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Sammanfattning 
 
Gruvavfall uppkommer i stora mängder, i Sverige årligen cirka 45 miljoner ton. Ett 
miljömässigt och ekonomiskt effektivt omhändertagande av avfallet är en strategisk viktig 
framtidsfråga för såväl svenska gruvindustrin som miljövården. Det svenska 
malmförädlingsföretaget LKAB bedriver utvecklingsarbete för att med nya metoder minska 
riskerna och kostnader i hanteringen av gruvavfall. LKAB avser att utföra försök i driftskala 
med en ny deponeringsteknik som kallas dränerad celldeponering. Sedan många år har man 
inom LKAB bedrivit försök i laboratorie- och pilotskala. Samarbetspartners i detta projekt är 
forskningsprogrammet MiMi, som syftar till att utveckla och förbättra åtgärder mot 
miljöproblem från gruvavfall.  
 
Den nya deponeringsmetoden innebär i korthet att anrikningssand deponeras i celler. Dessa 
celler omgärdas av sildammar uppbyggda av grövre gråbergsfraktioner och täckta på insidan 
med ett filterlager av finare fraktioner eller geotextil. Anrikningssand tillsammans med vatten 
pumpas ut i cellen och sildammen har funktionen att dränera bort vattnet och hålla kvar 
anrikningssanden. Stabiliteten i den deponerade mängden anrikningssand beror av i vilken 
utsträckning vattnet dräneras bort. Den dränerade anrikningssanden ger cellen en inbyggd 
stabilitet som gör att den successivt kan byggas upp på höjden. 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka och utvärdera LKAB: s nya metod ”dränerad 
celldeponering” i fullskaleförsök ur ett geotekniskt perspektiv. Exjobbet omfattar mätning och 
utvärdering av anrikningssandens massbalans, portrycksvariation, tjälegenskaper, 
skjuvhållfasthet samt en geoteknisk grundundersökning. I metodiken för examensarbetet ingår 
också att genom litteraturstudier fördjupa sig inom det kunskapsområde som 
undersökningarna anknyter till. Litteraturstudien omfattar olika deponeringsmetoder som 
används i gruvindustrin idag, tidigare försök som gjorts på LKAB inom ramen för metodiken 
dränerad celldeponering samt en genomgång av några geotekniska begrepp som påverkar en 
jords egenskaper: Porvattnets inverkan på stabiliteten, tjälgeoteknik, skjuvning av jord och 
kornfördelning. Fältundersökningar ägde rum vid LKAB: s verksamhet i Malmberget under 
perioden januari-april 2002, under då rådande förutsättningar. Laborationer utfördes på 
avdelningen för geoteknik vid Luleå Tekniska Universitet under perioden april–september 
2002. All projektering och produktion av dammen gjordes av LKAB. 
 
Fältundersökningar tyder på att sildammens funktion är god. Denna bedömning grundas på 
uppmätt skillnad mellan in- och utströmning av anrikningssand samt på sildammens 
dränerande förmåga. Laboratorieundersökningar vid LTU visar att anrikningssandens 
geotekniska egenskaper varierar mycket mellan olika provtagningspunkter. Det som i första 
hand påverkar materialets sammansättning är avståndet från utsläppspunkten och hur det har 
sedimenterat. En annan sak som har inverkan är den varierande strömningsriktningen. 
Materialet uppvisar en hög dränerad skjuvhållfasthet, något som bland annat beror på att det 
är ett krossat material. Fältförsök under vinterförhållanden visar att det kommer att bildas 
frysta zoner i celldeponin vid eventuella driftstörningar. Vid återupptagen deponering på fryst 
material byggs den frusna zonen in av ett isolerande skikt av anrikningssand vilket medför att 
upptiningsprocessen tar längre tid än för en ytlig islins. 
 



 

Abstract 
 
Waste from the mining-processes is produced in large quantities; the annual production in 
Sweden is approximately 45 million tons. It is important to obtain methods for waste 
management that are both environmentally and financially effective. The Swedish mining-
company LKAB is continuously working to develop new techniques that will reduce the costs 
and risks of handling waste from the refining-process. LKAB has during the last years been 
working with a technique called “Drained cell disposal”. Co-operatives in this project is a 
research program, MiMi, whose objective is to develop and improve methods to reduce 
environmental problems related to mining waste.   
 
The principal of the drained cell disposal is to pump tailing-waste into a drained dam. The 
objective of the method is to drain the water that is pumped together with the tailings, this to 
obtain a more stable material. When the tailings are dry it will be possible to build the cells in 
levels, on top of each other. The cells are bounded by dams that are permeable enough to 
drain the water but dense enough to keep the tailings within the cell. The dams are built of 
coarse waste rock and a geotextil on the inside of the dam, the latter to obtain a balance 
between drainage and ability to maintain the tailings within the cell. 
 
The purpose of this master’s thesis is to examine and evaluate LKAB´s method “Drained cell 
disposal” as a full-scale test from a geotechnical point of view. The thesis work is including 
measurement and evaluation of the efficiency of the cell, the variation of pore-pressure in the 
tailings and in the dam, the influence of cold climate during disposal of tailings and during a 
simulated stop of disposal. Also included in the work are tests of the drained shear strength of 
the tailings with triaxial tests and direct shear tests. Finally some basic material parameters 
such as density, particle size distribution and water content are determined. 
 
In addition to this is also a theoretical study included in the work, which contains a more 
general description of waste handling within the mining process and tests previously made at 
LKAB within the area of drained cell disposal. Finally there are brief descriptions of some 
areas that affect the behaviour of soil, for example; how the pore water affects the stability, 
shear strength, particle size distribution etc. The field study took place at LKAB´s site in 
Malmberget, Sweden during the period January-April 2002. The laboratory tests were 
performed at the Division of soil mechanics and foundation engineering at the Luleå 
University of Technology during the period April-September 2002. 
 
The field study implies that the function of the dam is good. This conclusion is based on the 
measured difference between in- and outgoing tailings in the cell and on the dams ability to 
drain the water. The laboratory tests show that the characteristics of the tailings vary a great 
deal between different positions in the cell. The main factor that affects these characteristics is 
the distance from the point where the waste is pumped into the cell. Another factor is in which 
direction the material is transported within the cell. The drained shear-strength of the material 
is high; one reason for this is that the material is grinded. The field study shows that frozen 
zones will occur in the cell if the disposal is stopped during wintertime. If the disposal is 
resumed on frozen material the frozen zone will be built in which will slow down the thaw 
process when spring and summer comes.     
      



 

Förord 
 
Detta examensarbete utgör det avslutande kapitlet i vår utbildning till civilingenjörer i Väg- 
och Vattenbyggnadsteknik. Arbetet har utförts på uppdrag av LKAB och har ägt rum vid 
LKAB:s anläggning i Malmberget samt på avdelningen för Geoteknik vid Luleå Tekniska 
Universitet. 
 
Genom projektet har ett antal personer vart involverade, personer som bidragit med kunskap 
och idéer och visat engagemang. Utan dem hade inte detta arbete vart möjligt att genomföra, 
därför vill vi passa på att tacka dem. 
  
Till Håkan Åkerlund, vår handledare vid LTU, vill vi rikta ett speciellt tack för din ständiga 
entusiasm, dina råd samt för en genom hela arbetet givande diskussion. 
 
Ett stort tack vill vi även ge till Sven Knutsson, Examinator, samt Bo Westerberg, 
Universitetslektor, för att ni tagit er tid och hjälpt oss hitta lämpliga områden att behandla i 
arbetet, för hjälp med att planera och utföra försök och för värdefulla synpunkter på 
utvärderingen av våra resultat. 
 
Vi vill även tacka Thomas Forsberg, forskningsingenjör och Ulf Stenman, tekniker som hjälpt 
oss med teori, praktik och utrustning inför fält- och laboratorieförsök. 
 
Vi har dessutom haft nöjet att arbeta med ett flertal personer vid LKAB, först och främst vill 
vi tacka vår handledare Anders Lundkvist som visat entusiasm och underlättat vårt arbete. 
 
Stort tack också till Lennart Wiippola som har hjälpt oss med försök och resursanskaffning 
under vår tid i Malmberget samt fått oss att känna oss hemmastadda där. Ett tack vill vi även 
ge Robert Hansson för ett gott samarbete i fältförsökets olika skeden. 
 
Utöver detta vill vi även rikta ett tack till er andra på Avdelningen för Geoteknik och vid 
LKAB för att ni visat intresse och underlättat vårt arbete. 
 
 
Luleå, oktober 2002 
 
 
 
 
Thomas Bohlin Fredrik Jonasson  



 

Ordlista 
Anrikningssand 
 

Restprodukt från anrikningsprocessen, bestående av nermalt gråberg. 

Cyklonering 
 

Metod för att avskilja ett materials grovandel från dess finandel. 

Dispergeringsmedel 
 

Medel som underlättar separering av kornaggregat. 

Fastgodsandel 
 

Andelen av materialet som är i fast form i t.ex. en slurry. 

Gruvdamm 
 

Magasin för förvaring av anrikningssand och eventuellt andra 
restprodukter. 

Klarningsdamm 
 

Del av gruvdamm där vattnet klarnar. 

Kornaggregat 
 

En sammanfogning av lerpartiklar. 

In – situ - tillstånd 
 

Tillståndet i jorden innan yttre påverkan. 

Malm 
 

Metallbärande mineral, som förekommer i sådan mängd att brytning är 
ekonomiskt lönsam. 

mH2O 
 

Meter vattenpelare. Enhet som anger vattentryck. 1 mH2O motsvarar 
10 kPa. 

Munkar 
 

Passage där ytvatten leds från sandmagasin till klarningsdamm. 

Permeabilitet Vattengenomsläpplighet hos ett material. 

Sandmagasin 
 

Del av gruvdamm där anrikningssand sedimenterar. 

Sildamm 
 

Dammvallar som omgärdar deponin. Har som funktion att hålla kvar 
partiklarna i det deponerat material och filtrera bort vattenandelen. 

Slurry 
 

Blandning av vatten och mineral- eller malmpartiklar. 

Sovringsgråberg 
 

Restprodukt från sovringsprocessen. Delas in i fraktionerna; grovt 
sovringsgråberg (30-120mm) och fint sovringsgråberg (0-60mm). 

TTD 
 

Förtjockad deponering (Thickened Tailings Disposal) 

 



Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv  Innehållsförteckning 
Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska universitet 

 

 

1. Inledning................................................................................................................................ 9 

1.1 Verksamhetsbeskrivning – LKAB................................................................................ 9 

1.2 Bakgrund......................................................................................................................... 9 

1.3 Målbeskrivning............................................................................................................. 10 

1.4 Omfattning.................................................................................................................... 10 

1.5 Avgränsningar .............................................................................................................. 10 

2. Litteraturstudie .................................................................................................................... 11 

2.1 Beskrivning av anrikningssand................................................................................... 11 

2.2 Deponeringsmetoder för anrikningssand................................................................... 13 
2.2.1 Gruvdammar............................................................................................................ 13 
2.2.2 Samdeponering........................................................................................................ 14 
2.2.3 Förtjockad deponering, TTD................................................................................... 15 

2.3 Tidigare försök ............................................................................................................. 17 
2.3.1 Pilotförsök i Malmberget ........................................................................................ 17 
2.3.2 Laboratorieförsök .................................................................................................... 19 
2.3.3 Rännförsök i Kiruna ................................................................................................ 19 
2.3.4 Geoteknisk undersökning av anrikningssanden i Kiruna ........................................ 20 

2.4 Kornfördelning ............................................................................................................. 22 
2.4.1 Allmänt.................................................................................................................... 22 
2.4.2 Klassificering .......................................................................................................... 23 

2.5 Skjuvning av jord ......................................................................................................... 25 
2.5.1 Allmänt.................................................................................................................... 25 
2.5.2 Inverkan av jordtyp ................................................................................................. 25 
2.5.3 Konsolidering .......................................................................................................... 25 
2.5.4 Inre friktion ............................................................................................................. 26 
2.5.5 Triaxialförsök .......................................................................................................... 27 
2.5.6 Direkta skjuvförsök ................................................................................................. 29 

2.6 Porvatten och stabilitet ................................................................................................ 31 
2.6.1 Allmänt.................................................................................................................... 31 
2.6.2 Effektivspänningsekvationen .................................................................................. 31 
2.6.3 Kapillär stighöjd ...................................................................................................... 32 
2.6.4 Portryck i tinande jord............................................................................................. 32 

2.7 Tjälgeoteknik ................................................................................................................ 33 
2.7.1 Allmänt.................................................................................................................... 33 
2.7.2 Ofruset vatten .......................................................................................................... 33 
2.7.3 Permeabilitet i frusen jord ....................................................................................... 34 
2.7.4 Tjälfarlighet hos olika material ............................................................................... 35 
2.7.5 Temperaturgradient ................................................................................................. 35 
2.7.6 Beräkning av tjäldjup .............................................................................................. 36 



Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv  Innehållsförteckning 
Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska universitet 

 

 

3. Dränerad celldeponering, fullskaleförsök i Malmberget................................................... 38 

3.1 Bakgrund....................................................................................................................... 38 

3.2 Dränerad Celldeponering ............................................................................................ 38 
3.2.1 Metodbeskrivning.................................................................................................... 38 
3.2.2 Givna förutsättningar............................................................................................... 38 
3.2.3 Teknisk beskrivning ................................................................................................ 39 
3.2.4 Drift av cell.............................................................................................................. 41 

4. Metodbeskrivning ................................................................................................................ 42 

4.1 Installation av mätutrustning...................................................................................... 42 

4.2 Metodbeskrivning - Fältförsök ................................................................................... 44 
4.2.1 Massbalans .............................................................................................................. 44 
4.2.2 Portryck ................................................................................................................... 44 
4.2.3 Temperaturmätning ................................................................................................. 45 
4.2.4 Tjälgränsmätning..................................................................................................... 46 

4.3 Metodbeskrivning - Laboratorieförsök...................................................................... 47 
4.3.1 Kolvprovtagning till laboratorieförsök.................................................................... 47 
4.3.2 Kornfördelning ........................................................................................................ 47 
4.3.3 Densitet och vattenkvot ........................................................................................... 49 
4.3.4 Triaxialförsök .......................................................................................................... 50 
4.3.5 Direkta skjuvförsök ................................................................................................. 51 

5. Resultat ................................................................................................................................ 52 
5.1 Deponeringsförlopp.................................................................................................... 52 
5.1.1 Driftperiod 1; Inledande deponering av anrikningssand. ........................................ 52 
5.1.2 Driftstopp; simulerat driftstopp............................................................................... 53 
5.1.3 Driftperiod 2; Återupptagen deponering ................................................................. 53 

5.2 Resultat - Fältförsök..................................................................................................... 54 
5.2.1 Massbalans .............................................................................................................. 54 
5.2.2 Portrycksmätning .................................................................................................... 55 
5.2.3 Temperaturmätning ................................................................................................. 56 
5.2.4 Tjälgränsmätning..................................................................................................... 58 

5.3 Resultat - Laboratorieförsök....................................................................................... 59 
5.3.1 Kornfördelning ........................................................................................................ 59 
5.3.2 Vattenkvot och densitet ........................................................................................... 61 
5.3.3 Triaxialförsök .......................................................................................................... 61 
5.3.4 Direkta skjuvförsök ................................................................................................. 63 

5.4 Sammanställning av laboratorieresultat .................................................................... 65 



Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv  Innehållsförteckning 
Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska universitet 

 

 

6. Diskussion och slutsats ....................................................................................................... 66 

6.1 Diskussion ..................................................................................................................... 66 
6.1.1 Massbalans .............................................................................................................. 66 
6.1.2 Vattengenomströmning i sildamm .......................................................................... 67 
6.1.3 Infrysning ................................................................................................................ 68 
6.1.4 Kornfördelning ........................................................................................................ 70 
6.1.5 Densitet och Vattenkvot .......................................................................................... 70 
6.1.6 Skjuvhållfasthet ....................................................................................................... 70 

6.2 Slutsatser ....................................................................................................................... 71 

6.3 Förslag på framtida försök.......................................................................................... 72 

7. Referenser ............................................................................................................................ 73 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 74 

Bilaga 1.1 Massbalansberäkningar................................................................................... 74 

Bilaga 1.2 Temperaturmätning Infrysningsperiod ......................................................... 75 

Bilaga 1.3 Portryck vid återupptagen deponering .......................................................... 76 
Bilaga 1.4 Temperaturmätningar vid återupptagen drift .............................................. 77 

Bilaga 1.5 Infrysning - Frostmängd.................................................................................. 78 

Bilaga 2.1 Triaxialförsök ................................................................................................... 79 

Bilaga 2.2 Direkta skjuvförsök.......................................................................................... 83 

Bilaga 3.1 Uppskattning av maximalt tjäldjup med hjälp av Stefans ekvation. .......... 85 

Bilaga 3.2 Uppskattning av upptiningstiden med hjälp av Stefans ekvation ............... 87 

Bilaga 4.1 Översiktsbild – Dammområde Malmberget .................................................. 90 



Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv  1. Inledning 
Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska universitet 

 

 9

1. Inledning 
1.1 Verksamhetsbeskrivning – LKAB 
LKAB är ett internationellt, högteknologiskt malmförädlingsföretag och företaget är den enda 
järnmalmsexportören inom EU. Merparten av exporten (80 %) går till europeiska stålverk. 
LKAB är helägt av svenska staten och har ca 3000 anställda. Malmen bryts i två 
underjordiska järnmalmsgruvor belägna i Malmberget respektive Kiruna. Råmalmen från 
dessa förädlas till sinterfines, pellets och specialprodukter i förädlingsanläggningar i Kiruna, 
Svappavaara och Malmberget. Produkterna transporteras med järnväg till två utskeppshamnar 
som finns i Luleå och Narvik. Därifrån skeppas de med båt till kunder runt om i världen. 
 
Gruvindustrin i Sverige genererar årligen cirka 45 miljoner ton gruvavfall. I 
malmförädlingsprocessen separeras torrt gråbergsavfall från vått finkornigt gråberg, så kallad 
anrikningssand. Gruv- och processvatten från malmförädlingens olika skeden blandas med 
anrikningssand och transporteras till stora dammsystem för att mineralpartiklar ska 
sedimentera. Anrikningssand innehåller förutom gråberg även metaller som ej utvunnits 
varför det är av stor vikt att anrikningssanden förvaras på ett sådant sätt att urlakning av dessa 
metaller förhindras.  För att inte orsaka skador på människor och miljö måste dammsystemet 
vara säkert och stabilt både under drift och under lång tid efter magasinet avvecklats. LKAB 
har ett dammsäkerhetsarbete som bland annat inkluderar drift, underhåll, tillsyn och 
beredskapsplan. Företagets dammar är konstruerade enligt anvisningarna från RIDAS 
(Kraftindustrins riktlinjer för kraftföretagens dammsäkerhet) och anläggningarna övervakas 
dagligen. På alla orter finns dygnet runt bemannade styrcentraler och automatiska larm för 
den dagliga tillsynen. Under 2001 lämnade LKAB in två tillståndsansökningar om att öka 
deponeringskapaciteten. I Svappavaara avser ansökan en höjning av gruvdammen med 2 
meter och i Kiruna är det aktuellt med en ny gruvdamm alternativt att tillämpa ny 
deponeringsteknik. LKAB bedriver utvecklingsarbete för att med ny teknik minska risker och 
kostnader vid hanteringen av anrikningssanden. 

1.2 Bakgrund 
LKAB avser att utföra försök i driftskala med en ny deponeringsteknik som kallas dränerad 
celldeponering. LKAB har sedan flera år bedrivit försök i laboratorie- och pilotskala. 
Samarbetspartners i detta projekt är forskningsprogrammet MiMi och Luleå tekniska 
universitet. MiMi är ett forskningsprogram som syftar till att utveckla och förbättra åtgärder 
mot miljöproblem från gruvavfall. MiMi finansieras av den miljöstrategiska stiftelsen, 
MISTRA. Programmet är multidisciplinärt och genomförs i nära samarbete mellan sex 
universitet, olika ingenjörsföretag och sakkunniga från gruvindustrin.   
 
Det projekt som är direkt anknutet till detta examensarbete genomfördes i form av ett 
fullskaleförsök vid LKAB: s anläggning i Malmberget med start i januari 2002. Den nya 
deponeringstekniken innebär i korthet att anrikningssand deponeras i celler uppbyggda av 
grövre gråbergsfraktioner, med insidan täckt av ett filterlager av finare fraktioner eller en 
geotextil. Anrikningssand tillsammans med vatten pumpas ut i sildammen, som har 
funktionen att dränera bort vattnet och samtidigt hålla kvar anrikningssanden. Stabiliteten i 
den deponerade mängden anrikningssand beror av i vilken utsträckning vattnet dräneras bort. 
Den dränerade anrikningssanden ger cellen en inbyggd stabilitet som gör att den successivt 
kan byggas upp på höjden. Detta examensarbete kommer att ingå som en del i LKAB: s arbete 
med utvärdering av dränerad celldeponering. 
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1.3 Målbeskrivning 
Detta examensarbete syftar till att undersöka och utvärdera LKAB: s nya metod ”dränerad 
celldeponering” i fullskaleförsök ur ett geotekniskt perspektiv. Målet med examensarbetet är 
en kontroll av sildammens förmåga att hålla kvar det deponerade materialet och filtrera bort 
vattnet samt att undersöka de faktorer som kan ha inverkan på den dränerade deponins 
stabilitet. Den deponerade anrikningssanden egenskaper påverkar deponins stabilitet eftersom 
den kommer att ligga till grund för nästkommande nivåer. På grund av deponins geografiska 
läge kommer deponering stundtals att ske under stränga vinterförhållanden. Under en normal 
driftsituation är detta inget problem eftersom materialet som deponeras är varmt och detta gör 
att ingen omfattande isbildning sker. Driftstopp vintertid kan dock förekomma och beror på 
en omläggning av driften till en närliggande cell eller haveri i anrikningsverket. Tanken är att 
kunna utforma en modell som kan ge en uppfattning om hur långa driftstopp som kan tillåtas 
vintertid utan att det bildas frusna zoner i cellen.  

1.4 Omfattning 
Exjobbet omfattar mätningar och utvärdering av följande: 
 

�� Massbalansen för anrikningssanden i deponin. Massbalansen beskriver hur stor del av 
inpumpad anrikningssand som sedimenterar i sildammen. 

�� Portrycksvariationer i anrikningssanden och i sildamm under försökets olika skeden. 
�� Istillväxt vid driftstopp. Kontroll huruvida frusna zoner tinas upp vid återupptagen 

drift. Frusna zoner som byggs in i deponin kan innebära problem ur 
stabilitetssynpunkt. 

�� Geoteknisk grundundersökning av anrikningssanden där kornfördelning, densitet och 
vattenkvot bestäms. 

�� Anrikningssandens friktionsvinkel. Friktionsvinkeln används för att bestämma 
materialets skjuvhållfasthet. 

 
I metodiken för examensarbetet ingår också att göra en litteraturstudie inom det 
kunskapsområde som undersökningarna anknyter till. Litteraturstudien inleds med en 
beskrivning av några olika deponeringsmetoder som används i gruvindustrin idag. Därefter 
sammanfattar vi några tidigare försök som gjorts på LKAB inom ramen för metodiken 
dränerad celldeponering. I syftet att ge läsaren en inblick i vilka geotekniska parametrar som 
påverkar jordens egenskaper har vi i litteraturstudien också valt att kortfattat behandla 
ämnesområdena: Porvattnets inverkan på stabiliteten, tjälgeoteknik, skjuvning av jord, 
massbalans och kornfördelning.  

1.5 Avgränsningar 
Fältundersökningar ägde rum vid LKAB: s verksamhet i Malmberget under perioden januari-
mars 2002, under då rådande förutsättningar. All projektering och produktion av dammen 
gjordes av LKAB utan vår medverkan. Vi hade ingen del i anläggandet och driften av cellen. 
Detta examensarbete kommer ej att behandla miljöeffekter eller ekonomiska aspekter av 
metoden. Det bör tilläggas att avfallet från varje gruva är unikt med avseende på kornstorlek 
och mineralinnehåll. Detta innebär att avfallshantering vid en typ av gruvprocess inte direkt är 
överförbar till en annan.
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2. Litteraturstudie 
2.1 Beskrivning av anrikningssand 
Enligt Åkerlund (2002) är det vid brytning av malm ofrånkomligt att oönskade mineraler och 
bergarter också finns med (inom gruvindustrin ofta kallat gråberg). Denna blandning av malm 
och oönskade mineraler och bergarter kallas råmalm. För att kunna utvinna malmprodukter är 
det därför nödvändigt att kunna separera malmen från övriga mineraler. Målet är att andelen 
ren malm skall vara så stor som möjligt och att varje steg i separationsprocessen skall leda till 
en förädling av malmen. Valet av förädlingsmetod grundar sig på råmalmens sammansättning. 
De metoder som tillämpas idag och beskrivs nedan är lakning, anrikning och upphettning. 
Oavsett metod erhålls ett bättre resultat om råmalmen krossas och mals till en finkornig 
massa. För att underlätta separeringsprocessen och möjliggöra transport med hjälp av pumpar 
tillsätts vatten.   
 
Lakning innebär att malmen löses upp från partikulär form till löst form med hjälp av en stark 
syra eller bas. De lösta mineralerna tillåts sedan falla ut i partikulär form igen efter det att 
gråberget separerats bort, därigenom fås malmen i en renare form. Vid anrikning separeras 
malm och gråberg med hjälp av metoder som bygger på flotation, gravitation eller magnetism. 
Valet av metod beror som tidigare nämnts på de ingående mineralernas egenskaper. 
Upphettning förändrar malmens egenskaper och för en råmalm innehållande vissa mineraler 
kan upphettning leda till att separering underlättas. 
 
Blandningen av vatten och restprodukter, även kallad slurry, förtjockas ofta sedan malmen 
separerats bort. Förtjockningen innebär att en del av det förekommande vattnet tas bort från 
det finmalda gråbergsavfallet. Den restprodukt som återstår efter detta genomförande kallas 
anrikningssand. Anrikningssanden är ett avfall som sedan läggs på deponi. Olika metoder för 
deponering finns men vanligtvis så pumpas anrikningssanden i slurryform in i en deponi. 
 
Slurry som pumpas in i en deponi kommer att genomgå ett antal olika stadier exempelvis 
sedimentation och dränering. Cincilla (1996) har delat in processen som sker i cellen från det 
att materialet pumpas in i följande fyra faser, se figur 2.1: 
 

1. Pumpningsfas.  
Partiklarna är helt uppblandade med vatten. Partiklarna har mycket lite kontakt med 
varandra och materialet har liten stabilitet. Detta förhållande råder vid pumpning av 
materialet. 

2. Omlagringsfas 
Partiklarna börjar sedimentera och få kontakt med varandra och en omlagring av 
partiklarna börjar ske. Vattnet trycks undan och hamnar ovanför partiklarna. 

3. Dräneringsfas 
Dräneringens omfattning styrs av materialets permeabilitet. Dräneringen påverkar 
materialets konsolidering och bidrar till att minska portrycket 

4. Avdunstningsfas 
Denna fas uppnås i den övre delen av deponin (10-15 cm). För att denna fas skall 
utvecklas krävs en deponeringsstrategi som tar hänsyn till den mängd anrikningssand 
som pumpas ut. 
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Figur 2.1. Från vänster; Pumpningsfas, omlagringsfas, dräneringsfas och avdunstningsfas. Cincilla (1996). 
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2.2 Deponeringsmetoder för anrikningssand  

2.2.1 Gruvdammar 
Deponering i konventionella gruvdammar innebär att slurryn pumpas in i ett område som 
begränsas av vattentäta dammkroppar. Slurryn däms upp och anrikningssanden sedimenterar 
till botten av deponin. Sedimentation gör ytvattnet relativt fritt från partiklar. Ytvattnet leds 
från dammar via utskov, munkar, till klarningsdammen där ytterligare sedimentering och 
eventuell rening sker. Efter rening pumpas vattnet antingen tillbaka till början av processen 
eller till närliggande vattendrag.  
 
När gruvdammen fyllts med anrikningssand måste antingen området utökas eller vallarna 
höjas, varje nivåhöjning innebär dock stora kostnader. Att utöka området är också ett problem 
eftersom man då måste ta nya arealer i anspråk. Eftersom gruvdammar med tiden kan få stora 
dimensioner blir ofta någon form av miljö- och landskapsåtgärd nödvändig efter det att 
dammen inte längre är i bruk.   
 
Utöver de sedvanliga säkerhetsaspekter som gäller vattenkraftsdammar har gruvdammar fler 
faktorer som medför risker. Problemet hör ihop med att anrikningssanden inte packas och att 
kornstorleken oftast ligger inom kornfraktionerna silt och sand. Orsaken till att brott i 
gruvdammar är så ödesdigra för miljön beror på att dammen innehåller en mängd mycket löst 
okonsoliderat avfall och en stor del vatten eller processvätska. Vid ett dammbrott antar hela 
innehållet vätskeform och strömmar genom brottstället. I detta flytande tillstånd kan vätskan 
strömma långt nedströms.  
 
Enligt Hedpalm (2000) finns tre principiella byggnadssätt finns för uppbyggnad av dammar. 
De karakteriseras av att dammkrönet under fyllningen antingen förflyttas utåt från magasinet, 
inåt mot magasinet eller byggs rakt uppåt. Dessa tre höjningsmetoder kallas följaktligen 
utåtdamm, inåtdamm och uppåtdamm. 
 
Utåtdammen byggs i princip som en jorddamm för vattenkraftverk. Som fyllnadsmaterial 
används vanligen morän, sand, grus och sten. Något krav på den deponerade restproduktens 
egenskaper finns inte. Principskiss över utåtdammen finns i figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2. Principskiss, utåtdamm. Hedpalm (2000) 

Fördelarna med utåtdammen är att dammen kan byggas med mycket god stabilitet, vilket 
innebär att markområden med dåliga grundläggningsförhållanden kan tas i anspråk. En annan 
fördel är att restprodukterna inte behöver uppfylla några speciella hållfasthetskrav vilket gör 
att halten finmaterial i det deponerade materialet kan vara mycket hög. De nackdelar som 
finns är i första hand den stora volym av jord- och stenmassor som fordras vid uppbyggnaden 
och de omfattande åtgärder som krävs vid efterbehandling. 
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Vid byggnadsmetoden inåtdamm används deponerat material delvis som 
grundläggningsmaterial. Se principskiss figur 2.3.  
 

 
Figur 2.3. Principskiss, inåtdamm. Hedpalm (2000) 

Vid varje höjning, som normalt är i storleksordningen 0,5-2,0 m, läggs först en stödbank på 
krönet bestående av grovt friktionsmaterial, t.ex. grus eller makadam. Denna bank skall vara 
erosionsstabil. Är avfallsprodukterna vittringsbenägna bör dessutom stödbanken förhindra 
syreinträngning, vilket kan åstadkommas med ett tätt material som t.ex. morän. Av 
stabilitetsskäl är det viktigt att dammkroppen är tillräckligt dränerad, så att uppkomsten av 
höga portryck kan förhindras. Inåtdammens fördelar ligger i att metoden erfordrar liten mängd 
fyllnadsmaterial och därmed är ekonomisk. Efterbehandling av dammens utsida kan ske under 
drifttiden. Nackdelarna är att en omfattande stabilitetskontroll krävs under drifttiden och att de 
deponerade restprodukterna bör uppfylla vissa krav på hållfasthet, permeabilitet och 
kornfördelning. Hur högt en inåtdamm kan byggas beror bl. a. på restproduktens 
skjuvhållfasthet och portrycksförhållanden i dammkroppen. Allmänt kan sägas att en 
inåtdamm har god stabilitet upp till ca 15 meters höjd.  
 
Uppåtdammen är ett mellanting mellan inåt- och utåtmetoden. Vid nivåhöjning byggs krönet 
på rakt uppåt. Stödfyllning nedströms krönet byggs av grovt friktionsmaterial, vanligen grus, 
sten eller morän. Fördelen med uppåtmetoden är att dammen kan byggas med god stabilitet 
och kräver relativt liten stabilitetsövervakning. Kraven på hållfastheten hos det deponerade 
materialet är mindre än hos inåtdammen. Nackdelarna är att ingen efterbehandling av 
dammens utsida kan ske förrän efter avslutad drift och att relativt stor volym av naturliga 
jord- och stenmaterial krävs. Principskiss utåtdamm, se figur 2.4.  
 
 

 
Figur 2.4. Principskiss, uppåtdamm. Hedpalm (2000) 

2.2.2 Samdeponering 
Idag används skilda deponier för vått och torrt avfall. Sampumpning är ett alternativ som 
kombinerar deponering av de olika bortseparerade materialen från anrikningsprocessen. 
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Denna metod går till så att sovringsgråberg och anrikningssand, tillsammans med vatten, 
pumpas till deponeringsstället. Detta innebär att fint och grovt gods blandas vilket ger en jämn 
och bred partikelfördelning. Det blandade materialet har en moränliknande struktur vilket gör 
det enkelt att återställa deponin. Dessutom ger sovringsgråberget en ökad permeabilitet, de 
grövre fraktionerna gör att materialet inte blir lika tätt. Detta minskar i sin tur risken för höga 
portryck i deponin.  
 
Testerfarenheter av gemensam pumpning och samdeponering vid LKAB i Malmberget har 
redovisats av Sundqvist (2000). Dessa försök visade att man får en stabil deponi och en 
släntlutning som möjliggör landskapsplanering i samband med deponering. I och med att en i 
sammanhanget hög släntlutning, 7-8�, kan uppnås minskar arealbehovet för deponin. En 
annan fördel är att det totala energibehovet för gråbergshanteringen minskar med denna 
metod. Problemen som uppstod i detta försök var att slitage i rör och pumpar blev stort, det 
grövre materialet slår sönder utrustningen. Dessutom visade försöken på en separation av 
ingående partiklar, de grövsta partiklarna sedimenterade nära utsläppspunkten medan de 
finare partiklarna transporterades längre och sedimenterade vid dammkroppen. Eftersom en 
ansamling av enbart finmaterial nära dammkroppen kan orsaka höga portryck och därmed 
stabilitetsproblem är denna partikelseparation inte önskvärd. 

2.2.3 Förtjockad deponering, TTD 
Förtjockad deponering bygger på att materialet har en högre fastgodsandel vid deponeringen, 
ca 70-75 % jämfört med ca 10 % i vanliga fall. Detta uppnås med djupförtjockare, som 
förenklat fungerar på så sätt att man låter materialet sjunka i ett rör och sedan pumpa ut det 
vatten som samlas ovanpå materialet. Fördelen med förtjockad deponering är att det ger större 
möjligheter att välja område för deponering. Detta eftersom man genom den högre 
fastgodsandelen har ett betydligt stabilare material som kan deponeras med en lutning på 3-6�.  
 
Vid konventionell deponering väljs ofta närmaste dal som blockeras med en eller flera 
dammkonstruktioner. Vid förtjockad deponering, TTD, ökar valfriheten av 
deponeringsområden eftersom TTD innebär att förvaring av avfallet är möjligt i både 
dalgångar och platt terräng.  Skillnaden mellan konventionell och förtjockad deponering, se 
figur 2.5.  

 
Figur 2.5. Skillnaden mellan konventionell och förtjockad deponering. Figuren visar att erforderlig 
dammhöjd vid TTD är mindre. Robinsky (1999). 
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Utsläppspunkten kan varieras och på sådant sätt ändra deponiens utformning. Slurryn kan 
deponeras från en ramp, vilket ger en åsformad deponi, eller från ett torn, något som ger en 
konformad deponi. Detta ger möjlighet till landskapsplanering. En annan fördel är att 
volymen av det material som förs ut på deponi samt mängden processvatten som skall pumpas 
tillbaka reduceras. Något som tillkommer med denna metod, utöver kostnaderna för 
förtjockningen, är att friktionsmotståndet i rören blir högre. Detta kan åtgärdas med hjälp av 
deplacementspumpar. 
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2.3 Tidigare försök 

2.3.1 Pilotförsök i Malmberget 
Under hösten 2000 genomfördes ett inledande försök i Malmberget med dränerad deponering 
av anrikningssand med hjälp av sildammar. Målet med projektet var att finna en utformning 
på sildammar som dels så snabbt som möjligt kan dränera undan vattenandelen i den 
inpumpade slurryn, dels hindrar flödet av anrikningssanden. Tanken med försöken var att 
dammkroppen i huvudsak byggs upp av två olika fraktioner av grovt sovringsgråberg, CU3 
och GRAM-avfall. Försöken genomfördes genom att utnyttja dessa olika material, var för sig 
eller i kombination. GRAM-avfallet är grövre än CU3-avfallet och har en kornfördelningen 
enligt kurva B i figur 2.6. medan CU3-avfallet motsvarar kurva A. 
 
 

   
Figur 2.6. Kornfördelning för de två olika typerna av grovt sovringsgråberg i Malmberget. Kurva A 
representerar kornfördelningen för CU3-avfallet, kurva B representerar motsvarande kurva för GRAM-
avfallet. Åkerlund och Knutsson (2001).     

 Figur 2.7 visar en översikt av de fyra pilotcellerna. De fyra celldeponierna hade måtten 100 x 
40 m, och höjden 5 m.  
 

 
Figur 2.7. Försök i Malmberget 2000. Översiktsbild på de fyra testcellerna. 
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Alla cellerna har en uppströmsdamm och två sidodammar byggda av CU3-avfall. 
Nedströmsdammen och cellbottens konstruktion varierar enlig specifikationen i tabell 2.1. 
Cellens verkningsgrad är ett mått på dess funktion och definieras som mängden kvarstannat 
material i cellen i förhållande till den totala mängden inpumpat material.  
 
Tabell 2.1. Indata pilotceller. 

Cell Materialspecifikation 
nedströmsdamm 

Materialspecifikation 
cellbotten 

Verkningsgrad

1 Enbart GRAM-avfall Enbart GRAM-avfall 88 % 
2 GRAM-avfall med ett 0,5 m tjockt 

filter av CU3 och ett yttre 
erosionsskydd av GRAM-avfall. 

0,3 m dränering av grovt 
sovringsgråberg, 0,2 m fint 
sovringsgråberg som filter, 0,3 
m erosionsskydd av grovt 
sovringsgråberg. 

59 % 

3 CU3-avfall med erosionskydd av 0,5 
m GRAM-avfall 

0,4 m dränering/filter av CU3 
och 0,3 meter GRAM som 
erosionsskydd 

100 % 

4 Enbart GRAM-avfall Uppfylld med GRAM-avfall 67 % 
 
Sammanfattning av försöksresultaten enligt Åkerlund (2002): 
 

�� Resultaten visade att enbart det fina sovringsgråberget (CU3-avfallet) filtrerade väl 
men hade för låg permeabilitet. 

 
�� Enbart det grova sovringsgråberget (GRAM-avfallet) dränerade väl det inpumpade 

vattnet men var lite för grovt för att svara mot filterkriterierna för det finare 
sovringsgråberget och anrikningssanden. Det förmådde endast stoppa en del av 
anrikningssandens partiklar. 

  
�� En annan idé som testades var att använda det fina sovringsgråberget som ett filter på 

insidan av det grova materialet. Försöket misslyckades eftersom skillnaden i 
partikelstorlek mellan det grövre och det finare sovringsgråberget var för stort. Detta 
fick till följd att det lager av fint material som anlades på det grova som ett filter, 
spolades bort. 

 
�� Cell 3 hade en verkningsgrad på 100 %, d.v.s. inget material passerade genom 

sildammen. Man fick ett skred i nedre dammen och försöket avbröts. Skredet berodde 
på för högt portryck i CU3-avfallet. 

  
 
Försöken i Malmberget väckte nya frågeställningar: 

 
�� Det finns partikelstorleksfördelningar på det fina sovringsgråberget från Kiruna, som 

talar för att detta material skall passa bra mot kraven som ställs på en sildamm. 
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Slurryn som deponeras innehåller dock endast 5 viktprocent fast mot ca 13 viktprocent 
fast för Malmberget. 

 
�� Det hade varit önskvärt att kolla långtidseffekterna av vattenflödena igenom de olika 

materialen. Det kan finnas risk att ett vattenflöde i en sildamm orsakar inre erosion. 
Detta skulle kunna orsaka okontrollerade vattenflöden igenom sildammen. 

 
�� Skulle någon typ av geotextil fungera som filter innanför det grövre 

sovringsgråberget? 

2.3.2 Laboratorieförsök 
Efter resultaten från försöken i Malmberget 2000 beslutades därför att under år 2001 gå vidare 
med försök i laboratorieskala för att karakterisera olika egenskaper hos samtliga typer av 
LKAB: s anrikningssand och sovringsgråberg. Laboratorieförsöken omfattade en 
permeabilitetsbestämning och en undersökning av inre erosion till följd av vattenströmning.  
 
Resultaten från permeabilitetsbestämningen visade att permeabiliteten var större i det fina 
sovringgråberget från Kiruna än i motsvarande material i Malmberget och att det därmed 
fanns bättre förutsättningar att arbeta vidare med det fina sovringgråberget från Kiruna som 
konstruktionsmaterial i sildammar. 
 
Förutsättningarna för erosion i gränssnittet mellan anrikningssand och sildamm undersöktes 
på förekommande kombinationer av material från Kiruna och Malmberget. Man testade 
dessutom effekten av att lägga in geotextil som ett filter mellan anrikningssand och 
sovringsgråberg. Resultaten från dessa försök har analyserats men inte samanställts. Rent 
praktiskt visade det sig att randeffekterna från kanterna var stora med genomslag som följd. 
Preliminärt kan sägas att där geotextil användes blev den inre erosionen mindre. 

2.3.3 Rännförsök i Kiruna 
Målen med rännförsöken i Kiruna var att hitta en utformning på sildammarna som motsvarar 
kraven på dräneringsförmåga och filtreringsegenskaper. Dessa krav överensstämmer med 
kraven från inledande försök i Malmberget. Tre stycken sildammar byggdes i rännor som 
schaktades ut i marken. I första dammen bestod sildammen enbart av fint sovringsgråberg 
från Kiruna. I den andra och tredje dammen bestod sildammarna av grovt sovringsgråberg 
men med filter av olika geotextiler. Flödet av anrikningssand togs direkt från underlopp av en 
förtjockare i anrikningsverket.   
 
Sildammarna dimensionerades för att klara vattenflödet i slurryn, en längd på 50 m och bredd 
på ca 10 m. Den förtjockade slurryn med en fastgodsandel på ca 35 % pumpades in i 
dammarna. Flöde och fastgodsandel mättes på in- och utgående flöde. Relationen däremellan 
ligger till grund för bedömning av sildammarnas funktion. Portrycksgivare installerades också 
för att registrera vattennivåer i anrikningssanden.  
 
Dessa försök visade att de konstruerade sildammarna hade mycket bra egenskaper. Det fina 
sovringsgråberget i Kiruna lämpade sig väl som material i en sildamm och de bägge 
geotextilerna visade sig ha goda filteregenskaper. Sildammarna höll kvar anrikningssanden till 
stor del samtidigt som vattnet dränerades ut genom sildammskonstruktionen. Ca 200 m3 
anrikningssand fylldes i varje cell och utsläppt mängd från cellerna låg mellan 5-50 kg.  
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2.3.4 Geoteknisk undersökning av anrikningssanden i Kiruna 
Ett steg vidare i utredningen av alternativa deponeringsmetoder för anrikningssanden i Kiruna 
var att mera noggrant undersöka anrikningssandens egenskaper. Som underlag vid val av 
dammtyper är anrikningssandens tekniska egenskaper avgörande. 
 
Provtagningen utfördes av VBB Viak under perioden 2000-04-27 till 2000-05-03. Prover till 
triaxialförsök och direkta skjuvförsök togs med konventionell kolvprovtagare. I samband med 
provtagningen utförde man en s.k. CPT-sondering (Cone Penetration Test). Sonderingen 
utfördes i sex borrhål (U1-U6) och kolvprovtagningen i fem av dessa. Se figur 2.8. I det sjätte 
hålet (U6) var sanden lös och därför kunde inte några kolvprover tas från detta hål.  
 

 
Figur 2.8. Översiktsbild över provtagningspunkter. LKAB:s sandmagasin i Kiruna. 

Sex prover valdes ut för laborationsanalyser, främst med syfte att utvärdera sandens 
skjuvhållfasthet. På två av proverna utfördes triaxialförsök på KTH och på övriga prover 
utfördes direkta skjuvförsök vid VBB Viak: s laboratorium i Stockholm. För att ytterligare 
karakterisera sandens geotekniska egenskaper utförde man rutinundersökningar på vissa av 
proverna. Rutinundersökningarna omfattade bestämning av densitet, siktkurvor, och 
jordklassificering. I tabell 2.2 finns en sammanfattning av resultaten. 
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Tabell 2.2. Sammanställning av resultat. (* Ej med i VBB Viak: s rapport. Beräknat utifrån karta) 

Försök U1 U2 U3 U4 U5 
Avstånd från utsläppspunkt(m)* 770 1340 540 1100 780 
Korngradering (% <mm) 

d10
d60
d90

0,0232
0,0579
0,1965

0,0095
0,0281

 
0,0023 
0,0345 
0,0533 

 
0,0096 
0,1666 
0,4281 

Jordart saSi leSi Si siSa 
Direkta Skjuvförsök, odränerade  (�) 41 19 28 33 
Triaxialförsök (�) 19,8 40,1   
Vattenkvot (%) 17 35 36 24 
Skrymdensitet (ton/m3) 2,86 1,76 2,02 2,14 
 
Resultaten visar att man fick en spridning i skjuvhållfasthet, den inre friktionsvinkeln 
varierade från 19� (U2) till 41� (U1). Vidare konstaterade man att det verkar finnas ett 
samband mellan hållfastheten och sandens position i deponin. Sambandet kunde inte helt klart 
fastställas eftersom CPT-sondering visade att det finns partier med låga värden på spetstryck 
och mantelfriktion i hål U1 och U3, där skjuvförsöken visade på hög hållfasthet. 
 
Kornfördelningskurvor visade på att man hade ett samband mellan korngraderingen och 
skjuvhållfastheten för materialet. Hållfastheten minskar ju mer finmaterial provet innehåller. 
Inte heller detta samband var entydigt eftersom provet från hål U5 hade lägre hållfasthet än 
provet från U1 trots att det senare bestod av ett finare material. Det man slutligen tog fasta vid 
var att det troligen är en kombination av korngradering och hur materialet har sedimenterat 
som styr hållfastheten. Underlaget ansågs som begränsat för att några entydiga samband 
skulle kunna påvisas.  
 
Slutsatser från försöket var: 
 

�� Det material som naturligt avsätts under vatten är finkornigt med låg hållfasthet. 
 

�� För att sanden skall kunna användas som dammbyggnadsmaterial krävs att det fina 
materialet kan sorteras bort, till exempel genom cyklonering. 

 
Materialet som avsätts mot nuvarande dammar i magasinet tillhör det med den sämsta 
hållfastheten. Byggnation av uppåtdammar, den metod man använder sig av i Kiruna idag, 
innebär att deponerad anrikningssand till viss del utgör stödmaterial för uppströmsslänterna. 
Den slutgiltiga rekommendationen blev att ytterligare höjningar av dammarna inte bör ske 
innan uppströmsslänternas stabilitet kontrollerats. 
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2.4 Kornfördelning 

2.4.1 Allmänt 
Inom geotekniken används enligt Axelsson (1998) olika typer av klassificeringssystem för att 
lättare kunna gruppera och jämföra olika egenskaper. En typ av jordklassificering är 
kornfördelning. Detta innebär att jordmaterial delas in i grupper inom vilka kornfördelningen 
är likartade. En likartad kornfördelning kan innebära likartade geotekniska egenskaper. 
Kornfördelningen har betydelse för sådana egenskaper som permeabilitet, kapillaritet, 
kompressabilitet och skjuvhållfasthet. 
 
En naturlig jord omfattar i regel korn av olika storlek från block till lerpartiklar. 
Kornfördelningen kan bestämmas genom sten- och blocksortering, siktning och 
sedimentationsförsök. Viktmängdernas procentuella fördelning för de olika fraktionerna 
bestämmer sedan kornfördelningen. Tabell 2.3 visar indelning av kornfraktioner.  
 

 
Tabell 2.3. Kornfraktioner. Axelsson (1998). 

Genom siktning bestäms halten av grus och sand och i vissa fall även halten av sten. Vid 
siktning får jordprovet passera genom siktar med trådnät av olika dimensioner. Siktning 
används i regel vid kornfördelning över fraktionsgränsen 0,06 mm.  
 
Halten av silt och ler bestäms vanligen genom sedimentationsförsök. Vid detta försök får ett 
uppslammat jordprov sedimentera i en viss vätska, som vanligen utgörs av destillerat vatten 
med tillsats av dispergeringsmedel. Sedimentationsförsök används vid bestämning av 
kornfördelningen inom fraktionsgränserna 0,001-0,06 mm. 
Redovisning av kornfördelningen görs vanligtvis i ett s.k. siktdiagram enligt figur 2.9. 
Figuren visar kornfördelningskurvor för några olika jordarter. Ju flackare 
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kornfördelningskurvan är, desto fler fraktioner omfattar den. Beteckningarna d60 och d10 
svarar mot 60 procents respektive 10 procents passerande viktsmängd.   

 
Figur 2.9. Kornfördelningskurva för några olika material. Axelsson (1998). 

2.4.2 Klassificering 
För benämning av en jordart efter ingående halter tillämpas diagram, figur 2.10. Observera att 
finjordshalten på x-axeln definieras som halten av ler och silt. Klassificering går till så att man 
börjar med att gå in på den procentuella finjordshalten. Därefter följer man diagrammet 
lodrätt till rätt lerhalt. Det fält man befinner sig i visar kombinationen mellan Silt och lera. 
Metodiken vid avläsning av sand och grushalt går till på samma sätt fast i övre delen av 
diagrammet.     
  
Exempel: Ett jordprov med en finjordshalt på 60 %, varav 10 % ler. Sandhalten var 30 % och 
grushalten 10 %. Vid avläsning i nedre delen av diagrammet fås beteckningen leSi (lerig Silt). 
Övre delen av diagrammet ger beteckningen saleSi (sandig lerig silt). Jordens beteckning är 
alltså saleSi.  
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Figur 2.10. Diagram för jordartsklassificering. LTU (1999).  
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2.5 Skjuvning av jord 

2.5.1 Allmänt 
När jord utsätts för en belastning, skjuvspänning, genomgår den en formförändring. När 
denna formförändring är tillräckligt stor, det vill säga vid tillräckligt stor skjuvspänning, går 
jorden i brott. Den kan då inte bära någon högre skjuvspänning, ibland endast en betydligt 
lägre skjuvspänning än just innan brott. Axelsson (1998). 

2.5.2 Inverkan av jordtyp 
Jordmaterialet ler tillhör gruppen kohesionsjordar. I denna typ av jord byggs 
skjuvhållfastheten upp av kohesion mellan kornen, kohesionens storlek är beroende av antalet 
kontaktytor per volymenhet. Silt klassificeras som en mellanjord, i denna jordtyp byggs 
skjuvhållfasthet upp av både friktion och kohesion mellan partiklarna. Sand och grövre 
fraktioner tillhör gruppen friktionsjordar, i denna jord utgör friktionen mellan partiklarna det 
viktigaste motståndet när jordmassan utsätts för skjuvspänning. Beteendet hos de olika 
jordarterna vid skjuvning skiljer sig på så sätt att en lera uppvisar minst styvt beteende samt 
lägst maximal skjuvspänning. Sand är styvast och kan uppta högst skjuvspänning, silt ligger 
däremellan. 

2.5.3 Konsolidering 
När en jordprofil genomgår en kompression, till följd av en belastning, uppstår en 
konsolidering. Axelsson (1998). Detta avsnitt avser att ge en inblick i detta förlopp samt 
förklara skillnaden mellan olika konsolideringstillstånd. 
 
För att en vattenmättad jord skall kunna komprimeras måste en del av porvattnet i det 
ursprungliga porutrymmet pressas undan, detta förlopp kallas konsolidering. När last påförs 
en vattenmättad jord kommer porvattnet i ett första skede att bära hela lasten. Detta beror på 
att porvattnet är betydligt styvare än jordskelettet. Det vertikala totaltrycket, vid en tidpunkt 
t0, ökar med ��z, hela denna tryckökning tas upp i porvattnet genom en momentan 
portrycksökning, �u. I detta skede har ännu ingen ändring av effektivtrycket skett, därför 
förblir jordskelettet opåverkat. Porvattnet strömmar efterhand mot områden med lägre 
tryckpotential och söker sig mot markytan eller dränerande skikt. När porvattnet strömmar 
bort från den del av jorden som är mest belastad kommer porövertrycket att minska samtidigt 
som effektivtrycket ökar. Ökat effektivtryck leder till att jordskelettet komprimeras, 
porvolymen minskas, och lasten överförs till jordskelettet.  
 
Konsolideringsfasens längd skiljer sig mellan olika material eftersom kompressionen sker när 
porvattnet pressas undan. Ett sandigt material konsolideras därför betydligt snabbare än en 
lera eftersom sanden har betydligt högre permeabilitet. Detta bör uppmärksammas vid 
anläggning på jord. Finjordars konsolidering, med kompression och sättningar som följd, kan 
pågå i flera år. 
 
Jords kompression är allmänt elastisk-plastisk, den större delen av den totala kompressionen 
är plastisk. I figur 2.12 visas töjningen hos ett prov som belastas till det effektiva medeltrycket 
p´0 och den volymetriska kompressionstöjningen, �p0, som bildats. Vid avlastning återgår 
endast en mindre del av töjningen, �e

p0, medan den större delen kvarstår, �p
p0. 
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Figur 2.12 Töjningskurva vid belastning och avlastning. Axelsson (1998). 

 
En jord kan antingen befinna sig i ett normalkonsoliderat eller ett överkonsoliderat tillstånd. 
Ett normalkonsoliderat tillstånd innebär att jorden aldrig varit utsatt för en högre belastning än 
den rådande belastningen. Eftersom jorden inte har avlastats kan man inte säga om 
deformationen är elastisk (reversibel) eller plastisk (irreversibel). Ett jordprov som är 
överkonsoliderat är ett prov som tidigare varit utsatt för en högre belastning än den rådande. 
Det högsta effektiva medeltryck som ett prov varit utsatt för kallas förkonsolideringstrycket. 
Provet i figur 2.12 har efter avlastningen konsolideringstrycket p´0. 
 
Responsen hos ett överkonsoliderat prov skiljer sig från den för ett normalkonsoliderat prov. 
Eftersom provet har vart utsatt för ett betydligt högre axialtryck (last) än det rådande uppvisar 
det också ett betydligt styvare beteende vid skjuvning än ett normalkonsoliderat prov. 
Skjuvkurvan stiger brant uppåt till ett maximalvärde som är betydligt högre än maximalvärdet 
för det normalkonsoliderade provet. Vid fortsatt skjuvning sjunker den skjuvspänning som 
provet kan bära till ett residualvärde som är lika stort som maximal skjuvspänning för det 
normalkonsoliderade provet. Den extra hållfasthet som överkonsolideringen medförde är nu 
borta och det överkonsoliderade provet beter sig nu likadant som det normalkonsoliderade.  

2.5.4 Inre friktion 
Den inre friktionen i jord påverkas enligt Axelsson (1998) av den direkta kontaktfriktionen 
mellan partiklarna samt kornstorlek, kornform och kornfördelning, därmed också av portalet.  
Motståndet mot glidning i en massas kontaktpunkter bestäms av friktionen, F, och är 
proportionellt mot normalkraften, N, i dessa punkter enligt ekvation 2.1 där ��  betecknar 
kontaktfriktionsvinkeln mellan kornen.  
 

u� tan N  F ��   (2.1)
 
En ökning av medeltryckspänningen ger därmed en ökning av kornmassans motstånd mot 
glidning och omlagring. Ur detta samband kan också läsas att en högre friktionsvinkel ger ett 
högre motstånd mot glidning. 
 
En kornig jords hållfasthet byggs inte bara upp av friktion mellan kornen utan också av 
låsningseffekter mellan dessa. Denna låsning beror på kornytornas ojämnheter och att korn är 
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inkilade mellan och låsta till varandra. Kontaktfriktion och låsningseffekter ger sammantaget 
en brottkurva högre än för enbart kontaktfriktion. Lutningen av denna brottkurva är det 
samma som jordens inre friktionsvinkel, �´, se figur 2.13. 

 
Figur 2.13. Friktionsvinkeln, ett mått på brottkurvans lutning. � = skjuvspänning, �’n= normalspänning. 
Axelsson (1998). 

 
Kontaktfriktionsvinkeln, �� , beror till största delen på skillnad i partikelstorlek, där är det i 
princip ingen skillnad mellan olika jordmaterial. Något som däremot varierar beroende på 
material är låsningseffekter mellan kornen, vilket påverkas av kornform, kornstorlek och 
kornfördelning. Kantiga och spetsiga partiklar, vid t.ex. ett krossat material, bidrar till större 
låsningseffekter än runda partiklar. Kornfördelningen påverkar låsningseffekten på så sätt att 
en mer välgraderad jord har ett lägre portal och därmed en högre inre friktionsvinkel. 
Kornstorlek i sig har ingen större inverkan på låsningseffekten, intressant är dock att 
kornaggregaten i en lera verkar som kornen i en grovkornig struktur och länkarna mellan 
dessa kornaggregat bidrar till den inre friktionen. 
 

2.5.5 Triaxialförsök 
Triaxialförsök är en metod med vilken det är möjligt att grundligt undersöka jords 
hållfasthets- och deformationsegenskaper. Dessa går till på följande sätt:  
 
Ett cylindriskt jordprov placeras i en vätskefylld cell med en platta i toppen och botten av 
provet där en axiell last kan påföras, se figur 2.14. Runt provet appliceras ett gummimembran 
för att skilja provet från direktkontakt med vätskan i cellen. I toppen och botten av provet sätts 
filterstenar som är kopplade till dräneringsrör. På så sätt kan porvattnet dräneras bort från 
provet, om dränerade försök utförs. Den radiella spänningen regleras med vattentrycket. 
Dräneringsrören kan också stängas så att försöket blir odränerat, i detta fall mäts portrycket. 
Utrustningen för triaxialförsöket består oftast av en triaxialapparat med tre eller fyra 
kontrollenheter. Till dessa är kopplat en PC, skrivare och plotter. Hela försöksproceduren 
styrs från datorn via kontrollenheterna. En kontrollenhet styr den axiella belastningen av 
jordprovet, de andra styr celltryck respektive mottryck (portryck). 
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Figur 2.14. Triaxialapparat. Axelsson (1998) 

 
Spänningarna som verkar på jordprovet är en axialspänning, �a, som orsakas av den last, F, 
som påförs på provet och en radiell spänning, �r, som orsakas av vätskan som omger provet. 
Utöver dessa spänningar kan höjd- och volymändring mätas.  
 
Försöket påbörjas med en konsolidering av materialet, vilken pågår tills det att 
volymändringen i princip upphört. Det är viktigt att inte utföra konsolideringsfasen för snabbt 
eftersom vattnet måste tillåtas att dränera från provet. Efter konsolideringen skjuvas provet till 
brott genom att öka axialspänningen medan radialspänningen hålls konstant. Skjuvningen 
pågår tills provet går i brott, beroende på material, odränerat/dränerat försök m.m. kan detta ta 
allt mellan 10 minuter och 20 dygn. För ett visst effektivt axialtryck, �´a, undersöks samband 
mellan deviatorspänning, q, och axialkompressionen, �a. Detta samband tecknas i ett 
spännings–töjnings-diagram se figur 2.15. Deviatorspänningen, q, i triaxialförsöken definieras 
som differensen mellan axial- och radialspänning, ekvation (2.2). 
 

raq �� ����  (2.2)
 
För triaxialförsöket kan ett samband sättas upp mellan maximal deviatorspänning, qmax, och 
det effektiva medeltrycket, p´, och kan då konstruera en rät linje i ett q - p´- diagram, se figur 
2.15. Riktningskoefficienten för denna linje betecknas M och sambandet mellan qmax och p’ 
kan ses i ekvation (2.3). 
 

p  M q max ���  (2.3)
 
Sambandet mellan M och den inre friktionsvinkeln, �´ visas i ekvation (2.4). 
 

M
M
�

��

6
3sin�  

(2.4)
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Figur 2.15. Spänning-töjningsdiagram och q-p´-diagram från triaxialförsök. Axelsson (1998). 

 
Detta samband, maximal deviatorspänning för ett visst medeltryck, utgör brottvillkoret för 
materialet. Den räta linjen i q- p´ -diagrammet utgör brottlinjen. Brottlinjen behöver inte 
nödvändigtvis gå genom origo. Den kan ha ett intercept på q-axeln, det värde där brottlinjen 
skär denna axel är ett mått på materialets kohesion och kallas kohesionsintercept. 

2.5.6 Direkta skjuvförsök 
Vid direkta skjuvförsök utsätts ett jordprov för skjuvkrafter i en skjuvapparat, se figur 2.16. 
Jordprovet placeras i en cylindrisk behållare och konsolideras med en vertikal kraft 
(normalkraft, N) tills önskat effektivtryck uppnås. Därefter skjuvas provet, genom stegvis 
belastning i horisontalled (skjuvspänning, �). För vattenmättade prover bör skjuvningen vid 
dränerade försök utföras sakta så att inget porvattenövertryck byggs upp. 
 
 

 
 

Figur 2.16. Skjuvapparat. Axelsson (1998). 

 
Till skjuvapparaten är fyra givare kopplade som mäter provets höjdförändring, horisontell 
förskjutning, skjuvkraft och portryck. För att underlätta mätningen är givarna anslutna till en 
logger som registrerar de olika värdena under försökets gång.  
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Under skjuvningsfasen mäts provets deformation i horisontal- och vertikalled, �x och �y. Ur 
förhållandet mellan dessa kan man beräkna provets skjuvvinkel, 	, se ekvation (2.5). 
Skjuvspänningen, �, plottas sedan mot skjuvvinkeln varpå ett värde på maximal 
skjuvspänning kan avläsas. Provet skjuvas tills man ser på brottkurvan att brott uppstått eller 
tills skjuvvinkeln uppgår till 0,15, vid så stor rörelse är ett rimligt antagande att partiklarna 
omlagrats och en ny skjuvfas påbörjats. Se figur 2.17.  
   

y
x

�

�
��tan  

(2.5)

 
Från ett skjuvförsök tecknas maximalt uppnådd skjuvspänning, �max, mot det rådande 
effektiva axialtrycket och på så sätt kan en rät linje i ett �max - �´a-diagram konstrueras, se fig. 
2.17. Lutningen för denna linje är detsamma som den inre friktionsvinkeln, �´, för materialet. 
Sambandet mellan maximal skjuvspänning, effektivt axialtryck och den inre friktionsvinkeln 
kan skrivas enligt ekvation (2.6). 
 

��� ���� tanmax a  (2.6)
 
 
 

 
Figur 2.17. Skjuvspänning-skjuvvinkel-diagram och �max -�´a-diagram. Axelsson (1998). 

  
Dessa samband utgör brottvillkoren för materialet, maximal skjuvspänning för ett visst 
axialtryck. Den räta linjen i �max-�´a-diagrammet utgör brottlinjen, jämför med 
triaxialförsökens q-p´-diagram. Även vid denna typ av försök kan brottlinjen ha ett 
kohesionsintercept. 
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2.6 Porvatten och stabilitet 

2.6.1 Allmänt 
Närvaron av porvatten påverkar i allra högsta grad en jordmassas egenskaper.  
Andelen porvatten i en jords porvolym definieras enligt Axelsson (1998) antingen med hjälp 
av vattenkvoten eller vattenmättnadsgraden. Vattenkvoten w är förhållandet mellan 
porvattnets massa och den fasta substansens massa, se ekvation (2.6) 

s

w

m
m

w �  (2.6)

 
Vattenmättnadsgraden, Sr är förhållandet mellan porvattnets volym och totala porvolymen, 
d.v.s. den andel av porvolymen som är vattenfylld. Se ekvation (2.7). 
 

p

w
r V

V
S �  (2.7)

 
För de finkorniga jordarterna lera och silt, har vattenkvoten stor inverkan på de mekaniska 
egenskaperna. Torr jord är ofta spröd och faller lätt sönder vid mekanisk påverkan. Om 
vattenkvoten successivt ökas får jorden först ett halvfast tillstånd och blir sedan plastisk 
formbar för att slutligen övergå i till flytande tillstånd. Finkornig jord (silt och ler) 
förekommer inte vanligtvis naturligt i torrt tillstånd eftersom den stora kapillariteten gör att 
praktiskt taget också hela zonen ovanför grundvattennivån är vattenmättad. Grovkornig jord, 
såsom sand och grus, kan förekomma i helt torrt tillstånd, men uppträder ofta i fuktigt eller 
vått tillstånd. 

2.6.2 Effektivspänningsekvationen 
Portrycket i en vattenmättad jord kan påverkas av flera olika faktorer men påverkas främst av 
grundvattenytans läge och dräneringsförhållandena. Portrycket påverkas naturligtvis också av 
om vattnet strömmar eller är stillastående. Effektivspänningsekvationen, ekvation (2.8), ett 
grundläggande samband inom geotekniken, ger en fingervisning på portryckets stora 
betydelse för totaltrycket i en jordprofil.  
 

portrycketycketeffektivtrettotaltryck ��   
 
Totaltrycket, � , i en jordmassa bestäms av egentyngden och eventuellt påförd överlast. 
Portrycket, u, bestäms av grundvattennivåns läge. Vid geotekniska beräkningar är det därför 
lämpligt att beräkna dessa två och sedan utifrån det beräkna effektivtrycket, �´. Ekvationen 
blir då: 
 

portrycktotaltryckyckEffektivtr ��   
u��� ��  (2.8)

 
En ökning av portrycket, där totaltrycket är konstant, ger en effektivtrycksminskning. Om 
portrycket ökar, exempelvis på grund av en höjning av grundvattennivån, orsakar detta att 
spänningen i jordskelett minskar och jordpartiklarna blir lösare sammansatta, med lägre 
stabilitet som följd. För ett torrt jordskelett, där portrycket är noll, är effektivspänningen 
identisk med totalspänningen, �´= �. 
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2.6.3 Kapillär stighöjd 
Över grundvattenytan avgör jordmaterialets kapillära stighöjd storleken på porvattnets 
undertryck (sug). Porutrymmet i jorden fungerar som kapillärer. Dessa kapillärer bildar en 
dragkraft som förmår att hålla en vätskepelare på en nivå över den fria vattenytan. Viktigt att 
poängtera är att detta inte är frågan om något fri vattenyta utan snarare vatten bundet i 
jordmaterialets porer. Eftersom kapillärer i jord har mycket varierande form och tvärsnittsarea 
kan stighöjden inte beräknas med teoretiska modeller. Direkta mätningar krävs därför för att 
bestämma olika jordarters kapillaritet. Det stora porutrymmet i kombination med kapillärer 
med stor radie i en grovkornig jord ger en mycket måttlig kapillaritet. En finkornig jord, där 
kapillärerna har en betydligt mindre radie, har en betydligt högre kapillaritet. Tabell 2.4 visar 
exempel på stighöjd hos sand, silt och lera. 
 
Tabell 2.4. Exempel på kapillär stighöjd för olika material. 

Jordart Stighöjd (m) 
Sand 0,03 
Silt 0,3-12 
Lera > 8 
 
I zonen ovanför den fria grundvattenytan i en jordprofil får man således ett undertryck i 
porvattnet. Detta negativa portryck kommer enligt effektivspänningsekvationen att ge ett 
effektivtryck som är högre än totaltrycket. Den kapillära stighöjden i finkornig jord kan vara 
problematisk ur tjällyftningssynpunkt eftersom vatten sugs upp från grundvattennivån till 
zoner högre upp i jordprofilen och gör dessa vattenmättade. Ett vattenmättat jordmaterial har 
större benägenhet att frysa än ett icke vattenmättat. 

2.6.4 Portryck i tinande jord 
Samtidigt som frusen jord börjar tina kommer vatten, som varit bundet i form av is att frigöras 
enligt Knutsson (1985). Hastigheten med vilket detta sker, har en avgörande betydelse för hur 
ett porvattenövertryck och vattenöverskott kommer att bildas i den tinande jorden. Ifall 
permeabiliteten inte är tillräckligt hög i den tinande jorden kan vattnet inte dräneras bort i 
samma takt som det frigörs vid tining. Detta leder till porvattenövertryck i den tinande jorden, 
med hållfasthets och deformationsproblem som följd. Detta förfarande gäller vid upptining av 
silt- och lermaterial.  
 
Om däremot permeabiliteten är så hög att det ur isen bildade vattnet kan dräneras bort i 
samma takt som nybildning sker, kommer endast små eller inga porvattenövertryck att bildas. 
En konsekvens av detta blir att hållfastheten i jorden endast påverkas i liten utsträckning i 
samband med upptinandet. Detta kan illustreras av en grovkornig jord som tinar. 
 
En följd av att höga porvattentryck genereras i samband med tjällossning är att jordens 
hållfasthet minskar, eftersom denna är direkt beroende av effektivtrycket i jorden, vilket i sin 
tur är en funktion av porvattentrycket. En sådan hållfasthetsnedsättning kan givetvis påverka 
byggnadsverk. Eftersom det är porvattentrycket som styr hållfastheten och därmed också 
bärigheten via jordens effektivtryck blir det av särskilt intresse att studera de faktorer som styr 
porvattentryckets storlek i en tinande jord. 
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2.7 Tjälgeoteknik 

2.7.1 Allmänt 
Tjälning är ett besvärligt problem i nordliga regioner världen över. Under vinterhalvåret fryser 
jorden med tjällyftning som följd. När jorden sedan tinar, under den s.k. tjällossningen, får 
man en hopsjunkning. Måttliga rörelser är acceptabla för vägar, gator och järnvägar. När det 
gäller byggnadsverk i alla kategorier måste man ha grundregeln att jorden under och närmast 
utanför byggnaden inte får frysa. Enligt Knutsson (1985) orsakas tjälning av två processer: 
 

1. Frysning av porvatten som finns i jorden då frysfronten tränger ner. 
 
2. Isanrikning i form av islinser. Islinser bildas på grund av att tillskottsvatten sugs till 

frysfronten. Drivkraften bakom denna process är den temperaturgradient som verkar i 
jorden. Vattnet kommer från underliggande ofrusna jordlager och processen innebär 
att de frusna jordlagren får ett vattenöverskott under vinterhalvåret. 

 
Isbildningen orienteras i regel vinkelrätt mot värmeflödets riktning vilket innebär att 
islinserna blir parallella med markytan. Linsernas utsträckning i sidled beror på hur homogen 
jorden är och hur likformig vattentillförseln och temperaturgradienten är. Islinsernas tjocklek, 
tjälens nedträngning, är beroende av en rad faktorer:  
 

�� Vattentillgång  
�� Permeabilitet 
�� Jordart 
�� Temperaturgradient 

 
Dessa kommer att behandlas närmare i avsnitt 2.6.2-2.6.6 

2.7.2 Ofruset vatten 
Det är numera helt vedertaget att frusen jord innehåller en viss mängd vatten som inte är 
fruset. Den ofrusna vattenmängden i jordmaterialets porer spelar en central roll för den frusna 
jordens tekniska egenskaper. Mängden ofruset vatten minskar vid avtagande temperatur. 
Detta innebär att en viss del av det ofrusna vattnet fryser vid en temperatursänkning av provet. 
Vattnet avger vid denna fasövergång värme, även kallad latent värme, eftersom det avges utan 
att vattnets temperatur ändras. På samma sätt åtgår motsvarande värmemängd för att överföra 
nollgradig is till nollgradigt vatten. Detta latenta värme har en mycket stor betydelse i 
tjältekniska sammanhang, eftersom värmemängden som frigörs/åtgår vid en fasomvandling är 
förhållandevis stor. I många fall är det borttransporten av detta frigjorda latenta värme som 
reglerar tjäldjupet i en jord. Detta förklarar fenomenet att tjäldjupet, under för övrigt lika 
förhållanden, i regel är mindre i en jord med stort vatteninnehåll än i en jord med mindre 
vatten. En vattenmättad jord leder alltså generellt värme sämre än en torr jord.  
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2.7.3 Permeabilitet i frusen jord 
Permeabiliteten hos den frusna jorden kan sättas i direkt samband med det ofrusna vattnet 
eftersom det är där vattentransporten sker. Permeabiliteten i ett material avtar med minskad 
temperatur, vilket också är logiskt eftersom mängden ofruset vatten, enligt tidigare 
resonemang, minskar med sjunkande temperatur. Kornfördelningen påverkar permeabiliteten 
på sådant sätt att permeabiliteten i en frusen sand är påtagligt lägre än den är i en frusen lera 
eller silt vid samma temperatur. Detta beror enligt Knutsson (1985) på att de finkorniga 
jordarterna har ett högre innehåll av ofruset vatten och att vattentransporten sker i det ofrusna 
vattnet.    
 
Teoretiska och experimentella arbeten av Miller (1970) och Miller, Loch, Bresler (1975) har 
antytt att man förutom en ren vattenrörelse också kan ha en rörelse av is genom jorden. 
Effekten av detta skulle vara att vatten fryser på ena sidan (uppströms) av islinsen och smälter 
på den andra (nedströms). Detta skulle ge en långsam rörelse av isen i nedströmsriktningen. 
En kraftig islinsbildning leder alltså inte till en fullständig impermeabel jord. Se figur 2.18. 
 

 
Figur 2.18.  Permeabilitetens temperaturberoende enligt Miller (1970). Knutsson (1985) 

 
Beräkningar gjorda av Knutsson (1985) visar att en rörelse av isen i Luleå skulle motsvara ett 
lager på 0,1 mm/dygn. Detta islager kommer alltså från en vattentransport och isbildning inne 
i redan frusen jord och utgör endast en liten del av den totala tjällyftningen.  
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2.7.4 Tjälfarlighet hos olika material 
Med hänsyn till jords egenskaper beträffande tjällyftning under infrysning och uppmjukning 
under tjällossningen brukar man indela jordmaterial i tjälfarlighetsgrupper. Det finns en rad 
olika system för tjälfarlighetsindelning att tillgå idag. I tabell 2.5 visas ett exempel på 
tjälfarlighetsindelning, där man använder sig av tre olika tjälfarlighetsgrupper. Tjälfarligheten 
beror av en hel mängd olika faktorer. Den viktigaste är dock materialets kornfördelning, och 
det är just denna om ligger till grund för indelningen av tjälfarliga material. 
 
Tabell 2.5. Tjälfarlighetsgrupper. 

Tjälfarlighetsgrupp Jordtyper   
Grupp 1 Grus, sand 

och grusig 
eller sandig 
morän 

Icke tjälfarlig jord. Kännetecknas av 
liten tjällyftning och liten 
uppmjukning vid tjällossning  

Mineraljordar 
med finjordshalt 
mindre än 15 % 
och med kapillär 
stighöjd 
mindre än 1,0 m.

Grupp 2 leror Måttlig tjälfarlig jord. Kännetecknas 
av att tjällyftningen under normala 
förhållanden är måttlig samt att de 
blir mer eller mindre uppmjukade 
vid tjällossningen 

Blandkorniga 
jordar med en 
finjordshalt 10-
40 %  

Grupp 3 Silt.  Starkt tjälfarlig jord. Kännetecknas 
av att tjällyftningen normalt är 
betydande samt att uppmjukningen 
vid tjällossningen blir kraftig. 

Sedimentära 
leror med hög 
silthalt, lerig 
morän med 
finjordshalt 
större än 40 % 

2.7.5 Temperaturgradient 
Vatten och is existerar samtidigt i små porer vid temperaturer under 0 �C. Vattentransport 
uppkommer på grund av en skillnad i energinivå mellan punkter belägna i de frusna delarna i 
jorden och de utanför. Ett annat sätt att uttrycka skillnaden i energinivå är att säga att vatten 
”sugs” mot de kallare partierna. Då is börjar bildas i en por fryser först det vatten som är 
minst bundet till mineralytorna, vilket är vattnet i mitten av poren. Då en del av detta frusit 
har vattenkvoten ofruset vatten minskat. Detta ger alltså upphov till en sänkning av den fria 
energin i det resterande porvattnet. Vid den aktuella temperaturen får vi på detta sätt en 
jämvikt mellan ofruset vatten och is. Är tillgången på vatten obegränsad, sugs nytt vatten upp 
till frysfronten, eftersom vi samtidigt med fryspunktsänkningen får ett porvattenundertryck. 
Är tillgången däremot begränsad kommer suget att stå kvar. Fortsätter samtidigt 
värmeavgivningen, kommer ytterligare vatten i porerna att frysa, vilket i sin tur leder till en 
ytterligare minskning av den fria energin och ytterligare sänkning av fryspunkten. Samtidigt 
ökar suget av nytt porvatten in i poren för att återställa den ursprungliga balansen. Är 
avståndet till grundvattennivån långt och jorden relativt tät kan suget således bli mycket stort.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är förändringen i porvattnets fria energi som kan 
förklara samexistensen av is och vatten vid temperaturer lägre än 0 �C. Samtidigt som 
fryspunkten sänks i porvattnet ökar porvattenundertrycket så att mera vatten sugs in i poren. 
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2.7.6 Beräkning av tjäldjup 
Vid dimensionering av olika byggnadsverk krävs en kunskap om tjälfrontens läge. Orsaken 
bakom detta kan till exempel vara att man vill placera en vattenledning på tjälfritt djup, eller 
isolera en väg med tillräckligt mycket isolering, för att undvika frysning. Infrysningens 
storlek beror på följande faktorer: 
 

�� Klimatbelastningen. Tjäldjupet beror av luftens temperatur, och då i första hand av 
negativa lufttemperaturer och varaktigheten hos dessa. Vanligt inom geotekniken är att 
använda begreppet frostmängd, F. Detta anger kyla med ett tal som beskriver vinterns 
temperatursituation på den aktuella platsen. Talet varierar för olika geografiska 
områden. Definitionsmässigt anger frostmängden tidsintergralen, ekvation (2.9), av 
den negativa temperaturen genom vintern. Se diagram, figur 2.19. 

 
dtTF ��  (2.9)

   

 
Figur 2.19. Frostmängd. Det streckade fältet anger frostmängden. Knutsson (1985) 

 
 

�� Termiska egenskaper. För att kunna bestämma tjälfrontens utbredningshastighet, krävs 
kännedom om jordmaterialets värmetekniska egenskaper. Jordens specifika värme, 
den volymetriska värmekapaciteten, värmeledningstal och isens respektive vattnets 
smält- och isbildningsvärme är faktorer som påverkar jordens beteende vid frysning. 

 
 
Stefans formel, ekvation (2.10), är en enkel metod, som kan användas för att bestämma det 
maximala tjäldjupet i en jordprofil. 
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Z = tjäldjup (m) 

 = värmeledningstal i frusen jord (W/m2*�C) 
L´= effektiv latent värme (J/m3) 
F = Frostmängd (gradsekunder) 
 
Metoden baseras på nedanstående approximationer: 
 

1. Temperaturen i ofrusen jord är konstant 0�C. 
2. Temperaturen på markytan är konstant under hela vintern 
3. Värmekapaciteten i frusen jord är försumbar 

 
Stefans formel ger alltid en överskattning av tjäldjupet, jämfört med verkligheten, eftersom 
värmekapaciteten i frusen och ofrusen jord försummats, liksom att jordens temperatur ofta är 
större än noll grader under tjälgränsen.
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3. Dränerad celldeponering, fullskaleförsök i Malmberget 
3.1 Bakgrund 
LKAB har under flera år undersökt alternativa deponeringsmetoder till sin gruvverksamhet. I 
dagens läge pumpas anrikningssand tillsammans med vatten, i slurryform, till en 
konventionell gruvdamm för att där sedimentera och på så sätt deponeras. När en gruvdamm 
är fylld med anrikningssand, måste gruvdammen antingen höjas eller området för 
gruvdammen utökas. Ett alternativ till detta deponeringsförfarande är en ny metod som fått 
benämningen ”dränerad celldeponering”. 

3.2 Dränerad Celldeponering 

3.2.1 Metodbeskrivning 
Dränerad celldeponering går ut på att vattenandelen i slurryn separeras från anrikningssanden. 
Denna separation gör att man får ett kvarvarande material som är mer stabilt, dessutom 
minskar avfallets volym avsevärt i och med att vattenandelen försvinner. För att kunna utföra 
denna dränering pumpas slurryn in i en cell, vars vallar har som funktion att dränera bort 
vattnet men hålla materialet kvar i cellen. Dessa vallar utgör en sildamm. 
 
För att cellen ska uppfylla önskvärd funktion måste sildammen vara tillräckligt tät för att hålla 
kvar anrikningssanden och samtidigt tillräckligt permeabel för att släppa igenom vatten. Är 
sildammen för tät byggs ett portryck upp i anrikningssanden vilket medför att dess stabilitet 
minskar avsevärt. En sildamm som är för genomsläpplig kan inte hålla kvar de finaste 
partiklarna i anrikningssanden vilket medför att man får ett läckage av avfallet genom 
dammen. Stabiliteten hos kvarvarande material i cellen beror på hur bra dräneringen fungerar, 
en bättre dränering leder till en högre stabilitet. Denna stabilitet är av stor betydelse eftersom 
LKAB planerar att anlägga celler i flera nivåer enligt metoden för inåtdamm. Ju stabilare 
anrikningssand desto mindre material krävs som utfyllnad vid anläggandet av sildammarna. 
Metoden dränerad celldeponering visar på en rad fördelar jämfört med konventionell 
deponering. Befintliga restprodukter från malmförädlingen utnyttjas vid uppbyggnaden av 
cellerna, vilket gör att den enda kostnaden för byggmaterial är den för geotextilen. Eftersom 
befintlig transportteknik kan användas medför inte anläggandet några ökade 
transportkostnader. Den största fördelen vinner man i att deponin kan byggas på höjden utan 
att det krävs en kostsam höjning av de täta yttre vallarna i sandmagasinet. Denna metod 
kräver dock en mer detaljerad projektering och ett regelbundet anläggningsarbete då en 
enskild cell relativt snabbt fylls upp. 

3.2.2 Givna förutsättningar 
I Malmberget är förädlingen av malmen, separationen av malmen från gråberget, indelat i två 
processer, sovring och anrikning. Vid sovringen krossas berget till en storlek av 0-120 mm. 
Efter siktning separerar man malmen med hjälp av magnet. Restprodukten kallas 
sovringsgråberg och delas in i två fraktioner; fint sovringsgråberg (0-60 mm i diameter) och 
grovt sovringsgråberg (30-120 mm i diameter). Anrikningsprocessen går till så att man först 
krossar råmalmen till finpartiklar, primärmalning. Råmalmen blandas då med vatten och 
malkroppar, sten eller kulor, som krossar sönder malmen. Efter denna process är 
mineralkornen frigjorda och kan separeras från gråberget genom magnetisk separering i flera 
steg. Slutligen genomgår malmen en sekundärmalning för att skilja orena korn som består av 
både magnetit och gråberg. Malmen mals då ner till ett fint pulver så att den blir lämplig för 
pelletstillverkning. Malningen sker i trumkvarnar och malmstycken från primärmalningen 
används som malkroppar. Efter denna malning separerar man malmen med magnet och med 
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hjälp av vatten i en flotationsanläggning. Restprodukten från denna process är det som kallas 
anrikningssand, alltså finmalet gråberg. Tillsammans med vatten bildar det en slurry som 
pumpas ut till deponeringsstället. Restprodukterna från förädlingsprocessen hos LKAB i 
Malmberget sammanfattas i tabell 3.1.  
 
Tabell 3.1. Restprodukter från förädlingsprocessen. (Produktionsplan 1999) 

Restprodukt Största kornstorlek Mängd 
Grovt sovringsgråberg 120 mm 1,9 Mton/år 
Fint sovringsgråberg 60 mm 2,3 Mton/år 
Anrikningssand Ca 1 mm 1,1 Mton/år 
Vatten - 950 m3/h 

3.2.3 Teknisk beskrivning 
Inför fullskaleförsöket i Malmberget, januari-mars 2002, förlades cellen i den befintliga 
anrikningsdammen, se karta i bilaga 4.1, på deponerad anrikningssand. I cellens norra hörn 
upptäcktes vid anläggandet en isbildning varpå sildammen anlades på is ca 50 m ut längs båda 
vallarna. Höjdskillnaden mellan norra och östra hörnet är 1,5 meter och från utloppet till 
dammens långsida ca 1 m. Det norra hörnet är deponins lägsta punkt. Cellen avgränsas på 
dess sydvästra sida av en sluttning, där också utloppet från anrikningsverket placerats. Cellens  
sida är 266 m, den södra 187 m och den norra 128 m, se principskiss, figur 3.1. 
 
 

 
 

Figur 3.1. Översikt, dränerad celldeponi. 
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Sildammen består av grovt sovringsgråberg i storleken 30-120 mm och en geotextil på 
dammens insida som fungerar som filter och håller kvar de finaste partiklarna, se utformning i 
figur 3.2 och 3.3. Data för ingående material i sildammen kan ses i tabell 3.2. 
 

 
Figur 3.2. Genomskärning av sildamm.  Mått i m.  

 
 

 
Figur 3.3. Byggnation av sildamm. Utläggning av geotextil i slänten på sildammens insida. 

 
Tabell 3.2. Indata, material i sildamm. 

 
 
 
 
 
 

Geotextil Sovringsgråberg 
Fabrikat: Polyfelt TS 65 Fraktion: 30-120 mm 
Bruksklass: IV  
Permeabilitet: 5 x 10-3 m/s Densitet: 1,8 ton/m3 
Tjocklek: 2,5 mm  
Dräneringskapacitet: 36 m3/h/m  
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3.2.4 Drift av cell 
Deponeringen av anrikningssand i cellen styrs från anrikningsverket. Anrikningssanden 
pumpas kontinuerligt till cellen genom en rörledning och medelflödet av fast material är 3000 
ton/dygn. Kortare underhållsstopp kan förekomma, alla flödesförändringar kan läsas av i 
programmet Process Explorer. För att möjliggöra pumpning är anrikningssanden blandad med 
vatten, koncentrationen anrikningssand är ca 15 %. Materialet håller en temperatur på ca 18 
�C vid utloppet. Tabell 3.3 sammanställer de data för anrikningssanden som är av intresse för 
vårt arbete.  
 
Tabell 3.3. Indata, anrikningssand. 

Fastgodsandel, slurry: 15 % 
Temperatur vid utlopp: 18 �C 
Genomsnittligt flöde, fast material: 1500 ton/dygn 
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4. Metodbeskrivning 
4.1 Installation av mätutrustning 
Mätutrustningen placerades enligt figur 4.1. Portrycksgivare 1 och 2, för undersökning av 
geotextilens permeabilitet placerades med inbördes avstånd på ca 10 meter i direkt anslutning 
till sildammen. En mätställning konstruerades i syftet att göra det möjligt att utföra mätningar 
en bit ut i deponin, figur 4.2. Anledningen bakom detta var att undvika störningar som kunde 
uppkomma på grund av strömmande vatten intill sildammen. Detta eftersom portrycksgivarna 
är känsliga för strömmande vatten och då kan ge missvisande värden. 
  

Figur 4.1. Översiktsbild, mätutrustning Figur 4.2. Mätställning. 

 
Temperatursond, tjälgränsmätare och portrycksgivare 3 och 4 placerades i anslutning till 
mätplatsen. Portrycksgivare 2, på utsidan av geotextilen, placerades i en 0,2 m djup uppgrävd 
ränna som sedan fylldes igen. Geotextilen lades därefter tillbaka. Portrycksgivare 1, på 
insidan av geotextilen, fylldes fast med ett 0,1 meter tjockt lager av sand. Portrycksgivaren 3, 
vars syfte var att mäta portrycket under den frusna zonen vid simulerat driftstopp, placerades 
ca 10 cm ovanför cellens botten. Portrycksgivare 4 placerades ca 10 cm ovanför den frusna 
zonen som bildades vid det simulerade driftstoppet. Portrycksgivarnas positioner bestämdes 
med hjälp av avvägning. Se tabell 4.1 
 
Tabell 4.1. Avvägda höjder. Portrycksgivare.  

Mätpunkt Nivå (botten på deponi=0m) Läge 
1 meters nivå på 
ställningen 

+1 m  

Portrycksgivare 1 +0,79 m Insida geotextil 
Portrycksgivare 2 +0,89 m Utsida geotextil 
Portrycksgivare 3 +0,16 m Under fryst zon 
Portrycksgivare 4 +0,82 m Ovanför fryst zon 
 
Temperatursonden och tjälgränsmätaren monterades vid mätställningens främre ben. Figur 4.3 
visar de olika mätinstrumentens placering i förhållande till varandra.      
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Figur 4.3. Mätinstrumentens inbördes placering vid mätplatsen. Plushöjder för portrycksgivare 3 och 4 
finns i tabell 4.1. Övriga plushöjder är: Tjälgränsmätare +/- 0 m, Temperatursond + 0,5 m. 
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4.2 Metodbeskrivning - Fältförsök 

4.2.1 Massbalans 
Begreppet massbalans i detta sammanhang innebär att en undersökning görs av hur mycket 
material som går in respektive stannar kvar i cellen. När det gäller sildammar är målet att 
massbalansen är sådan att det material som pumpas in i dammen också stannar kvar, det vill 
säga inget spill eller läckage.  
 
På LKAB övervakar och mäter man flödet av anrikningssand ner till dammsystemen. Prover 
på densitet och andelen fast material tas kontinuerligt och är en del av denna övervakning. 
Resultaten finns sammanställda i LKAB: s databas Process Explorer. 
 
För att kunna ta reda på massbalansförhållandet kan den kvarstannade mängden 
anrikningssand i cellen bestämmas alternativt att en mätning av hur mycket material som 
transporteras ut genom sildammen utförs. Någon enkel metod för att bestämma utflödet 
genom sildammen finns inte. Eftersom vattnet filtreras ur dammen över en stor yta föreligger 
stora svårigheter med att på plats mäta ett eventuellt flöde av partiklar ut ur dammen. Därför 
är den första metoden att föredra, d.v.s. bestämma den kvarstannade mängden. 
 
Den metod som användes i Malmberget var en volymbestämning av den kvarstannade 
mängden anrikningssand i dammen. Volymbestämningen omfattade en avvägning av dammen 
med totalstation såväl före som efter deponering. Utifrån dessa koordinater beräknades sedan 
volymen av det kvarstannade materialet i dammen. Volymen jämfördes sedan med den mängd 
anrikningssand som pumpats in i cellen via rörledningen.  

4.2.2 Portryck 
En faktor som har stor betydelse vid beräkning av stabilitet och sättningar är grundvattenytans 
läge under deponeringsfasen. För att få en uppfattning om grundvattenytans läge i 
dammstrukturen och i det deponerade materialet placerades portrycksspetsar ut på fyra olika 
positioner, se figur 4.1 och 4.3 i kapitel 4.1. Vid försöket användes portrycksgivare med 
separat avläsare, så kallade BAT-spetsar. Se figur 4.4. Portrycksspetsarna fylldes med 
spritvattenblandning för att undvika infrysning. 
 

 
Figur 4.4. Mätning av portryck, portrycksgivare 3. Rör till portrycksgivare till vänster och 
avläsningsutrustning till höger. Träkäppar användes till att fixera rör. 

Syftet med portrycksgivarna var i första hand att utreda geotextilens förmåga att dränera bort 
vattnet i sildammen, d.v.s. hur permeabel den är.  I en situation där geotextilen inte är 
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tillräckligt permeabel medför detta med stor sannolikhet att ett portryck byggs upp på insidan 
och försämrar stabiliteten i det deponerade materialet. För att undersöka permeabiliteten 
placerades portrycksgivare ut på varsin sida om geotextilen, ena på utsidan i det grövre 
sovringsgråberget och den andra på insidan i den deponerade anrikningssanden. Därigenom 
fanns det möjlighet att mäta portrycksskillnader mellan de olika sidorna och konstatera om ett 
betydande portryck byggs upp på insidan av geotextilen. Detta resonemang kan återknytas till 
avsnitt 3.2.1. Sildammen skall vara tillräckligt tät för att hålla kvar anrikningssanden, men 
samtidigt tillräckligt permeabel för att släppa igenom vatten. 
  
En annan faktor av stort intresse var att titta på hur en eventuell fryst zon kunde komma att 
påverka sildammens dräneringsegenskaper. Portrycksgivare placerades därför ut på olika 
sidor om den tänkta frusna zonen som skulle bildas under driftstoppet. Vid fortsatt deponi 
kunde sedan portrycket mätas på olika sidor om den frusna zonen. Enligt Knutsson (1985) är 
frusen jord till en viss del permeabel. Detta gör att vattnet troligtvis kan passera den frusna 
zonen, men frågan är om denna genomströmning är tillräcklig för att dränera bort vattnet från 
det överliggande sandlagret. 

4.2.3 Temperaturmätning 
Vid mätning av temperaturer användes givare med separat avläsare. Nio stycken 
temperaturgivare installerades på olika nivåer vid mätplatsen enligt tabell 4.2. Sex (T1-T6) av 
dessa sattes på en gemensam tempsond som placerades i direktkontakt med det deponerade 
materialet. Syftet med temperaturmätningen var att få en inblick i hur temperaturprofilen i 
anrikningssanden ändras med tiden och med vilken hastighet tjälfronten utbreder sig i 
materialet vid driftstoppet. Vidare var det tänkt att temperaturgivarna skulle ge oss 
information om upptiningen vid driftperiod 2 och en uppfattning om det bildades bestående 
frusna zoner i materialet.  
 
Tabell 4.2. Temperaturgivarnas placering. Nollnivån betecknas av deponihöjden vid driftstopp, vilket 
motsvarar 0,8 meter ovanför grundläggningsnivån.   

Beteckning Position Djup(m) 
TL I direktkontakt med luften - 
T1 Tempsond 0 
T2 Tempsond 0,05 
T3 Tempsond 0,10 
T4 Tempsond 0,15 
T5 Tempsond 0,20 
T6 Tempsond 0,30 
TP Portrycksgivare 3 0,74 
TB Sildammens botten.  0,80 
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4.2.4 Tjälgränsmätning 
Temperaturmätningar ger överlag bra värden på materialets temperatur, men för att kunna 
utreda vad som händer i gränszonen kring 0�C behövs annan typ av mätning. Som 
komplement till temperaturmätningen utfördes därför tjälgränsmätning, med en 
Gandahlmätare.  
 
Gandahlmätaren är en enkel konstruktion bestående av ett rör innehållande en vätska, vars 
färg ändras i fasomvandlingen från is till vätska. För att skydda röret mot omkringliggande 
material och möjliggöra avläsning installeras detta i ett grövre ytterrör med skruvkork.  
I samma takt som tjälfronten förflyttar sig ner i materialet fryser vätskan i röret och ändrar 
färg från blått till vitt. Se figur 4.5. 
 

 
Figur 4.5. Avläsning av tjälgränsmätare. Det ljusa fältet i mitten på tjälgränsmätaren representerar den 
frusna delen i jordprofilen. De blå fälten under och över representerar icke frusen jord. Fruset jordlager 
uppgick i detta fall till ca 0,5 m. 

Tjälgränsmätningen är ett komplement till temperaturmätningen och används för att kunna 
skilja på nollgradig is och nollgradigt vatten. Det latenta värmet L´ är den energimängd som 
åtgår för att smälta is till vatten (samma mängd frigörs då vatten fryser till is). Denna 
energimängd har en central roll i infrysnings och upptiningsprocessen. Den energimängd som 
åtgår för att smälta 1 kg is till vatten är lika stor som den energi som går åt för att värma 1 kg 
nollgradigt vatten till 80 �C. I fråga om energi är det därför stor skillnad om man har 
nollgradig is eller nollgradigt vatten. Det deponerade materialet har en temperatur på ca 18 �C 
vid utloppet och det är energimängden i materialet som skall tina upp det material som fryser 
vid ett eventuellt driftstopp. Därför är det av stor vikt att bestämma mängden is som bildas i 
deponin vid driftstopp och vad upptiningshastigheten blir vid återupptagen drift. 
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4.3 Metodbeskrivning - Laboratorieförsök 

4.3.1 Kolvprovtagning till laboratorieförsök 
Provtagning utfördes under perioden 2002-04-24 till 2002-04-25. Standardiserad 
kolvprovtagare användes för att erhålla ostörda prover. Totalt 27 prover togs, fördelat på olika 
nivåer från markytan till en meters djup, i tre olika provpunkter (A – C). De tre 
provpunkternas position valdes med tanke på avståndet till anrikningssandens utsläppspunkt 
och avståndet till nordöstra dammvallen. Punkterna låg i en linje med 50 meters mellanrum, 
med start från nordöstra dammvallen och i riktning mot utsläppspunkten. Se figur 4.6. 
 

 
Figur 4.6. Punkter för kolvprovtagning. A-C. 

Syftet med att sprida provtagning på olika avstånd från utsläppspunkten var att kartlägga hur 
avståndet påverkar skjuvhållfasthet, kornfördelning, densitet och vattenkvot.  
 
Provtagningarna låg till grund för analyser i laboratorium som utfördes vid LTU under våren 
och sommaren 2002. 

4.3.2 Kornfördelning 
Då anrikningssanden innehåller fraktioner från ler upp till sand och sträckan från inloppet till 
sildammen är ca 200 meter kan man anta att en separation av materialet kommer att ske på 
vägen, d.v.s. de tyngre partiklarna faller ner till botten tidigare än de lättare partiklarna. 
För att kontrollera om detta antagande stämmer i det aktuella fallet har siktförsök och en 
sedimentationsanalys av materialet genomförts. Detta för att ta fram och jämföra 
kornfördelningskurvor för prov tagna på olika avstånd från utsläppspunkten. 
 
Genom siktning bestäms halten av grus och sand och i vissa fall även halten av sten. Siktning 
används vid bestämning av kornfördelningen över fraktionsgränsen 0,06 mm. Vid siktning får 
jordprovet passera genom siktar av trådnät vars utformning är standardiserad. Beredningen av 
jordprovet inleds med att jordprovet torkas och vägs. Alla jordar innehåller normalt aggregat 
av hopfogade korn som måste lösgöras från varandra, vilket görs genom dispergering och 
tvättning. Efter det hälls dispersionslösningen med den uppslammade delen av provet över 
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tvättsikten (0,063 mm). Den del av provet som finns kvar i skålen bearbetas och tvättas under 
rinnande vatten tills alla korn lösgjorts från varandra. Tvättningen avbryts då alla korn < 
0,063 mm passerat genom sikten, vilket indikeras av att det vatten som passerar är klart.  
 
Om efterföljande sedimentationsanalys skall utföras samlas den passerade mängden material 
upp i en behållare. En delmängd av det passerade materialet tas till sedimentationsanalys. 
Efter utförd tvättning torkas och vägs den kvarstannande mängden. Det förbehandlade 
jordprovet siktas i en skakapparat. Siktningstiden uppgår till ca 10 min beroende på material 
och mängd. Kvarstannande provmängd på varje sikt och i bottenskålen tas noggrant tillvara 
samt vägs var för sig. Vägningsresultaten kontrolleras genom summering av samtliga 
delvikter. Den erhållna summavikten bör inte tillåtas avvika mer än 3 % från provets vikt före 
siktningen.  
 
Vid beräkning och redovisning antas att vikten av det material som tvättats bort vid 
beredningen av provet, utgör skillnaden mellan det torkade materialets vikt före och efter 
tvättningen. Denna vikt adderas till vikten av det material som vid siktningen hamnat i 
bottenskålen under 0,063 mm sikten. Denna delvikt och övriga delvikter som erhållits under 
siktningen räknas om i procent av provets summavikt efter siktningen. Resultatet plottas i 
form av en kornfördelningskurva. Som ett komplement till detta bör en jordartsklassificering 
göras, se avsnitt 2.4.2. 
 
Halten av silt och ler, det material som har en kornstorlek mindre än 0,063 mm, bestäms 
vanligtvis genom sedimentationsförsök. Sedimentationsförloppet kan beskrivas med hjälp av 
Stokes lag vilken ger ett samband mellan fallhastighet och diameter hos en sfärisk partikel 
som sedimenterar i en vätska. Att partiklarna är sfäriska är ett antagande man gör i den här 
modellen. Vid konstant fallhastighet är den på partikeln verkande tyngdkraften lika med 
summan av vätskans lyftkraft och friktionskraft. Ur detta samband erhålls Stokes ekvation 
(2.11). Stål (1972). 
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d = korndiameter (cm) 
h = fallhöjd (cm) 
t = falltid (s) 
g = tyngdkraftens acceleration (cm/s2) 
� = vätskans viskositet (g/cm, s) 
	k = korndensitet (g/cm3) 
	w = vätskans densitet (g/cm3) 
 
Material som i våtsiktsförsöket siktades igenom 0,063-sikten samlas upp. För att sönderdela 
eventuellt hopfogade korn löses materialet i en dispersionslösning, därefter torkas provet. En 
provmängd på 30 g tas ut för sedimentationsförsöket. Detta sedimentationsförsök utförs med 
pipettmetoden, vilken bygger på att man under givna tidsintervall suger upp en delmängd från 
en given nivå i det totala provet. Ur denna delmängd kan sedan andelen korn mindre än en 
viss diameter, d, bestämmas. En 1000-ml mätcylinder fylls med 500 ml destillerat vatten och 
100 ml dispersionslösning. Provet hälls ner i cylindern och vatten fylls på tills den totala 
volymen är 1000 ml. Suspensionen blandas därefter med en omrörare så att kornen fördelas 
jämnt i cylindern, se figur 4.7. Därefter tas ett referensprov, där de i provet förekommande 
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kornstorlekar representeras. Efter ytterligare en omrörning tar man 5 prov vid olika 
tidpunkter. Varje delprov är 10 ml och den uppsugna mängden torkas vid 105�C.  
 

 
Figur 4.7. Sedimentationsförlopp. 

 
Koncentrationen av korn i delprovet räknas om i procent av den ursprungliga koncentrationen. 
Ursprunglig koncentration bestäms ur referensprovet där alla kornstorlekar finns 
representerade. Resultatet plottas i en kornfördelningskurva som sedan sammanfogas med 
kurvan från det tidigare siktförsöket. 

4.3.3 Densitet och vattenkvot 
Skrymdensiteten, � definieras som den totala massan genom den totala volymen. Anges i 
ton/m3. Skrymdensiteten bestämdes hos ostörda jordprover tagna med kolvprovtagare i de 
olika provpunkterna A-C. En provkropp med höjden 2-3 cm trycktes ut med provuttryckare 
varpå den uttryckta provkroppens höjd mättes och dess massa bestämdes. Eftersom diametern 
på provkroppen är densamma som innerdiametern på provtuben var denna diameter given. 
Den typ av glasfiberarmerade provtuber som vanligen används har diametern 5,0 cm. 
Beräkning görs utifrån provkroppens massa och dess volym. 
 
Anrikningssanden i Malmberget är inget naturligt lagrat material, utan ett avfall som tagits 
fram på konstlad väg. Tabell 4.3 ger typiska värden på skrymdensiteten hos naturligt lagrad 
jord. 
 
Tabell 4.3. Skrymdensiteten hos naturligt lagrad jord.  
Jordart Skrymdensitet, vattenmättad (t/m3) 
Torv och dytorv 1,0 
Dy och gyttja 1,0-1,3 
Lera och silt 1,4-2,0 
Sand och grus 1,8-2,3 
Morän 2,1-2,4 
 
Naturliga vattenkvoten, w definieras som vattnets massa genom fasta substansens massa och 
anges i procent. Vattenkvoten bestämdes på ostörda prover för att så bra som möjligt 
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återskapa de naturliga vattenkvoterna i fält. En skiva på 1-2 cm tjocklek vägdes före och efter 
torkning i torkskåp. Torkning utfördes med en temperatur på 105�C i ca ett dygn. Tabell 4.4 
visar typiska värden på vattenkvoten hos olika jordarter. 
 
Tabell 4.4. Vattenkvot hos olika jordarter. 

Jordart (vattenmättad) Vattenkvot, w (%)
Torv >500 
Gyttja 150-300 
Lera, lös och halvfast 40-100 
Lera, fast 10-30 
Silt 10-50 
Sand och Morän 10-35 
Morän 5-10 

4.3.4 Triaxialförsök 
Triaxialförsöken har utförts för att ta fram friktionsvinkel och för att få en uppfattning om 
anrikningssandens beteende vid brott. Totalt har 5 försök med tre olika 
konsolideringsspänningar genomförts, se tabell 4.5. Ett antagande har gjorts om att ett 
dränerat förhållande kommer att råda i cellerna, tanken är att vattnet ska dräneras bort innan 
byggnation av nästa nivå sker, därför utfördes samtliga försök under dränerade förhållanden. 
 
För två av försöken belastades provet med en konsolideringsspänning på 10 kPa innan 
skjuvning, detta skall motsvara in - situ - tillståndet i deponin före påbyggnad. Material är 
taget från punkt A, material nära sildammen, och från punkt B, material taget 50 m ut i 
deponin. I de efterföljande två försöken belastades provet med en konsolideringsspänning på 
50 kPa innan skjuvning. Detta är tänkt att simulera det spänningstillstånd som råder i jorden 
efter den första nivåhöjningen av sildammen. Material är även i detta försök taget från punkt 
A och punkt B. Slutligen genomfördes ett försök med en konsolideringsspänning på 150 kPa. 
Detta motsvarar spänningssituationen i jorden efter två nivåhöjningar av sildammen. Den 
ursprungliga tanken var att utföra en konsolidering motsvarande 5 nivåer, det vill säga läget 
efter den sista nivån som kommer att anläggas. Detta gav emellertid en alltför hög 
konsolideringsspänning för att kunna utföras i triaxialapparaten. Istället valdes det högsta 
genomförbara värdet som korresponderar till en färdig nivå, vilket visade sig vara nivå 3. 
Detta försök är utfört med material från punkt A eftersom en eventuell höjning i första hand 
belastar material i denna punkt närmast sildammen. Materialet från punkt C, provpunkten 
närmast deponeringsstället, var så torrt att provkroppen föll ihop innan den kunde monteras i 
apparaten. Tabell 4.5 visar en sammanställning av indata till triaxialförsöken. 
 
Tabell 4.5. Indata, triaxialförsök. 

Provpunkt Konsolideringsspänning (kPa) Deformationshastighet Kommentar 
A 10, 50, 150 0,31 mm/h Dränerade  
B 10, 50 0,31 mm/h Dränerade  
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4.3.5 Direkta skjuvförsök 
De direkta skjuvförsöken har utförts som ett komplement till triaxialförsöken. Även i detta 
fall har samtliga försök varit dränerade. Försöksuppställningen har utgjorts av serier om tre 
försök med konsolideringsspänningarna 10, 50 och 150 kPa, se tabell 4.6.  
 
Tabell 4.6. Indata, direkta skjuvförsök. 

Provpunkt Konsolideringsspänning (kPa) Kommentar 
A 10, 50, 150 Dränerade  
C 10, 50, 150 Dränerade  
 
Dessa försöksserier har utförts på materialet taget från punkterna A och C. För varje försök 
får man ett värde på maximal skjuvspänning antingen vid synligt brott eller när provets 
skjuvvinkel överstiger 0,15 radianer. Värdena på de maximala skjuvspänningarna i 
försöksserien plottas sedan mot konsolideringstrycken, därefter kan en brottlinje dras mellan 
de olika punkterna. Lutningen på denna kurva utgör friktionsvinkeln, se exempel i figur 4.8. 
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Figur 4.8. Värden på maximal skjuvspänning för tre olika axialspänningar. Kurvans lutning utgör 
friktionsvinkeln. 
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5. Resultat 
5.1 Deponeringsförlopp 
För att lättare kunna skilja på försökets olika delmoment delades deponeringen in i tre olika 
driftfaser:  
 

1. Driftperiod 1: Perioden från det att deponeringen av anrikningssand startade och fram 
till det simulerade driftstoppet i form av en infrysningsperiod.  

2. Driftstopp: Infrysningsperiod. 
3. Driftperiod 2: Återupptagen deponering av anrikningssand. Avslutades då cellen var 

fylld med anrikningssand och en höjning av sildammen är nödvändig för fortsatt drift. 

5.1.1 Driftperiod 1; Inledande deponering av anrikningssand. 
Deponeringen av anrikningssand startade klockan 12.00 den 7 februari 2002. Därefter tog det 
65 minuter tills det att anrikningssand strömmat fram till sildammens nedre del, och 
ytterligare 45 minuter innan observationer av strömning genom sildammen gjordes. 
Sildammens geometri, höjdskillnaden på 1,6 meter, mellan norra och östra hörnet, resulterade 
i att den deponerade anrikningssanden strömmade mot cellens lägsta punkt som var det norra 
hörnet. Som tidigare nämnts hade man problem med isbildning i det norra hörnet i samband 
med anläggandet. Vatten hade strömmat in från andra delar av dammområdet och bildat is på 
sildammens insida. Isen gjorde att det inte gick att lägga ut geotextilen direkt mot gråberget i 
den nedre delen av dammvallen, utan den fick istället läggas ovanpå isen. För att minska 
risken för läckage under geotextilen på detta ställe, kompletterade man med extra geotextil i 
detta hörn. 
 
Geotextilen kunde inte dränera bort tillräckligt med vatten då nivåskillnaden mellan hörnen 
gjorde att flödet koncentrerades på en mindre yta av geotextilen. Följaktligen fick man en 
vattensamling i det norra hörnet. Det material som bromsats upp hade ett värmeinnehåll som 
var tillräckligt för att smälta isen i hörnet, vilket resulterade i en sättning av dammvallen på 
0,3-0,4 m i höjdled, se figur 5.1. Sättningens utsträckning var 50 m längs de från hörnet 
utgående sildammsvallarna.  
 

 
Figur 5.1. Sättningar i det norra hörnet av sildammen. Handen markerar 1 meter på tumstocken och 
sättningen var 0,3-0,4 m. 
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Sättningen, i kombination med det kraftiga flödet mot hörnet fick vatten att rinna över 
geotextilen och direkt in i dammkroppen. Observationer 2002-02-20 visar att det strömmande 
vattnet hade ett visst partikelinnehåll. Huruvida detta material gick igenom eller stannade kvar 
i vallen kunde inte fastställas.  
 
Ytligt material frös vid en lufttemp på under –15�C. Isen var av sådan tjocklek att en större 
sten på ca 20x20 cm inte kunde slå hål i isen. Isbildningen på dammen ökade vid snöfall. 
2002-02-26 var nivån på det deponerade materialet tillräcklig för att ett driftstopp kunde 
simuleras. Nivån på deponerad anrikningssand var då vid mätplatsen 0,8 meter över 
sildammens botten. På grund av cellens lutning var fortfarande endast ca 2/3 av cellen täckt.  

5.1.2 Driftstopp; simulerat driftstopp 
Målet med driftstoppet var att studera cellens beteende vid infrysningen och då var 
anrikningssanden i första hand av intresse. 2002-02-26 inleddes det 15 dagar långa 
driftstoppet. Det som själva fältundersökningen fokuserades på var att bestämma den frusna 
zonens tillväxthastighet samt tjälfrontens utbredningshastighet ner i materialet. 
Kompletterande mätningar av portryck utfördes också under perioden. 

5.1.3 Driftperiod 2; Återupptagen deponering 
Tidpunkt för återupptagen drift: 08.30, 2002-03-13. Materialet letade sig snabbt ner till nedre 
delen av dammen och det norra hörnet blev vattenfyllt. På områden där anrikningssand ej 
transporterades bildades det is på ytan. Ytvatten tinade fruset material och bildade fåror. 
Forsande ljud observerades från sildammen i det norra hörnet vilket tyder på att vatten 
strömmade genom vallen i ett relativt högt flöde. Fåran kan ha bildats vid sättningen. Rödbrun 
färg hos vattnet som var på väg att strömma igenom den bildade fåran indikerar på att det 
innehöll finpartiklar. Observationer av sjunkhål vid respektive hörn gjordes. Vattnet har 
tydligen inte enbart strömmat genom geotextilen utan också nedåt i deponin, alternativt under 
geotextilen.  
 
Försöket avslutades den 25 mars kl. 08.35. Cellen var då fylld upp till kanten vid mätplats, 
med en total deponihöjd av 1,6 m. Se figur 5.2. Ungefär två veckor efter avslutad deponering 
hade en torrskorpa på 15 cm bildats ovanpå det deponerade materialet. Vatteninnehållet i 
materialet mellan frusen anrikningssand och torrskorpa var emellertid högt.  
 

 
Figur 5.2. Cellen är fylld upp till kanten med anrikningssand och försöket är därmed avslutat. Synligt 
ytvatten finns kvar på ytan av deponin. 
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5.2 Resultat - Fältförsök 

5.2.1 Massbalans 
Mängden deponerat material, på dygnsbasis, beräknades utifrån data över inflöde erhållna ur 
Process Explorer. Figur 5.3 visar flödets volym (streckad linje) och flödets ackumulerade 
volym (heldragen linje) som en funktion av tiden för driftperiod 1. I Process Explorer är data 
över flödet av anrikningssand angivet i massa per tidsenhet. För att kunna jämföra denna 
mängd med den volym som sedan uppmättes i sildammen krävdes ett antagande om 
materialets densitet. Vid beräkningen antogs medeldensiteten hos det deponerade materialet 
till 2,0 ton/m3.  
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Figur 5.3. Inflöde cell. 

Avvägning med tillhörande volymberäkningar är utförda av LKAB: s mättekniker.  
Sildammens geometri och resultat från volymberäkningen finns redovisade i figur 5.4. 
 

 
Figur 5.4. Det deponerade materialets volym. Volymen på det deponerade materialet är 44 208 m3. 

Skillnaden mellan inflödet i cellen och det material som finns kvar är i cellen 8935 m3, vilket 
motsvarar 17 %. Se tabell 5.1. 
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Tabell 5.1. Resultat massbalansberäkningar. 

Uppmätt inflöde 53143 m3 
Kvarstannad mängd 44208 m3 
Spill 8935 m3 
Kvarstannad mängd i procent 83 % 
Spill i procent 17 % 
 
Avvägning av sildammen är gjord över stora områden och i kuperad terräng. Noggrannheten 
ökar givetvis med ökat antal avvägda punkter, men trots allt så blir det en approximation av 
den verkliga volymen.  

5.2.2 Portrycksmätning 
Resultat från fältförsök finns redovisade i bilaga 1.3. Utförda portrycksmätningar visar att 
portrycket genomgående är högre vid portrycksgivare 1, på insidan av geotextilen, än vid 
givare 2. Skillnaden mellan portrycket på insidan och utsidan av geotextil är 0,3 mH2O, vilket 
motsvarar 3 kPa. Se diagram, figur 5.5. 
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Figur 5.5. Portryck på in- och utsida geotextil. Heldragen linje visar portrycket på insidan av geotextilen. 
Streckad linje är portrycket på utsidan. 

Mätningar gjorda på ovansida/undersida det frusna materialet tyder på att denna zon 
försämrar sildammens dränerande förmåga. Vid återupptagen deponering efter driftstoppet, 
ökar portrycket inledningsvis på båda sidor om denna zon för att sedan avta på undersidan.  
Se diagram, figur 5.6. På ovansidan sjunker inte portrycket, det ligger på en fortsatt hög nivå. 
Variationer i portryck från dag till dag hos de enskilda givarna kan bero på nederbörd och 
skillnader i strömningsförhållanden hos anrikningssanden mellan olika tidpunkter.  
I det stora hela är det dock tydligt att portrycket under den frusna zonen sjunker medan 
portrycket ovanför ligger kvar på en hög nivå. Anmärkningsvärt är att portrycket ovanför isen 
ligger på en hög nivå vid mätningar gjorda den 10 april,16 dagar efter avslutad deponering. 
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Figur 5.6. Portryck ovan- och undersida frusen zon.  Heldragen linje är portrycket ovan is och streckad 
linje portrycket under is. 

 5.2.3 Temperaturmätning 
För att lättare kunna förstå kylans inverkan på infrysningen räknades infrysningsperiodens 
temperatur och dess verksamma tid om till frostmängd. Det uppmätta tjäldjupet, utifrån 
temperaturmätning samt kompletterande tjälgränsmätning, plottades därefter som en funktion 
av frostmängden. Se diagram, figur 5.7. 
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Figur 5.7. Infrysning vid simulerat driftstopp. Heldragen kurva är uppmätta värden på tjäldjup. Streckad 
kurva är en teoretisk uppskattning baserad på Stefans lösning. 
 
I diagrammet finns också en jämförelse mellan den teoretiska uppskattningen, med hjälp av 
Stefans beräkningsmodell (se bilaga 3.1 och avsnitt 2.6.6), och mätningar gjorda med 
temperaturgivare och tjälgränsmätare. Vi ser att tjälens tillväxt är betydligt större för den 
teoretiska modellen och det beror på en rad faktorer: 
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�� Det deponerade materialets grundtemperatur. Det deponerade materialet har en 

temperatur på 18�C vid inloppet till dammen. Då driftstoppet startade fanns 
fortfarande lagrad energi i det deponerade materialet i form av värme. Denna värme 
behövde kylas ner till 0�C innan infrysningen kunde ske. 

 
�� Isolerande snötäcke. Vid flertalet tillfällen under infrysningen kom det nederbörd i 

form av snö. Snötäcket isolerar dammen och skyddar den mot den betydligt lägre 
lufttemperaturen. 

 
�� Antagna materialparametrar. Vid beräkning av tjäldjup med Stefans ekvation används 

en rad olika materialparametrar som densitet, vattenkvot, värmeledningsförmåga. I 
beräkningarna har vi antagit värden för dessa parametrar vilket kan bidraga till en 
överskattning av tjälens tillväxt. 

 
�� Beräkningsmodell. Stefans lösning ger en överskattning av tjäldjupet, se avsnitt 2.6.6. 

 
Viktigt att poängtera är att den teoretiska modellen endast användes för att kunna göra en grov 
uppskattning av tjäldjupet. Anledningen var att underlätta planering för de olika 
driftperioderna och dess längd. Nedan följer temperaturprofiler för några viktiga tidpunkter 
under försökets gång: Driftstopp, återupptagen deponering och avslutad deponering, se 
diagram, figur 5.8.  
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Figur 5.8. Temperaturprofiler för driftstopp, återupptagen deponering och avslutad deponering.  
Diagrammen visar temperaturen som en funktion av djupet. 
 
Vid driftstoppet, heldragen kurva, upphör deponeringen av det varma materialet, infrysningen 
av materialet tar vid, temperaturerna blir lägre och tjälgränsen flyttas successivt nedåt. 15 
dagar efter driftstoppet återupptogs deponeringen. Den vänstra kurvan beskriver temperaturen 
i materialet vid den tidpunkten. Den återupptagna deponeringen gjorde att temperaturen i 
profilen ökade och närmade sig nollintervallet allt eftersom deponeringen fortskred. Den 
mellersta kurvan visar temperaturprofilen vid tidpunkten för avslutad deponering.  
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Resultat från temperaturmätning och tjälgränsmätningar visar att den frusna zon som bildades 
vid driftstoppet aldrig tinade upp vid återupptagen deponering. Denna zons tjocklek var den 
24 april, en månad efter avslutad deponering, densamma som vid tidpunkten för återupptagen 
drift. Temperaturprofilen vid denna tidpunkt är svår att kartlägga eftersom temperaturgivarna 
ger pendlande värden kring noll. I det här skedet, då temperaturgivarna visar pendlande 
värden, förlitar vi oss på tjälgränsmätaren som klart och tydligt visar att det finns en frusen 
zon på ca 50 cm kvar i deponin. Observationer har visat att ett järnrör som pressas ner i det 
deponerade materialet stöter på ett hårt lager vid ett djup av 80 cm. Detta tyder också på att 
materialet är fruset på denna nivå. 

5.2.4 Tjälgränsmätning 
Driftstoppet varade i 15 dagar och gav en total tjäle på 0,48 m. Infrysningens tillväxt 
illustreras i diagram, figur 5.9. Noterbart är att diagrammet visar tjäldjupet som funktion av 
antalet frostdagar och inte frostmängd. Resultat från tjälgränsmätningar är bifogde i bilagorna 
1.2 och 1.4. 
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 Figur 5.9. Tjälgränsmätning under infrysningsperiod. Diagrammet visar tjäldjupet som funktion av 
antalet frostdagar. 

Infrysningens tillväxtshastighet under perioden blev i snitt 3,2 cm/dygn vid en 
dygnsmedeltemperatur på -7,8 �C.  
 
Vid återupptagen drift visade tjälgränsmätningar på att tjälen var oförändrad under den 12 
dagar långa driftperioden. Den återupptagna driften resulterade inte i någon upptining av den 
tjäle som tidigare bildats i den deponerade anrikningssanden vid det 15 dagar långa 
driftstoppet. Mätningar gjorda den 25 september, 6 månader efter avslutad deponi visade på 
att värmen under sommarmånaderna tinade upp den 0,48 meter tjocka tjälen. Eftersom inga 
kontinuerliga mätningar gjorts under perioden maj–september kan vi inte exakt säga när 
deponin blev tjälfri. Avläsning den 19: e juni gav en istjocklek på ca 0,2 meter. Jordprofilen 
bör alltså ha blivit tjälfri någon gång under perioden juli–september. 
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5.3 Resultat - Laboratorieförsök 

5.3.1 Kornfördelning 
Prover tagna med kolvprovtagare i punkterna A–C analyserades i laboratorium enligt avsnitt 
4.3.2. Kornfördelningskurvor plottades utifrån siktnings- och sedimentationsförsöken, se 
figurerna 5.10-5.12. Delen av kurvan som representerar kornstorlekar > 0,063 mm är baserad 
på siktförsök och den nedre delen med kornstorlekar <0,063 mm baseras på 
sedimentationsanalys.  
 
Resultaten visar att materialen från samtliga provpunkter har en likartad kornfördelningskurva 
som varierar från sand till silt. Maximal kornstorlek är ungefär densamma för samtliga tre. 
Material från provpunkterna A och C innehåller till största delen silt medan B provet har en 
större mängd sand. Material ur provpunkten A uppvisar det största spannet mellan grova och 
fina partiklar med minsta kornstorlek på ca 0,002 mm, på gränsen till ler. Klassificering av 
materialen, enligt figur 2.10 avsnitt 2.3.2 , innebär att benämningen för prov A och C blir saSi 
(sandig Silt) och benämningen för prov B blir siSa (siltig Sand). 
 
Antagandet om att de finare partiklarna transporteras längre ned i dammen och att de grövre 
sedimenteras närmare utsläppspunkten verkar vara riktigt. Det som avviker från detta är att 
provet taget i punkt B som ligger längre från utsläppspunkten än punkt C, innehåller större 
andel grovkorniga partiklar än prov taget i punkt C. Partikelstorleken ligger dock inom 
samma minimum - maximum intervall.  
 
Om man jämför med resultaten från undersökningen utförd i Kiruna år 2000 så innehåller 
materialet som sedimenterat närmast dammvallen i detta försök betydligt större partiklar än i 
Kiruna. I Kiruna klassificerades materialet som leSi, lerig silt. 
  

 
Figur 5.10. Kornfördelningskurva för material taget i punkten A. Avståndet från utsläppspunkten är ca 
200 meter. 
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Figur 5.11. Kornfördelningskurva för prov taget i punkten B. Avståndet från utsläppspunkten är c. 150 
meter. 

 

 
Figur 5.12. Kornfördelningskurva för prov taget i punkten C. Avstånd från utsläppspunkten är ca 100 
meter. 
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5.3.2 Vattenkvot och densitet 
Skrymdensiteten hos olika prover varierar beroende på skillnad i vattenkvot och 
partikelsammansättning. Trots att prover från samma provtagningspunkt jämförts så har en 
spridning för värden på skrymdensiteten påvisats. Skrymdensiteten ökar med ökad vattenkvot. 
I tabell 5.2. finns en sammanställning över densiteten för de olika provpunkterna.  

Tabell 5.2. Skrymdensitet och vattenkvot hos material från punkt A-C. 

Provpunkt Skrymdensitet 
(ton/m3) 

Vattenkvot, w (%) Avstånd från utsläppspunkt 
(m) 

A 2,0-2,3  18-31 200 
B 1,7 -1,9 6-14  150 
C 1,6 -1,8 3-7 100 
 
Vattenkvoten hos materialet ökar i samband med att avståndet från utsläppspunkten ökar. 
Vattenkvoten varierar mellan 3 och 31 procent. Tabellen ovan visar att vattenkvoten är lägst i 
punkt C, den punkt som ligger närmast utsläppspunkten och högst i punkt A som ligger intill 
dammvallen. Det torraste materialet återfinns högst upp i deponin och det med mest 
vatteninnehåll längst ner mot sildammen.  

5.3.3 Triaxialförsök 
Vid bestämmande av friktionsvinkel kan man dels utläsa friktionsvinkeln från varje enskilt 
försök i ett q-p´-diagram, dels ta fram en friktionsvinkel genom att rita upp Mohrs cirklar för 
flera försök för samma sorts material. Den senare modellen är att föredra eftersom man då kan 
se om materialet uppvisar någon kohesion. Resultaten från triaxialförsöken finns i tabell 5.3, 
utvärdering av friktionsvinklar finns i bilaga 2.1. 
Tabell 5.3. Friktionsvinklar från triaxialförsök. 

Provpunkt Konsolideringsspänning Friktionsvinkel Kohesionsintercept 
A 10, 55, 150 kPa 42� 4 kPa 
B 10, 55 kPa 40� 3 kPa 

 

Friktionsvinkeln ligger mellan 40 och 42�, vilket är höga värden. Vi kan se att det något 
finkornigare materialet i punkt A har högre friktionsvinklar än materialet i punkt B.  
 
För varje försök kan man plotta axialtöjningen som funktion av deviatorspänningen och på så 
sätt få en spännings-töjnings-kurva. För att kunna tyda dessa kurvor vill vi återknyta till 
begreppen maximal- och residualspänning. Maximalspänning: Den maximala last (spänning) 
som ett prov kan uppta innan det går i brott. Residualspänning: Den last (spänning) som ett 
prov kan uppta efter att det har gått i brott.  Figur 5.13 och 5.14 visar hur material från samma 
punkt uppvisar olika beteenden beroende på om provet är konsoliderat med ett lågt tryck eller 
ett högt tryck.  
 
 



Dränerad celldeponering ur ett geotekniskt perspektiv  5. Resultat 
Avdelningen för geoteknik, Luleå tekniska universitet   

 

 62

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Töjning [%]

D
ev

ia
to

rs
pä

nn
in

g 
[k

Pa
]

Figur 5.13. Spännings - töjningskurva för prov A. Konsolideringsspänning 10 kPa 
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Figur 5.14. Spännings - töjningskurva för prov A. Konsolideringsspänning 150 kPa. 
 
För provet som konsoliderat vid ett lågt tryck är maximalspänningen i princip densamma som 
residualspänningen, ca 60 kPa. Det provet kan uppta ungefär samma last efter brott som innan 
brott. Provet som konsoliderat vid ett högt tryck kan uppta en spänning på ca 535 kPa innan 
det går i brott, efter brottet minskas spänningen till ca 400 kPa då ett residualvärde uppnås. 
Provet som konsoliderats för ett högre tryck uppvisar också ett betydligt styvare beteende. I 
tabell 5.4 sammanställs vid vilken spänning och för vilken töjning provet går i brott i samtliga 
försök, se även bilaga 2.1. 
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Tabell 5.4. Spänningar och töjningar vid brott. 
Provpunkt Konsolideringsspänning  Brottspänning  Brottöjning  

10 kPa 64 kPa 7,0 %  
55 kPa 272 kPa 4,2 % 

A 

150 kPa 536 kPa 8,9 % 
10 kPa 52 kPa 7,0 % B 
55 kPa 213 kPa 6,4 % 

5.3.4 Direkta skjuvförsök 
Utvärderade friktionsvinklar för de olika skjuvförsöken visas i tabell 5.5. Beräkning av 
friktionsvinkel och diagram för respektive försök finns redovisat i bilaga 2.2.   
 
Tabell 5.5. Friktionsvinklar, direkta skjuvförsök. 

Provpunkt Konsolideringsspänning Friktionsvinkel Kohesionsintercept 
A 10, 50, 150 kPa 26� 7 kPa 
C 10, 50, 150 kPa 23� 10 kPa 

 

Resultaten från dessa försök visar också på att materialet i punkt A, närmast sildammen, har 
högst friktionsvinkel.  
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Figur 5.15. Skjuvspänning vid brott plottat mot effektiv axialspänning, material från punkt A. Kurvans 
lutning utgör materialets friktionsvinkel.  
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Figur 5.16.  Skjuvspänning vid brott plottat mot effektiv axialspänning, material från punkt C. Kurvans 
lutning utgör materialets friktionsvinkel. 
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5.4 Sammanställning av laboratorieresultat 
Tabell 5.6. Sammanställning av resultat. 

Undersökning Provpunkt A Provpunkt B Provpunkt C 
Avstånd från 
utsläppspunkt (m) 

200 150 100 

Jordart saSi siSa saSi 
Skrymdensitet 
(ton/m3) 

2,0 – 2,3 1,7 – 1,9 1,6 – 1,8 

Vattenkvot ( %) 18 - 31 6 - 14 3 - 7 
Direkta 
skjuvförsök, 
dränerat, ø (�) 

26  23 

Triaxialförsök, 
dränerat, ø (�) 

42 40 
 

 

Korngradering 
(%<mm) 

d10 
d60 

 
 
0,01 
0,05 

 
 
0,02 
0,075 

 
 
0,016 
0,06 
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6. Diskussion och slutsats 
6.1 Diskussion 

6.1.1 Massbalans 
Studien av celldeponins massbalans visar på att 83 procent av den anrikningssand som 
pumpas in i cellen sedimenterar och stannar kvar. 17 procent av anrikningssanden strömmar 
ut genom sildammen till det omkringliggande sandmagasinet.  
 
Vi måste vara varse om att osäkerheten kring studien är stor eftersom den baseras på 
antaganden och mätmetoder vars noggrannhet i stor utsträckning påverkar slutresultatet. De 
två olika mätningar som massbalansberäkningarna grundar sig på är flödesmätningen i 
anrikningsverket och avvägningen av det deponerade materialet ute i fält. Vi ser följande 
problem med dessa mätmetoder: 
 

�� Avvägning av sildammen. Volymen deponerad anrikningssand har uppmätts med 
avvägningsinstrument. Noggrannheten hos själva avvägningsinstrumentet är stor, men 
det man ska ha i åtanke är att avvägningen av sildammen är utförd över stora områden 
och i kuperad terräng. Noggrannheten ökar givetvis med ökat antal avvägda punkter, 
men trots allt så blir det en approximation av den verkliga volymen. 

�� Flödesmätningar i anrikningen. Noggrannheten på mätningar är direkt kopplat till 
resultatet. Enligt Israelsson (2002) har mätutrustningen en noggrannhet på  5 %. 

 
En faktor som har stor inverkan vid beräkningen av massbalansen är antagandet om det 
deponerade materialets densitet (se avsnitt 5.2.1). Antagandet är nödvändigt för att man skall 
kunna jämföra inflödet, angivet i massa, och mängden deponerat material, angivet i volym. 
Provtagning i provpunkterna A – C visar att densiteten varierar stort över hela cellen och antar 
värden mellan 1,6 ton/m3 och 2,3 ton/m3. Om vi antar att medeldensiteten ligger någonstans i 
intervallet 1,9 – 2,0 ton/m3 så innebär detta ett spann på 0,1 ton/m3 beroende på om man 
väljer att räkna med 1,9 ton/m3 eller 2,0 ton/m3. Skillnaden i resultatet vid en beräkning som 
först baseras på det ena värdet och sedan det andra blir 4 procent. Om man exempelvis antar 
en medeldensitet på 1,9 ton/m3 istället för 2,0 ton/m3 så blir kvarstannad mängd 79 procent 
istället för 83 procent. 
 
Två felkällor, observerade ute i fält, som vi inte tagit hänsyn till vid beräkningarna är läckaget 
i det norra hörnet samt mängden material som lagrats uppe vid inloppet. Läckaget är svårt att 
uppskatta eftersom vi varken vet över hur stor yta och under vilket flöde läckaget har skett. 
Inloppet lades ovanför en naturlig svacka vilket gjorde att anrikningssand lagrades på denna 
plats. Denna mängd anrikningssand ingår inte i volymbestämningen av det deponerade 
materialet.  
 
Dessa två synliga felkällor har en positiv inverkan på slutresultatet eftersom mängderna skulle 
ha bidragit till en större avvägd volym och därmed en större kvarstannad mängd 
anrikningssand i deponin. 
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6.1.2 Vattengenomströmning i sildamm 
De portrycksgivare som är installerade på vardera sidan av geotextilen visar en skillnad i 
portryck på 3 kPa. Detta tyder på att vattnet bromsas upp, det vill säga att geotextilen medför 
att ett högre portryck byggs upp på insidan av sildammen. Att portrycksskillnaden är ungefär 
konstant under hela mätperioden tyder på att anrikningssanden inte sätter igen geotextilen.  
 
De mätningar som gjorts ger möjlighet att fastställa portryckslinjen position i två punkter i 
sildammens tvärsnitt, punkt 1 och punkt 2, insidan och utsidan av geotextil. Se figur 6.1. 
Även portryckslinjens läge i själva sildammskroppen är av stort intresse eftersom 
grundvattennivån är direkt avgörande för stabiliteten. Eftersom inga portrycksmätningar 
gjorts inuti sildammen går det inte med säkerhet att fastställa hur portryckslinjen klingar av i 
det grova sovringsgråberget. Det som avgör portryckslinjens väg genom sildammen är 
materialets permeabilitet och hur kraftigt flödet är. Låg permeabilitet i sildammen gör att 
portryckslinjen nästan blir horisontell, d.v.s. den klingar inte av nämnvärt mellan uppströms 
och nedströmssida. Är permeabiliteten däremot hög, faller portryckslinjen och får en dalande 
karaktär. Portryckslinjen skulle alltså kunna vara i det närmaste horisontell, dalande eller en 
kombination av dessa. För att förenkla har vi dock utgått från följande två olika scenarier. Se 
figur 6.1. 
 

 
Figur 6.1. Alternativa portryckslinjer. 

1. Från insidan av geotextilen är portryckslinjen dalande till punkt 3, vars läge är under 
nedre kanten på sildammen nedströmssida. Vattenutloppet kommer då att ligga under 
själva sildammen. 

2. Från insidan av geotextilen går portryckslinjen till punkt 3 utan att vattennivån sjunker 
nämnvärt. Detta gör att man får ett vattenutlopp mitt i sildammens nedströmssida och 
risk för skred. 

 
Observationer gjorda i Malmberget visar att vattenutloppet ligger vid foten av sildammens 
nedströmssida, motsvarande alternativ 1. Sildammen, uppbyggt av grovt sovringsgråberg, 
dränerar effektivt bort vatten som transporterats genom geotextilen. Detta gör att 
portryckslinjen sjunker avsevärt mellan punkt 2 och punkt 3. Ett eventuellt läckage av 
finpartiklar genom geotextilen och in i sildammskroppen skulle sannolikt leda till att 
permeabiliteten i sildammen minskar, med en höjd portryckslinje som följd. 
Under stora delar av driften fanns det en vattenspegel ovanpå det deponerade materialet. En 
orsak till att vattnet samlades upp i stället för att rinna genom sildammen är att den 
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avrinningsyta som geotextilen dimensionerats för inte utnyttjades helt på grund av att 
materialet sökte sig till ett hörn av cellen, den lägsta punkten. Den ojämna flödesfördelningen 
berodde på att sildammen anlades på sluttande mark. För att dra nytta av hela sildammens 
dränerande förmåga bör den anläggas på en plan yta. 

6.1.3 Infrysning 
Temperatur- och tjälgränsmätningar visade att en frusen zon med tjockleken 0,5 m bildades 
under det simulerade driftstoppet på 15 dagar, se avsnitt 5.2. Medeltillväxten var 3,2 cm per 
dygn vid en dygnsmedeltemperatur på –7,8 �C. Vid återupptagen drift förmådde inte den 
deponerade anrikningssanden att värma upp och tina det frusna materialet. Den troliga 
orsaken till detta är att flödet av anrikningssand, som sker växelvis över cellens yta, snabbt 
bildar ett isolerande skikt som hindrar värmetransporten till det frysta materialet. Den 
återupptagna driften avslutades den 25 mars och den frusna zonen var då fortfarande 0,5 m. 
Mätningar den 25:e september visar att sommarmånaderna hade tinat upp den frusna 
anrikningssanden.   
  
Slutsatsen av detta är att ett driftstopp vintertid kommer att leda till att man får zoner i cellen 
som inte tinas upp vid återupptagen drift. Detta eftersom materialets isolerande effekt hindrar 
värmen från nydeponerat material att tina upp denna zon. I det fallet då man har infruset 
material i cellen kommer detta att utgöra ett problem om det visar sig att detta tinar upp i ett 
senare skede, följden blir då en sättning i materialet. En sådan sättning kan påverka 
stabiliteten i sildammar på ovanliggande nivåer. En rekommendation är därför att inte 
deponera nytt material ovanpå fruset material under vintern. Materialet kommer då att lättare 
kunna tinas upp under sommarhalvåret eftersom det inte finns något isolerande skikt ovanpå.  
 
I målbeskrivningen för examensarbetet ingick att utforma en beräkningsmodell som förenklar 
uppskattningen av hur långa driftstopp man kan ha vintertid utan att bestående frusna zoner 
bildas i cellen. Eftersom ingen upptining förekom vid återupptagen deponering så blev en 
sådan beräkningsmodell omöjlig att ta fram.  
 
Som tidigare redovisats visar mätningar att den frusna zonen tinats upp någon gång mellan 
19: e juni och 25: e september. Eftersom vi inte utfört kontinuerliga mätningar under den 
period som upptiningen pågick beslutade vi oss för att utföra en teoretisk uppskattning av 
upptiningsprocessen grundad på Stefans formel. Denna modell ger en grov bild av hur lång tid 
det tar för ett fruset skikt, som ligger under ett isolerande lager av anrikningssand, att tina upp. 
Beräkningarna utgick ifrån en jordprofil där den frusna zonen är 0,5 meter och lagret av 
ovanpåliggande anrikningssand har tjockleken 0,8 meter, se figur 6.2.  
 

 
Figur 6.2. Jordprofil, avlutad deponering. 
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Enligt dessa beräkningar, se bilaga 3.2, var den frusna zonen upptinad den 22: a juli. Diagram 
I figur 6.3. visar erforderlig värmemängd (graddagar) för att tina upp en frusen zon med 
tjockleken x meter, under förutsättning att ovanpåliggande lager av anrikningssand har 
tjockleken 0,8 m.  
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Figur 7.3. Erforderligt antal graddagar för upptining av en frusen zon med tjockleken x meter. 
Ovanpåliggande lager av anrikningssand är 0,8 meter. 
 
En sekundär effekt av isbildningen är att isen lägger sig som ett ”lock” i cellstrukturen och 
hindrar eller försvårar dräneringen av vatten nedåt i cellen. Is är inte helt impermeabelt men 
försöken visar att ett portryck byggs upp på ovansidan av det frusna lagret. Vid en närmare titt 
på diagrammet i figur 5.7  ser man att portrycksskillnaden mellan ovan- och undersidan av 
detta lager till en början ökar på båda sidor för att sedan avta på undersidan. Förklaringen 
bakom detta är att sprickor och håligheter i den frusna zonen till en början gör det möjligt för 
vattnet att dränera från ovan- till undersidan. Dessa dräneringsvägar täpps efterhand igen av 
tillströmmande anrikningssand vilket gör den frusna zonen tätare. Flödet från ovansidan av 
det frusna lagret bromsas upp och vattennivån under fruset material kan dräneras bort 
successivt eftersom en mindre mängd vatten tillförs. Vattennivån på ovansidan ligger på en 
fortsatt hög nivå. Det höga portrycket medför att stabiliteten i området ovanför fruset material 
försämras. I och med avslutad deponering avtar vattentillförseln och med tiden dräneras detta 
vatten bort och grundvattennivån lägger sig på en låg nivå. 
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6.1.4 Kornfördelning 
Sikt- och sedimentationsförsök ger en kornfördelningskurva som ligger i intervallet sand – 
silt. Kornfördelningen ändras med avståndet från utsläppspunkten, generellt sett gäller att det 
finkornigaste materialet sedimenterar längst ner i deponin, nära sildammen. Avståndet från 
utsläppspunkten är troligtvis inte det enda som påverkar kornfördelningskurvans utseende, vi 
tror också att flödets intensitet varierar mellan olika strömningsriktningar och att detta 
påverkar sedimenteringen. 
 
Den stora andelen silt i framförallt punkt A medför att materialet är tjälfarligt (se tabell 2.5). 
Det som kännetecknar ett material innehållande fraktioner av silt är att tjällyftningen normalt 
är betydande samt att uppmjukningen vid tjällossningen blir kraftig. Detta hänger ihop med 
att materialet har en hög kapillaritet. Den kapillära stighöjden i en finkornig jord kan vara 
problematisk ur tjällyftningssynpunkt eftersom ett vattenmättat jordmaterial har större 
benägenhet att frysa än ett icke vattenmättat. 

6.1.5 Densitet och Vattenkvot 
Vattenkvoten ökar med avståndet från utsläppspunkten. Detta beror på att dräneringen efter 
avslutad deponi sker i riktning mot sildammen. Det torraste materialet återfinns då högst upp i 
deponin och det med mest vatteninnehåll längst ner mot sildammen. 
 
Som tidigare nämnts så har material högre upp i deponin en kornfördelningskurva med grövre 
kornfraktioner än det längre ner. Finkornigare material har större tendens att binda kapillärt 
vatten. Detta fenomen kan också bidra till en högre vattenkvot i det finkornigare materialet 
närmast sildammen. 
 
Skrymdensiteten ökar med avståndet från utsläppspunkten och ligger i intervallet 1,6-2,3 
ton/m3. Trots att prover från en och samma provtagningspunkt analyserats har vi sett en 
spridning i skrymdensitet. Spridningen kan bero på att flödets storlek och riktning varierar på 
olika ställen i deponin. Materialet lagras med olika vattenkvoter och kornfördelningar vid 
olika tidpunkter. 

6.1.6 Skjuvhållfasthet 
Resultaten från triaxialförsök och direkta skjuvförsök skilde sig markant som tidigare 
redovisats. Då vi inte funnit något fel i tillvägagångssätt för försöken återstår att göra en 
bedömning av vilka värden vi anser vara mest troliga. Vi anser att de värden på 
friktionsvinkel som erhållits i triaxialförsöken bör ligga närmast sanningen. Detta baserar vi 
på en jämförelse med tidigare försök i Kiruna på material med nära nog identisk 
kornfördelningskurva som våra jordprov. Att friktionsvinklarna är så höga beror delvis på att 
vi har att göra med ett krossat material, något som bidrar till stora låsningseffekter. Vi kan 
även se att det något finkornigare materialet i punkt A har högre friktionsvinklar än materialet 
i punkt B. En av orsakerna till detta är att materialet i denna punkt har en flackare 
kornfördelningskurva, detta innebär att materialet har en större variation på olika 
kornstorlekar. Förekomsten av olika kornstorlekar gör att mindre korn kan lägga sig i de 
tomrum som bildas mellan de större. Jorden får då ett lägre portal, blir tätare, vilket i sin tur 
innebär en högre inre friktionsvinkel. 
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6.2 Slutsatser 
 

�� Fältundersökningar tyder på att sildammens funktion är god. Denna bedömning 
grundas på uppmätt massbalans samt kontroll av geotextilens dränerande förmåga med 
portrycksmätningar. 

  
�� Portrycksmätningar visar inga nämnvärt höga portryck i anrikningssanden under 

försöksperioden, vilket är gynnsamt ur stabilitetssynpunkt. 
 
�� Driftstopp leder till infrysning av den deponerade anrikningssanden. Vid återupptagen 

deponering på fryst material byggs den frusna zonen in av ett isolerande skikt av 
anrikningssand vilket medför att upptiningsprocessen tar längre tid än för ett ytligt 
infruset lager.  

 
�� Det som i första hand påverkar det deponerade materialets geotekniska egenskaper är 

avståndet från utsläppspunkten och hur det har sedimenterat. En annan sak som har 
inverkan är variationer i flödets storlek och riktning mellan olika tidpunkter.  

 
�� Anrikningssandens dränerade skjuvhållfasthet, baserat på triaxialförsök, är hög.     
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6.3 Förslag på framtida försök 
 
�� Massbalansstudien kompletteras med ett försök där man analyserar material taget direkt 

från ledningen vid inloppet. Kornfördelningskurvan hos detta prov jämförs med 
kornfördelningskurvor för deponerat material (provpunkt A–C). Vid ett sådant försök 
betraktas provet från inloppet som ett referensprov, följaktligen bör detta prov innehålla 
samma fraktioner som representeras i punkterna A–C. Finner man att provet innehåller 
finpartiklar i intervallet silt–ler kan man anta att dessa fraktioner strömmat genom 
sildammen. 

 
�� Fältförsök som utreder med vilken hastighet materialet närmast sildammen torkar. Detta 

för att få en uppfattning om hur lång tid det tar innan materialet blir torrt och därmed mera 
stabilt att bygga på. 

 
�� Analysera dammstrukturens stabilitet som helhet, det vill säga göra en 

släntstabilitetsberäkning som innefattar både själva sildammkroppens och den deponerade 
anrikningssanden som den byggs på. Denna analys kan lämpligen göras i 
beräkningsprogrammet C-slope.  

 
�� Laboratorieförsök som bestämmer den deponerade anrikningssandens permeabilitet. 
 
�� Noggrannare undersökning i syfte att utreda orsaken till skillnader i resultat mellan 

triaxialförsök och direkta skjuvförsök. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1.1 Massbalansberäkningar       

          

Inflöde celldeponi      
          
Dag nr. Datum  Vikt fast(ton) Volym fast (m3) Ack. Volym(m3)     

1 07-feb 1969 985 985    
2 08-feb 3211 1606 2590    
3 09-feb 2384 1192 3783    
4 10-feb 2526 1263 5046    
5 11-feb 3035 1518 6563    
6 12-feb 3122 1561 8124    
7 13-feb 3042 1521 9645    
8 14-feb 3059 1529 11175    
9 15-feb 3485 1742 12917    

10 16-feb 4020 2010 14927    
11 17-feb 3357 1679 16606    
12 18-feb 3051 1526 18132    
13 19-feb 3830 1915 20047    
14 20-feb 3066 1533 21580    
15 21-feb 2902 1451 23031    
16 22-feb 2484 1242 24273    
17 23-feb 4050 2025 26298    
18 24-feb 3955 1978 28276    
19 25-feb 4218 2109 30385    
20 26-feb 1051 526 30910    
21 13-mar 2324 1162 32072    
22 14-mar 3885 1943 34015    
23 15-mar 3686 1843 35858    
24 16-mar 3800 1900 37758    
25 17-mar 3667 1833 39591    
26 18-mar 2927 1464 41055    
27 19-mar 3515 1757 42812    
28 20-mar 3910 1955 44767    
29 21-mar 4323 2161 46929    
30 22-mar 3490 1745 48674    
31 23-mar 4280 2140 50814    
32 24-mar 3619 1809 52623    
33 25-mar 1040 520 53143    

          
      Flödesberäkningar 53143m3 
          
      Volymberäkningar 44208m3 
          
      Spill 8935m3 
       
      Spill 17% 
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Bilaga 1.2 Temperaturmätning Infrysningsperiod       
    Temp (�C)        
Datum Tidpunkt Tjälgräns(m) T L T B T P T 6 T 5 T 4 T 3 T 2 T 1 

26-feb 10.00 0 -8,9 1,3 1,1 1,0 1,1 0,9 0,4 0,2 -2,4 
27-feb 10.00 0,08 -4,1 0,6 0,6 1,3 1,2 0,8 0,1 -0,8 -2,6 
28-feb 10.00 0,18 -7,0 0,5 0,3 1,0 0,6 0,1 -2,1 -3,9 1,4 
01-mar 09.00 0,23 -5,6 0,5 0,2 1,2 0,9 -0,4 -1,6 -3,4 x 
04-mar 10.00 0,28 -11,8 0,6 0,3 0,6 -1,2 -2,2 -3,7 -5,6 x 
05-mar 11.00 0,3 - 0,4 -8,2 0,8 0,5 0,6 -1,0 -1,4 -2,1 -2,9 -5,6 
06-mar 10.00 0,3 - 0,4 -7,8 0,7 0,4 0,6 -0,9 -1,8 -2,6 -3,8 -4,7 
07-mar 10.00 0,3 - 0,4 -11,0 0,0 0,0 -1,0 -2,2 -3,6 -4,5 -5,1 0,2 
08-mar 09.00 0,3 - 0,4 -4,7 0,1 0,0 -2,0 -4,9 -6,6 -7,7 -8,0 0,8 
11-mar 09.00 0,4 - 0,45 -14,2 0,1 0,0 -4,0 -7,8 -9,8 -10,6 -10,8 -2,1 
13-mar 10.00 0,48 -2,3 0,0 -0,1 -4,5 -7,2 -8,6 -8,8 -6,2 6,6 

              
              
Datum Snödjup(m) Väderleksobs.(sol/mulet, vind)       

26-feb 0,01 sol, vindstilla           
27-feb 0,03 mulet, snöfall, vindstilla          
28-feb 0,05 sol, vindstilla           
01-mar 0,05 sol, svag vind           
04-mar 0,05 mulet, lätt snöfall, svag vind         
05-mar 0,07 mulet, svag vind           
06-mar 0,08 mulet, vindstilla           
07-mar 0,08 sol, måttlig vind           
08-mar 0,08 sol, vindstilla           
11-mar 0,05 sol, vindstilla           
13-mar 0,05 sol, vindstilla           
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Bilaga 1.3 Portryck vid återupptagen deponering   
         
Datum Tidpunkt Portryck 1(kPa) Portryck 2(kPa) Portryck 3(kPa) Portryck 4(kPa) Deponihöjd(m)
14-mar 10.00         0,85 
15-mar 10.00 0,8 1,4 -0,4 3,4 1,00 
18-mar 14.40 10,1 4,7 0,7 5,4 1,30 
19-mar 16.30 5,9 1,2 7,1 5,3 1,35 
20-mar 13.30 5,9 5,4 7,2 6,4 1,37 
22-mar 10.45 6,1 2,8 5,8 6,4 1,46 
25-mar 07.30 6,6 1,9 3,3 7,4 1,60 
26-mar 11.00 6,0 2,0 4,0 7,1 1,58 
27-mar 14.00 6,0 2,1 3,9 7,1 1,58 
28-mar 09.00 6,1 2,2 1,0 7,0 1,58 
02-apr 14.00 4,8 2,3 2,0 5,0 1,58 
03-apr 14.00 4,9 2,0 2,9 4,8 1,57 
04-apr 13.30 4,4 2,2 1,4 5,8 1,60 
05-apr 14.15 5,5 1,8 2,3 5,9 1,60 
08-apr 11.00 5,8 2,2 1,8 7,0 1,60 
09-apr 11.15 5,4 2,6 1,6 6,9 1,60 
10-apr 09.00 5,3 2,6 2,0 6,2 1,60 
23-apr 12.00 -7,0 0,0 -0,2 0,0 1,60 
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Bilaga 1.4 Temperaturmätningar vid återupptagen drift        
              
Datum Tidpunkt Tjälgräns(m) Temperatur (°C)  
      T L T B T P T 6 T 5 T 4 T 3 T 2 T 1 
13-mar 10.00 0,48 -2,3 0,0 -0,1 -4,5 -7,2 -8,6 -8,8 -6,2 6,6 
14-mar 10.00 0,50 -1,5 0,2 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 0,2 0,2
15-mar 10.00 0,55 3,5 0,1 0,0 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 0,2 0,3 
18-mar 14.40 0,50 1,0 0,6 0,2 -0,2 -0,2 0,5 -0,1 -0,1 -0,6
19-mar 16.30 0,53 3,0 0,5 0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,7
20-mar 13.30 0,50 -2,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9
21-mar 16.10 0,53 -1,7 0,5 1,7 0,9 1,1 0,5 1,7 0,6 1,2
22-mar 10.45 0,50 -1,6 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 1,2
25-mar 07.30 0,53 0,1 1,7 0,6 1,5 0,4 0,6 1,0 0,2 0,9
26-mar 11.00 0,51 4,6 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 0,7 1,1 1,0
27-mar 14.00 0,51 5,0 0,8 1,2 0,9 0,5 0,5 1,1 1,2 x 
28-mar 9.00 0,51 5,1 1,1 1,0 0,9 0,4 0,8 0,9 1,4 x 
02-apr 14.00 0,52 5,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 1,5
03-apr 11.00 0,51 2,5 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,2
04-apr 13.30 0,52 1,9 0,5 0,8 0,3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,8
05-apr 14.15 0,52 4,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 0,7
08-apr 11.00 0,52 3,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
09-apr 11.15 0,52 2,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3
10-apr 07.00 0,52 3,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
23-apr 12.00   11,2 0,1   0,0 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,0

             
Datum Nederbörd(m) Väderleksobs.           
13-mar 0 sol, vindstilla           
14-mar 0 mulet, svag vind           
15-mar 0 sol, stark vind           
18-mar 0 sol, svag vind           
19-mar 0 mulet, vindstilla           
20-mar 0,2 snö, blåsigt           
21-mar 0,05 mulet           
22-mar 0 halvklart, blåsigt           
25-mar 0,01 snö, mulet           
26-mar 0 mulet, blåst           
27-mar 0 mulet, blåst           
28-mar 0 mulet, blåst           
02-apr 0 mulet           
03-apr 0 mulet           
04-apr 0,06 snö           
05-apr 0 mulet           
08-apr 0 mulet           
09-apr 0 mulet, blåst           
10-apr 0 mulet, blåst           
23-apr 0 sol, vindstilla           
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Bilaga 1.5 Infrysning - Frostmängd  
    
Infrysningens tidsförlopp; Mätningar  
    
Frostmängd (graddagar) Temperatur (°C) Tid (dagar) Tjäldjup (m) 

0,0 8,9 0 0,0 
8,9 4,1 1 0,1 
13,0 7,0 2 0,2 
20,0 5,6 3 0,2 
25,6 12,0 4 0,3 
37,6 12,0 5 0,3 
49,6 11,8 6 0,3 
61,4 8,2 7 0,4 
69,6 7,8 8 0,4 
77,4 11,0 9 0,4 
88,4 4,7 10 0,4 
93,1 12,0 11 0,4 
105,1 12,0 12 0,5 
117,1 14,2 13 0,5 
131,3 12,0 14 0,5 

    
    
    
Infrysningens tidsförlopp; Teoretiskt bestämning med Stefans ekvation 
    
Frostmängd (graddagar) Tjäldjup (m)   

0 0,00   
10 0,19   
20 0,27   
30 0,33   
40 0,39   
50 0,43   
60 0,47   
70 0,51   
80 0,55   
90 0,58   
100 0,61   
110 0,64   
120 0,67   
130 0,70   
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Bilaga 2.1 Triaxialförsök  
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Spännings-töjningsdiagram, prov A, konsolideringsspänning 55 kPa
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Spännings-töjningsdiagram, prov A, konsolideringsspänning 10 kPa
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Spännings-töjningsdiagram, prov A, konsolideringsspänning 150 kPa
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Spännings-töjnings-diagram, prov B, konsolideringsspänning 10 kPa
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Spännings-töjningsdiagram, prov B, konsolideringsspänning 55 kPa
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Bilaga 2.2 Direkta skjuvförsök 
Skjuvförsök, LTU       
     Provtagningspunkt: A 
Dränerad Celldeponi, Malmberget 2002   
   Provtagningsdjup:50-70 cm 
Provtagningsdatum: 2002-04-24   
   Typ av skjuvförsök:Dränerat 
Provtagningsredskap: Kv St d=50mm   
     Jordart:saSi 
       
Punkt nr. Normalspänning(kPa) Brottgräns(kPa) Vattenkvot(%) Skrymdensitet(ton/m3) 

1 10 13,5  2,1
2 55 32  2,5
3 150 82,5 0,25 2,3
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Skjuvförsök, LTU       
      Provtagningspunkt: C 
Dränerad Celldeponi, Malmberget 2002   
    Provtagningsdjup:50-70 cm 
Provtagningsdatum: 2002-04-24    
    Typ av skjuvförsök:Dränerat 
Provtagningsredskap: Kv St d=50mm   
      Jordart:saSi 
       
Punkt nr. Normalspänning(kPa) Brottgräns(kPa)Vattenkvot(%) Skrymdensitet(ton/m3)

1 10 10,2  1,8
2 55 29,25 0,03 1,7
3 150 58  1,6
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Bilaga 3.1 Uppskattning av maximalt tjäldjup med hjälp av Stefans 
ekvation. 
 
Denna beräkning var en del i planeringen av försökets olika driftfaser. För att kunna 
bestämma driftstoppets ungefärliga längd användes Stefans ekvation. Erforderligt tjäldjup för 
planerade mätningar var 50 cm. 
 
För att kunna utföra beräkningarna gjordes följande antaganden angående anrikningsandens 
egenskaper : 
 

�� Skrymdensiteten sattes till ρ= 2.0 ton/m3 
�� Vattenmättnadsgrad, Sr= 100 % 
�� Värmeledningstal, λs= 2,60 ton/m3 
�� Slurryn har en densitet på �=1,1 ton/m3 och en fastgodsandel på 15 % viktprocent 

 
 
Utifrån tidigare års temperaturer för samma period antogs en medeltemperatur på -8 ˚C under 
infrysningsperioden. Data hämtades från LKAB:s databas Process Explorer. 
 
Beräkning av geotekniska parametrar för materialet: 
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Beräkning av värmeledningstalet för frusen jord: 
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Beräkning av Frostmängd: 
 

graddagardtTF s 5678 ����� �  
 
Beräkning av maximalt frostdjup för 7 dagar, med Stefans ekvation: 
 

m
L

FX 45,0
1022,111

3600245636,222
6 �

�

����
�

�

��
�

�  

 
Tabell över tjäldjupet som en funktion av tiden: 
 
Antalet frostdagar Tjäldjup 

7 0,45 
14 0,64 
21 0,78 
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Bilaga 3.2 Uppskattning av upptiningstiden med hjälp av Stefans 
ekvation 
 
I målbeskrivningen ingick målet att utforma av en beräkningsmodell för att kunna beräkna hur 
långa driftstopp man kan ha vintertid utan att bestående zoner av fruset material bildas i 
cellen. Eftersom fältundersökningar visar på att den frusna zonen som bildades vid 
driftstoppet inte tinades upp vid återupptagen drift så är en sådan beräkningsmodell omöjlig 
att ta fram. Tjälgränsmätningar gjorda i september 2002 visar att våren och sommaren klarade 
av att tina upp jordprofilen. Nedan följer en uppskattning av denna upptiningstid med hjälp av 
Stefans ekvation. 
 
Den frusna zonens tjocklek var 0,5 meter, och det ovanpåliggande lagret av anrikningssand 
hade tjockleken 0,8 meter. Beräkningen av tjäldjupet med Stefans ekvation gav resultatet 0,78 
meter, medan mätningar ute i fält resulterade i 0,5 meters tjäle. Eftersom även 
upptiningsberäkning utförs med hjälp av Stefans ekvation kommer beräkningen att utgå ifrån 
upptining av 0,78 meter. 
 
Antaganden beträffande anrikningssandens egenskaper är desamma som i uppskattningen av 
tjäldjupet på föregående sidor. Vid beräkning av upptiningen används värmeledningstalet för 
ofrusen jord istället för värmeledningstalet för frusen jord som används vid beräkning av 
tjäldjup. 
 
Beräkningsgången går till på sådant sätt att ett antagande görs om att hela jordprofilen är 
frusen, det ovanpåliggande lagret och den frusna zonen. Erforderligt antal graddagar beräknas 
för att tina upp hela jordprofilen d.v.s. frusen zon + ovanpåliggande anrikningssand. Därefter 
beräknas det antalet graddagar som krävs för att tina upp den ovanpåliggande 
anrikningssanden. Differensen mellan dessa två resultat ger sedan det antal graddagar det tar 
att tina upp enbart den frusna zonen. 
 
Normaltemperaturer i Malmberget under perioden april – september, Knutsson (1985) 
 
Månad Normaltemperatur 

i luft  
Antalet 
dagar 

April -2 30 
Maj 4 31 
Juni 11 30 
Juli 14 31 
Augusti 12 31 
September 6 30 
  
 
Beräkning av värmeledningstalet för ofrusen jord: 
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Beräkning av erforderlig värmemängd, F1 för att tina upp hela jordprofilen 
(ovanpåliggande anrikningssand + frusen zon) : 
 

graddagarLXF
L

FX 1023
24360057,12

1022,11158,1
2
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Beräkning av erforderlig värmemängd, F2 för att tina upp det ovanpåliggande lagret av 
anrikningssand: 
 

graddagarLXF 262
24360057,12
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Differensen (F1 – F2) mellan ovanstående resultat, den värmemängd som krävs för att 
tina upp enbart den frusna zonen:  
 

graddagarFF 761262102321 ����  
 
Antalet dagar till dess att jordprofilen är tjälfri, (antag att isen tinar upp x dagar in i 
juli): 
 

dagarxxdtTs 22143011314761 ��������� �  
 
Enligt beräkningen var jordprofilen tjälfri den 22:a juli. 
 
Tabell som visar det antal graddagar som krävs för att tina upp en frusen zon på x meter under 
förutsättning att det ovanpåliggande skiktet av anrikningssand är 0,8 m: 
 
Frusen zon, 
x (m) 

Graddagar (dygn � 
�C) 

0,2 148 
0,4 328 
0,6 541 
0,8 787 
1,0 1065 
 
Diagrammet på nästa sida visar erforderligt antal graddagar för upptining av en frusen zon 
med tjockleken x meter. 
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Erfoderligt antal graddagar för upptining av en frusen zon med tjockleken x 
meter. Ovanpåliggande lager av anrikningssand är 0,8 m.
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Bilaga 4.1 Översiktsbild – Dammområde Malmberget 

 




