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SAMMANFATTNING 
Gruvbrytning genererar två typer av gråbergsavfall; sovringsgråberg och anrik-
ningssand. Anrikningssand och vatten pumpas eller leds till en deponi som inne-
håller uppdämt vatten och anrikningssand. Trots att deponeringsmetoden är den 
vanligast förekommande, har den några nackdelar. Dessa härrör vanligtvis från det 
uppdämda vattnet. Ett sätt att minska nackdelarna är att deponera anrikningssand 
under dränerade förhållanden med hjälp av så kallade sildammar. Deras uppgift 
blir att hindra flödet av anrikningssand och samtidigt dränera vatten. En fördel 
med en dränerad deponi är att deponeringen enklare kan ske på höjden och kan 
därför lättare fås att passa in i omgivningen. Sildammarna kan med fördel, i hu-
vudsak, byggas av sovringsgråberg. Detta gör att deponeringsmetoden blir eko-
nomiskt fördelaktig i förhållande till deponering i gruvdammar. 
 
Syftet med detta arbete var att finna en optimal design på sildammar. Dess 
filtrerande och dränerande förmåga undersöktes. Ett fältförsök genomfördes i 
Malmberget, där en anläggning i pilotskala byggdes. Anläggningen bestod av 4 
celler där sildammar olika uppbyggnad testades. Sildammarna byggdes upp av 
olika typer sovringsgråberg. Det flöde, som normalt pumpas i gruvdammen, led-
des in i testanläggningen. Förutom utvecklandet av sildammar, undersöktes förut-
sättningarna att deponera anrikningssand direkt i deponier av sovringsgråberg. 
 
Sildammarnas filtrerande förmåga värderades med två metoder där verkningsgra-
der beräknades. Verkningsgraden varierade mellan 34 – 100 % beroende på sil-
dammens utformning. En känslighetsanalys visar att lämpligaste sättet att bedöma 
verkningsgraden är att jämföra inpumpad mängd med deponerad mängd. Vidare är 
anrikningssandens kompaktdensitet den parameter som påverkar verkningsgraden 
mest. Sildammarnas dränerande förmåga mättes med portrycksgivare. Med ett 
undantag dränerades det deponerade materialet omedelbart efter avslutad fyllning.  
 
Testerna visade att de variationer som förekom i det inpumpade flödet, påverkade 
dels det deponerade materialets egenskaper, dels sildammarnas funktion. För att 
minska påverkan har cellernas storlek stor betydelse. 
 
När lämpligt material till sildammar valdes, användes filterkriteria. För att hitta 
det optimala materialet måste kompletterande undersökningar göras med avseende 
på hydraulisk konduktivitet.  
 
Att deponera anrikningssand med hjälp av sildammar är en deponeringsmetod 
som fungerar. Studier visar vidare att möjligheterna att deponera anrikningsand 
direkt i deponier av sovringsgråberg är begränsade. 
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ABSTRACT 
In mining production, the refining process usually generates two different kinds of 
wastes; tailings and waste rock. Tailings and water from the refining process are 
pumped or conducted from the refining plant and usually disposed in a tailings 
dam, containing dammed water and tailings. Though this disposal method is 
widely used, it has some disadvantages. Most of them are related to the dammed 
water. To reduce the risks, tailings can be disposed under drained conditions with 
the use of seepage dams. The purpose of a seepage dam will be to stop the flow of 
tailing and at the same time drain the water away. An advantage with this method 
is the possibility to dispose the tailings on heights. This provides landscaping pos-
sibilities. If waste rock can be used when seepage dams are constructed the 
method will be economical beneficial. 
 
The aim of this work was to optimize the design of seepage dams. In order to do 
this a pilot plant was built, containing 4 cells with 4 different seepage dams. The 
seepage dams where constructed with waste rock. The total flow of tailings and 
water from the refining process was pumped into the test plant. During operation, 
the filtration and drainage capacity were measured. In a parallel study, the possi-
bility to dispose tailings direct into waste rock also was tested.  
 
The filtration capacities were evaluated with two different methods and coeffi-
cients of efficiency were calculated. The coefficients varied between 34 – 100 % 
depending on the design of the seepage dams. An analysis of the sensitivity of the 
coefficient of efficiency shows that it will be best calculated based on a compari-
son between in pumped and disposed volume of tailings. The analysis also shows 
that the grain density is the parameter having the biggest influence on the calcu-
lated coefficient. With one exception, the drainage capacity was high in all cells.  
 
The disposal test shows, great variations of the pumped water and tailings. The 
flow velocity influences the deposition of tailings and the capacity of the seepage 
dams. In order to reduce this influence, the size of the cells is an important factor.  
 
In order to find material for the seepage dam, filter criteria was applied. Hydraulic 
conductivity of the material in the seepage dam had to be supplemented to find the 
best material.  
 
It is possible to dispose tailings by the use of seepage dams. The possibility to dis-
pose tailings directly into the big heads of waste rock seems to be limited. 
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FÖRORD 
Denna rapport är den andra delen av ett projekt där en ny deponeringsteknik för 
finmalet gråberg är under utveckling. Rapporten beskriver den del av projektet 
som genomfördes vid LKAB:s deponiområde i Malmberget sommaren 2000. 
 
Projektet drivs som ett doktorandprojekt vid avdelningen för geoteknologi vid Lu-
leå tekniska universitet. Projektet genomförs som ett samarbete mellan gruvföre-
taget LKAB, gruvforskningsprogrammet MiMi (Mitigation of Environmental Im-
pact from Mining Waste) och Luleå tekniska universitet.  
 
Projektet kunde genomföras tack vare visad hjälpsamhet och vänlighet. För det 
praktiska arbetets genomförande vill jag tacka berörda personer inom LKAB och 
entreprenörer från Transportbolaget i Gällivare. Personer som jag särskilt vill 
tacka är Pia Lindholm, Anders Lundkvist, Lennart Wiippola och Lage Johansson 
alla vid LKAB. 
 
För det teoretiska arbetet vill främst tack min handledare Professor Sven Knutsson 
som med engagemang och stöd, har hjälpt mig. 
 
Till sist vill jag tacka mina arbetskamrater som stöttat mig i mitt arbete. 
 
 
Håkan Åkerlund 
Oktober 2005 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
När en mineralfyndighet bryts, produceras råmalm. Råmalm består av en bland-
ning av gråberg och malm. I den efterföljande anrikningsprocessen separeras 
malm från gråberg. Det gråbergsmaterial som genereras, består i stort sett alltid av 
två typer: 
 

• Ett grovkornigt gråberg som kallas sovringsgråberg 
• Ett finmalet gråberg som kallas anrikningssand.  

 
Sovringsgråberget transporteras till speciellt avsedda deponier. Anrikningssanden 
blandas med vatten i malmförädlingsprocessen, transporteras som en slurry till en 
annan form av deponi. I Åkerlund (2005a) beskrivs några olika deponeringssy-
stem för anrikningssand. Den vanligaste deponeringsmetoden bygger på att slur-
ryn pumpas till en gruvdamm, se figur 1.  
 

Gruvdamm 

Deponi för sovringsgråberg 

Figur 1 Vy över en gruvdamm som finns vid LKAB:s gruvanläggning i Malmber-
get. I bildens bakgrund syns dessutom en deponi för sovringsgråberg. 
 
Figur 1 visar LKAB:s deponiområde i Malmberget. Gruvdammen begränsas av 
nära nog vattentäta dammkroppar. I gruvdammen bildas en uppdämd vattenmassa 
vars uppehållstid är så lång att anrikningssandens partiklar hinner sedimentera. 
Vattennivån i gruvdammen regleras med hjälp av utskov, där ytvattnet avleds för 
att antingen återanvändas i separeringsprocessen eller avbördas till närmaste vat-
tendrag. 
 
Metoden har en del nackdelar som är knutna till det uppdämda vattnet, se ICOLD 
(1987). Ett sätt att minska nackdelarna är att deponera anrikningssand under drä-
nerade förhållanden. Dränerade förhållanden åstadkoms genom att dammkroppar 
med hög hydraulisk konduktivitet konstruerades. Dammkropparna kallades sil 
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dammar. Sildammarna konstruerades så att vattnet i den inpumpade slurryn tilläts 
dränera, samtidigt som flödet av partiklar stoppades. LKAB valde att studera den-
na metod och i deras fall skulle sildammarna byggas av sovringsgråberg. Detta 
förbättrade de ekonomiska förutsättningarna för deponeringsmetoden. Metoden att 
deponera anrikningssand under dränerade förhållanden med hjälp av sildammar 
kallades sildammsdeponering.  
 
Om jord är vattenmättad ger vattnet, enligt klassisk geoteknik, upphov till vatten-
tryck som kallas porvattentryck. Om vatten dräneras bort sänks porvattentrycket, 
vilket ökar jordens effektivspänning och skjuvhållfasthet.  
 
Ökningen av skjuvhållfastheten ökar möjligheten att deponera anrikningssand i 
höjdled, i våningar. Detta gör deponimetoden mindre arealkrävande och kan lätta-
re fås att passa in i omgivande landskap. Ett mindre område för det deponerade 
materialet minskar framtida återställnings- och efterbehandlingskostnader. Detta 
står i kontrast till konventionell deponering av anrikningssand i deponier där stora 
plana ytor skapas, se figur 1.  
 
Dräneringsförmågan i det deponerade materialet blir beroende av anrikningssan-
dens hydrauliska konduktivitet, se bland annat Lambe et. al. (1979), Vick (1983), 
Craig (1992), Cernica (1995) och Viklander (1995). Den inpumpade slurryn ska-
par ett deponerat material som är skiktat och består av mer eller mindre parallella 
skikt. Skiktföljden uppkommer troligen av variationer i malmförädlingsprocessen. 
Den hydrauliska konduktiviteten i deponerad anrikningssand påverkas av rikt-
ningen, parallellt eller vinkelrätt mot skikten. I deponerad anrikningssand är den 
hydrauliska konduktiviteten 20 – 100 gånger högre i den riktning som skikten har 
jämfört med riktningen vinkelrätt däremot, se Vick (1983) 
 
LKAB har tidigare testat sildammar. Detta gjordes i ett projekt där sovringsgrå-
berg och anrikningssand blandats och gemensamt pumpats ut till deponiområdet, 
se Sundqvist et. al. (2000). Där användes sildammarna för att försöka minska ut-
sträckningen av det deponerade materialet. Sildammarna byggdes av sovringsgrå-
berg. Ingen dokumentation eller uppföljning gjordes på hur väl dammkropparna 
fungerade. Visuellt fungerade sildammarna bra och från dessa försök föddes tan-
ken att under kontrollerade förhållanden undersöka sildammarnas funktion. I 
LKAB:s anläggning i Svappavaara används också en sildamm eller spärrdamm för 
att begränsa flödet av partiklar. Även här är funktionen tillfredsställande men do-
kumentationen över vilka material som användes, är bristfällig. Detta projekt kan 
därför ses som en naturlig fortsättning på ovanstående projekt. 
 
Ytterligare en deponeringsmetod för anrikningssand testades. Metoden gick ut på 
att pumpa slurry direkt in i de deponier av sovringsgråberg som gruvbrytningen 
skapat, se figur 1. Vattnet från den inpumpade slurryn dränerades medan anrik-
ningssandens partiklar sedimenterade i sovringsgråbergets porer. På det sättet 
kunde moränliknande strukturer enkelt och billigt skapas i deponierna av sov-
ringsgråberg. Detta förväntades förenkla återställningsarbetet av dessa deponier. 
Denna metod kallades för sovringsdeponering. 
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2 SYFTE, MÅLSÄTTNING OCH AVGRÄNSNING 
Syftet med försöken var att: 

• Utveckla sildammsmetoden genom att hitta en optimal design på en sil-
damm  

• Undersöka förutsättningarna för sovringsmetoden.  
 
För att uppnå dessa syften var målsättningen att: 
 

• Mäta hur väl sildammar, med olika uppbyggnad, klarar av att filtrera flödet 
av anrikningssand  

• Mäta hur väl sildammar, med olika uppbyggnad, klarar att dränera vatten 
från det deponerade materialet 

• Uppskatta i vilken omfattning som anrikningssand kan sedimentera i depo-
nerat sovringsgråberg. 

 
Följande avgränsningar gjordes för projektets genomförande: 
 

• Testperioden genomfördes under sommarhalvåret 2000. Projektet berörde 
därför inte hur olika typer av klimat påverkade deponeringsmetoden  

• För designen av sildammarna var valet av sildammsmaterial bundet till att 
använda något eller några av de olika sovringsgråberg som genereras i 
malmförädlingsprocessen 
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3 METOD 
Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång, se Åkerlund (2005a). Därefter 
genomfördes ett fältförsök i pilotskala vid LKAB:s deponianläggning i Malmber-
get. En testanläggning byggdes upp, dit hela flödet av anrikningssand och vatten 
pumpades. Deponerat material provtogs och analyser genomfördes i laboratorie-
skala. I samband med testperioden gjordes fältobservationer. 
 

4 FÄLTFÖRSÖK 
I projektet genomfördes fältförsök för att testa olika typer av sildammar. Sildam-
marnas uppgift var att filtrera bort partiklar från inpumpad slurry samtidigt som 
vattnet från slurryn skulle dräneras. 
 

4.1 Testanläggningens utförande och dimensionering 
I testanläggningen kunde sildamms- och sovringsmetoden värderas.  
 
Testanläggningen bestod av fyra celler, se figur 2. Sildammsmetoden testades i 
cell 1, 2 och 3 medan sovringsmetoden testades i cell 4. 
 

c:a 100m Sildammar 

1 
2 

3 4 

Inloppsrör 

Figur 2 Principskiss visar testanläggningen med fyra olika celler med sildammar 

 
Varje cell i testanläggningen byggdes med tre relativt täta dammkroppar och med 
en sildamm, se figur 3. Uppbyggnaden av cellen gjordes för att kunna mäta och 
övervaka utflödet.  
 

Figur 3 Schematisk bild över hur de olika sildammarna byggdes. 

 
Till uppbyggnaden av de olika sildammarna användes olika typer av sovringsgrå-
berg. Sildammarna i cell 1 och cell 3 byggdes enbart upp av en typ av sovrings-
gråberg, GRAM- respektive CU3-material. Botten av cellen, bestod av sedan tidi-
gare deponerad anrikningssand. Dessa sildammar byggdes således på enklast möj-
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liga sätt. Sildammen i cell 2 bestod av en kombination av olika typer av sovrings-
gråberg. I cell 2 bestod sildammen och cellens botten i huvudsak av GRAM-
material. I sildammen fungerade materialet som stödmaterial och på botten av cel-
len fungerade materialet som dränering. Över bottenskiktet och på sildammens 
insida lades ett skikt av CU3-material. Skiktet skulle fungera som filter. Filtret 
skulle förbättra sildammens förmåga att hindra flödet av anrikningssandens partik-
lar. Filtrets tjocklek var ca 0,3 m. Som erosionsskydd över filtermaterialet, lades 
ytterligare ett tunt skikt av GRAM-material. Hypotesen var således att en kombi-
nation av sovringsgråberg skulle förbättra sildammens förmåga att filtrera och drä-
nera.  
 
Sovringsmetoden testades genom att cell 4 till viss del fylldes med GRAM-
material. Sildammen i cell 4 byggdes på samma sätt som i cell 2. Testerna skulle 
här utvisa i vilken utsträckning anrikningssanden tränger in i GRAM-materialets 
porer. Värderingen underlättades genom att cellen i övrigt byggdes på samma sätt 
som cell 2.  
 
CU3- och GRAM-materialet skiljer sig med avseende på partikelstorleken, se fi-
gur 4.  
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Figur 4 Partikelstorleksfördelningen för de två gråbergsmaterialen som använts i 
sildammsförsöken.  

 
Graferna i figur 4 visar inom vilket intervall partikelstorleksfördelning normalt 
återfinns för CU3- respektive GRAM-material.  
 
Vid dimensioneringen av respektive cells storlek, gjordes följande antaganden: 
 

• Normala produktionsförhållanden. Hela flödet av anrikningssand och vat-
ten från malmförädlingsprocessen pumpades in i testanläggningen  

 
• Att en lämplig testperiod var fem dygn. Därigenom skulle en cell per vecka 

kunna testas, med marginal. Dessutom fanns det tid för normalt förekom-
mande driftstörningar  
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• Att sildammarna lyckades filtrera bort alla partiklar som pumpades in i re-
spektive cell. Som en konsekvens av detta skulle cellernas volym kunna 
rymma hela volymen av den inpumpade mängden anrikningssand  

 
• Att sildammarnas hydrauliska konduktivitet kunde bedömas med hjälp av 

partikelstorleksfördelning och med antagen porositet och vattenkvot. Be-
dömningar gav vid handen att sildammarna skulle klara av att dränera det 
inpumpade flödet av vatten om sildammarnas längd var 40 m eller mer. 
Sildammens längd var lika med cellens bredd, se figur 2.  

 
Vid dimensioneringen utnyttjades tidigare erfarenheter: 
 

• Att det finns en optimal längd på cellerna eller ett optimalt avstånd mellan 
inloppsrör och sildamm. Från tidigare deponeringsförsök där sildammar 
använts, kunde fria vattenytor på det deponerade materialet uppstå ifall av-
ståndet från inloppspunkt till sildamm var 400 m, se Sundqvist och Sund-
qvist. (2001). För att säkert motverka detta, valdes cellernas längd till 100 
m.  

 
Med dessa förutsättningar och antaganden bestämdes cellernas mått till 40 x 100 
m2 mätt på dammkrönen. För att rymma den nödvändiga volymen beräknades 
höjden på dammkropparna till 5 m. Bredden på dammkropparnas krön sattes till 4 
meter, av anläggningstekniska skäl. 
 

4.2 Bearbetning av insamlade data  
Insamlingen av data inriktades på att mäta sildammarnas förmåga att filtrera och 
dränera den slurry som pumpades in i testanläggningen. Vid värderingen av sil-
dammarnas filtrerande förmåga användes två olika beräkningsmetoder, där sil-
dammarnas så kallade verkningsgrad beräknades. Den ena metoden baserades på 
en jämförelse av partikelhalter i det flöde som pumpades in i cellen i förhållande 
till det flöde som rann ut ur cellen. Denna benämndes partikelhaltsmetoden. Den 
andra metoden baserades på en jämförelse av den volym partiklar, som via slurry 
pumpades in cellen, med den volym deponerat material som kunde mätas in i re-
spektive cell efter att testperioden avslutats. Denna benämndes volymsmetoden. 
Vid en verkningsgrad på 100 %, hindrade sildammen flödet av alla partiklar, alltså 
inga partiklar rann ut ur cellen.  
 

4.2.1 Inpumpade mängder slurry och egenskaper hos slurry 
För att kunna använda partikelhalts- och volymsmetoden var det nödvändigt att 
veta hur mycket material som pumpades in i testanläggningen. Från anriknings-
verket pumpades slurry via ett rör in i testanläggningen. På röret fanns en flödes- 
och en densitetsmätare placerad. Varje minut registrerades flödes- och densitets-
data i en produktionsdatabas.  
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De inflödesdata som sparades måste bearbetas något för att kunna användas i fort-
satta beräkningar. Följande åtgärder gjordes: 
 

• Data användes endast från tidpunkterna när cellerna verkligen fylldes. Det 
var inte alltid under testperioden slurryflödet leddes in i cellerna. Under 
vissa perioder pumpades slurryn direkt ner i gruvdammen 

• Alla negativa värden togs bort, då dessa var orealistiska. Negativa värden 
betyder att slurry skulle komma från gruvdammen tillbaka in i anriknings-
verket 

• De rådata som fanns, beskrev minut för minut det aktuella timsmedelvärdet 
av slurryflödet mätt i enheten ”m3/tim”. För att minska datamängden be-
räknades medelvärdet på data som presenteras efter 15 min efter start, efter 
30 min, efter 45 min… etc 

 
För att kunna beräkna hur mycket sand respektive vatten som slurryn innehöll, 
användes ekvation 1, 2 och 3. 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

⋅=
ws

tots
wtotw Vm

ρρ
ρρ

ρ  Ekvation 1
 

 Ekvation 2 wtottots mVm −⋅= ρ

100⋅
+

=
sw

s

mm
mFastgodsandel [%]  Ekvation 3 

 
där: 
Vtot ............. Slurryns totala volym [m3] 
ρtot .............. Slurryns skrymdensitet [ton/m3] 
ρw ............... Vattnets densitet [ton/m3] 
ρs ................ Anrikningssandens kompaktdensitet [ton/m3] 
mw .............. Vattnets massa [ton] 
ms ............... Anrikningssandens massa [ton] 
 
Vid beräkningarna antogs vattnets densitet och partiklarnas kompaktdensitet anta-
gen till 1 respektive 3,02 ton/m3, enligt Öberg (2003).  
 
Partikelstorleken av den inpumpade anrikningssandens partikelstorleksfördelning 
redovisas i figur 5. 
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Figur 5 Partikelstorleksfördelning för anrikningssand. Kurvorna begränsar det 
intervall inom vilket partikelstorleken för anrikningssand normalt befinner sig. 

 
Finjordshalten, som är partiklar < 0,06, mm kan bestämmas men detta gäller ej 
lerhalten. Anrikningssanden kan således inte fullt ut klassificeras. Med ett anta-
gande att lerhalten var < 4 % -vikt, skulle jorden benämnas sandig silt, se Karlsson 
et al (1984). 
 

4.2.2 Det utströmmande vattenflödet 
Då sildammarnas förmåga att filtrera bedömdes med hjälp av partikel-
haltsmetoden, krävdes det att partikelhalten i utgående vattenflödet bestämdes. 
Partikelhalten i utgående vattenflöde kunde provtas genom att flera provtagnings-
rör placerades i varje sildamm, se figur 6. Till vänster visas en bild på några av 
provtagningsrören. Provtagningsrören var 300 mm i diameter. Till höger visas var 
provtagningsrören placerades i sildammen. 
 
 

Flödesriktning 

Figur 6 Till vänster visas en bild på hur provtagningsrören var utformade. Till hö-
ger visas en schematisk bild var provtagningsrören placerades i sildammen. 
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Provtagningsrören var utformade så att det skulle vara möjligt att provta genom-
strömmandevatten på olika ställen i sildammen. Provtagningsrörens längd variera-
des och var 2, 4, 6, respektive 8 m. Vattenflödet ur det kortaste röret användes för 
att kontrollera hur väl hela sildammen kunnat filtrera bort partiklarna. Tanken med 
de längre provtagningsrören var att de skulle visa hur andelen partiklar successivt 
minskade i takt med att vattnet rann genom sildammen. Vattenflödet som rann ur 
provtagningsrören, samlades upp i en flaska, se figur 7. Provtagningen gjordes vid 
tre tillfällen under fyllningsperioden för respektive cell. Det första tillfället var 
strax efter fyllningsperiodens start, i mitten av fyllningsperioden och innan den 
avslutades. Proverna analyserades med avseende på fastgodsandel och partiklarnas 
partikelstorleksfördelning. Analyserna genomfördes vid LKAB:s laboratorium.  
 

Figur 7 Provtagning av vatten som rann genom en sildamm. 
 

4.2.3 Det deponerade materialets volym 
Då sildammarnas förmåga att filtrera bestämdes med volymsmetoden, måste vo-
lymen av den deponerade mängden i respektive cell bestämmas. Volymbestäm-
ningen gjordes med hjälp av en totalstation där cellernas hörn positionsbestämdes 
före och efter fyllning. Provtagningsplatserna markerades med ”x”, se figur 8. Då 
kunde arean på den deponerade volymens överyta (B) och bottenyta (B1) beräk-
nas. Den deponerade volymen bestämdes av medeltalet mellan överytan och bot-
tenytan tillsammans med höjden av det deponerade materialet (h). 
 
 

h 

B

B1 Bmedel 

x 

x x 
x x 

x 
x x 

Figur 8 Den deponerade volymen beräknades med hjälp av medeltalet av B och B1 
samt höjden av det deponerade materialet (h). 
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4.2.4 Det deponerade materialets geotekniska egenskaper 
När testperioden var avslutad, togs prov på det deponerade materialet i respektive 
cell. Syftet med provtagningen var att se vilka egenskaper den deponerade anrik-
ningssanden hade. Proverna analyserades med avseende på skrymdensitet och par-
tikelstorleksfördelning. Tre sektioner grävdes i varje cell. Sektionerna hade olika 
avstånd till sildammen. En var placerad i direkt anslutning till sildammen och de 
övriga två på 30 respektive 60 meters avstånd från sildammen. I figur 9 visas 
schematiska bilder över cell 1 respektive cell 2 där utgrävningar och prover togs.  
 

Figur 9 Bilderna högst upp, visar en situationsbild över cell 1 respektive cell 2. Här 
finns även några sektioner inritade. Respektive sektion visas under 
situationsbilderna och provplatserna markerades med ”x”. 
 
En schematisk bild visar var utgrävningar och var prover togs i cell 3 och 4, se 
figur 10. 
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Figur 10 Schematisk bild visas över cell 3 och 4. Bilderna högst upp, visar en 
situationsbild över cell 3 respektive cell 4. Här finns även några sektioner inritade. 
Respektive sektion visas under situationsbilderna och provplatserna markerades 
med ”x”. 
 
En av de sektioner som grävdes ur i den deponerade anrikningssanden visas till 
vänster i figur 11. Till höger i figuren visas hur materialet provtogs. Rör med känd 
innervolym, trycktes horisontellt in i det sedimenterade materialet på olika djup. 
Efter provtagning grävdes rören fram, innehållet i rören vägdes, torkades och sik-
tades. Skrymdensitet, partikelstorleksfördelning och vattenkvot kunde då bestäm-
mas.  
 

Figur 11 Provtagning på olika djup i det deponerade materialet. Till vänster visas 
utgrävningen och till höger provtagningen. 
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4.2.5 Kompletterande provtagning av deponerat material 
Den deponerade anrikningssanden förväntades vara skiktad och att skiktens hyd-
rauliska konduktivitet skulle variera. Den hydrauliska konduktiviteten i anrik-
ningssanden skulle därmed uppvisa ett riktningsberoende, se Vick (1983). För att 
bättre kunna tolka resultat från mätningar av porvattentryck kompletterades tester 
och beräkningar av den hydrauliska konduktiviteten på det deponerade materialet. 
Mätningarna av porvattentrycket ger en aktuell bild över spänningssituationen i 
det deponerade materialet.  
 
Prover togs i en dränerad cell där sildammsmetoden testats i full skala, se Bohlin 
och Jonasson (2002). Proverna togs alltså inte från det material som deponerats i 
testanläggningen, se figur 2. Orsakerna till detta var: 
 

• Det material som deponerats i testanläggningen hade transporterats bort 
• Det material som deponerats i den cell där fullskaletestet genomförts, be-

dömdes ha likartade egenskaper som det deponerade materialet i testan-
läggningen. Trots att cellen i fullskaletestet var större än cellerna i testan-
läggningen, var deponeringsmetoden densamma. 

 
För att möjliggöra provtagning i det deponerade materialet, grävdes en sektion på 
ett avstånd på 30 m från sildammen och till ett djup av ca 3 m. I den grävda sek-
tionen var det tydligt att deponeringen skapat ett varvat material, se figur 12. Färg-
skiftningarna förtydligar det varvade utseendet i det deponerade materialet. Orsa-
ken till färgskiftningarna kommer från gruvbrytningen. När hematit och magnetit 
bryts, blir anrikningssanden rödare. När endast magnetit bryts blir anrikningssan-
den grå.  
 

Cirka 3m

Figur 12 Till vänster visas en grävd sektion i det deponerade materialet, där skikt-
följden var tydlig. Till höger finns ett 17 cm högt provtagningsrör framför den 
skiktade anrikningssanden. 

 
Provtagningen gjordes på två olika sätt. Metod 1 innebar att provtagningsrör 
trycktes in för hand, parallellt respektive vinkelrätt skikten i den deponerade an-
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rikningssanden, se figur 12 och 13. Provtagningsrören hade längden på 17 cm och 
diameter på 5 cm. När de parallella proverna togs, valdes de skikt som såg ut att 
ha hög hydraulisk konduktivitet.  
 

Figur 13 Till vänster ses det horisontella provet. Till höger visar pilen på det hori-
sontella provet.  

 
Metod 2 innebar att en större plastcylinder trycktes in parallellt respektive vinkel-
rätt mot skiktföljden med hjälp av en traktor. Röret hade en diameter på 20 cm och 
en längd på ca 1 m. Godset i röret var 5,9 mm tjockt. Den ände av röret som tryck-
tes in, var vässad för att minska intryckningsmotståndet och minska risken för 
störning av materialet som skulle provtas. Vid provtagningen vinkelrätt skiktfölj-
den placerades röret på en framschaktad ostörd avsats, se figur 14. Även vid prov-
tagning av material som låg parallellt med skiktföljden användes traktorn som på 
motsvarande sätt tryckte röret in i det deponerade materialet. Traktorn grävde 
fram proverna som transporterades till laboratorium för vidare analyser. Provernas 
hydrauliska konduktivitet analyserades i laboratorium vintern 2003. Den standar-
diserade metoden heter ”Constant head”, se SiS (1989). 
 

Figur 14 Proverna i metod 2 togs med hjälp av traktor som tryckte ner respektive 
in ett plaströr i det ostörda materialet. 
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4.2.6 Mätning av porvattentryck 
Sildammarnas ena uppgift var att dränera det inpumpade vattnet. Sildammarnas 
dränerande förmåga kontrollerades genom att mäta porvattentrycket i sildammar-
na samt i de deponerade materialen. Sildammarnas dräneringsförmåga beskrevs 
genom att beräkna skillnaden mellan de uppmätta porvattentrycken och det beräk-
nade porvattentryck som varit fallet om ingen dränering skett. När ingen dränering 
sker gäller hydrostatiska porvattentryck i deponin, se Åkerlund (2005a). 
 
Porvattentrycket mättes med portrycksgivare av typen ”BAT”. Portrycksgivarna 
registrerade aktuella porvattentryck och dessa data samlades med förutbestämda 
intervaller i en logger. Fem portrycksgivare placerades ut i varje cell. Tre 
portrycksgivare placerades på botten i respektive cell med olika avstånd från sil-
dammen. Placeringen var; vid sildammen samt 30 respektive 60 meter från sil-
dammen. Två portrycksgivare placerades i varje sildamm på olika djup. Dessa 
placerades på 3 respektive 5 meters djup mätt från dammkrönet, se figur 15.  
 

BAT-spets
Nedgrävd 
BAT-spets 

Figur 15 Till vänster visas en av de BAT-spetsar som placerades i cellerna. Till hö-
ger visas övre delen av de två BAT-spetsar som placerades i sildammen. 

 
Beräkningen av de hydrostatiska porvattentrycken baserades på ett antagande där 
motsvarande mängd anrikningssand deponerats men där vattnet inte dränerats. 
Vidare antogs stillastående vatten i det deponerade materialet och att nivån på det 
deponerade materialets överyta var känd. Slutligen antogs att det hydrostatiska 
porvattentrycket var noll vid markytan, alltså att inget vatten låg ovanpå ytan av 
den deponerade anrikningssanden.  
 
För att kunna beräkna hur mycket det hydrostatiska porvattentrycket utvecklades 
dag för dag under fyllningsperioden, gjordes antagandet att inflödet av anriknings-
sand var konstant och att ökningen av nivån i det deponerade materialet kunde 
sättas i relation till cellens fyllningsperiod. 
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För att portrycksgivarna skulle fungera, måste dessa vara helt vattenmättade. Där-
för vattenmättades alla portrycksgivare innan de applicerades. Konstruktionen av 
portrycksgivarna var sådan att de klarade att ligga i torr miljö en kortare period 
utan att torka ut. De portrycksgivare som placerades i den 5 meter höga sildam-
marna på 3 meters djup, torkade dock förmodligen ut innan den deponerande 
mängden nådde upp till portrycksgivarna. Inga portrycksvärden ficks från dessa 
givare. Dessa portrycksgivare kallades (P4), (P9), (P14) och (P19) och dess vär-
den uteslöts och kommenteras inte ytterligare.  
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5 RESULTAT 
De nu presenterade resultaten grundar sig på de tidigare beskrivna fält- och labo-
ratorieförsöken. Vid fältförsöken testades några olika typer av sildammar och de-
ras förmåga att filtrera partiklar och dränera vatten.  
 

5.1 Fältförsök 
Sildammarnas förmåga att filtrera sanden, värderades med två olika metoder; par-
tikelhalts- respektive volymsmetoden, se avsnitt 4.2. Vidare undersöktes sildam-
marnas dränerande förmåga. 
 

5.1.1 Uppmätta värden av inpumpad slurry 
För att kunna använda partikelhalts- och volymsmetoden måste den inpumpade 
mängden slurry vara känd. Den inpumpade mängden mättes med flödes- och den-
sitetsmätare och detta visade att slurryflödet varierade. Variationen kunde ses både 
över ett dygn men också över längre perioder. Exempel på dessa dygnsvariationer 
ges i figur 16. Exemplet var taget från den 12 oktober när cell 1 fylldes.  
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Figur 16 I diagrammet visas hur inpumpad mängd anrikningssand varierade den 
12 oktober när cell 1 fylldes. 
 
De totala mängderna som pumpades in i cellerna redovisas i tabell 1 
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Tabell 1 Totalt inpumpade massor i de olika cellerna.  
Cell nr Totalt inpum-

pade massor 
(ton) 

1 32500 
2 15 500 
3 3 100 
4 8 400 

 
I figur 17 redovisas informationen grafiskt. Diagrammet visar den ackumulerade 
mängden anrikningssand som pumpats in i cellerna med avseende på cellernas 
fyllningsperiod. Cell 1 fylldes under två perioder. Under första perioden var det 
problem med testutrustningen. Felet åtgärdades och cellen fylldes därför under 
ytterligare en period. De inpumpade mängderna från de bägge fyllningstillfällena 
adderades. Fyllningen av cell 3 avbröts tidigare än beräknat på grund av ett haveri 
i sildammen. Diagrammet baseras på inflödesdata, se bilaga A - D.  
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Figur 17 Den ackumulerade mängden anrikningssand som pumpades in i de fyra 
cellerna. Cell 1 fylldes under två tillfällen och i grafen adderades mängden från de 
bägge fyllningsperioderna adderades. Fyllningen av cell 3 avbröts på grund av ett 
brott i sildammen.  

 
Dygnvariationerna gör att grafernas utseende avviker från en rät linje. Variatio-
nerna över längre tid gör att graferna inte ligger ovanpå varandra i diagrammet. 
Efter en fyllningsperiod på fyra dygn hade exempelvis dubbla mängden material 
pumpats in i cell 2 jämfört med cell 4. 
 
Under testperioden mättes densiteten på den inpumpade slurryn. Densitetsmätaren 
hade kalibrerats med antagandena att vattnets densitet var 1,0 ton/m3 och att an-
rikningssandens kompaktdensitet var 3,02 ton/m3, se Öberg (2002). Medeltalet av 
densiteten på slurryflödet under testperioden var 1,07 ton/m3 med en standardav-
vikelse på 0,02. 
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Beräkningarna var baserade på cirka 30 000 mätvärden. Variationerna i de inpum-
pade flödena visar att malmbrytning och malmförädling är en dynamisk process, 
där materialflödena ständigt varierar.  
 

5.1.2 Volymberäkning 
För att kunna använda volymsmetoden beräknades volymen av det deponerade 
materialet från data uppmätt med totalstation, se underavsnitt 4.2.3. Cellernas re-
spektive längd-, bredd- och höjdmått beräknades, se figur 18. Till vänster i figuren 
visas måtten på cell 1. Måtten vid den innersta rektangeln anger måtten på cellbot-
ten före fyllning. Den mellersta och yttersta rektangeln anger måtten på cellbotten 
efter första respektive andra fyllningen. Till höger i figuren visas på motsvarande 
sätt cellens botten före och efter fyllning i cell 2.  
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Figur 18 En schematisk bild som visar de uppmätta cellernas längd-, bredd- och 
höjdmått.  

 
Uppmätningen av cellerna visade att cellernas motstående sidor inte var lika långa 
och alltså inte helt parallella. Mätningen visar även variationer i de deponerade 
skiktens mäktighet i cell 1. Vid första fyllningstillfället fylldes mer material till 
höger än till vänster vid sildammen (2,0 mot 1,7 m). Vid andra fyllningen var för-
hållandet det motsatta (0,9 mot 1,1 m). Liknande variationer kunde ses vid inlop-
pet i cell 1. Förändringarna skedde trots att inloppsröret var placerat på samma 
ställe under hela fyllningsperioden. 
 
Volymerna beräknades på basis av måtten som redovisas i figur 18 och i tabell 2. 
Värdena är avrundade.  
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Tabell 2 visar den volym som sedimenterat i respektive cell.  

Volym Beteckningar 
(m3) 

Cell 1:1 4700 
Cell 1:2 3300 
Cell 2 2700 

 
De deponerade volymerna i cell 3 och 4 beräknades inte av följande skäl: 
 
• I cell 3 avbröts fyllningen i förväg på grund av ett haveri i sildammen. I cell 3 

hade då största andelen anrikningssand sedimenterat i cellens övre del, nära in-
loppspunkten, se figur 19. De mätningar som gjordes för att beräkna den depo-
nerade mängden anrikningssand, mätte endast cellens hörn. Antalet mätpunk-
ter var för få, för att tillförlitligt bestämma den deponerade volymen i cell 3  

 

Figur 19 Den anrikningssand som deponerades i cell 3 sedimenterade närmast in-
loppspunkten. Inloppsröret visas inte på bilden, men var beläget till höger strax 
utanför bildens kant. 

 
• I cell 4 var grundtanken att anrikningssanden skulle sedimentera i porerna på 

GRAM-materialet. Det var därför inte möjligt att med en totalstation mäta in 
volymen och beräkna den deponerade mängden anrikningsand som sedimente-
rade i porerna.  

 
Mätningarna visade även hur vinkeln på överytan av den deponerade volymen 
förändrades under fyllningsperioden, se tabell 3.  
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Tabell 3 Beräknade vinklar på det deponerade materialets överyta 

Cellnr Fyllningsperiod Vinkel på det deponerade 
materialets överyta. 

1,17º Före första fyll-
ning 

0,72º Efter första fyll-
ning 

Cell 1 

1,01º Efter andra fyll-
ning 

0,73º Före fyllning Cell 2 
1,01º Efter fyllning 

 
De vinklar som angetts som ”före fyllning” för cell 1 och cell 2, anger den vinkel 
som underlaget hade där testanläggningen placerades. Vid första fyllningsperiod 
av cell 1, minskades vinkel på det deponerade materialets överyta, för att sedan 
åter öka något vid den andra fyllningen. När cell 2 fylldes ökades vinkeln något på 
det deponerade materialets överyta. När fyllningen av de bägge cellerna avslutats, 
hade överytorna samma vinkel. De olika vinklarna på det deponerade materialets 
överyta, var följden av ett varierat deponeringsmönster.  
 
Det fyllningsmönster som det utpumpade materialet visade, var inom vissa gränser 
till synes slumpartad.  
 
Den branta vinkel som bildades i cell 3 uppskattades, se figur 19. Uppskattningen 
byggde på en bedömning av släntens längd och höjd, se figur 20. Höjdberäkning-
en görs utifrån inmätningen av cellernas hörn. För att kunna använda dessa värden 
gjordes antagandet att det deponerade materialets överyta hade samma vinkel som 
cellens botten. 
 
 

Det deponerade 
materialets lutning 

Släntens längd

Det deponerade 
materialets höjd 

Figur 20 En schematisk bild över den vinkel det deponerade material fick när det 
deponerades i nära nog stillastående vatten. 

 
Släntens längd bedömdes till 6 meter då mätstickan var 4 meter, se figur 20. Höj-
den av det deponerade materialet var i medeltal 2,2 m mätt i cellens hörn vid in-
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släppspunkten. Den deponerade materialets vinkel beräknades därmed till 22 gra-
der. 
 

5.1.3 Skrymdensiteten i det deponerade materialet 
Värderingen av sildammarnas förmåga att filtrera inleddes med beräkningar med 
volymsmetoden. Massan av den inpumpade mängden anrikningssand måste räk-
nas om till volym med hjälp av skrymdensiteten. Det deponerade materialet prov-
togs och skrymdensitet i materialet beräknades för respektive celler, se underav-
snitt 4.2.3. Resultaten från cell 1, redovisas i tabell 4. Proven som togs 60 meter 
från sildammen, låg samtidigt närmast inloppsröret. 
 
Tabell 4 Framräknade skrymdensiteter från olika prover tagna i cell 1. 

Skrymdensitet Placering i cell 1 
(ton/m3) 

Prov 1:1 60m från sildammen (ytan) 1,96 
Prov 1:2 60m från sildammen (mitten) 1,92 
Prov 1:3 60m från sildammen (botten) 1,98 

  
Prov 2:1 30m från sildammen (ytan) 2,32 
Prov 2:2 30 m från sildammen (mitten) 2,00 
Prov 2:3 30 m från sildammen (botten) 1,82 

  
Prov 3a:1 Vid sildammen (ytan) 1,78 
Prov 3a:2 Vid sildammen (mitten) 2,23 
Prov 3a:3 Vid sildammen (botten) 2,00 
  
Prov 3b:1 Vid sildammen (ytan) 1,69 
Prov 3b:2 Vid sildammen (mitten) 1,79 
Prov 3b:3 Vid sildammen (botten) data saknas 
  
Prov 3c:1 Vid sildammen (ytan)  1,81 
Prov 3c:2 Vid sildammen (mitten) data saknas 
Prov 3c:3 Vid sildammen (botten) 1,97 

  
Prov 4:1 Från sildammen inkl. inträngd och sedimente-
rad anrikningssand 

1,83 

Prov 4:2 Från sildammen inkl. inträngd och sedimente-
rad anrikningssand 

1,03 

Prov 4:3 Från sildammen inkl. inträngd och sedimente-
rad anrikningssand 

2,61 

 
Resultaten från provtagningen i cell 2 redovisas i tabell 5. Det togs även ett prov i 
det underliggande dräneringsskiktet. Det betyder att det här togs fyra prover per 
sektion. 
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Tabell 5 Tabellen visar uppmätta skrymdensiteter i cell 2. 

SkrymdensitetPlacering i cell 2 
(ton/m3) 

60 meter från sildammen på ytan 1,97 
60 meter från sildammen i mitten 1,81 

60 meter från sildammen på botten 1,56 
60 meter från sildammen i dräne-

ringsskiktet 
2,14 

  
30 meter från sildammen på ytan 1,61 
30 meter från sildammen i mitten 1,92 

30 meter från sildammen på botten 1,81 
30 meter från sildammen i dräne-

ringsskiktet 
3,05 

  
Nära sildammen på ytan 1 2,15 
Nära sildammen i mitten 1 1,82 

Nära sildammen på botten 1 1,65 
  

Nära sildammen på ytan 2 1,94 
Nära sildammen i mitten 2 1,79 

Nära sildammen på botten 2 1,77 
  

Nära sildammen i dräneringsskiktet 1,71 
  

I sildammen 1 0,77 
I sildammen 2 data saknas 

 
I ett fall uppmättes ett orimligt lågt värde på 0,77 ton/m3. Detta värde tas inte med 
i följande beräkningar. Ett av de analyserade värdena (3,05 ton/m3), var så högt att 
inte heller det användes i beräkningarna. Kompaktdensiteten i anrikningssanden 
antogs till 3,02 ton/m3. Skrymdensiteten kan inte vara högre än kompaktdensite-
ten. 
 
Sildamm 3 fylldes under en kort period. Den anrikningssand som deponerades, 
sedimenterade i huvudsak närmast utsläppspunkten, se figur 19. Närmare sildam-
men deponerades ett finkornigt material med högt vatteninnehåll. Det finkorniga 
materialet hade mycket låg stabilitet vilket gav upphov till stora svårigheter vid 
provtagningen. De prover som trots allt kunde tas, analyserades och resultaten 
redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6 Framräknade värden på skrymdensiteten från cell 3. 

Skrymdensitet Cell 3 
(ton/m3) 

60 meter från sildammen på ytan data saknas 
60 meter från sildammen i mitten data saknas 

60 meter från sildammen på botten data saknas 
  

30 meter från sildammen i mitten 3,21 
30 meter från sildammen på botten 2,35 

  
I sildammen data saknas 

 
Även i tabell 6 var ett av de analyserade värdena på skrymdensiteten så högt (3,21 
ton/m3) att det uteslöts av samma skäl som i tabell 5, se Öberg 2003.  
 
I cell 4 bestämdes skrymdensiteten endast i sildammen och då i den del som på-
verkats av anrikningssand som trängt in och sedimenterat, se tabell 7. 
 
Tabell 7 Bestämning av skrymdensiteten i sildammen i cell 4 

Skrymdensitet Cell 4  
(ton/m3) 

I sildammen 1 1,43 
I sildammen 2 data saknas 

 
Ett medeltal av skrymdensitet med standardavvikelse beräknades i det deponerade 
materialet från cell 1, 2 och 3. Samma beräkningar genomfördes för den del av 
sildammsmaterialet där anrikningssand trängt in och sedimenterat i sildamm 1 och 
4, se tabell 8. Det beräknade värdena kommer att ligga till grund för beräkningen 
av den deponerade volymen i cell 1, 2 och 3. 
 
Tabell 8 Beräknade medeltal av skrymdensiteten för alla celler. Beräkningarna 
genomfördes för den deponerade anrikningssanden och det sildammsmaterial där 
anrikningssand sedimenterat. 

Skrymdensitet Standard-
avvikelse 

Antal mät-
ningar Materialtyp  

(ton/m3) (ton/m3) (st) 
Deponerad anriknings-

sand 
1,90 0,20 28 

Sildammsmaterial där 
anrikningssand trängt in 

och sedimenterat 

1,73 0,67 4 
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Resultaten från bestämningen av skrymdensiteten i den deponerade anriknings-
sanden visade dels låga värden, dels stora variationer, se tabell 8. Som jämförelse 
anges att skrymdensiteten i motsvarande material varierar mellan 2,28 – 2,42 
ton/m3, se Bjelkevik och Knutsson (2005) Variationerna kan förklaras med prak-
tiska svårigheter att provta materialet. Detta gäller i synnerhet för det sildamms-
material där anrikningssand sedimenterat och där standardavvikelsen var hög. 
 
Det finns inga tydliga relationer mellan var anrikningssandens sedimenterat och 
dess skrymdensitet. Skrymdensiteten var något högre närmare insläppspunkten 
och skrymdensiteten var något högre vid det deponerade materialets yta. Att 
skrymdensiteten var högre nära insläppspunkten kan förklaras av att de tyngsta 
partiklarna sedimenterade nära insläppspunkten och dessa eroderades inte bort av 
vattenflödet. Att skrymdensiteten blev högre mot ytan i det deponerade materialet 
kan förklaras av det förekommer variationer i den inpumpade anrikningssanden. 
 

5.1.4 Utflödesdata 
Vid värderingen av sildammarnas förmåga att filtrera med partikelhaltsmetoden 
undersöktes partikelhalten i vattnet som rann ur cellerna. Utflödet kunde inte mä-
tas då det skedde genom sildammen på en sträcka som var 40 meter lång. För att 
lösa problemet gjordes antagandet att utflödet var lika stort som inflödet. Detta 
antagande ger dock ett visst fel, då en del av vattnet mer eller mindre tillfälligt 
lagrats inne i cellerna. Partikelhalten i utflödet kunde i alla fall provtas i utflödet. 
Hur och hur ofta proverna togs redovisas i underavsnitt 4.2.2. I tabell 9 redovisas 
medeltalet av partikelhalten i det vattenflöde som rann ut ur de olika långa prov-
tagningsrören för respektive cell. Värdena är avrundade. 
 
Tabell 9 Partikelhalten i utflödet genom de olika långa provtagningsrören 

Provtagningsrörens längd Antal mät-
ningar 2 m 4 m 6 m 8 m 

 (g/l) (g/l) (g/l) (g/l) (st) 
4 Cell 1 25  48  20  55  

Cell 2 55  64,3 73,3 73,3 4 
Cell 3 0,710 0,130 0,012 0,056 1 

Inget vat-
tenflöde 

Inget vat-
tenflöde 

Inget vat-
tenflöde 4 Cell 4 57 

 
Inget vatten rann ut ur tre av fyra provtagningsrör i cell 4.  
 
Sildammens uppgift var att filtrera bort inpumpad mängd partiklar eller i alla fall 
minska partikelhalten i cellens utflöde i förhållande till dess inflöde. I figur 21 
visas hur slurryns partikelhalt förändrades vartefter slurryn rinner genom sildam-
men. De uppmätta partikelhalterna baserades på medelvärden från respektive 
provtagningsplats. Till höger i figuren visas en schematisk bild över var proverna 
var hämtade. 

25 



Figur 21 Diagrammet till vänster visar hur partikelhalten varierade på olika ställen 
i de olika sildammarna. Till höger visas provtagningsrörens placering i de olika sil-
dammarna. Mängden partiklar minskade vartefter vattenflödet rann genom sil-
dammen. 

 
I cell 1 och 2 sjönk partikelhalten vartefter slurryn rann genom sildammen se figur 
21. Vattenflödet passerade först förbi området dit det 8 meter långa provtagnings-
röret nådde. Därefter passerade vattenflödet provtagningsröret som var 6 meter, 
osv.  
 
I cell 2 var partikelhalten 73 g/l 8 meter in sildammen och sjönk till drygt 55 g/l, 
två meter in i sildammen. Det vattenflöde som rann ut ur det 2 meter långa prov-
tagningsröret, representerar approximativt det vattenflöde som rann ut ur sildam-
men. Partikelhalten minskade således med cirka 25 %. I cell 1 varierade partikel-
halten enligt diagrammet i figur 21. Den partikelhalt som uppmättes 6 meter in i 
sildammen visade ett lågt värde. Orsaken till de stora variationerna är oklar. En 
rimlig tolkning kan vara att partikelhalten minskade i samma utsträckning som för 
cell 2.  
 
Sildammsmaterialet i cell 3 filtrerade vattenflödet på ett tidigt stadium. Redan 8 
meter in i sildammen var vattnet i princip fritt från partiklar, se figur 21. Vartefter 
vattenflödet fortsatte genom sildammen skedde en ökning av partikelhalten från 
56 mg/l till 710 mg/l. Orsaken är oklar och resultaten bygger enbart på en mät-
ning, vilket gör att det är svårt att ge resultatet en tolkning, se tabell 9. I cell 4 var 
det endast ett av de fyra provtagningsrören som hade ett utflöde. Det var det kor-
taste röret. Resultatet var på samma nivå som motsvarande provtagningsrör i cell 
2. Det hade dock varit rimligare att partikelhalten varit lägre med tanke på att vat-
tenflödet passerat genom stora mängder GRAM-material. Vattenflödet provtogs 
endast en gång. 
 
I figur 22 visas hur partikelhalterna förändrades under testperioden. Proverna 
hämtades från de kortaste provtagningsrören i respektive cell. Resultatet speglar 
partikelhalten på det vattenflöde som passerat genom sildammarna i respektive 
cell vid olika tidpunkter.  
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Utgående partikelhalt i tiden från respektive cell
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Figur 22 Diagrammet visar hur partikelhalten förändrats under testperioden för 
respektive cell. 

 
Partikelhalten varierade med tiden. I cell 1 och cell 4 var det tydligt att partikelhal-
ten först ökade för att gå mot ett relativt konstant värde mot slutet av fyllningspe-
rioden. I cell 1 ökade partikelhalten från 15 till 33 g/l för att efter 3 dygn gå ner till 
26 g/l. I cell 4 ökade partikelhalten mest, från 15 till 77 g/l. I cell 2 ökade partikel-
halten från 46 till 77 g/l sett över hela perioden. Fyllningen i cell 3 avbröts i för-
väg varför ingen förändring i tid kunde presenteras. 
 

5.1.5 Beräkning av sildammarnas verkningsgrader 
Beräkningen av verkningsgrader användes för att avgöra sildammarnas förmåga 
att filtrera partiklar. Beräkningen av resultaten gjordes med två metoder; partikel-
haltsmetoden och volymsmetoden, se avsnitt 4.2.  
 
I tabell 10 redovisas resultaten av verkningsgradsberäkningar baserad på partikel-
haltsmetoden. 
 
Tabell 10 Verkningsgraderna beräknades med partikelhaltsmetoden. Halterna är 
avrundade. 

Ingående halter Utgående halter Verkningsgrad  
(g/l) (g/l) (%) 

Cell 1:1* 103  25  75 
Cell 2 122  55  55 
Cell 3 98 0 100 
Cell 4 133 57  54 

* = Cell 1 fylldes vid två tillfällen, medan vattenprover på utgående 
vattenflöde endast kunde tas vid första tillfället (Cell 1:1) 

 
Cell 1 fylldes i två etapper (benämns cell 1:1 respektive cell 1:2). Det var inte 
möjligt att använda partikelhaltsmetoden för cell 1:2. Provtagningsrören försvann 
under fyllningen, se figur 36. Resultaten från cell 1 visar en högre verkningsgrad 
än för cell 2 och cell 4. Resultatet var förvånande med tanke på att sildammarna i 
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cell 2 och 4 var byggda med ett filterskikt som var tänkt att filtrera mera effektivt 
och därmed ge högre värden, se avsnitt 4.1. Cell 3 hade en hög verkningsgrad be-
räknat med partikelhaltsmetoden. Sildammen hindrade effektivt flödet av partiklar 
och tyvärr även vattenflödet. Det resulterade i att vattennivå i cellen ökade till 
dess sildamm havererade. Detta kommenteras mer i nästa underavsnitt. 
 
I tabell 11 redovisades sildammarnas verkningsgrad som beräknats med volym-
smetoden.  
 
Tabell 11 Verkningsgraderna beräknades med volymsmetoden. Mängderna är av-
rundade. 

Inpumpad mängd 
anrikningssand 

Deponerad mängd 
anrikningssand 

Verkningsgrad  

[m3] [m3] [%] 
Cell 1:1 8400 4700 56 
Cell 1:2 8900 3300 38 
Cell 2 82004 2700 34 

 
Volymsmetoden kunde användas för att beräkna verkningsgraderna från de bägge 
fyllningsperioderna i cell 1. Volymsmetoden visade partikelhaltsmetoden att verk-
ningsgraden för cell 1:1 och 1:2, var högre än för cell 2. Fyllning av cell 1:1 visa-
de högre verkningsgrader än vid Cell 1:2. 
 
Det var inte möjligt att bestämma verkningsgraden med volymsmetoden för cell 3 
och cell 4, då data saknades, se underavsnitt 5.1.2. 
 

5.1.6 Resultat från mätningar av porvattentrycket 
För att kunna konstatera hur väl sildammarna klarade av att dränera den depone-
rade anrikningsanden genomfördes mätningar av porvattentrycket, se underavsnitt 
4.2.6. De uppmätta porvattentrycken jämfördes med beräknade hydrostatiskt por-
vattentryck som gällde ifall ingen dränering skedde. Minskningen mellan dessa 
porvattentryck användes för att beräkna sildammarnas dräneringsförmåga.  
 
Till vänster i figur 23 visas en schematisk bild var i cell 1 som portrycksgivarna 
var placerade. Till höger i figuren visas ett diagram med portrycksutvecklingen. 
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Figur 23 Till vänster visas en schematisk bild över var portrycksgivarna var place-
rade i cell 1. I diagrammet till höger visas de uppmätta porvattentrycken som 
funktion av tiden för cell 1. Den grova linjen i diagrammet representerar det be-
räknade hydrostatiska porvattentrycket.  

 
Det deponerade materialets nivå och därmed det hydrostatiska porvattentrycket 
antogs vara konstant under viloperioden. Portrycksgivarna (P1) och (P2) visade 
båda låga porvattentryck. Det var möjligt att se hur porvattentrycket uppmätt med 
dessa portrycksgivare ökade något under fyllningsperioden och minskade när fyll-
ningen avslutats och viloperioden startade. Porvattentrycket vid (P3) följde samma 
trender som (P1) och (P2) men med högre värden. Under hela fyllningsperioden 
visade portrycksgivaren till och med högre värden än vad som gäller för hydrosta-
tiska förhållanden. Vid ett tillfälle registrerade (P3) ett lågt portrycksvärde. Det 
finns anledning att tro att detta var felaktigt, då det drastiskt skiljde sig från de 
andra värdena. De höga portrycksvärden kommer att kommenteras i diskussions-
kapitlet. (P5), som var placerad på 5 meters djup i sildammen, registrerade hela 
tiden låga portrycksvärden som varierade något, till synes utan mönster. Dess 
mätvärden beaktades därför inte.  
 
Till vänster i figur 24 visas en schematisk bild över var de olika portrycksgivarna 
var placerade i cell 2. Till höger ritades ett diagram, där uppmätta och beräknade 
porvattentryck redovisas. 
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Figur 24 Diagrammet visar portrycksutvecklingen i cell 2. På grund av problem 
med den utrustning som skulle registrera de aktuella porvattentrycken var det en-
dast möjligt att registrera porvattentryck i slutet fyllnadperioden. 

 
I cell 2 placerades (P6), (P7) och (P8) på cellens botten. Portrycksgivarna var pla-
cerade på cellens dräneringsskikt. När det hydrostatiska porvattentrycket beräkna-
des, togs ingen hänsyn till dräneringsskiktet utan enbart till höjden av det depone-
rade materialet. Nivån på det deponerade materialet antogs vara konstant under 
viloperioden. Det ledde till att det beräknade hydrostatiska porvattentrycket också 
blev konstant, liksom fallet var i cell 1. 
 
På grund av problem med loggerutrustningen, registrerades endast porvattentryck-
en under fyllningsperiodens tre sista dagar. De registrerade värdena sjönk när fyll-
ningen avslutades. (P6) registrerade nära nog konstanta porvattentryck under hela 
mätperioden, vilket troligtvis indikerar att denna portrycksgivare inte fungerade. 
(P7) registrerade negativa porvattentryck en tid efter avslutad fyllning. Det kan 
vara rimligt att detta temporärt kan tänkas uppstå, till följd av dräneringsskiktets 
effekt. Den hydrauliska konduktiviteten var sannolikt högre i dräneringsskiktet än 
i det deponerade materialet varvid ett undertryck kunde uppstå vid gränsen mellan 
cellbotten och det deponerade materialet. (P8) visade samma trender som (P7), om 
än inte med lika låga värden. Vidare visar portrycksgivarna i cell 2 samma trend 
som i cell 1 nämligen att portrycksgivarna som låg i anslutning till sildammen vi-
sade högre värden än de som låg längre från sildammen. (P10) som låg på 5 me-
ters djup i sildammen, visade nära nog konstant porvattentryck kring 0 kPa.  
 
Cell 3 bestod av en sildamm som enbart var uppbyggd av CU3-material, se figur 
3. Den hydrauliska konduktiviteten i detta material visade sig vara så låg att det 
inpumpade vattnet dämdes upp. Vattennivån och porvattentrycket i cellen höjdes 
till sildammen slutligen havererade. Till vänster i figur 25, visas var portrycksgi-
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varna var placerade i cell 3. Till höger i figuren visas resultaten från portrycks-
mätningarna.  
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Figur 25 Till vänster visas de olika portrycksgivarnas placering i cell 3. I diagram-
met till höger visas portrycksutvecklingen i cell 3 under fyllnings- och viloperiod. 

 
Ingen av de bägge portrycksgivarna (P14) eller (P15), som placerades i sildammen 
registrerade något porvattentryck. Data från dessa givare uteslöts. De tre återstå-
ende portrycksgivarna (P11 – P13) som placerades på botten av cellen, visade alla 
liknande portrycksvärden, se figur 25. Porvattentrycket i diagrammet, visade en 
tydlig topp kring den 26 – 27 september. Porvattentrycket var som mest cirka 30 
kPa, vilket motsvarade det vattentryck som bildas vid ett vattendjup på 3 meter. 
Sildammen klarade inte den belastningen varför den havererade. Efter haveriet i 
cell 3 var det möjligt att se hur högt vattnet maximalt hade nått, se figur 26.  
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Deponerad mängd 
vid inloppet i cell 3 Havererad sildamm 

Maxnivå 1 
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4 

Figur 26 Till vänster framgår den maximala vattennivån i cell 3. Till höger visas 
den testanläggningen när testerna avslutats. I cell 3 ses den havererade sildammen 
och var materialet sedimenterat. 

 
Cell 4 var uppbyggd på samma sätt som cell 2 plus att cellen till stor del var fylld 
av grovkornigt GRAM-material. Till vänster i figur 27 visas var de olika 
portrycksgivarna var placerade i cell 4. Till höger visas 
porvattentrycksutvecklingen i cellen. Varken (P19) eller (P20) visade några 
värden varför dess värden inte redovisas i diagrammet.  
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Figur 27 Till vänster visas var portrycksgivarna var placerade i cell 4. Till höger 
visas portrycksutvecklingen i cell 4. 

 
Porvattentrycken i de tre fungerande givarna, ((P16), (P17) och (P18)), visade alla 
liknande värden, se figur 27. Under fyllningsperioden steg porvattentrycken till en 
nivå som motsvarar en deponerad mängd med en tjocklek på 0,5 m.  
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5.1.7 Förändringar i det deponerade materialet och i sildammen 
Det inpumpade materialet förändrades vid deponeringen. Materialet provtogs och 
analyserades med avseende på skrymdensitet och partikelstorlek. Materialet 
siktades och analyserades med laserdiffraktionsanalys med en detektionsgräns på 
45 μm. I figur 28 visas partikelstorleksfördelningen för materialen som sedimente-
rat i cellerna.  
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Figur 28 Partikelstorlekssfördelning för det material som sedimenterat i cell 1, 2 
och 3. Materialproverna var tagna nära respektive sildamm. 

 
Skillnaden i partikelstorlek mellan den deponerade anrikningssanden i cell 1 och 2 
å ena sidan och i cell 3 å andra sidan, var påtaglig. Särskilt skiljde sig finjordshal-
ten, se tabell 12. Skillnaden är viktig att notera eftersom finjordshalten har en stor 
påverkan på jords egenskaper, se Axelsson (1998). 
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Tabell 12 Finjordshalten i materialet nära sildammarna i cellerna 1, 2 och 3. 

Finjordhalt Cellnummer 
(%) 

1 6 
2 3 
3 24 

 
Finjordshalten var väsentligt högre i cell 3 än i de båda andra cellerna. Orsaken till 
detta var förmodligen att materialet i sildammen i cell 3 hindrade såväl partiklar 
som vatten att passera. Detta fick till följd att partiklarna sedimenterade i en upp-
dämd vattenmassa. De grovkornigaste partiklarna kunde sedimentera i närheten av 
inloppspunkten medan de finkornigare partiklarna transporterades längre innan de 
sedimenterade. I cell 1 och 2 var förhållandena annorlunda då vatten och framför 
allt de finkornigaste partiklar rann genom sildammen varför finjordshalten blev 
lägre.  
 
Graderingstalet beskriver hur välgraderat ett material är, se Åkerlund (2005a). Ta-
bell 13 visar graderingstalet för materialet som pumpade in i cellerna respektive 
för materialet som sedimenterat. Data är hämtad från figur 5 och 28. 
 
Tabell 13 Anrikningssandens graderingstal förändras från inpumpning till sedi-
mentation. 

Materialtyp d60 d10 Graderingstal 
Inpumpad anrikningssand 0,1 – 0,2 (0,013 – 0,02)* 5 - 15 
Deponerad anrikningsand i  0,22 0,07 3,1 

cell 1 
Deponerad anrikningsand i  0,3 0,09 3,3 

cell 2 
Deponerad anrikningsand i  0,12 0,03 3,0 

cell 3 
* = Partikelstorleksfördelningen är hämtad från figur 5. Den är inte fullständig, 
varför uppskattningar gjordes 
 
Anledningen till att anrikningssanden som sedimenterat i cellerna är mer ensgra-
derade än den inpumpade anrikningsanden, är att de grovkornigaste partiklarna 
redan sedimenterat samtidigt som de allra finkornigaste partiklarna inte sedimen-
terat alls utan runnit förbi och ut genom sildammen.  
 
En del av den anrikningssanden som inte sedimenterade i cellerna kunde sedimen-
tera inne i själva sildammarna. För att se i vilken omfattning detta skedde, grävdes 
sildammarna av efter avslutad fyllning, se figur 29.  
 
En omfattande sedimentering i sildammen innebär både för- och nackdelar. Förde-
len är att vattenflödet inte kommer att orsaka erosion i undergrunden. Nackdelen 
är att den hydrauliska konduktiviteten sjunker i sildammen. Blir den hydrauliska 
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konduktiviteten för låg byggs porvattentryck upp, stabiliteten sjunker med risk att 
sildammen havererar. 
 

Figur 29 Vid avgrävningen av sildammarna, var det möjligt att konstatera att an-
rikningssanden till viss del sedimenterat i sildammen. Den vitstreckade linjen 
markerar gränsen mellan det material som påverkats av fyllningen och påverkat 
materialet i cell 1. 

 
Genom avgrävningen kunde vattnet väg följas genom sildammen innan fyllnings-
perioden avbröts. En tydlig gräns kunde urskiljas där anrikningssand sedimenterat 
i det grovkorniga materialet, se figur 29. Omedelbart ovan gränsen var en cirka 5 
cm tjock zon där de grovkorniga partiklarna var renspolade till följd av det vatten 
som passerat. Det inpumpade vattnets väg låg således strax ovanför den streckade 
linjen. Vartefter cellen fylls och anrikningssandens partiklar sedimenterar i sil-
dammen förändras läget för gränsen. 
 
Vid undersökningen av det material, där anrikningssand sedimenterat i sildam-
men, var det möjligt att se förändringar i partikelstorleksfördelningen. I figur 30 
visas en jämförelse mellan partikelstorleksfördelningen i ett opåverkat material 
och ett GRAM-material där anrikningssand sedimenterat i porerna. 
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Figur 30 Partikelstorleksfördelning för opåverkat GRAM-material respektive för 
material i sildamm 1 där anrikningssand sedimenterat i porerna. 
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Partikelstorleksfördelningen för materialet i sildammen, avviker avsevärt från det 
intervall där GRAM-materialet normalt befinner sig. Det provtagna materialets 
partikelstorleksfördelning visade att nära 40 % av partiklarna var mindre än 2 mm 
i diameter. Opåverkat GRAM-material innehåller i princip inga partiklar mindre 
än 2 mm, se figur 30. Liknande jämförelser gjordes för sildammarna i cell 2 och 4. 
Skillnaden mellan påverkat och opåverkat material finns, om än inte i lika hög 
grad som i cell 1.  
 
Det gjordes ingen undersökning av materialet i sildamm 3. Fyllningen av cellen 
gjordes under så kort tid att endast mindre mängder anrikningssand hann sedimen-
tera i cellen innan sildammen havererade. Vid avgrävningen av sildammen var det 
dock tydligt vilken väg vattnet tagit genom sildammen. I figur 31 syns röda stråk 
och dessa visar tydligt slurryns väg genom sildammen. Den röda färgen kommer 
från hematit som färgar slurryn.  
 

Vattnets väg 

Figur 31 Vid avgrävningen av sildamm 3 var det enkelt att se vattnets väg genom 
sildammen. I figuren är flödesriktningen markerad. 

 

5.2 Bestämning av hydraulisk konduktivitet 
Hydraulisk konduktivitet är en central storhet för deponerad anrikningssand. En-
ligt Vick (1983) är skillnaden i hydraulisk konduktivitet stor mellan en riktning 
parallellt med eller vertikalt den skiktföljd som bildas i deponerad anrikningssand. 
Här presenteras och beskrivs resultat från testerna av hydraulisk konduktivitet på 
anrikningssand som deponerats med hjälp av sildammar.  
 
Provtagningen beskrevs i underavsnitt 4.2.5. Den hydrauliska konduktiviteten be-
stämdes med hjälp av en standardiserad metod, nämligen ”Constant head”, se SIS 
(1989). Testmetoden byggde på Darcys lag, det vill säga att vattenflödet genom ett 
prov av direkt proportionellt mot tryckgradienten. Darcys lag förutsätter vidare att 
vattnet rinner genom provet under laminära förhållanden. 
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Tryckgradienterna valdes så att vattenflödena var ungefär lika stora genom pro-
verna. Tryckgradienterna som nyttjades vid försöken, redovisas i tabell 14.  
Tabell 14 Tryckgradienter som användes vid bestämning av den hydrauliska kon-
duktiviteten. 

Prov-
nummer 

Provets orientering Tryckgradient 

1 38,1 Vinkelrätt mot skiktföljd 
2 36,0 
3 3,38 
4 5,57* Parallellt med skiktföljd 
5 1,92 

*Värdet varierade i inledningsskedet mellan 2,65 - 6,48 men 
var i huvudsak ovan givna värde. 

 
Vattnet väg genom proven illustreras i figur 32. De beräknade hydrauliska kon-
duktiviteterna redovisas som funktion av tiden, se figur 32. Testerna kunde inte 
göras i en sammanhängande serie, på grund av tekniska problem. Varje punkt på 
graferna visar ett provtillfälle och där proverna tagits i serie sammanbands punk-
terna.  
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Figur 32 Vattenflöde i förhållande till skiktföljden samt uppmätt hydraulisk kon-
duktivitet som funktion av tiden. Till vänster vinkelrätt mot lagerföljden och till 
höger parallellt med denna. 
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Som framgår av figur 32 varierade den hydrauliska konduktiviteten under testpe-
rioden. Exempelvis visar inledningsvis prov 1, en förhållandevis hög hydraulisk 
konduktivitet. Några dagar efter provstart hade värdet sjunkit till sitt lägsta värde. 
Slutligen stabiliseras värdet och detta är markerat med en linje. Det konstanta vär-
det kommer av att vattnet hittat stabila vägar genom provet. Detta konstruerade 
värde antas motsvara materialets hydrauliska konduktivitet. Övriga prover visade 
liknande trender och den hydrauliska konduktiviteten utvärderades på samma sätt 
för de övriga proverna.  
 
Den hydrauliska konduktiviteten vinkelrätt skiktföljden varierade mellan ca 6,0 x 
10-8 till 1,25 x 10-7 m/s. Mätningarna grundade sig på värden från två olika prover 
och med konstanta tryckgradienter. Den hydrauliska konduktiviteten parallellt 
med skiktföljden varierade mellan ca 1,0 x 10-7 och 5,0 x 10-7 m/s. Även här grun-
dade sig intervallet på mätningar från två prover och med konstanta tryckgradien-
ter, se tabell 14. Detta innebar att förhållandet mellan parallell och vinkelrät hyd-
raulisk konduktivitet varierar mellan 0,8 till 8,3. De variationer som erhölls visar 
att den hydrauliska konduktiviteten i parallell skiktföljden i huvudsak, men inte 
alltid, var högre än vinkelrätt skiktföljden.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer de två testade deponeringsmetoderna att diskuteras. I bäg-
ge fallen användes sildammar. Fokus kommer att ligga vid sildammarnas filtreran-
de egenskaper. Resultaten beräknades med två olika metoder och dessa kommer 
att värderas.  
 

6.1 Sildammsmetoden 

6.1.1 Vinkel på den deponerade anrikningssandens överyta 
Vinkeln på den deponerade anrikningssandens överyta varierade. Detta kunde 
konstateras i cell 1 med hjälp av de inmätningar av överytan, som genomfördes 
efter fyllningsperioden se underavsnitt 5.1.2. Den största variationen uppstod i cell 
3. Närmast inloppsröret var vinkeln flack på överytan medan lutningen blev brant 
längre från inloppsröret, se figur 19.  
 
När anrikningssandens partiklar sedimenterar, påverkas sedimentationen av vatt-
nets flödeshastighet. Där vattnet flödade över den deponerade anrikningssanden 
blev vinkeln flack. I cell 3 dämdes vatten upp och partiklarna sedimenterade i vat-
ten som var nära nog stillastående. Där blev vinkeln brantare. Vattnets flödeshas-
tighet utövar skjuvkrafter på det deponerade materialet, se Åkerlund (2005a). 
Skjuvkrafterna är proportionella mot flödeshastigheten. Vinkeln på det deponera-
de materialet är således följden av en kraftjämvikt. Vinkeln på den flacka delen i 
cell 3 uppmättes inte men antogs ha samma vinkel som i cell 1 och cell 2. I dessa 
var vinkeln i medeltal cirka 1 grad, se tabell 3. 
 
Den branta vinkeln i det deponerade materialet som visas i figur 19, bildades till 
följd av ett annat jämviktsläge. Här sedimenterade partiklar i nära nog stillaståen-
de vatten. Partiklarna sedimenterade under förhållanden där erosionen var låg. 
Vinkeln på den branta vinkeln uppskattades till cirka 22 grader. Beräkningen byg-
ger på en uppskattning av släntens längd baserad på mätstickan längd samt ett 
uppmätt värde på höjden av det deponerade materialet. Osäkerheten på mätstick-
ans längd var ± 0,5 m. Om vinkeln beräknas då hänsyn tas till osäkerheten kring 
mätstickans längd varierar vinkeln mellan 19 till 25 grader. Detta uppmätta värde 
kan jämföras med undersökningar av anrikningssandens friktionsvinkel i laborato-
rium, se Bohlin och Jonasson (2002). Där uppmättes friktionsvinkeln till 23 till 26 
grader med direkta skjuvförsök och 40 till 42 grader med triaxialförsök. Friktions-
vinkeln i ett material motsvarar ungefär materialets naturliga släntvinkel, se Cer-
nica (1995). Det innebär att den vinkel som uppskattades i det deponerade materi-
alet väl stämmer överens med den friktionsvinkel som erhölls med metoden direk-
ta skjuvförsök. Däremot är friktionsvinkeln bestämd med triaxialförsök avsevärt 
högre. Orsaken till detta är oklart men borde belysas i fortsatta undersökningar. 
Normalt kan en mindre skillnad förklaras med olika belastningsfall där brottet fritt 
får utvecklas i triaxialförsöket medan brottet sker i framtvingad riktning det direk-
ta skjuvförsöket. Detta kan vara en huvudförklaring för denna typ av material som 
är skiktat och inte isotrop.  
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Den variation i vinkel som uppstod på det deponerade materialets överyta kan för-
klaras med variationer i inpumpad mängd. I underavsnitt 5.1.1 konstaterades att 
malmförädlingen är en dynamisk process. Den variationen fick till flöjd att de in-
pumpade mängderna slurry varierar med avseende på flöde och densitet.  
 
Det faktum att vinkeln på det deponerade materialets överyta är följden av en 
kraftjämvikt kan utnyttjas vid olika strategier vid deponering. Med följande exem-
pel skapas deponerat material med brantare deponeringsvinklar: 
 

• Inblandning av sovringsgråberg i den slurry som pumpas till deponi, se 
Sundqvist och Sundqvist (2000). I detta fall ökas det deponerade materia-
lets skjuvhållfasthet genom att grovkornigare partiklar blandas in 

• En minskning av andelen vatten i den slurry som pumpas till deponi, så 
kallad förtjockning, se Engman och Eriksson, (2000). Med minskad 
mängd vatten, minskas möjligheterna för vatten att erodera den deponerade 
ytan 

• Uppdelning av det inpumpade slurryflödet med olika antal inloppsrör, se 
Åkerlund (2005a). Uppdelningen skapar en lägre flödeshastighet, vilket 
minskar vattnets eroderande förmåga. 

 

6.1.2 Partikelsegregation 
Generellt gäller att en partikels sedimentationshastighet påverkas av yttre faktorer 
som till exempel gravitation och vätskans viskositet. Sedimentationshastigheten 
påverkas också av egenskaper hos partikeln, som till exempel partikelns kompakt-
densitet, volym, form och ytaktivitet, se Åkerlund (2005a). De allra minsta partik-
larna, så kallade kolloider, kommer aldrig att sjunka då kemiska krafter utövar 
större påverkan på partiklarna än gravitationen och motverkar därmed sedimenta-
tion.  
 
Den inpumpade anrikningssanden består av olika stora partiklar. Sedimenterar 
anrikningssand å ena sidan i stillastående vatten, vilket är en ytterlighet, kommer 
sedimentationshastighet att ge en viss partikelsegregation i höjdled i det depone-
rade materialet. Detta kommer sig av att de tyngsta och största partiklarna sedi-
menterar först och hamnar på botten med allt finkornigare partiklar ovanpå. Sker 
sedimentationen däremot i flödande vatten, kommer partikelsegregationen att bi-
dra till en uppdelning av partiklar med avseende på avstånd från inloppspunkten. 
De största och tyngsta partiklarna sedimenterar närmast insläppspunkten med lät-
tare partiklar transporteras längre. Skulle flödeshastigheten å andra sidan vara 
mycket hög, vilket är den andra ytterligheten, kommer inga partiklar att sedimen-
tera till följd av erosion. Dessa bägge ytterligheter ger då en begränsad partikel-
segregation.  
 
Vissa deponeringsmetoder utnyttjar partikelsegregationen vid deponering av an-
rikningssand. Där anrikningssanden deponeras i gruvdammar kan partikelsegrega-
tionen bidra till ökad dammsäkerhet, se Åkerlund (2005a). 
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Partikelsegregationens största omfattning uppnås då förhållandena är optimala.  
 
Två olika metoder används här för att beskriva omfattningen partikelsegregatio-
nen, nämligen: 

• d50-metoden  
• graderingstalsmetoden 

 
Värdet på ”d50” kan jämföras mellan den inpumpade slurryn och materialet som 
deponerats på olika avstånd från inloppsröret. Om partikelsegregation uppstått 
kommer värdet på ”d50” att öka närmast insläppspunkten för att sedan sjunka med 
ökat avstånd från insläppspunkten. Omfattande partikelsegregation ger ett snabbt 
sjunkande värde.  
 
Prov togs på den inpumpade slurryn och på det material som deponerats 100 meter 
från inloppsröret, nära sildammen, se figur 5 och figur 28. Förändringen av ”d50” 
redovisas i tabell 15. 
 
Tabell 15 Partikelstorleken ”d50” bestämd på dels slurry, dels på material taget 100 
meter från insläppspunkt i några celler.  

”d50” Förändringskvot Materialtyp ”d50, celler”/”d50, slurry” (mm) 
Slurry 0,072 – 0,12 - 
Cell 1 0,2 1,67 – 2,78 
Cell 2 0,22 1,83 – 3,06 
Cell 3 0,10 0,83 – 1,39 

 
Att d50-värdet i cell 1 och cell 2 ökade, visar att deponeringen gav upphov till en 
partikelsegregation. Hade proverna tagits på material som sedimenterat närmast 
insläppspunkten hade värde på ”d50” varit högre. Hade prov tagits ännu längre från 
inloppspunkten hade lägre värden erhållits. I cell 3 hade värdet sjunkit. Detta kan 
förklaras av att sildammen i cell 3 hade för låg hydraulisk konduktivitet. Inpumpat 
vatten dämdes upp och framförallt de tyngsta partiklarna sedimenterade i nära nog 
stillastående vatten. Partikelsegregationens omfattning ökade till följd av det upp-
dämda vattnet.  
 
Sker en störning av flödet förändras förutsättningarna så mycket att det bli svårt 
att beräkna partikelsegregationen. Exempel på en störning kan vara till exempel 
att ytvattensamlingar uppstår ovanpå det deponerade materialet. Detta försvårar 
tolkningen av partikelsegregationen med hjälp av värdet på ”d50”.  
 
Ett alternativt sätt att bedöma partikelsegregationen är att med hjälp av partikel-
storleksfördelningar, bedöma materialets graderingstal (Cu), se Åkerlund (2005a). 
Detta kallas här för graderingstalsmetoden. Ju mer omfattande partikelsegrega-
tionen är, vilket är lika med hur ensgraderat materialet är, desto lägre blir grade-
ringstalet.  
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Materialens graderingstal beräknades, se tabell 16. Även här jämförs slurryn som 
pumpas in i cellen och det deponerade materialet som deponerats i cellen. 
 
Tabell 16 Beräknade graderingstal för inpumpat och deponerat material 

Förändrings-
kvot Cu Materialtyp (d60/d10) (Cuceller/Cuslurry)

Slurry 5* – 13* - 
Cell 1 3,3 0,25 – 0,66 
Cell 2 3,3 0,25 – 0,66  
Cell 3 2,5 0,19 – 0,50 

* Värdena beräknades utifrån en uppskattning av värdet på ”d10” då grafen i figur 
5 inte var fullständig.  
 
Resultatet i tabell 16, visar tydligt att det deponerade materialet blev mer ensgra-
derat till följd av partikelsegregationen. Detta gäller i synnerhet för materialet i 
cell 3 som sedimenterat i nära nog stillastående vatten.  
 

Att med endast en partikelstorlek beskriva ett material och dess egenskaper var ett 
problem som uppmärksammades när filterkriteria utvecklades, se Åkerlund 
(2005a). Därför utvecklades filterkriterier där flera partikelstorlekar ingår. På lik-
nande grunder kunde det vara bättre att bedöma partikelsegregationen med hjälp 
av två partikelstorlekar. Resultaten från graderingstalsmetoden varierade mindre 
och var mer entydiga och lättare att tolka än d50-metoden. Graderingstalsmetoden 
påverkades således mindre av störningar i flödeshastigheten jämfört med d50-
metoden.  
 
Beroende på omfattningen av partikelsegregationen, kommer det att påverka vil-
ket material som slutligen kommer att filtreras av sildammen. Det betyder att sil-
dammens uppgift kommer att påverkas av partikelsegregationens omfattning. 
Uppdelningen av partiklar till följd av segregation gör också att det deponerade 
materialet får olika geotekniska egenskaper, beroende på avståndet från insläpps-
punkten, se Craig (1992), Lambe et. al (1979), Cernica (1995).  

6.1.3 Varierande materialegenskaper i det deponerade materialet 
Variationerna i det inpumpade flödet av slurry kom inte bara att påverka vinkeln 
på den deponerade anrikningssandens överyta och partikelsegregationen, se un-
deravsnitt 6.1.1 – 6.1.2. I en grävd profil i den deponerade anrikningssanden kun-
de olika parallella skikt observeras till följd av variationer i det inpumpade flödet, 
se figur 12 och 13. Färgvariationerna kommer av variation av olika mineraler som 
bryts i gruvan. Skiktens tjocklek påverkas bland annat av: 
 

• Hur mycket material och vatten som pumpas in i cellen 
• Erosionens omfattning av det deponerade materialet 
• Cellens area 
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Undersökningarna av den hydrauliska konduktiviteten i den deponerade anrik-
ningssanden, visade på skillnader beroende på vattnets väg parallellt eller vinkel-
rätt de skikt som bildades vid deponering. Det genomfördes en beräkning av kvo-
ten mellan det deponerade materialets hydrauliska konduktivitet parallellt och 
vinkelrätt mot skiktföljden. Beräkningarna visar att kvoten låg mellan 0,8 – 8,3 
nära sildammarna, se avsnitt 5.2. Detta var ett värde som motsvarar naturlig jord, 
se Vick (1983). En konsekvens av deponins varierande skiktföljd var att vattnet 
kommer att dräneras via de parallella skikten, figur 33. Pilarnas längder represen-
terar schematiskt variationen av den hydrauliska konduktiviteten i skikten. 
 

Figur 33 En schematisk bild över de skikt som bildats i det deponerade materialet 
och som leder vatten mot sildammen. Pilarnas längd representerar skiktens olika 
hydrauliska konduktivitet 
 

6.1.4 Utflödesdata 
Ett av syftena med försöken var att undersöka sildammarnas förmåga att rena det 
genomströmmande vattenflödet. Beroende på detta, skulle vattnets väg påverkas 
genom sildammen. Den ena ytterligheten var att det inga partiklar sedimenterade 
partiklar i sildammarna. Detta ger ett flödesmönster som visas till vänster i figur 
34. Den andra ytterligheten var att partiklarna i stor utsträckning sedimenterade i 
sildammen, se till höger i figur 34. 
 

Sildamm 

Provtagningsrör 

Anrikningssand 

Sildamm 

Provtagningsrör 

Anrikningssand 

Figur 34 Två ytterligheter visas av hur anrikningssandens partiklar skulle kunna 
sedimentera i sildammen. Partiklarnas sedimentation påverkar det genomström-
mande vattenflödets väg genom sildammen. 

 
Att partiklar inte sedimenterade i sildammen kunde bero på två olika orsaker: 
 
• att anrikningssandens alla partiklar förhindrades att tränga in i sildammsmate-

rialet 
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• att ingen av de partiklar som trängde in, lyckades sedimentera i sildammsmate-
rialet.  

 
Om fallet till vänster i figur 34 gäller, kommer längden på vattenflödets väg ge-
nom sildammen inte att påverka partikelhalten. I det andra fallet kommer däremot 
längden på vattenflödets väg genom sildammen att påverka partikelhalten i utflö-
det. 
 
I vilken omfattning de partiklar som lyckas ta sig in i sildammen också lyckas se-
dimentera i sildammen styrs av liknande förhållande som styr partikelsegregatio-
nen, se underavsnitt 6.1.2. 
 
Vattenflödet genom sildammen kan delas in två olika perioder; fyllnings- och vi-
loperioden. Det största vattenflödet kommer att passera sildammen i fyllningspe-
rioden. Det inpumpade vattenflödet kommer då att rinna ovanpå den sedan tidiga-
re sedimenterade anrikningssanden. Detta vattenflöde kallas för det huvudsakliga 
vattenflödet. Ett mindre vattenflöde rinner genom det deponerade materialet och 
genom sildammen under både fyllnings och viloperioden. 
 
Olika långa provtagningsrör placerades i respektive sildamm för att om möjligt 
kunna se hur partikelhalten minskade i det vattenflöde som strömmade genom 
sildammen. Figur 35 visar hur en del av anrikningssanden sedimenterade. Detta 
kan sägas representera sildammen i cell 1, 2 och 4. Nivån på den deponerade an-
rikningssanden i cellerna påverkade den väg som det huvudsakliga vattenflödet 
rann genom sildammen.  
 

Sildamm 

 

Anrikningssand 

Sildammsmaterial 

Huvudflöde 

Sildammsmaterial och 
anrikningssand 

8m 2m 6m 4m 

Provtagningsrör 

Figur 35 Schematisk bild över flödet genom sildammen just innan cellen var fylld. 
Pilar visar var det huvudsakliga vattenflödet rann genom sildammen. I bilden visas 
även provtagningsrörens läge.  

 
Som figur 35 visar, sedimenterade anrikningssand i sildammsmaterialet. Detta 
förändrade det huvudsakliga vattenflödets väg och medförde att vattnet passerade 
över de längre provtagningsrören (6 och 8 meter). Resultaten från dessa provtag-
ningsrör speglade således inte partikelhalten i det huvudsakliga vattenflödet. Kon-
sekvensen av detta blev att partikelhalten i det utströmmande vattnet inte påverka-
des så mycket av sin väg genom sildamm som resultaten visade, se figur 21. Stäm-
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mer detta var partikelhalten i så fall relativt låg redan när vattenflödet började rin-
na in i sildammen. 
 
Det faktum att partiklarna sedimenterade i sildammen, indikerar att partikelhalten 
i det genomströmmande vattenflödet i någon mån sjönk genom sildammen. Om 
mängden partiklar som sedimenterat i sildammen varit hög skulle vattnets väg ha 
varit den som visas till höger i figur 34. Att i detta fall bredda sildammarna ytter-
ligare och på så sätt förlänga vattenflödets väg genom sildammen, ökar troligen 
inte sildammens förmåga att filtrera.  
 
Provtagningsrörens läge förändrades i förhållande till sildammens nedre kant un-
der fyllningsperioden. Detta fick till följd att rören till synes ”försvann in under” 
sildammen, se figur 36. Rimliga orsaker kan vara: 
 

• Att vattenflödet genom sildammen eroderade bort material under sildam-
men. Vartefter erosionen fortgick överskreds den naturliga släntvinkeln i 
sildammens material och ytliga skred uppstod. Detta fick till följd att skre-
den till slut täckte provtagningsrören  

• Att sildammen, till följd av sin tyngd, sjönk ner i materialet under sildam-
men 

• Att anrikningssandens partiklar sedimenterade nedströms sildammen och 
fyllde upp området kring provtagningsrören, till dessa slutligen försvann.  

 
På det sätt som provtagningsrören försvann var erosion av underliggande material 
den mest troliga orsaken. Erosionen skedde förmodligen inte under hela sildam-
men utan troligen bara där vattnet rann ut från sildammen. Där anrikningssand 
sedimenterat i sildammsmaterialet, förändrades det huvudsakliga vattenflödets 
väg, se figur 35 och figur 29. Där detta skett, eroderades inte heller undergrunden.  
 

Figur 36 Provtagningsrören ”försvann” in i sildammen under fyllningsperioden. 
Till vänster visas ett av provtagningsrörens läge före start och till höger visas sam-
ma provtagningsrör innan det ”försvann” in i sildammen. 

 
Att provtagningsrören försvann gjorde det omöjligt att provta partikelhalten i ut-
flödet och därmed använda sig av partikelhaltsmetoden. För att kunna provta ut-
gående vattenflöde med hjälp av provtagningsrör måste erosionen hållas låg. 
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Ingen mätning eller uppskattning av sättningarnas gjordes, vilket hade varit önsk-
värt. Om erosionens omfattning var stor kan detta bli ett problem för hela sil-
dammsmetoden. För att motverka omfattande erosion bör sildammen placeras på 
material som klarar eroderande krafter eller att flödet minskas. 
 

6.1.5 Sildammarnas verkningsgrader 
Värderingen av sildammarnas filtrering, gjordes genom att beräkna sildammarnas 
verkningsgrad. Sildammen i cell 1 visade en oväntat hög verkningsgrad med tanke 
på dess enkla design och sildammens grovkorniga material, se underavsnitt 5.1.5. 
I cell 2 och 4 gjordes försök att, med hjälp av befintliga sovringsgråberg, förbättra 
sildammens filtrerande förmågan. Verkningsgraden blev dock inte högre i dessa 
celler jämfört med cell 1 på grund av att filterskiktet spolades bort. I cell 3 lycka-
des däremot sildammen filtrera den inpumpade slurryn. Den hydrauliska konduk-
tiviteten var dock för låg i sildammen, vilket gjorde att vatten dämdes upp och 
sildammen havererade, se underavsnitt 5.1.6. 
 
Beräkningarna av verkningsgraderna gjordes med två metoder; partikelhalts- re-
spektive volymsmetoden. Ingen av de bägge metoderna kunde ensamt beskriva 
sildammarnas filtrerande förmåga av skäl som redan beskrivits, se underavsnitt 
5.1.5. Partikelhalts- och volymsmetoden gav sinsemellan skilda resultat. Orsaken 
till skillnaden utreddes inte, utan skulle kunna vara föremål för en vidare under-
sökning. Förmodligen var en bidragande orsak skillnaderna i noggrannheten hos 
de olika mätvärdena. Trots de varierande resultaten kunde trender ses. När verk-
ningsgraden beräknades mellan cell 1:1 och cell 2 var förhållandet 1,36 med parti-
kelhaltsmetoden och 1,65 med volymsmetoden. De bägge beräkningsmetoderna 
visade alltså att högre verkningsgrad i förhållande till den i cell 1, inte kunde fås 
genom det anbringade filterskiktet.  
 
Partikelhalts- och volymsmetoden var bägge behäftade med för- och nackdelar. En 
fördel med partikelhaltsmetoden var att verkningsgraden i princip kunde beräknas 
direkt. Nackdelen med metoden var att den krävde att det fanns ett definierat ut-
lopp där det utflödande vattnet kunde provtas. Detta visade sig vara förknippat 
med vissa svårigheter. För volymsmetoden gällde att verkningsgraden först kunde 
beräknas när fyllningen avslutats och representativa prov på det deponerade mate-
rialet kunnat tas.  
 

6.1.6 Känslighetsanalys av verkningsgradsberäkningarna 
Kvantiteten på data från de ingående parametrarna varierade. Flödes- och densi-
tetsdata på inpumpad slurry byggde på cirka 30 000 mätningar, medan mätningen 
av partikelhalten skedde tre gånger per provtagningsrör under fyllningsperioden. 
Mätningen av volymen gjordes en gång före och en gång efter fyllningen.  
 
En känslighetsanalys genomfördes där de ingående parametrarnas data varierades 
för olika verkningsgradsberäkningar, se underavsnitt 5.1.5. Som en första ansats 
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varierades alla parametrarnas värde relativt lika mycket. De värden som användes 
i beräkningarna var förutom mätvärdet; 7,3 % och 4,0 % under mätvärdet och 2,6 
% och 6,0 % över mätvärdet. Skälet till att dessa värden valdes var att känslig-
hetsanalysen först utgick från varierande kompaktdensitet. Med dessa värden för-
utom mätvärdet varierades kompaktdensiteten mellan följande värden; 2,8, 2,9, 
3,1 och 3,2 ton/m3.  
 
Känslighetsanalysen anpassades för de förhållanden som rådde när testperioden 
genomfördes. I figur 37 visas testanläggningen, där de delar i testanläggningen 
som påverkade resultaten vid verkningsgradsberäkningarna, är markerade med 
pilar.  
 

Figur 37 Figuren visar en schematisk bild över viktiga delar av testanläggningen. 
 
De parametrar som undersöktes i känslighetsanalysen var: 
 

• Flödes- och densitetsmätarnas mätnoggrannhet. En densitets- respektive 
flödesmätare satt på rörledningen till gruvdammen. Dessa registrerade hur 
mycket slurry som pumpades. Flödesmätaren kalibrerades mot pumpens 
kapacitet och densitetsmätaren kalibrerades mot stickprov på slurryn. I 
känslighetsanalysen justerades flödes- och densitetsmätarens värde var för 
sig 

 
• Noggrannheten vid inmätningen av det deponerade materialets volym. 

Mätningarna genomfördes med en totalstation före och efter fyllningen. I 
känslighetsanalysen undersöktes hur förändringar av cellernas längd- och 
breddmått tillsammans påverkade verkningsgraderna för respektive sil-
damm  

 
• Noggrannheten i värdena på skrymdensiteten i det deponerade mate-

rialet. Skrymdensitet i den deponerade anrikningssanden var beroende av 
anrikningssandens kompaktdensitet och det deponerade materialets porosi-
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tet och vattenkvot. I känslighetsanalysen varierades därför det deponerade 
materialets skrymdensitet 

 
• Noggrannheten i värdena på partikelhalten i utflödet ur sildammen. I 

känslighetsanalysen justerades partikelhalten för att se hur verkningsgraden 
påverkades. 

Variationer av inpumpad mängd anrikningssand 
I känslighetsanalysen beräknades variationer i verkningsgraderna genom att de 
inpumpade mängderna förändrades, se figur 38. 
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Figur 38 Diagrammen visar vilka förändringar i verkningsgrader som fås då in-
pumpade mängder anrikningssand varierats i de olika cellerna. Till vänster redovi-
sas verkningsgraderna baserade på partikelhaltsmetoden och till höger använde 
volymsmetoden vid beräkning av verkningsgraderna.  

 
Diagrammet till vänster i figur 38 baserades på partikelhaltsmetoden. Där var det 
tydligt att mängden inpumpad anrikningssand inte påverkade de beräknade verk-
ningsgraderna. Förklaringen ligger i att en ökning av slurryflödet inte påverkade 
dess partikelhalt. Förändrades inte partikelhalten i det inpumpade vattenflödet, 
förändrades inte heller verkningsgraden. Diagrammet till höger baserades på vo-
lymsmetoden. Där var det möjligt att se hur variationer i det inpumpade vattenflö-
det påverkade verkningsgraderna. När vattenflödet ökade, skedde en proportionell 
ökning av volymen sand. Den ökande volymen inpumpad anrikningssand relate-
rades till den konstanta mängd som deponerades i cellerna. Verkningsgraderna var 
således omvänt proportionell till de inpumpade mängderna 
 

Densitetsvariationer på det inpumpade slurryflödet 
Med hjälp av varierande slurrydensiteter, kunde variationer i sand- respektive vat-
tenvolymer beräknas. Vattnets volym beräknades med ekvation 4 och sandens 
volym beräknades med ekvation 5: 
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där: 
Vw ..............Vattnets volym 
Vtot ............. Slurryns volym 
ρtot .............. Slurryns densitet 
ρs ................ Partiklarnas kompaktdensitet 
ρw ...............Vattnets densitet 
 

 Ekvation 5 wtots VVV −=

 
där: 
Vs ............... Partiklarnas volym 
 
Verkningsgraderna beräknades utifrån variationer på det uppmätta och beräknade 
medelvärdet av slurryns densitet, se underavsnitt 5.1.1. Resultaten visas i figur 39. 
Denna parameter kunde inte justeras i lika hög grad som de andra parametrarna. 
Minskades slurryns densitet med 7,3 % blev slurryns densiteten lägre än vattnets, 
vilket inte var rimligt. Det lägsta värdet som beräknades var 4 % under mätvärde. 
 

Figur 39 Diagrammen visar förändringar i verkningsgraden till följd av variationer 
av slurryns densitet. Till vänster beräknades verkningsgraden med partikel-
haltsmetoden och till höger med volymsmetoden. 

 
Till vänster i figur 39, visas de förändringar på verkningsgrader som baserades på 
partikelhaltsmetoden. I diagrammet kan en tydlig avvikelse från en rät linje kon-
stateras då slurryns densitet beräknades på ett värde som låg under det uppmätta 
värdet. Till höger visas de förändringar i verkningsgrader som baserades på vo-
lymsmetoden. Diagrammet visar att verkningsgraden var proportionell mot slur-
ryns densitet.  
 

Justering av deponerad volym 
De deponerade mängderna i varje cell, beräknades med hjälp av en totalstation 
enligt vad som beskrevs i underavsnitt 4.2.3 
 
Känslighetsanalysen genomfördes på basis av de uppmätta värden som redovisas i 
figur 18. I figur 40 visas hur justeringar av den deponerade volymen påverkade 
verkningsgraden baserad på volymsmetoden.  
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Figur 40 Diagrammet visar hur verkningsgraden förändrades då den deponerade volymen 
varierades 
 
Sildammarnas verkningsgrad ökade då den deponerade volymen ökades till följd 
av ökade mått, se figur 40. Måtten varierades proportionellt till dess storlek, vilket 
fick till konsekvens att cell 1:1, som volymmässigt var den största cellen, också 
fick en större ökning av verkningsgraden jämfört med de andra cellerna. 
 

Variationer i skrymdensiteter på den deponerade massan  
Skrymdensiteten på den deponerade anrikningssanden beräknades till i medeltal 
1,90 ton/m3, se tabell 8. Sildammarnas verkningsgrad beräknades utifrån variatio-
ner av skrymdensiteten, se figur 41.  
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Figur 41 Diagrammet visar hur verkningsgraderna påverkades av en variation i 
skrymdensiteten. Verkningsgraden beräknades med volymmetoden. 

 
Verkningsgraden, som beräknades med volymsmetoden, var proportionell mot 
skrymdensiteten i det deponerade materialet. Då den mängd som pumpades in i 
cellerna var konstant och det deponerade materialets skrymdensitet ökade, ökade 
även verkningsgraden baserad på volymsmetoden.  
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Koncentrationsvariationer i det utflödande vattnet 
Verkningsgraderna beräknades med hjälp av variationer i partikelhalterna i utflö-
det, se figur 42.  
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Figur 42 Verkningsgraden minskade när partikelhalten ökades i utflödande vatten. 

 
När partikelhalten i utflödet ökades, minskades verkningsgraden baserad på parti-
kelhaltsmetoden. Verkningsgraden beräknades som förhållandet mellan partikel-
halterna på in- och utflödet. Minskade skillnaden minskade också verkningsgra-
den. Detta förhållande gällde för alla celler utom för cell 3. Där var partikelhalten 
i utflödet så låg att den beräknade variationen inte förmådde påverka verknings-
graden. Verkningsgraderna var nära nog konstant och nära 100 %.  
 

Sammanställning och jämförelse av resultaten från känslighetsanalysen 
En sammanställning gjordes för att undersöka vilken av parametrarna och vilken 
av utvärderingsmetoderna som gav största respektive minsta påverkan på de be-
räknade verkningsgraderna. I jämförelsen är förhållandena hämtade från cell 1:1. 
Trenderna var oberoende av vilken cell som valdes. I diagrammen ställdes den 
relativa förändringen av verkningsgraden mot den relativa förändringen av para-
metrar. Till vänster i figur 43 beräknades verkningsgraden med hjälp av partikel-
haltsmetoden och till höger med volymsmetoden. 
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Figur 43 Diagrammen visar den relativa förändringar av verkningsgrader i cell 1:1 
till följd av variationer i olika parametrar. Till vänster baserades siffrorna på par-
tikelhaltsmetoden och till höger baserades siffrorna på volymsmetoden. 

 
Analyserna visade att partikelhaltsmetoden generellt gav mindre variation på 
verkningsgraden än volymsmetoden, se figur 43. Ur den synvinkeln var partikel-
haltsmetoden bättre än volymsmetoden. Vid val av beräkningsmetod var volym-
smetoden att föredra då den ställer minsta krav på anläggningens utförande i form 
av mätmöjligheter vid utloppen från sildammarna. Vidare var dessa mätningar 
enklast att utföra. 
 
Som tidigare beskrivits varierades alla parametrar lika mycket i känslighetsanaly-
sen. Detta gjordes som en första ansats. Det var en lämplig strategi när de parti-
kelhalts- och volymsmetoden sinsemellan skulle jämföras. Vid närmare jämförel-
ser mellan de olika parametrarna, visade det sig att den genomförda känslighets-
analysen både över- och underskattade mätnoggrannheten hos de ingående para-
metrarna. Ett exempel där osäkerheten överskattades var mätningen av deponerad 
volym. Det var till exempel möjligt att mäta det deponerade materialets volym 
med en totalstation med långt större noggrannhet än vad som antogs i känslighets-
analysen. I första ansatsen i känslighetsanalysen varierades intervallet i proportion 
till cellernas respektive längdmått. Intervallet låg mellan ±2 – ±6 meter. Inmät-
ningens verkliga felkällor var dels mätfel i själva totalstationen, dels felaktiga pla-
ceringar av måttstickan. Totalstationens noggrannhet vid mätning ligger på ± 5 
mm/km och den mätsticka som används vid inmätningen kan placeras med en 
noggrannhet på uppskattningsvis ± 5 cm. Om intervallet ±5 cm istället användes 
vid verkningsgradsberäkningarna cell 1 vid första fyllningen, varierade verknings-
graden mellan 54 – 58 %-enheter och den relativa variationen var då ± 3,5 %-
enheter. När beräkningarna av verkningsgraden istället tog hänsyn till mätnog-
grannheten för cellernas dimensioner, var istället variationen av anrikningssandens 
kompaktdensitet den parameter som mest påverkar cellernas verkningsgrad. Det 
betyder att en ordentligt kalibrerad densitetsmätare på ledningen mellan anrik-
ningsverk och testanläggning bäst förbättrar de beräknade värdena.  
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6.1.7 Dräneringsförmåga i det deponerade materialet 
Genom observationer var det var tydligt att sildammarna i cell 1, 2 och 4 lyckades 
dränera det mesta vatten som pumpats in i cellerna under fyllningsperioden, se 
figur 44. Fotot var taget från cell 2. Däremot lyckades inte sildammen i cell 3 att 
dränera det inpumpade vattnet under fyllningsperioden, se figur 44. 
 

Figur 44 Till vänster visas den dränerande förmågan i cell 2 och till höger visas 
följden av den otillräckliga dräneringen i cell 3. 

 
De observationer som gjordes var endast komplement till de mätningar av porvat-
tentrycket som genomfördes i det deponerade materialet. I cell 1 sjönk porvatten-
trycket snabbt enligt de portrycksgivare som placerats 30 respektive 60 m meter 
från sildammen. Närmast sildammen ökade istället porvattentrycket under en kort 
period, trots att inpumpningen avslutats. Detta höga porvattentryck översteg till 
och med det beräknade hydrostatiska vattentrycket. Att högre porvattentryck kan 
mätas i närheten av sildammen jämfört med andra ställen i cellen, kan till viss del 
förklaras av de olika skikt som bildades vid deponeringen, se figur 12 och 13. 
Skiktbildningen medförde att vattnet lättare rann parallellt än vinkelrätt med skik-
tens riktning, se figur 32. Alla skikt i det deponerade materialet lutade med en 
vinkel på cirka en grad mot sildammen. I de skikt där den hydrauliska konduktivi-
teten var hög kunde mycket vatten rinna. Då de omkringliggande skikten med låg 
hydraulisk konduktivitet förhindrade att vattnet dränerades kan högre porvatten-
tryck skapas i skiktet med hög hydraulisk konduktivitet. De porvattentryck som 
uppmättes närmast sildammen var dock orimligt höga jämfört med de andra två 
portrycksgivarna i cell 1, se figur 23. Av den anledningen beaktades inte dessa 
höga värden vidare. I cell 1 var differensen mellan det beräknade och uppmätta 
porvattentrycket cirka 7 kPa. Detta innebar att porvattentrycket hade minskat med 
cirka 70 % jämfört med vad som varit fallet om ingen dränering skett. Ett minskat 
porvattentryck ger en ökning av effektivspänningen med ökad skjuvhållfasthet 
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som följd. Detta ger i sin tur en proportionell stabilitetsökning i det deponerade 
materialet. 
 
Trots att data från fyllningsperiodens första del saknades, kunde en utveckling av 
porvattentrycket avläsas i cell 2 som liknande förhållandena i cell 1, se figur 24. 
Där uppstod till och med negativa porvattentryck en bit från sildammen efter att 
fyllningsperioden avslutats. Till skillnad mot cell 2 uppmättes inga negativa por-
vattentryck i cell 4, trots att cellen var uppbyggd på liknande sätt som i cell 2. De 
negativa porvattentrycken i cell 2 kan därför förklaras som mätfel. Den gemen-
samma trenden mellan de övriga mätvärdena i cell 2 och cell 4 var att de dräne-
ringsskikt som anlagts i cellerna, bidrog till att sänka porvattentrycket i det depo-
nerade materialet. I cell 2 kunde uppmätta jämföras med beräknade porvatten-
tryck. De uppmätta porvattentrycken sjönk till nära 0 kPa, vilket motsvarar en 100 
%-ig minskning av porvattentrycket jämfört med vad som varit fallet om ingen 
dränering skett.   
 
Sildammen i cell 3 förmådde inte att dränera den inpumpade mängden vatten. Det 
innebar att den anrikningssand som fylldes i cell 3 sedimenterade i en uppdämd 
vattenmassa, se figur 44. Partikelsegregationen blev därför mer omfattande i cell 3 
än i de andra cellerna. Partikelsegregationen i cell 3 innebar att det sedimenterade 
materialet vid portrycksgivarna, bestod av finkornigare material än i de andra cel-
lerna. Ingen jämförelse mellan uppmätt porvattentryck och beräknat hydrostatiskt 
porvattentryck kunde göras då mängden deponerat material var liten. Försöken i 
cell 3 visade att den hydrauliska konduktiviteten underskattats eftersom sildam-
men dimensionerats för att kunna dränera det inpumpade vattnet. Detta klarade 
sildammen i cell 3, inte av. Bedömningen av den hydrauliska konduktiviteten 
gjordes med hjälp av materialets partikelstorleksfördelning och antagna värden på 
vattenkvot och porositet, se Johansson (1990).  
 
När sildammen anlades tippades materialet på plats och jämnades till vid full höjd. 
Detta gör att packningen av materialet blev dålig. Materialet i sildammen hade 
därför troligen hög porositet. Detta kan alltså inte förklara att sildammen inte kun-
de dränera det inpumpade vattnet. Troligen var CU3-materialet som användes vid 
sildammsbygget finkornigare än vad som framgick i partikelstorleksfördelningen 
som redovisats, se figur 5.  
 

6.1.8 Sildammarnas egenskaper 
Ett sätt att förväg försöka hitta lämpliga filtermaterial i sildammen, gjordes med 
hjälp av filterkriterier, se Åkerlund (2005a). Filterkriterierna fungerar som restrik-
tioner med avseende på partikelstorlekar för filtermaterialet i förhållande till det 
basmaterial som skall filtreras, se tabell 17. 
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Tabell 17 Filterkriteria, se Fagervall et al (1988) 

Del a - Basmaterial  Del b - Basmaterial med finjordshalt  
<30 % finjordsandel 30 – 80 % 

4<(dF)15/(dB)15<40* 4<(dF)15/(dB)15 1b1a 
(dF)15/(dB)85<4** (dF)15< 0,7 mm 2b2a 
(dF)50/(dB)50<25 (dF)50/d50<25 3b3a 
(dF)max<60 mm (dF)max<60 mm 4b4a 

* detta krav avgörande för månggraderat basmaterial 
** detta krav avgörande för ensgraderat basmaterial 
Finjordshalt = halt av material <0,06 mm, räknad på material < 20 mm 

 
Appliceras filterkriterierna på de olika kombinationer av material som förekom i 
testanläggningen erhölls följande: 
 

• I cell 1 byggdes sildammen av enbart GRAM-material som skulle filtrera 
anrikningssand. Av filterkriterierna uppfylldes endast punkt 1b. För de 
andra punkterna var GRAM-materialet för grovkornigt. Härmed var sanno-
likheten stor att detta material inte var lämpligt som filtermaterial i sil-
dammen, enligt filterkriteria 

• I cell 3 byggdes sildammen av enbart CU3-material. Med CU3-material 
som filter uppfylldes tre av fyra punkter, se tabell 17. Enligt punkt 3b skul-
le kvoten vara < 25 medan det beräknade värdena låg i ett intervall mellan 
20 – 62. Detta visar att CU3 materialet, enligt filterkriteriet, var något för 
grovkornigt för att fungera som filtermaterial  

• I cell 2 och cell 4 användes GRAM-material som filtermaterial mot CU3-
materialet och CU3-materialet användes som filter mot anrikningsanden. 
Hur CU3-materialet fungerade som filtermaterial beskrevs ovan. Filterkri-
teriet mellan CU3- och GRAM-materialet visade däremot att endast punkt 
1a uppfylldes. Enligt de övriga punkterna var GRAM-materialet för grov-
kornigt för att användas som filtermaterial mot CU3-materialet.  

 
CU3-materialet i kombination med anrikningssand uppfyllde tre av fyra punkter i 
filterkriteriet. Materialet var för grovkornigt för att uppfylla den fjärde punkten. 
Trots detta var den hydrauliska konduktiviteten för låg i sildammen i cell 3, för att 
kunna dränera den inpumpade mängden vatten, se figur 44. Vidare var GRAM-
materialet för grovkornigt som filtermaterial mot CU3-materialet. Detta stämmer 
väl överens med de observationer som gjorts. Vid avgrävningen av sildammarna 
hade filterskiktet i sildammarna i cell 2 och cell 4 spolats bort. Andra observatio-
ner visar dock att CU3-materialet inte alltid spolades bort. Det CU3-material som 
till exempel lagts ovanpå GRAM-materialet i cell 4 spolades inte bort, se figur 45.  
 
Förklaringen till varför filterskiktet spolades bort, kan vara att erosion uppstod när 
tryckgradienten blev tillräckligt stor. I sildammen var filtret upprättstående och 
dess låga hydrauliska konduktivitet hindrade vattenflödet. Konsekvensen blev att 
vätskenivån i cellen steg. När nivån och därmed tryckgradienten stigit tillräckligt 
eroderades filterskiktet bort. När samma material däremot fungerade som ett hori-
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sontellt liggande skyddsskikt kunde inpumpat vattenflöde istället rinna ovanpå 
ytan. Här höjdes ingen tryckgradient och vattenflödet orsakade ingen erosion utan 
anrikningssanden började sedimentera på cellens yta.  
 
Det betyder att filterkriteriet inte enbart var tillräckligt för att välja material till 
sildammar. Filterkriteriet kan användas som ett komplement men bör kompletteras 
vad gäller hydraulisk konduktivitet, för att på ett optimalt sätt kunna användas när 
lämpligt material skall väljas. Vilka förändringar av filterkriteria som behöver gö-
ras kommer inte att tas upp i denna rapport. Detta kan vara en lämplig fortsättning 
av projektet. 
 

6.2 Sovringsmetoden 
I cell 4 var tanken att anrikningssand skulle tränga ner i GRAM-materialet. Detta 
skedde endast i begränsad utsträckning och slurryn rann istället ovanpå GRAM-
materialet, se till vänster i figur 45. När fyllningen pågått en tid, var hela ytan 
täckt med anrikningssand utan att porerna i det underliggande materialet var fyll-
da. Efter avslutad fyllning grävdes några provgropar på olika ställen i cellen. An-
rikningssanden hade till en mycket liten del trängt ner i GRAM-materialet. Orsa-
ken till detta var det tunna skikt av CU3 som av anläggningstekniska skäl, lades 
över GRAM-materialet. Slurryn rann ovanpå detta och anrikningssanden sedimen-
terade på ytan istället.  
 

Inloppsrör 

Slurryinträngning 

Figur 45 Till vänster syns det att slurryn rinner uppe på ytan i cell 4. Slurryn 
pumpades in genom inloppsröret som är markerat. Till höger visas en av de gropar 
som grävdes i cellen för att kontrollera inträngningen. Den mesta mängden 
anrikningssand sedimenterade sedan ovanpå GRAM-materialet. 

 
Att anrikningssanden inte bättre lyckade tränga ner i det grovkorniga material som 
fyllts i cell 4 visar deponeringsmetodens svagheter. Tanken med metoden var att 
anrikningssand skulle pumpas in i de stora deponierna av sovringsgråberg. Dessa 
deponier är helt genom en blandning av CU3- och GRAM-material vilket gör att 
det finns en liknande risk att CU3-materialet hindrar anrikningssanden att sedi-
mentera. Blandningen av materialen i de stora deponierna av sovringsgråberg är 
heller inte homogen, vilket ytterligare ökar osäkerheten. Av den anledningen be-
döms inte denna deponeringsmetod som realistisk. 
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7 SLUTSATS 

7.1 Sildammsmetoden 
Det råder ett förhållande mellan egenskaperna hos den slurryn som pumpas in i 
cellen och som strömmar över det deponerade materialet och egenskaperna hos 
det deponerade materialet. Förhållandet får till följd att: 
 

• Lutningen på det deponerade materialets överyta, kommer att påverkas. Ju 
mindre påverkan från den strömmande slurryn, eller ju högre stabilitet hos 
det deponerade materialet i cellen desto brantare vinkel kommer det depo-
nerade materialets överyta att få. Lutningen kan som högst vara 30 - 37°, 
vilket motsvarar den jordens friktionsvinkel och som lägst vara nära 0°, se 
Vick (1983). 

• En partikelsegregation uppstår i det deponerade materialet till följd av att 
slurryn består av olika stora partiklar. Stora partiklar sedimenterar nära och 
små sedimenterar längre från insläppspunkten. Förhållandet mellan slur-
ryns egenskaper och det deponerade materialets egenskaper kommer att 
påverka partikelsegregationens omfattning. 

 
Variationer i den inpumpade slurryn i form av vatten- och/eller partikelflöde samt 
partikelstorlekar och partikeldensiteter påverkar och skapar variationer i det depo-
nerade materialet. Variationerna får följande konsekvenser: 
 

• Variationer i anrikningssandens partikelstorlek ger upphov till ett deponerat 
material som är skiktat  

• Variationer i flödet av partiklar och/eller vatten ger skiktbildning med vari-
erande skikttjocklek i det deponerade materialet samt varierande vinkel på 
det deponerade materialets överyta 

• Variationer i densitet hos anrikningssandens partiklar, kommer att påverka 
partikelsegregationens omfattning. När densiteten är högre blir omfattning-
en av partikelsegregationen mindre vilket i sin tur ökar lutningen på det de-
ponerade materialets överyta 

• Variationer i anrikningssandens partikelstorlek förändrar partikelsegrega-
tionens omfattning. Minskar variationen av partiklar kommer partikelseg-
regationens omfattning att minska  

• Ökar andelen grovkorniga partiklar, kommer lutningen av det deponerade 
materialets överyta att öka närmast inloppsröret  

• Variationer i vattenflödet ger förändringar av både vinkeln av det depone-
rade materialets överyta och partikelsegregationens omfattning.  

 
Sildammarnas uppgift var att filtrera och dränera: 
 

• Sildammens dränerande uppgift kan indelas i två perioder; fyllnings- och 
viloperioden. Under cellens fyllningsperiod skall sildammen klara av att 
dränera den slurry som pumpas in i cellen samt filtrera de inpumpade par-
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tiklarna. Under cellens viloperiod skall sildammen klara av att filtrera och 
dränera det vattenflöde som rinner in i det deponerade materialet. Sildam-
marnas egenskaper måste dimensioneras för att klara fyllningsperioden 

• Filtreringen sker redan när vattnet började rinna in i sildammen. Partikel-
halten i slurryn minskade marginellt på dess väg genom sildammen. Detta 
betyder att sildammens bredd inte påverkade filtreringsförmågan 

• En mindre andel av de partiklar som rann genom sildammen kommer att 
sedimentera i sildammen. Den sedimentation som trots allt sker där, styr 
sedan vattenflödet i sildammen. De partiklar som sedimenterat i sildammen 
motverkar risken för erosion av materialet under sildammen. Detta minskar 
riskerna för sättningar i sildammen 

• Enbart filterkriteria räcker inte när lämpliga material skall väljas till sil-
dammar. Dessutom krävs en bedömning av materialets hydrauliska kon-
duktivitet för materialet skall klara av att dränera allt inpumpat vattnet. 

 
Två olika utvärderingsmetoder rörande sildammars effektivitet testades och utvär-
derats; partikelhalts- och volymsmetoden. Följand slutsatser gjordes:  
 

• Partikelhaltsmetoden ger de säkraste resultaten och kunde följas upp direkt 
efter fyllning. Nackdelen är att metoden ställer krav på testanläggningen 
genom att det måste finnas ett definierat utlopp för provtagning.  

• Den parameter som har störst påverkan på verkningsgraden, var densiteten 
hos anrikningssandens partiklar 

 
Med de erfarenheter av sildammsmetoden som testerna gett var CU3-materialet 
inte lämpligt sildammsmaterial. Vidare kan sägas att GRAM-materialet visade sig 
vara så grovkornigt att endast ungefär hälften av de inpumpade partiklarna kunde 
stoppas. Däremot skulle GRAM-materialet kunna användas som stödmaterial i en 
sildamm under förutsättning att ett annat lämpligt filtermaterial användes.  
 

7.2 Sovringsmetoden 
Att deponera anrikningssand direkt i deponier av sovringsgråberg som sovrings-
metoden går ut på, fungerade dåligt. Anrikningssanden lyckades endast i begrän-
sad omfattning sedimentera i GRAM-materialet.  
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BILAGA 

Inpumpade mängder anrikningssand 
I tabell A redovisas de mängder som pumpades in i cell 1 under testperioden. Cel-
len fylldes under två delperioder. Anledningen till det var att utrustningen som 
skulle mäta porvattentrycket inte fungerade vid första fyllningsperioden. Första 
fyllningen benämns ”cell 1:1” och den andra benämns ”cell 1:2”. 
Tabell A Inflödesdata för cell 1 vid två fyllningsperioder 

Mängd an-
riknings-

sand 

Mängd 
slurry 

Slurry-
densitet 

Mängd Datum Partikelhaltvatten 

(m3) (ton/m3) (m3) (ton) eller (m3) Cell 1:1 (g/l) (ton) 
279 2000-09-11 3730 1,05 92 3637 76,7 

614 1855 2000-09-12 15513 1,08 14898 124,5 
664 2006 26174 2000-09-13 26838 1,05 76,6 
1171 3537 28404 2000-09-14 29575 1,08 124,5 
631 1907 24879 2000-09-15 25510 1,05 76,6 
901 2722 25110 2000-09-16 26012 1,07 108,4 
945 2855 22922 2000-09-17 23868 1,08 124,5 
259 782 8458 2000-09-18 8717 1,06 92,4 

 1,07    MEDEL 103,2 
SUMMA  159763  5277 15943 154482 

(m3) (ton/m3) (m3) (ton) eller (m3) Cell 1:2 (g/l) (ton) 
457 1380 9798 2000-10-10 10255 1,09 140,8 
941 2841 26210 2000-10-11 27151 1,07 108,4 
1060 3203 25716 2000-10-12 26777 1,09 124,5 
921 2781 25654 2000-10-13 26575 1,09 108,4 
1055 3185 25574 2000-10-14 26629 1,08 124,5 
1048 3164 25409 2000-10-15 26457 1,08 124,5 

   MEDEL  121,9 1,08 
5482 16554 138361  SUMMA 143844  

 

A 



I tabell B redovisas hur stora mängder vatten och anrikningssand som pumpats in i 
cell 2 under fyllningsperioden. 
 
Tabell B Sammanställda inflödesdata för cell 2.  

Mängd 
slurry 

Slurry-
densitet 

Mängd anrik-
nings-sand Datum Mängd vatten Partikelhalt 

(m3) (ton/m3) (m3) (ton) eller (m3)Cell 2 (g/l) (ton) 
1445 11602 2000-09-19 12080 1,08 478 124,5 
2712 25019 2000-09-20 25917 1,07 898 108,4 
3153 25317 2000-09-21 26361 1,08 1044 124,5 
3166 25419 2000-09-22 26467 1,08 1048 124,5 
1153 8187 2000-09-23 8569 1,09 382 140,8 
2909 23360 2000-09-24 24323 1,08 963 124,5 
960 7707 2000-09-25 8025 1,08 318 124,5 

1,08   MEDEL   122,4 
 15498 126611  SUMMA 131742 5131 

 

B 



 
I tabell C visas hur mycket vatten och anrikningssand som pumpats in i cell 3. 
 
Tabell C Inflödesdata för cell 3. 

Mängd 
slurry 

Slurry-
densitet 

Mängd anrik-
nings-sand Datum Mängd vatten Partikelhalt 

(m3) (ton/m3) (m3) (ton) eller (m3)Cell 3 (g/l) (ton) 
72 218 2361 2000-09-25 2433 1,06 92,4 
598 1806 16659 2000-09-26 17257 1,07 92,4 
355 1073 9898 108,4 2000-09-27 10253 1,07 

1,07    97,8 MEDEL  
 1025 3097 28918  SUMMA 29943 

 

C 



 
I tabell D redovisas mängderna vatten och anrikningssand som pumpats in i cell 4. 
 
Tabell D Inflödesdata för cell 4.  

Mängd 
slurry 

Slurry-
densitet 

Mängd anrik-
nings-sand Datum Mängd vatten Partikelhalt 

(m3) (ton/m3) (m3) (ton) eller (m3)Cell 4 (g/l) (ton) 
541 1634 15074 2000-10-03 15616 1,07 108,4 
209 631 5070 2000-10-04 5279 1,08 124,5 
385 1163 12577 2000-10-05 12962 1,06 92,4 
620 1871 15025 2000-10-06 15645 1,08 124,5 
931 2812 17878 2000-10-09 18809 1,10 157,3 
94 285 1494 2000-10-10 1588 1,12 190,7 

1,09    MEDEL  133,0 
 2780 8396 67118  SUMMA 69899 

 
 

D 


	1 INLEDNING 
	1.1 Bakgrund 
	2  SYFTE, MÅLSÄTTNING OCH AVGRÄNSNING 
	3   METOD 
	4 FÄLTFÖRSÖK 
	4.1 Testanläggningens utförande och dimensionering 
	4.2 Bearbetning av insamlade data  
	4.2.1 Inpumpade mängder slurry och egenskaper hos slurry 
	4.2.2 Det utströmmande vattenflödet 
	4.2.3 Det deponerade materialets volym 
	4.2.4 Det deponerade materialets geotekniska egenskaper 
	4.2.5 Kompletterande provtagning av deponerat material 
	4.2.6 Mätning av porvattentryck 


	5  RESULTAT 
	5.1 Fältförsök 
	5.1.1 Uppmätta värden av inpumpad slurry 
	5.1.2 Volymberäkning 
	5.1.3 Skrymdensiteten i det deponerade materialet 
	5.1.4 Utflödesdata 
	5.1.5 Beräkning av sildammarnas verkningsgrader 
	5.1.6 Resultat från mätningar av porvattentrycket 
	5.1.7 Förändringar i det deponerade materialet och i sildammen 

	5.2 Bestämning av hydraulisk konduktivitet 

	6  DISKUSSION 
	6.1 Sildammsmetoden 
	6.1.1 Vinkel på den deponerade anrikningssandens överyta 
	6.1.2 Partikelsegregation 
	6.1.3 Varierande materialegenskaper i det deponerade materialet 
	6.1.4 Utflödesdata 
	6.1.5 Sildammarnas verkningsgrader 
	6.1.6 Känslighetsanalys av verkningsgradsberäkningarna 
	Variationer av inpumpad mängd anrikningssand 
	Densitetsvariationer på det inpumpade slurryflödet 
	Justering av deponerad volym 
	Variationer i skrymdensiteter på den deponerade massan  
	Koncentrationsvariationer i det utflödande vattnet 
	Sammanställning och jämförelse av resultaten från känslighetsanalysen 

	6.1.7 Dräneringsförmåga i det deponerade materialet 
	6.1.8 Sildammarnas egenskaper 

	6.2 Sovringsmetoden 

	7  SLUTSATS 
	7.1 Sildammsmetoden 
	7.2 Sovringsmetoden 

	8  REFERENSLISTA 
	8.1 Skriftliga referenser 
	8.2 Muntliga referenser 

	 
	BILAGA 
	Inpumpade mängder anrikningssand 




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [59.528 84.189]
>> setpagedevice


