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Abstract 

As a part of starting up the new enrichment plant KA3 at Kiruna a detailed sampling was carried out in 
the flotation plant. The task for the flotation is to further clean magnetite from phosphorus before it 
goes to the pelletizing plant. A part of the lost magnetite from the rougher step have to be recovered in 
the cleaning section and a problem with high phosphorus content in the circulating load exists. The 
purpose of the work is to examine this problem and generally improve the understanding of the 
flotation process in KA3.  

From the sampling a daily average was obtained for all flows in the flotation process. The samples 
were dried in to get the proportion of solids and then divided into fractions by dry and wet sieving to 
the sub-fractions +75, 38-75, 20-38 and-20 µm. Each fraction and a bulk sample were analysed with 
XRF for the chemical composition. Results from the analyses are used as base for the mass balance of 
bulk flows that are then used in the balancing of each fraction. The five mass balances are all made by 
using the software Matbal and the outcomes of these results are interpreted.  

The results show that the phosphorus content in the bottom product from the cleaners is within limits 
and the demands for the outgoing flotation are fulfilled. The phosphorous content in feed to flotation is 
low that results in only 5,9 tonne/h going to the cleaning step for recycling. Largest share of bulk flow 
is in the sieve fraction -20 μm and share of +75 μm is only a few percent. The best selectivity in 
flotation with respect to phosphorus can be shown to be in the middle fractions 20-38 and 38-75. 

A comparatively larger proportion of +75 μm and -20 μm of the incoming to column are reporting to 
circulating load. The fraction +75 μm in circulating load contains mixed grains and will be a problem 
fraction circulating in the process between the first rougher cells and the cleaning section. The column 
has a good recovery of P and CaO, especially in the fractions 20-38 and 38-75 μm, but low recovery of 
other substances. The flow of solids in column froth is 1,31 tonne/h which goes to waste with a 
content of high P and low Fe. In cleaning cell 1 a large part of the remaining P and CaO is cleaned 
from the bottom product and the recovery of the other rock substances are good.  

The froth from the cleaning cells goes to a magnetic separator where the magnetic part (3.2 tonne/h) is 
sent back for regrinding and the non-magnetic part (0,034 tonne/h) with low iron content goes to 
waste. 
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Sammanfattning  

Som ett led i drifttagandet av det nya anrikningsverket KA3 i Kiruna har en detaljerad provtagning 
utförts i flotationsanläggningen. Flotationens uppgift är att ytterligare rena magnetitkoncentratet från 
fosfor innan det går till pelletsverket. I repeteringen återvinns en del av den magnetit som förlorats i 
råflotationen och problem med höga fosforhalter i den cirkulerande lasten förekommer. Syftet med 
arbetet är att undersöka detta problem och allmänt öka förståelsen för flotationsprocessen i KA3. 

Från provtagningen erhölls ett dygnsmedelsprov för alla flöden i flotationen. Proverna torkades för 
bestämning av andelen fast och fraktionsindelades sedan med torr- och våtsiktning till fraktionerna 
+75, 38-75, 20-38 och -20 µm. Varje fraktion och ett bulkprov analyserades med XRF för att få den 
kemiska sammansättningen. Analysresultatet ligger sedan till grund för massbalansering av bulkflödet 
som sedan används till balanseringen av varje fraktion för sig. De fem massbalanseringar utförs med 
hjälp av programmet Matbal och resultatet från dessa tolkas. 

Resultaten visar att en godkänd fosforhalt fås i bottenprodukt repetering och att kraven hålls för 
fosforhalt i utgående flotation. Ingående flotations fosforhalt är låg vilket medför att endast 5,9 t/h går 
till repeteringe för återvinning. Siktfraktionen -20 μm är den största andelen av godsflödet för 
ingående flotation och andelen +75 μm är endast några få procent Den bästa selektiviteten i flotationen 
med avseende på fosfor kan påvisas vara i mellanfraktionerna 20-38 och 38-75.  

En större andel av +75 μm och -20 μm i ingående kolonn går till cirkulerande last jämfört med 
mellanfraktionerna. Fraktionen +75 i cirkulerande last innehåller halvkorn och kan vara en 
problemfraktion som cirkulerar i processen mellan de första råcellerna och repeteringen. Kolonnen har 
ett bra utbyte av P och CaO, speciellt i fraktionerna 20-38 och 38-75, men lågt utbyte av de andra 
ämnena. Godsflödet för kolonnskummet är 1,31 t/h som går på avfallsränna med ett innehåll av hög P 
och lågt Fe. I repeteringscell 1 floteras en stor del av den fosfor och CaO som finns kvar och utbytet 
för övriga gråbergshalter är bra. 

Skummet från repeteringscellerna går till en magnetseparator där det magnetiska (3,2 t/h) körs tillbaka 
för ommalning och det omagnetiska (0,034 t/h) med en låg järnhalt går på avfallsrännan. 
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