,'logd')
Interior boundaries not active

4.2.4. Boundary Settings

Boundary 1-3, 6-10, 12-
19, 21

5 11, 20

Type Wall Inlet Outlet
walltype wall wall wall
y-velocity (v0) m/s 0 0.2 0
Normal inflow 
velocity (U0in)

m/s 1 Vmean 1

Velocity of the 
tangentially 
moving wall 
(uvw)

m/s 0 0 0

Boundary 22-23
Type Wall
walltype mvwall
y-velocity (v0) m/s 0
Normal inflow velocity 
(U0in)

m/s 1
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Velocity of the tangentially 
moving wall (uvw)

m/s Vroll

4.2.5. Subdomain Settings

Subdomain 1-2
Integration order 
(gporder)

4 4 2 4 4

Constraint order 
(cporder)

2 2 1 2 2

Density (rho) kg/m^3 rho(T[1/K])[kg/m^3] 
(Water, liquid)

Dynamic viscosity (eta) Pa⋅ s eta(T[1/K])[Pa*s] (Water, 
liquid)

Surface tension 
coefficient (sigma)

N/m 5.5e-6[S/m] (Water, 
liquid)

5. Constants

Name Expression Value Description
T 40[degC]
Vmea
n

0.2

Vroll -1.25

6. Solver Settings
Solve using a script: off

Analysis type Stationary
Auto select solver On
Solver Stationary 

segregated
Solution form Automatic
Symmetric auto
Adaption Off

6.1. Segregated Groups

6.1.1. Group 1

Parameter Value

5



Components u v p
Tolerance 1e-3

6.1.1.1. Direct (PARDISO)
Solver type: Linear system solver

Parameter Value
Preordering algorithm Nested dissection
Row preordering On
Pivoting perturbation 1.0E-8
Relative tolerance 1.0E-3
Factor in error estimate 20.0
Check tolerances On

6.1.2. Group 2

Parameter Value
Components logd logk
Tolerance 1e-3

6.1.2.1. Direct (PARDISO)
Solver type: Linear system solver

Parameter Value
Preordering algorithm Nested dissection
Row preordering On
Pivoting perturbation 1.0E-8
Relative tolerance 1.0E-3
Factor in error estimate 20.0
Check tolerances On

6.2. Segregated Scheme

Group Damping Number of iterations
1 0.5 1
2 0.5 3

6.3. Stationary

Parameter Value
Linearity Automatic
Maximum number of segregated iterations 100

6.4. Advanced
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Parameter Value
Constraint handling method Elimination
Null-space function Automatic
Assembly block size 1000
Use Hermitian transpose of constraint matrix 
and in symmetry detection

Off

Use complex functions with real input Off
Stop if error due to undefined operation On
Store solution on file Off
Type of scaling None
Manual scaling
Row equilibration On
Manual control of reassembly Off
Load constant On
Constraint constant On
Mass constant On
Damping (mass) constant On
Jacobian constant On
Constraint Jacobian constant On

7. Geometry
Number of geometries: 1

7.1. Geom1

7.1.1. Point mode
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7.1.2. Boundary mode

7.1.3. Subdomain mode
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    - k-ε Turbulence Model (Chemical Engineering Module)

3. Postprocessing

4. Geom1
Space dimensions: 2D
Independent variables: x, y, z

4.1. Mesh

4.1.1. Mesh Statistics

Number of degrees of freedom 86983
Number of mesh points 5235
Number of elements 9968
Triangular 9968
Quadrilateral 0
Number of boundary elements 508
Number of vertex elements 22
Minimum element quality 0.645
Element area ratio 0

2



4.2. Application Mode: k-ε Turbulence Model (chns)
Application mode type: k-ε Turbulence Model (Chemical Engineering Module)
Application mode name: chns

4.2.1. Scalar Variables

Name Variable Value Unit Description
Cd1 Cd1_chns 1.44 1 C,ε1 

turbulence 
modeling 
constant

Cd2 Cd2_chns 1.92 1 C,ε2 
turbulence 
modeling 
constant

sigmak sigmak_chns 1.0 1 σ,k turbulence 
modeling 
constant

sigmad sigmad_chns 1.3 1 σ,ε turbulence 
modeling 
constant

Cmu Cmu_chns 0.09 1 C,μ turbulence 
modeling 
constant

Cplus Cplus_chns 5.5 1 Logarithmic 
wall function 
constant

3



kappa kappa_chns 0.42 1 κ von Karman 
constant

4.2.2. Application Mode Properties

Property Value
Default element type Lagrange - P_2 P_1
Analysis type Stationary
Corner smoothing Off
Weakly compressible flow Off
Turbulence model k-ε
Realizability Off
Non-Newtonian flow Off
Brinkman on by default Off
Two-phase flow Single-phase flow
Frame Frame (ref)
Weak constraints Off
Constraint type Ideal

4.2.3. Variables
Dependent variables: u, v, p, logk, logd, logw, phi, nxw, nyw
Shape functions: shlag(2,'u'), shlag(2,'v'), shlag(1,'p'), shlag(2,'logk'), shlag(2,'logd')
Interior boundaries not active

4.2.4. Boundary Settings

Boundary 1-3, 6-10, 12-
19, 21

5 11, 20

Type Wall Inlet Outlet
walltype wall wall wall
y-velocity (v0) m/s 0 0.2 0
Normal inflow 
velocity (U0in)

m/s 1 Vmean 1

Velocity of the 
tangentially 
moving wall 
(uvw)

m/s 0 0 0

Boundary 22-23
Type Wall
walltype mvwall
y-velocity (v0) m/s 0
Normal inflow velocity 
(U0in)

m/s 1
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Velocity of the tangentially 
moving wall (uvw)

m/s Vroll

4.2.5. Subdomain Settings

Subdomain 1-2
Integration order 
(gporder)

4 4 2 4 4

Constraint order 
(cporder)

2 2 1 2 2

Density (rho) kg/m^3 1410
Dynamic viscosity (eta) Pa⋅ s 0.656
Surface tension 
coefficient (sigma)

N/m 5.5e-6[S/m]

5. Constants

Name Expression Value Description
T 40[degC]
Vmea
n

0.3

Vroll -1.25

6. Solver Settings
Solve using a script: off

Analysis type Stationary
Auto select solver On
Solver Stationary 

segregated
Solution form Automatic
Symmetric auto
Adaption Off

6.1. Segregated Groups

6.1.1. Group 1

Parameter Value
Components u v p
Tolerance 1e-3
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6.1.1.1. Direct (PARDISO)
Solver type: Linear system solver

Parameter Value
Preordering algorithm Nested dissection
Row preordering On
Pivoting perturbation 1.0E-8
Relative tolerance 1.0E-3
Factor in error estimate 20.0
Check tolerances On

6.1.2. Group 2

Parameter Value
Components logd logk
Tolerance 1e-3

6.1.2.1. Direct (PARDISO)
Solver type: Linear system solver

Parameter Value
Preordering algorithm Nested dissection
Row preordering On
Pivoting perturbation 1.0E-8
Relative tolerance 1.0E-3
Factor in error estimate 20.0
Check tolerances On

6.2. Segregated Scheme

Group Damping Number of iterations
1 0.5 1
2 0.5 3

6.3. Stationary

Parameter Value
Linearity Automatic
Maximum number of segregated iterations 100

6.4. Advanced

Parameter Value
Constraint handling method Elimination
Null-space function Automatic
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Assembly block size 1000
Use Hermitian transpose of constraint matrix 
and in symmetry detection

Off

Use complex functions with real input Off
Stop if error due to undefined operation On
Store solution on file Off
Type of scaling None
Manual scaling
Row equilibration On
Manual control of reassembly Off
Load constant On
Constraint constant On
Mass constant On
Damping (mass) constant On
Jacobian constant On
Constraint Jacobian constant On

7. Geometry
Number of geometries: 1

7.1. Geom1

7.1.1. Point mode
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7.1.2. Boundary mode

7.1.3. Subdomain mode
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