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Sammanfattning 
Detta arbete har utförts på LKABs anläggningar i Kiruna. Arbetet har bestått i att ta fram konceptförslag 

på hur en magnetisk separering skulle kunna  införas i en befintlig anläggning på LKAB. Projektet har 

genomförts i flera olika faser.  

Det har genomförts en litteraturstudie i början av arbetet med syfte att ta fram all information som 

behövs för genomförandet av projektet. Detta genom sökningar i databaser efter dokument, ritningar 

och genom studiebesök. Även kontakt med processingenjörer och med tillverkare av magnetseparatorer 

har tagits. Detta har lett till att vissa typer av magnetseparatorer har kunnat uteslutas tidigt och 

projektet har sedan riktat in sig på bandmagnetseparatorer.  

Efter litteraturstudiefasen så har en fas genomförts med syfte att kartlägga de olika förutsättningarna 

för dimensionering av magnetseparator och vad som spelar in vid införandet av en magnetseparator på 

aktuell plats i anrikningsverket. Detta har skett genom studiebesök och kontakt med tillverkare av 

magnetseparatorer.  

Sedan har flera olika konceptförslag tagits fram i CAD som är ett bra verktyg att använda för att få en 

visuell uppfattning om vad som får plats och vad olika saker kan leda till. CAD fasen resulterade i 4 olika 

koncept på olika lösningar på införandet.   

Dessa koncept har sedan utvärderats med avseende på drift och underhåll med bland annat 

processingenjörer.  Dessa utvärderingar har lett till att koncept har kunnat rangordnas och här har vissa 

koncept visat sig vara bättre än andra. Beroende på vem man pratar med så är två koncept bättre än de 

andra. Koncept 1 och koncept 4. Dock så är koncept 1 bättre än koncept 4 då det innehåller en lösning 

på separeringen som man vet fungerar och består av en enhet vilket är bra enligt underhåll. 



 

 
 

Summary  
This has been a thesis work for an bachelor degree at Umeå university. The work has been done at 

LKAB’s facilities in Kiruna and its main purpose has been to investigate and construct some conceptual 

designs for replacing a screen with magnetic separation in KA3 concentrator plant.  

First all information available about magnetic separation was gathered and studies of magnetic 

separation at the sorting plant and studies of the plant KA3 was conducted. Companies that 

manufacture magnetic separators were contacted. All information gathered has led to a decision to 

focus the project into dry separation because it’s the most suitable type of separation.  

After the information gathering phase in the project the conditions for a magnetic separator was 

evaluated and some measurements were taken in KA3 to make sure all the measurements for a CAD 

model was available. Drawings from Metso were collected to.  

Then the conceptual designs was drawn in CAD and evaluated with personnel from process and 

maintenance department.  

The evaluation made it possible to arrange the concepts in order of possible function which is the result 

from this project. It has been done in the result and conclusion part of this report. Some general 

thoughts about the concepts were collected and added to the report as well.  

The results from the project is that two of the drawn concepts are good depending on who you talk to. 

One concept is better then the other because its more functional and it is easier to install and it doesn’t 

require any new construction.   
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Beteckningar 
LIMS – Low intensity magnetic separation  

Pebbles –En grov fraktion av mald malm från primärkvarnarna  

KA3 – Kiruna anrikningsverk 3 

KMR – Fraktion som skiljs ut mellan primär och sekundärkvarnar 

Primärkvarnar – De första kvarnarna malmen passerar i anrikningsverket 

Sekundärkvarnar – De andra kvarnarna malmen passerar i anrikningsverket 

Gråberg – Vanlig sten(ej malm) som ska sorteras bort från processen 

Magnetit – En järnoxid som är magnetisk och det är den järnmalm som bryts i Kiruna 

Fe – Den kemiska beteckningen på järn 
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1  Inledning  

1.1 bakgrund 
Bakgrunden till projektet är att i KA3 verket på LKAB så har problem med sortering av pebbles uppstått. 

Sorteringen innan sekundärkvarnarna sker i dagsläget med en mekanisk sikt (Se figur 1) och med den så 

fås problem med gråberg som inte sorteras bort ur processen. Detta problem uppstår i 

sekundärkvarnarna och leder till att kvarneffekten sjunker då gråberget gör att fyllnadsgraden i kvarnen 

minskar.  Detta eftersom gråberget är väldigt hårt, vilket gör att gråberget finns kvar länge i kvarnen.  

  

Figur 1: En scematisk bild som visar vart sikten befinner sig i processen i dagsläget.  

Detta är ett problem som är möjligt att motverka genom att sätta in en magnetisk separering istället för 

en siktning och på så vis sortera ut mer gråberg än vad sikten gör. Då pebbles som ska anrikas är 

magnetisk och gråberget inte är det så kan med fördel en magnetisk separering användas då sikten inte 

tar någon hänsyn till hur magnetisk pebblesen är då sikten bara sorterar utifrån storlek och densitet.  

Detta problem bör gå att lösa genom att byta ut sikten mot någon typ av magnetseparering som är 

bättre på att sortera bort gråberg. Till exempel: trumseparatorer( Mörtsell-separering), 

bandmagnetseparering, magnetisk drivtrumma på bandtransportören eller någon annan lösning på en 

magnetisk separering.  

För att få plats med magnetsepareringen så måste hänsyn tas till tillgänglig plats i KA3 och till 

kringliggande konstruktioner så stora konstruktionsarbeten undviks. Vidare så måste magnetseparatorn 

precis som sikten vara åtkomlig för underhåll och ska gå att byta ut snabbt för att undvika 

produktionsuppehåll.  
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Sikten står på en ram och det vore lämpligt om magnetseparatorn skulle gå att placera på samma ram. 

Den ramen kan förflyttas framåt två meter och då går det att använda en travers för att lyfta ut sikt 

vilket är en önskvärd funktion att ha på en magnetseparator. Detta underlättar vid underhåll.  

1.2 Företagspresentation  
De första malmfyndigheterna i Lappland nämndes i skrift första gången på 1660 talet av Abraham 

Momma. De glömdes senare bort och återupptäcktes 1690 igen under stormaktstiden. Senare skulle 

fyndigheterna av malm intressera engelsmän och när en modern järnväg stod färdig 1888 så tog 

brytningen fart på allvar. (1) 

LKAB bildades 1890 och har sedan dess varit en viktig samarbetspartner för europeisk stålindustri. Det 

bolaget har vunnit mycket på är deras effektiva transporter från gruvorna till Europa.  Namnet LKAB är 

en förkortning av Luossavaara-Kiirunavara Aktiebolag.  

1906 så börjar staten ta över aktier och 1976 så blir bolaget helt statligt då de sista 4 procenten aktier 

införskaffas. I nuläget så är LKAB en liten producent sett till volymen järnmalm men är världsledande på 

förädling och är även den näst största producenten i världen av järnmalmspellets. I nuläget så har LKAB 

ca 4000 anställda totalt varav ca 2000 i Kiruna.  

Brytning sker dygnet runt sju dagar i veckan. Det bryts ca 76 000 ton per dag enbart ur Kirunagruvan och 

flera dotterbolag finns för att ombesörja alla funktioner som behövs i en gruva med tillhörande 

förädling.  

LKAB är representerade i 15 länder, har 650 personer anställda utanför Sverige och under 2012 så 

levererade man 26.3 miljoner ton järnmalm. (2) 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med projektet är att ta fram ett antal olika konceptförslag på hur en magnetisk separator ska 

införas istället för en sikt. Detta genom att titta på ritningsunderlag, besöka anläggningen där sikten står 

idag och genom en litteraturstudie med fokus på magnetiska separatorer komma fram till olika 

konceptförslag på hur en magnetisk separering skulle kunna införas.  

 

Syftet är också att utvärdera koncepten med avseende på drift och underhåll med hjälp av drifts- och 

underhållspersonal.  

1.4 Avgränsningar 
Projektet behandlar inga processtekniska lösningar och den enda typ av separator som ska undersökas 

är magnetisk separation.  
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2  Teori 

2.1 Magnetseparatorer  
Tekniken kallas för ” Low intensity magnetic separation ” och det finns flera olika typer av separatorer 

från olika tillverkare.    

En magnetseparator används främst inom processindustrin och för att skilja magnetiskt material från 

icke magnetisk material i en anriknings- eller sovringsprocess men magnetseparatorer används även 

inom läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin.(3)   

Magnetseparatorer har funnits länge och den vanligaste konstruktionen som är gemensam för de flesta 

magnetseparatorer är en snurrande trumma som det sitter magneter i. Dess funktion är att materialet 

som ska anrikas förs genom magnetfältet från magneterna och i magnetfältet så går det omagnetiska 

materialet åt ett håll och det magnetiska åt ett annat. Här utnyttjas alltså att vissa material attraheras av 

magneter och även centrifugalkraft och gravitation för att få de två olika materialen att gå åt olika håll.   

 

Bild 2: Skiss över hur en magnetseparator fungerar sedd från sidan(4) 

2.2 Grundläggande fakta om magnetfält 
Magnetiska fält skapas av elektriska laddningar i rörelse. Hos permanentmagneter är det molekylära 

elektriska strömmar i materialet som skapar magnetfältet och i en elektromagnet så är det en spole 

ström går igenom.  

En permanentmagnet är egentligen ett ferromagnetiskt ämne som hör till gruppen hårda magnetiska 

material. Hård syftar i det här fallet på förmågan att avmagnetisera och magnetisera.   

Alla material påverkas på olika sätt av magnetfält och beroende på deras egenskaper så delas de in i tre 

olika undergrupper, diamagnetiska, paramagnetiska och ferromagnetiska, en annan uppdelning är 

starkmagnetiska, svagmagnetiska och icke magnetiska.  
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Starkmagnetiska material kan attraheras med ett svagt magnetfält. Svagmagnetiska kan utvinnas med 

en magnetseparator och de icke magnetiska materialen är de som inte går att utvinna med en 

magnetseparator. (3)  

Magnetställ i en magnetseparator 

Hållaren för magneterna i en magnetseparator kallas för ett magnetställ. Här sitter magneterna fastsatta 

och vanligen så går det att justera magnetställets position i trumman från utsidan av maskinen. Detta är 

bra då det är en av justeringsmöjligheterna som leder till en bra separering.  

Det finns två typer av placeringar av magneter i ett magnetställ. Alternerande polaritet och 

ringmagneter brukar de kallas. När en magnetseparator har alternerande polaritet så ligger polerna 

radiellt med trumman. Detta leder till en bättre sortering då materialet till följd av polväxlingen som 

uppstår då materialet passerar trumman roterar. Det är bra ur sorteringssynpunkt då det leder till att 

inneslutet material som inte är magnetiskt kastas av. I ett magnetställ med ringmagneter så ligger 

polerna i trummans rotationsriktning. Denna magnettyp brukar främst användas på lite grövre material 

och ger ingen rotation av materialet som passerar. (3) 

2.2 Pebbles 
Pebbles är ungefär som naturgrus. Det saknar skarpa kanter vilket ger en fördel vid transport genom 

rännor.(5) 

Pebblesstorleken är i det här fallet stenar(malm) som är 6 – 35 mm stora(6). De har gått igenom en 

malning och är på väg till nästa kvarn efter de passerat sikten.  Det material som ska sorteras består till 

stor del av järnoxiden magnetit, Fe3O4  som attraheras av ett magnetiskt fält och gråberg som inte är 

magnetiskt, det vill säga attraheras inte.  Då är en magnetseparator lämplig.   

2.2 Olika typer av magnetseparatorer  
Det finns flera olika typer av magnetseparatorer och till att börja med delas dem in i två kategorier.  

”wet low intensity magnetic separation” eller våt svagmagnetisk separering  och “dry low intensity 

magnetic separation” eller torr svagmagnetisk separering. Skillnaden mellan dessa är att den ena typen 

separerar i vätska och den andra torrt. I våtsepareringen så finns det en slurry som består av vatten och 

det material som ska sorteras som matas in på sidan av separatortrumman där materialet går olika vägar 

beroende på separatortyp.  

I torrsepareringen så matas materialet in från toppen av separatorn och följer sedan med trumman runt 

så den omagnetiska delen av materialet kan falla/kastas av och den magnetiska delen sorteras sedan ut 

när trumman gått förbi magneterna. (7)(8) 

Våtseparering brukar vanligtvis användas till finare material och torrseparering används oftast till lite 

grövre material. Det är möjligt att torrseparera finare material om det inte är så fuktigt. Men fukt gör att 

materialet klumpar sig vilket inte ger en bra separering.   

Det är svårt att dela in separatorerna i olika typer men nedan följer en sammanställning av de vanligaste 

typerna.  
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2.3 Torrseparering 
Torrseparering eller ”dry LIMS” används främst vid grövre material, processen kallas sovring. (3) 

I figur 3 så visas en principskiss över hur en torrseparering fungerar. A är en rulle med magneter i och B 

är en skrapa som skrapar av material från rullen.  

Material som ska sorteras lastas ner från ovansidan på trumman vid  pil 1 i figur 3. Materialet följer med 

separatortrumman runt. Vid Ungefär 90 graders rotation( pil C visar rotationsriktning) så kommer 

material som inte är magnetiskt att börja falla/kastas av och det är där som det ej magnetiska materialet 

samlas upp. Trumman fortsätter rotera och eftersom den har magneter på insidan som skapar ett 

magnetfält så hänger det magnetiska materialet kvar på trumman till efter  ca 180 graders rotation där 

magneten på insidan tar slut och där lossnar materialet. Detta upprepas konstant när material förs in 

och trumman snurrar.  (7)(8) 

 

Figur 3: principskiss över en torrseparering med magnetseparator 

För att justera denna process används hastighet på trumman, vart avskiljaren befinner sig och 

magnetens position.  

Beroende på rotationshastighet så kan olika halter av Fe i koncentratet respektive olika Fe-utbyten fås. 

En hög rotationshastighet ger en hög halt av Fe och ett lågt Fe-utbyte.   

De vanligaste typerna av separatorer är trum och bandseparatorer. De finns i flera olika utföranden och 

för många olika typer av gods. (3) 

Då materialet är torrt så behövs dammskydd. Denna konstruktion är vanlig när materialet är torrt vilket 

gör att det dammar mycket.  
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I figur 4 kan dammskyddet som sitter på/över separatorn ses och kanalen för dammutsugning längst 

fram i bilden som är inkopplad på dammskyddet.  

 

 

Figur 4: bandseparator med dammskydd. 

Trumseparatorer 

Trumseparatorer kallas även mörtsellseparatorer efter deras 

upphovsman. En av de enklaste konstruktionerna av 

magnetseparator som finns och består i princip bara av en trumma i 

en behållare med ingång för material och två utgångar för 

koncentrat och avfall(Se figur 5).(9) 

Vanligen så har materialet en partikelstorlek på mindre än 6 mm 

och magnetstället (magneterna i trumman) har alternerade 

polaritet. Den här separatortypen justeras efter vilket material som 

ska sorteras genom att variera trummans rotationshastighet samt 

justering av avskiljaren.(3) 

 

 

Figur 5: Mörtsellseparator(3). 
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Bandseparatorer  

En trumseparator och en bandseparator är relativt lika. Bägge följer samma princip, den stora skillnaden 

är att på bandseparatorn så lastas materialet på ett band som går runt trumman och som går i samma 

hastighet som trumman. Detta gör att man får en jämnare utbredning av materialet jämfört med en 

vanlig trumseparator, vilket ger en bättre sortering. (6)  

Magneterna i en bandseparator är ofta av permanentmagneter. (3) 

För att justera in separeringen på den här typen av separator så varieras hastighet på trumman och vart 

avskiljaren befinner sig. Till exempel så ger en hög rotationshastighet en hög Fe-halt i koncentratet men 

ett lågt Fe-utbyte. Med avskiljaren kan man justera förhållandet mellan koncentrat och avfall. (3) Detta 

genom att förflytta den i höjdled och i sidled.  

 

Figur 6: Bandseparator med olika typer av magnetställ(3).  

Magnetisk drivtrumma på bandtransportör 

En annan lösning med magnetisk separering är en drivtrumma till bandtransportörer som är magnetisk. 

Den drivtrumma som sitter i ändläget på transportören byts ut vilket gör att denna fungerar på samma 

sätt som en bandseparator men ger en sämre separering.(10)  

 

Eftersom trumdiametern är så liten så behöver den här typen ha magneter som är ringformade.  

Lite fakta om denna metod har kunnat hittas.  
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2.4 Våtseparering 
En våtseparering eller ”wet LIMS” fungerar på nästan 

samma sätt som torrseparering med en trumma som 

roterar. Den är den vanligaste separatortypen och 

används mycket till att anrika magnetit.(3) Här syns 

trumman A i figur 7 och en avskiljare i mitten, B. Vid 

pil 1 så för man in materialet som ska sorteras, 

beroende på trummans rotationsriktning så för det 

magnetiska/omagnetiska materialet ut vid pil 2 

respektive pil 3.  

 Figur 7: Principskiss över en våtseparering 

En detalj man bör känna till är att även strömmarna i vattnet hjälper till att föra bort omagnetiskt 

material och materialet tvättas även till viss del i en våtseparering.  

För att kontrollera processen i våtseparering så justerar man slurrynivån och magneternas position. 

Även andra saker kan ge olika resultat på anrikningen, separatortyp, ingående partikelstorlek, 

mineralsammansättning, belastning, spalter och nivå i karet till exempel.  (7)(8) 

När material späds ut med vatten så är det viktigt att tänka på att en för hög utspädning leder till stor 

volymbelastning och ökade förluster. En för låg utspädning leder till dålig tvätteffekt. (3) 

Medströmsseparatorer 

35 – 40 vikt-% utspädning med vatten av materialet som ska sorteras är vanlig. Medströmsseparatorn 

känns igen på att vattnet med materialet går i trummornas rotationsriktning och är tänkt att användas 

för material upp till 6 mm. Vanligt är att använda sammankoppla den i flera separationssteg. Se bild 8 

där två steg är ihopkopplade. (3)  

 

 

 

 

 

 

Figur 8: En medströmseparator i två steg(3) 
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Halvmotströmsseparatorer 

Ca 30 vikt-% utspädning av materialet som ska sorteras är vanlig. Skillnaden mellan en 

medströmsseparator och en halvmotströmsseparator är att här leds avfallsflödet i motsatt riktning mot 

trummans rotationsriktning. Denna typ av separator används främst för sortering av finare material, upp 

till ca 0.8 mm och då ger den ett bättre resultat än medströmsseparatorn.  (3) 

 

Figur 9: En halvmedströmsseparator i två steg. (3) 

Fullmotströmsseparatorer 

30 – 40 vikt-% utspädning av materialet som ska sorteras. Skillnaden mot medströmsseparatorn är att 

här är materialuttaget det omvända. Med det magnetiska materialet till vänster i bild och det 

omagnetiska till höger.  Det är i princip en halvmedströmsseparator med vänd rotationsriktning på 

trumman. En fullmotströmsseparator kan användas för material upp mot 4 mm men ger bäst utbyte vid 

ca 0.5 mm.  

Den har en längre magnetzon är både halvmedströmsseparatorn och medströmsseparattorn vilket gör 

att den får en låg förlust av magnetiskt material. (3)  

’ 

Figur 10: En fullmotströmsseparator. Observera att magnetiskt material går ut till vänster och 

omagnetiskt till höger. (3) 
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2.4 Dimensionering av magnetseparator 
Den största faktorn när en magnetseparator ska dimensioneras är vilket material den ska sortera, 

specifikt vilken partikelstorlek som godset har. Under 0.5 cm så brukar våtseparering användas. (11) Vid 

grövre gods så används torrseparering. (12) 

Hänsyn måste tas till tillverkares specifikationer om vilket ingående tonnage separatorn klarar(brukar 

anges i ton per timme och meter trumlängd, t/hm).  

Hänsyn måste också tas så den passar in på aktuell plats. Löses i detta projekt genom att rita upp 

separatorn och omgivande konstruktion i CAD.  

2.5 Mekanisk sikt 
Mekanisk siktning är en vanlig metod för att separera material inom industrin. Metoden brukar normalt 

användas för grövre material. De vanligaste orsakerna till att en sikt används är för att förhindra att 

material som är för litet eller för stort att ta sig till nästa processteg och för att bereda en produkt som 

har ett krav på en specifik storlek. (8) 

2.6 Bandtransportör 
En bandtransportör är ett transportband som används för att transportera produkter mellan olika 

processer. Den har i normalfallet ett band i gummi som går över en serie rullar och brukar drivas av en 

elmotor.  

Det är en vanlig konstruktion som finns inom de flesta industrier där material måste transporteras från 

punkt A till punkt B.  
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3 Genomförande 
Projektet har gått igenom flera faser  

 Litteraturstudie och kartläggning i fält 

Arbetet har börjat med att sätta sig ner och studera allt tillgängligt material på LKAB:s hemsida, 

utvärderingar, arkiv och böcker. Även studiebesök har genomförts där den mekaniska sikten 

som ska bytas ut står och berörda personer har tagits kontakt med. Studiebesök har även skett 

på sovringsverket där det finns flera magnetseparatorer i drift och möten med berörda 

processingenjörer har också hållits.  

 Förutsättningar för dimensionering  

Kartläggning av förutsättningar har genomförts för hur separatorn ska dimensioneras. Vilket 

material som ska sorteras, hur det ser ut i storlek, vilken typ av separator som lämpar sig, vilket 

utrymme ska konceptet rymmas på och var pebbles ska matas in respektive ut.  Andra 

begränsningar som kan påverka koncepten och utvärderingen. 

 Konstruera mekaniska koncept 

Utifrån föregående punkter har konstruktion av olika koncept på möjliga lösningar skett i CAD. 

Lösa inmatning och utmatning av pebbles från magnetseparatorn. Hänsyn har här tagits till de 

förutsättningar som kommits fram till. Till exempel, vilken separatortyp man har tänkt använda. 

Konceptförslagen har bollats mot olika processingenjörer när de är under konstruktion för att få 

återkoppling, för att se till att dom är realistiska och möjliga att genomföra.  

 Utvärdera koncepten 

Utvärdering av koncepten med driftspersonal ur drifts- och underhållsperspektiv har sedan 

skett, detta med fokus på användarsäkerhet, enkelhet, åtkomst för service, underhåll och 

tillståndskontroll. Den har gått till så att collage med bilder på de olika koncepten har visats upp 

och sedan har en diskussion skett kring dessa.  
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4 Resultat av litteraturstudie och kartläggning i fält 

4.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts av allt tillgängligt material om magnetseparatorer. Denna har 

resulterat i ett stycke i teoridelen av rapporten om magnetseparatorer.  

Alla källor har granskats och bedömts som pålitliga. Till största delen består källorna av sekundärkällor i 

form av rapporter, utredningar och examensarbeten.  

4.2 Nulägesanalys 
I dagsläget så står det en sikt där magnetseparatorn ska införas. Sikten står på en ram som är flyttbar(se 

figur 11). Siktens mått är 2250x2036x4441(Bredd x höjd x längd) ovanför dess ram. Sikten benämns i 

dagligt tal ”KMR Sikt”.  

  

Figur  11: Bild på ”KMR  sikt”  

Inmatning sker i den ena änden och utmatning längst ner i den andra, längst bak respektive längst fram i 

figur 11 kan man skönja in och utmatning.  

Inmatning sker med ett stup från en transportör och utmatning sker i två rännor som sitter under ramen 

som sikten står på. Den ena rännan går till en transportör och den andra rännan viker av åt höger(sett i 

materialflödets riktning ) och ner i en ränna som leder ner till nästa våning för att materialet ska tas till 

sekundärkvarnarna.  

Här bedöms det största problemet bli att få till utmatning av pebbles på rätt ställe då det skiljer en del 

på längden mellan bandseparatorn och sikten. Speciellt med tanke på utmatningen (se figur 11) som är 
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nästan 5 meter från inmatningen på sikten. Här kan man se utmatningen av pebbles vid ena sidan på 

sikten medan man på bandseparatorn har utmatningen mitt på undersidan, cirka 2.5 m från 

inmatningen på baksidan.  

 

Figur 12: En storleksjämförelse mellan bandseparator och sikt  

I figur 12 så visas en skalenlig jämförelse mellan sikten och bandseparatorn. Här syns det tydligt att det 

är två olika konstruktioner vilket kan skapa en del problem med in- och utmatning av material.  

4.2 Kravspecifikation 
Under litteraturstudien och kartläggningen i fält så har en kravspecifikation tagits fram med hjälp av 

Mikko Kauppinen processingenjör på KA3 och Johan Siikavaara gruppchef FoU Mineralteknik.  

 Den mekaniska separatorn ska passa på befintligt stativ där den nuvarande sikten står. Den 

mekaniska sikten står på en ram för att enkelt kunna byta ut den vid fel. Samma funktion är 

lämplig att ha på magnetseparatorn så att den går fort att byta ut för att undvika längre 

produktionsuppehåll.   

 Magnetseparatorn ska rymmas inom befintlig konstruktion. Sikten omges av andra 

konstruktioner och för att göra det enklare att installera en magnetseparator så är det smidigt 

att installera den på stället där sikten står. Då behövs ingen förändring av in och utmatning av 

pebbles eller gångbordet som går runt sikten.   
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 Undersöka om det går att justera mängden gråberg i pebblesen som går vidare ut i processen. 

Detta kan vara nödvändigt beroende på malmsammansättning. Detta sker förslagsvis med 

hydraulik som styr en lucka.  

 

4.3 Dimensionering av magnetseparator 

Tillgängligt utrymme 

Siktens mått är 2250x2036x4441(bredd x höjd x längd) taget från ritning 5509801(Se bilaga 2). Här 

bedöms höjden och bredden vara det kritiska måttet då ramen som sikten står på är relativt lång.  

Ramen är gjord av en balk med H profil och är dimensionerad för en vikt på sikten på ca 4 ton.  

Krav på separeringen 

Magnetseparator måste dimensioneras för  minst 80 ton pebbles per timme och den måste klara 

material som är 6 - 35 mm i storlek.  (6) 

Den sikt som i dagsläget finns sorterar ut det oönskade materialet till en transportör som för ut 

materialet ur verket. Det material man vill ta tillvara på går till höger och ner i en ficka. Detta måste tas 

hänsyn till och lösas i konceptförslagen.  

Val av separatortyp 

Efter att ha tagit reda på vilka krav som finns på separeringen och vilket utrymme man har att tillgå gör 

att det lämpligaste valet av separator är en bandseparator. Den är även lämplig för att det är ett avstånd 

mellan inmatning och utmatning av material som den kompenserar lite för i och med den använder ett 

band för att föra fram materialet över trumman där magneten sitter.  

Bandseparatorn är till för sortera lite grövre material och finns i lämpliga storlekar som klarar kraven på 

ingående tonnage.  Denna måste dock anpassas så att inmatningen och utmatning av pebbles blir bra 

och följer den tidigare konstruktionen på stället där den ska placeras, förslagsvis med någon typ av 

ränna eller transportör.  

Metsos separatorer har tittats på och deras modeller BS 1206/1212 uppfyller kraven som är ställda, 

antal ton per timme och den ryms utan att man behöver förändra några detaljer i produktionen.  (Se 

bilaga 1) 

Tabell 1: En sammanställning av fakta om BS 1206/1212(13)  

 Vikt Bredd(infästning) Kapacitet(lägsta) 

BS 1206 BSA 2100 kg 1558 90 ton/timme 

BS 1212 BSA 3800 kg 2158 150 ton/timme 
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Den enda skillnaden mellan BS 1206 och BS 1212 förutom det som listats i tabellen är att BS 1212 är 600 

mm bredare på breddmått. Tvärsnittet på maskinerna är lika.  

Trummans diameter på bägge maskinerna är 1200 mm. Detta anges i modellbeteckningen. De två första 

siffrorna står för hur många decimeter trumman är och dom andra två för hur många decimeter bred 

maskinen är. Det innebär att 1206 har en trumma som är 600 mm bred och 1212 har en trumma som är 

1200 mm bred.  

Metso levererar dessa maskiner i två varianter, BSA och BSS. Skillnaden är att BSS har en annan typ av 

magnetställ, i en BSA så ligger polerna på magneterna parallellt mot trummans rotationsriktning               

( alternerande polaritet) och i en BSS så ligger polerna i trummans rotationsriktning(ringmagnet). Denna 

olika poldelning medför att materialet roterar när det passerar de olika polerna i en separator av typ 

BSA vilket är en fördel då det ger en bättre sortering. (13) 

BSS väger generellt mer jämfört med motsvarande modell av typ BSA och har en högre kapacitet när det 

kommer till hur mycket material maskinen kan hantera per timme och klarar lite grövre material.  

I det här fallet så klarar man sig med en maskin av typ BSA då det är främst utrymmesmässiga skäl som 

blir dimensionerande. (13)  

4.4 Krav på konstruktion  
För att kunna införa separatorn så måste en lösning på in och utmatning av pebbles konstrueras. Även 

någon form av konstruktion för att separatorn ska hamna i rätt läge för inmatning av pebbles om det är 

nödvändigt måste konstrueras. Runt inmatningen så måste någon form av ränna finnas och det måste 

också finnas ett stopp som gör att pebbles inte faller av på baksidan av separatorn.  Behövs det måste 

någon form av lösning med hjälp av transportör utvärderas.  

Vid utmatning av pebbles från separatorn så måste pebblesen som ska vidare i processen tas tillvara 

genom att konstruera någon typ av ränna som för den åt höger och ner i rännan som leder till 

pebblesfickan på våningen under. Den pebbles som ska vidare ut ur verket för att bli en produkt som 

kallas KMR ska bara rakt ner från separatorn till en transportör. Detta kan lösas med hjälp av en ränna, 

dock så är inte placeringen lika viktig som rännan för pebbles då transportören går hela vägen under den 

tänkta placeringen av bandseparatorn.  

Detaljer som konstruktionen bör innehålla för att uppfylla kravspecifikationen:   

 En lösning för att separatorn ska hamna i rätt läge 

 En inmatningsränna som också fungerar som stopp för att hindra spill från separatorn i bakkant 

 En ränna för utmatning av pebbles  

 En ränna för utmatning av KMR  
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 En lösning för att kunna styra in gråberg i pebbles inmatningen, förslagsvis en spärr som går in 

och spärrar utloppet för KMR vilket gör att det rinner genom avskiljaren och ner i pebblessidan 

av avskiljaren.  

Dessa krav kan lösas på flera sätt och det är de olika lösningarna som blir de olika koncepten.  För att 

rännorna ska fungera utan att materialet ska stocka sig så kommer de behöva ha en viss vinkel. Dock så 

är materialet väldigt tacksamt att transportera i rännor då det inte stockar sig så lätt på grund av dess 

form.(5)  

En vinkel på cirka 45 grader borde försöka uppnås (5). Detta skulle till exempel kanske vara möjligt 

genom att höja separatorn så högt det bara går mot inmatningen av material. Bra för sorteringen vore 

en ränna som skickar materialet framåt i bandets riktning på magnetseparatorn vid inmatningen (12).  

4.5 Identifiering av kritiska mått        
Kritiska mått för dimensionering har identifierats genom att läsa ritningar och besök på KA3. De kritiska 

mått som har kunnat identifieras som avgörande för dimensioneringen är:  

1. Måtten på ramen( Finns delvis ritningsunderlag på denna)  

2. Mått på separator( specifikt bredd och längd på infästningen av stativet även  höjden på den bak 

vid inmatning av material. )   

3. Mått på inmatning av pebbles 

4. Mått på utmatning av pebbles      

För punkt 1 så har några kompletterande mått uppmätts för att vara säker på att ramen får rätt 

dimensioner i CAD.  

För punkt 2 så har kontakt tagits med tillverkare av bandseparator och de har varit behjälplig med 

ritningar på deras bandseparatorer och ritningar över hur infästning av stativen till bandseparatorerna 

ser ut.   

Punkt 3 och 4 har lösts genom besöka KA3 och mäta upp vart in- respektive utmatning befinner sig i 

förhållande till ramen. Höjden mellan sikt och inmatningen av pebbles måste också mätas för att se hur 

mycket högre inmatningen ligger än sikten. Sikten är enligt ritning 2036 mm hög, inmatningen bedöms 

vara något högre.  

4.6 tankar kring konstruktion 
Fyra koncept finns med till att börja med. Dessa listas nedan med för- respektive nackdelar.  

Dessa koncept ska utvärderas och ritas upp i CAD för att utvärderas. Vinkel på rännor och få plats med 

rännor till in och utmatning kommer nog att bestämma vilket koncept  som passar in bäst. Bägge 

separatortyperna BS 1206/1212 är 1348 mm höga bak exklusive elmotorn som antas vara lite 

anpassningsbar och eftersom det ska sitta en ränna från stupet vid inmatningen bedöms elmotorn inte 

vara ett hinder för dimensioneringen.      
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Koncept 1 

Koncept 1 består av en BS 1206 från Metso. Här behöver man använda balkar att lägga emellan för att 

den ska kunna passa in på ramen, den är för smal annars, det gör att magnetseparatorn kommer högre. 

Den klarar att sortera 90 ton/timme om man tittar på tillverkarens siffror. Fördel: Högre vinkel på ränna 

för inmatning. Nackdel: Lägre vinkel på ränna för utmatning.  

Koncept 2  

Koncept två består av en BS 1212, skillnaden mellan en BS 1212 och en BS 1206 är att den förstnämnda 

är 600 mm bredare. BS 1212 har också en högre kapacitet ton/timme och passar på ramen vilket gör att 

den kommer lägre än BS 1206. BS 1212 väger 3800 kg mot 2100 kg för BS 1206. Ramen bedöms klara 

den påfrestningen ur hållfasthetssynpunkt då vikten på sikten som står där är 4150 kg. Fördel: Högre 

vinkel på ränna för inmatning. Överkapacitet sett till mängd material som passerar. Nackdel: lägre vinkel 

på ränna för utmatning.  

 

Det bör dock påpekas att det går att ändra vinkeln på rännorna genom att se hur mycket separatorn går 

att flytta framåt och uppåt på ramen.   

Koncept 3  

En längre bandseparator eller ett transportband som förflyttar material från stup och fram till 

bandseparatorn. Kontroll med Metso visade att det inte finns någon längre separator utan att lösningen 

på problemet med långt avstånd från stup till bakkant av separatorn löses med en transportör som 

kopplas ihop med bandseparatorn och som transporterar fram materialet.   

Fördelar: Här undviker man alla dåliga lutningar på rännor då separatorn kan placeras så att en bra 

vinkel på rännan ut erhålls. Nackdelar: Fler saker som ska in på en begränsad plats.  

Koncept 4 

Magnetisk drivtrumma på bandtransportör. En bandtransportör införskaffas och förses med en 

magnetisk drivtrumma. Denna transportör går att göra till rätt längd och sätta på en sådan höjd att 

rännorna hamnar i rätt vinkel. Fördel: En liten konstruktion som inte tar så mycket plats.  

Nackdel: sämre sortering än en magnetseparator. Konceptet är osäkert rent processmässigt då väldigt 

lite dokumentation har kunnat hittas angående den här typen av separering.  

Denna konstruktion har tidigare funnits på Kiruna anrikningsverk 2 och där ledde den till minskat slitage 

då den sorterade bort gråberg vilket sänkte kostnaderna för underhåll vilket ligger väldigt nära det som 

vill uppnås med det här projektet. Den bidrog även till ökad kvarneffekt vilket gjorde att produktionen 

går att öka.  (Referera till rätt utredning) 

4.7 Beräkning av vinkel på rännorna  
Inför konstruktionen i CAD gjordes en uträkning på vilken vinkel rännorna skulle ha för att avgöra vilken 

placering av separatorn som var lämpligast i koncept 1 och koncept 2. En enkel uträkning som går efter 

uppmätta värden på vart rännorna ska vara och trigonometri används för att räkna fram värdena. Se 

figur 13.  
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Formel för vinkel på rännan för inmatning: 

Vinkel in =ARCTAN((738-D)/(Z + 254))*(180/PI)    (1) 

738 är höjden från bandet på magnetseparatorn till stupet I inmatningen. D är höjden över ramen för 

magnetseparatorn. Ändras den så ska magnetseparatorns höjd i bakkant bli mindre.  

Z är hur långt magnetseparatorn flyttas fram från baksidan på ramen och 254 är radien på trumman. Det 

betyder att det minsta avståndet som kan nås mellan platsen på separatorn där materialet ska ner och 

stupet för imatning är 254 mm och flyttas magnetseparatorn så ska avståndet öka. 180/PI är en 

konvertering från radianer till grader.  

Denna funktion returnerar beroende på parametrar in den aktuella vinkeln för rännan för inmatning. 

Observera att D och Z kan ändras för att simulera olika placeringar av separatorn.  

Formel för vinkel på rännan för utmatning:  

Vinkel ut =ARCTAN((580 + D)/(4615-Z -2254))*(180/PI)  (2) 

580 är utmatningens höjd från ramen. D är höjden mellan magnetseparatorns stativ och ramen som 

magnetseparatorn ska stå på.  

4165 är längden från inmatningens stup till utmatningens stup.  Z är hur långt magnetseparatorn är 

framflyttad från bakkant på ramen. 2254 är så längden från den bakre trumman till där materialet måste 

tas ut från magnetseparatorn(Detta är taget med hänsyn till justering av magnetseparatorns avskiljare). 

Och till slut en radian till grader konvertering.  

 

Figur 13: En skiss över måtten på uträkningen 

Denna uträkning med formel (1) och (2) plottas grafiskt i Excel och visar att den största vinkel som kan 

uppnås på bägge rännorna samtidigt är ca 27 grader vilket bedöms vara i minsta laget. Detta kan utläsas 
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ur figur 14 där kurvorna skär varandra, kurvorna är för både formel 1 och 2. Detta är med D = 0. DVS i 

figur 14 visas vart den bästa vinkeln på rännan kan uppnås när magnetseparatorn står på ramen.  

 

Figur 14: En beräkning av vinkel på rännorna med beroende på hur långt fram på ramen 

separatorn flyttas.  

En ny uträkning genom Excel gjordes och om man går in på botten av pebblesinmatningen kan en vinkel 

på ca 35 grader uppnås på bägge rännorna(se figur 14).  

Kontakt togs här med processingenjörer om den nya vinkeln skulle fungera och enligt Mikko 

Kauppinen(11) så borde vinkeln behöva vara kring fallvinkeln för KMR för att det ska fungera. Den ligger 

kring 32 grader för gråberg av samma storlek.  

Det här visar att lösningen i koncept 1 och 2 inte är optimal just på grund av lutningen och uppfyller inte 

helt kravspecifikationen om att inte förändra något på omkringliggande konstruktioner. Eftersom det är 

en förhållandevis liten ändring så bör den vara acceptabel men vinkeln är fortfarande osäker. Här bör 

någon form av test göras för att säkerställa funktionen på rännan innan den går till prototypstadiet.  
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Figur 15: Diagram över hur mycket vinkeln på rännorna ökar när pebblesinmatningen sänks.  

Om man annars skulle lösa problemet med rännorna genom att ha ett transportband(koncept 3) så går 

det att utläsa vinkeln på rännan ut blir 45 grader vid en förflyttning framåt av separatorn vid ca 1400 

mm. Det innebär en framflyttning av separatorn med 1.4 m och ett transportband som transporterar 

materialet från stup till bakkant av separator.  

Kalkylen i Excel visar också att vill man ha en större vinkel än 45 grader eller slippa sätta separatorn så 

långt fram så kan separatorn höjas.  

Detta torde vara bästa lösningen i dagsläget då den öppnar upp för att slippa alla problem med rännor 

med dålig lutning. Med denna lösningen så skulle ingen större modifikation behöva göras på stupet 

under sikten där pebbles går in. Det är bra för att då finns fortfarande skyddet mot att materialet 

stockar sig kvar i och med att pebbles börjar gå till transportören om något skulle blockera rännan. 

Att höja separatorn skulle också vara en fördel jämfört med att flytta fram den med tanke på 

hållfastheten på ramen och dess stöd.  

Observera att uträkningen är gjord med magnetseparatorns avskiljare i bakersta läget.  

4.8 Besök på sovringsverket  
Ett besök gjordes på sovringsverket efter kontakt med Stig Drugge för att studera hur rännor till och från 

magnetseparatorer ser ut samt titta på hur avskiljaren på en magnetseparator ser ut och i vilken mån 

den är justerbar. Vid detta besök drogs slutsatsen att i de större magnetseparatorerna så är avskiljaren 

inte justerbar, alternativt är de beställd med en förinställd injustering (12). Detta då ett vinkeljärn 

används för att fästa avskiljaren. Vid kontroll så visade det sig att avskiljaren verkar sitta precis i det  

mittersta hålet för justering på ritning(se bilaga 1).  
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5 Resultat  av konstruktionsarbete i CAD 
Till att börja med så skapades en CAD modell av ramen, inmatning och utmatning, dessa är 

gemensamma för alla koncept (Se figur 16). Detta för att enkelt kunna se vart begränsningar 

volymmässigt ligger. Även för att kunna se vart rännor ska hamna. Även en del av konstruktionen som 

ramen för sikten står på skapades som 3D modell.  Observera att inmatningen av material inte 

motsvarar den i verkligheten utan är förenklad för att visa utrymmets begränsning. Måttmässigt 

stämmer den.  

 

Figur 16: Den del av ramen och omkringliggande detaljer som caddades upp 

Efter kontakt med Metso så ritades även bandmagnetseparatorer av typen BS 1206 och BS 1212 upp. 

Dessa ritades efter Metsos ritningar med fokus på att måtten för trumman och stativet skulle bli korrekt 

måttsatta. Då det enda som skiljer de olika typerna är att BS 1212 är 600 mm bredare på alla längdmått 

så skapades först en modell av BS 1206 som enkelt gjordes om till Bs 1212. För att stativet skulle få rätt 

mått så kontaktades Jan Jirestig på Metso som hade en ritning på en infästning för en Bs 1206 gjord av 

en av deras kunder. Cad modellerna av Bs 1206 och Bs 1212 ritades upp efter denna ritning.  

Under konstruktionsarbetet så har besök på KA3 skett kontinuerligt för att kunna ta viktiga mått som 

saknats från mätningarna under kartläggningsfasen av projektet.  

Idén med koncept 1, 2 och 3 är att det inte spelar någon roll vilket typ av separator som används. Då de 

har samma tvärsnitt så skulle det vara lätt att byta ut Bs 1206 mot Bs 1212 och vice versa.  
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5.1 Koncept 1 
I det här konceptet har separatorn ställts på 2 H-balkar som är 180 mm höga vilket ger en vinkel på ca 30 

grader på bägge rännorna om separatorn flyttas fram 700 mm. Fördelen med den här konstruktionen är 

att separatorn hamnar inte så långt fram vilket leder till en jämn belastning på stöden för ramen.  

 

Figur 17: Koncept 1, för fler bilder se bilaga 4 

Här är inblandningen av gråberg löst genom en lucka som går att skjuta åt sidan i rännan för KMR. Detta 

är möjligt då rännorna befinner sig ovanför varandra. Det är möjligt att lösa på samma sätt som i 

koncept 2 och 3 också men valdes med flit till en annan lösning då det var bra att ha ett alternativ till 

lösningen i koncept 2 och 3.  

Fördelen med en Bs1206 är att siktens fästpunkter i ramen inte behöver tas bort för att den ska passa på 

ramen. Vilket är bra om konceptet ska tas till prototypstadiet.  

5.2 Koncept 2 
Separatorn placeras här direkt på ramen vilket ger en vinkel på ca 26 grader på bägge rännorna (om 

magnetseparatorns avskiljare skulle behöva sitta i bakre läget). Går man in på botten av 

pebblesinmatningen så får man en vinkel på ca 33 grader.  Nackdelen gentemot koncept 1 är att här 

hamnar separatorn lite längre fram. Detta medför att det främre stödet kommer att belastas mer.  
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Figur 18: Koncept 2, för fler bilder se bilaga 5  

Här är inblandningen av gråberg löst genom en lucka som går att öppna på sidan av rännan för KMR. Om 

hålet i rännan täcks för så kommer gråberg att ”rinna över” till den andra rännan. Inspiration från den 

här lösningen är tagen från inmatningen av pebbles som är konstruerad på ett liknande sätt. Om 

pebblesfickan blir full av någon anledning så kommer pebbles att rinna över till KMR-stupet och forslas 

ut på transportören.( Se Figur 19)  

 

Figur 19: Bild på lösningen av inblandning av gråberg i koncept 2 

I Cad modellen är lösningen som är uppritad tänkt att hanteras manuellt. Det skulle dock vara möjligt att 

implementera hydraulik. Genom att justera de två olika luckorna så går det att välja hur mycket KMR 

som ska blandas in i pebblesrännan.  

Observera att den stora skillnaden mellan Koncept 1 och 2 är lösningen på inblandning av KMR och 

vilken separatortyp det är annars är de rätt lika. Lösningarna på inblandning av KMR går att applicera på 

båda koncepten.   
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5.3 Koncept 3 
Bandseparatorn flyttas fram ca 1400 mm för att rännan för utmatning ska bli 45 grader. Detta medför 

att en transportör som är ca 1400 mm lång måste införskaffas och sättas i bakkant mellan 

bandtransportör och inmatning. Jämfört med koncept 1 och 2 så är det här det koncept som medför 

störst belastning på det främre stödet. Detta bör kontrolleras så att inte separatorn blir för framtung om 

konceptet tas till prototypstadiet.  

 

Figur 20: Koncept 3, för fler bilder se bilaga 6 

Här är lösningen för inblandning av gråberg gjord på samma sätt som i koncept 2.  

Observera att skulle magnetseparatorn gå att förlänga så blir den väldigt likt koncept 3.  

5.4 Koncept 4 
För att koncept 4 ska vara genomförbart så måste en bandtransportör införskaffas. Till denna måste en 

magnetisk drivtrumma som passar transportören införskaffas. Dessa två komponenter måste passas 

ihop så att en tillfredställande funktion kan uppnås. En sådan här lösning bör även ha stopp på sidorna 

som gör att material inte faller av.  

Konceptet visar även en lösning på hur en hydraulcylinder skulle kunna användas för att justera 

avskiljaren samt föra in mer gråberg i processen. Detta genom att den skjuts framåt vilket kommer att 

styra över mer gråberg till pebblesfickan. Detta kan vara en fördel då det ger möjlighet att från till 

exempel från kontrollrummet styra processen.  



 

29 
 

 

Figur 21: Koncept 4, för fler bilder se bilaga 7 

Observera detta konceptet medför en viss osäkerhet då väldigt lite material om typen av separering har 

kunnat införskaffas. Här finns fördelen att en bra vinkel på rännor kan uppnås då det är relativt fritt att 

välja bandtransportör. Kravet på en bandtransportör är att den måste klara 80 ton material per timme 

och bör ha variabel hastighet för att gå att finjustera så separeringen blir tillfredställande.  

Lösningen på inblandning av gråberg är här tänkt att fungera genom att helt enkelt skicka fram 

avskiljaren för att blockera rännan för KMR. Detta kommer att leda till att materialet går ner i 

pebblesrännan.  

Jämförelse mellan de olika koncepten 

Tabell 2: En jämförelse mellan de olika koncepten.  

Koncept  Sortering Kapacitet (t/h) 

(som minst) 

Fungerar 

separering? 

Rännor vinkel 

(grader) 

Koncept 1 Bra 90  Ja Ca 30 – 32  

Koncept 2 Bra  150 Ja Ca 30 - 35 

Koncept 3 Bra 150 Ja Optimal - 45 

Koncept 4 Inte lika bra --------  Ja Optimal – 45  

 

I tabellen så visas det att det inte är så stor skillnad mellan koncept 1 – 3 förutom vinkel på rännor och 

att data för koncept 4 inte har gått att hitta.  
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6 Resultat av utvärdering 
För utvärderingar så har collage av de olika koncepten skapats i Picasa som är ett gratisprogram från 

Google avsett för fotoredigering. Dessa finns att se i bilaga 4 – 7. Sedan har dessa collage visats upp för 

aktuell personal och en kortare presentation av de olika koncepten har skett. Efter detta så har det i 

princip varit en öppen frågestund med diskussion kring koncepten. Under denna diskussion så har 

slutsatser kunnat dras och det är dessa som finns redovisade under underrubrikerna för varje koncept.  

Projektet har utvärderats med följande personer 

 Skiftlag 2 KA3 - Jobbar med drift och underhåll på aktuellt driftområde.  

 Mikko Kauppinen – Processingenjör på KA3  

 Stig Drugge – Processingenjör på sovringsverket  

 Roger Marjavaara – Underhållsingenjör KA3 

 Johan Siikavaara – Gruppchef RM forskning och utveckling miljö och mineralteknik 

Tabell 3: En rangordning över vilken lösning som anses bäst 

Koncept Skiftlag 2 Stig Drugge Mikko 

Kauppinen 

Robert 

Marjavaara 

Johan 

Siikavaara 

Koncept 1    1** 1** 

Koncept 2 2  2 2**  

Koncept 3  1*   2* 

Koncept 4  1 2 1   

 

* I detta fall förlänga en separator och inte lägga till en bandtransportör.  

** med andra lösningar på insortering av gråberg 

6.1 Koncept 1 
En dålig lösning på insortering av gråberg. Osäkert om den fungerar. Lutningen på rännor är här osäker 

precis som i koncept 2 enligt både Stig Drugge och skiftlag 2.  

Enligt Roger Marjavaara så är koncept 1 bästa lösningen om injustering av gråberg i processen löses på 

annat sätt. Det han föreslog är en avskiljare i form av en lucka som går att justera framifrån 

magnetseparatorn, en lösning som är beprövad dock inte i någon magnetseparator.   
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Figur 22: En bild på avskiljare enligt Roberts förslag 

 

Figur 23: En bild på samma avskiljare ur en annan vinkel 

 

Figur 24: En bild på hur en avskiljare skulle kunna justeras enligt Roberts förslag  

Denna lösning skulle medföra att det är enkelt att justera in gråberg i processen. Detta skulle kunna ske 

manuellt av driftpersonal. För att få en bra justering så bör nog avskiljaren flyttas mer nedåt än i Cad 

modellen. Detta skulle leda till ett större slag på avskiljaren som skulle ge mer gråberg och ge en bättre 

justering. Eventuellt skulle avskiljaren kunna vara en del av rännan för KMR när den flyttas längre ner.  
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6.2 Koncept 2 
Konceptet bedöms fungera om rännornas lutning fungerar. Fungerande lösning för inblandning av 

gråberg men luckorna kommer att rosta fast och börja kärva då det är en väldigt hög luftfuktighet i 

lokalen enligt skiftlag 2.  

Enligt Robert Marjavaara det näst bästa alternativet med den förändringen att luckan på sidan tas bort. 

Detta kommer att leda till att materialet rinner över till den andra rännan ändå. Dock så kommer det 

inte gå att justera mängden gråberg. Det finns andra möjliga lösningar som till exempel att lyfta i en plåt 

med en travers. Detta är en teknisk lösning som redan finns om den luckan skulle kunna göras 

hydraulisk.  

6.3 Koncept 3  
Enligt skiftlag 2, Stig Drugge, Johan Siikavaara och Robert Marjavaara så är det en onödig detalj att 

blanda in en bandtransportör. Det medför en till maskin som kan gå sönder vilket inte är bra. Det vore 

bra om bandseparatorn gick att förlänga.  

Enligt Stig Drugge borde Metso kunna förlänga en bandseparator utan större problem. I annat fall så 

borde det gå att bygga om en bandseparator så den blir längre. Alternativt bygga en helt själv och bara 

köpa trumman från Metso.  

6.4 Koncept 4  
Enligt skiftlag 2, Stig Drugge och Mikko Kauppinen så är koncept 4 bättre än koncept 2. Detta då rännor 

får en bättre vinkel och avskiljaren som ritats upp bedöms fungera. En bra lösning med hydraulik på 

avskiljaren. Denna gillades och den medför att det går enkelt att manuellt köra in gråberg i processen 

när det behövs.  

Transportören bör  vara skålad för att hålla materialet på plats för att undvika spill.  

Enligt Robert Marjavaara så är det här inte en bra lösning då det är mycket konstruktion och parametrar 

att ta hänsyn till som är svåra att veta innan den är byggd. Det är bättre med en färdig lösning/enhet 

som funktionen är bekräftad på. Detta underlättar eftersom det då är möjligt att ha en magnetseparator 

i reserv. 
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7 Slutsatser 
Enligt driftpersonalen är koncept 4 det bästa alternativet. Följt av koncept 2 där en förändring måste 

göras på luckorna. Förslagsvis samma förändring som Robert Marjavaara föreslår. Ett test av vinkel på 

rännorna har gjorts (se bilaga 8). Där antas vinkeln på rännorna vara ok.  

Enligt underhåll så är den bästa lösningen en lösning där det finns en färdig enhet att använda. Det vill 

säga koncept 1 med en förändrad inmatning av gråberg. Detta är följt av koncept 2 med en annan 

lösning på inblandning av gråberg i processen.  

7.1 Måluppföljning 
Här nedan följer en kort sammanfattning av projektets mål. 

Tabell 3: Måluppföljning 

Delmål Uppfyllt 

Litteraturstudie genomförd Ja 

Konstruktion av konceptförslag klar Ja 

Utvärdering av konceptförslag klar Ja 

 

Projektet har resulterat i ett antal konceptförslag som har utvärderats vilket var det övergripande målet 

med projektet. Detta målet anses vara uppfyllt.  

7.2 Uppföljning av kravspecifikation 
Här nedan följer en kort sammanfattning om projektets krav och om dessa är uppfyllda eller inte.  

Tabell 4: Kravspecifikation 

Krav Uppfyllt 

En magnetseparator som är utbytbar Ja 

Magnetseparator ska rymmas inom befintlig 

konstruktion 

Ja 

Undersöka om mängden gråberg går att göra 

justerbar 

Ja 

Dessa krav anses vara uppfyllda för samtliga koncept.  
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8 Diskussion     

8.1 Mätosäkerheter 
I princip alla mått är tagna utifrån ramen för sikten. Då sikten finns på ritning och delar av ramen så har 

alla mått som funnits på ritning prioriterats i användning jämfört med de uppmätta måtten. Detta för att 

komma så nära verkligheten det bara går i Cad modellen.     

Övriga nödvändiga mått är uppmätta med tumstock då de ligger innanför avspärrningar som inte får 

passeras när processen körs. Till exempel på utmatning. Då det inte finns något ritningsunderlag så är 

det svårt att mäta och när det är stor höjdskillnad mellan de ställen som mätningen utförs mellan och 

utmatningen som är uppritad i CAD har varit väldigt svår att mäta in i sidled från ramen. Genom att ta 

måttet på ritningen och lägga ihop de mått som är uppmätta så fås vilken noggrannhet som mätningen 

har. I detta fall är ramen invändigt 1820 mm och de mått som är uppmätta är 1790 mm på utmatningen. 

DVS ca 30 mm mätosäkerhet utslaget på 4 olika mätningar vilket ger en ungefärlig felmarginal på ca +7.5 

mm vid varje mått.  

Detta löses genom att man vet vart siktens utmatning är och genom att göra rännor som stämmer 

överens med dessa så uppnår man ändå en hög noggrannhet och en lösning som är försvarbar. Något 

som bör göras om något koncept blir verklighet/kommer till prototypstadiet är att stanna processen och 

mäta ordentligt mot utmatningen för att kontrollera att rännorna stämmer eftersom 

ombyggnationer/reparationer ofta inte visas på uppdaterade ritningar.  

8.2 Osäkerheter angående magnetisk drivrulle på bandtransportör  
LKAB har tidigare haft en sådan sortering i KA2 men lite information har kunnat hittats om den och den 

finns inte kvar idag. Saker som man borde försöka ta reda på är hur bra en sådan sortering fungerar med 

material som är 6 – 35 mm och om den klarar 80 ton per timme. En utredning har hittats angående 

magnetisk drivrulle på bandtransportör och i den så finns det data bekräftar att sorteringen fungerar. I 

samma utredning så finns en undersökning angående vad som händer i sekundärkvarnarna och det är 

ungefär samma sak som vill uppnås med det här projektet. Enligt Metsos produktansvarige för 

bandseparatorer så klarar en bandmagnetseparator att sortera bättre än en magnetisk drivrulle på 

bandtransportör.  

Ett företag har hittats som tillverkar magnettrummor och det är IFE System AB.  

8.3 Kontroll av hållfasthet på ramen 
Siktens ram är sannolikt dimensionerad för mer än 4 ton då man brukar räkna på en maxlast (emergency 

load) då sikten är full av material. Den är även dimensionerad för extra belastningar då sikten medför en 

del vibrationer som sprider sig i de bärande konstruktionerna. Detta märks när man befinner sig på 

gallerdurken intill sikten. Kontroll bör göras så inte någon gräns för hållfasthet överskrids vid införande 

av magnetseparator. Fördelen med att välja en magnetseparator av typ BSA är att då väger 

magnetseparatorn mindre än sikten utan last vilket bör medföra att hållfastheten är bevarad i 

konstruktionen. En magnetseparator medför inte heller lika stora vibrationer som sikten gör.  
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För koncept 1 och koncept 4 bör detta inte vara ett problem då vikterna inte bör överstiga mer än 2.5 

ton på ramen och därför har ca 1.5 ton i säkerhetsmarginal mot siktens vikt som ramen och 

kringliggande konstruktion är dimensionerad för.  

Det är främst koncept 3 som bör kontrolleras då en magnetseparator och en bandtransportör ska 

placeras på ramen.  

8.4 Test av vinkel på ränna i koncept 1 och 2  
Ett enkelt test på vinklar för rännor har gjorts utanför KA3 (Se bilaga 8). Detta test var avsett att ge en 

fingervisning om vinkeln på rännorna skulle kunna fungera. Detta test skulle kunna utvecklas mer. 

Aluminiumsplåten till exempel skulle kunna bytas ut mot en plåt i järn då det skiljer lite i struktur på ytan 

vilket kanske gör att pebblesen rör sig lättare på aluminiumsplåten. Kanter på plåten skulle ha varit bra 

att ha för att kunna observera om pebblesen stannar upp mot kanterna.  

8.5 Flytta avskiljaren ännu längre ner i koncept 1 
En ide om att flytta avskiljaren ännu längre ner i koncept 1 skulle vara möjligt genom att låta avskiljaren 

bli en del av rännan. Det vill säga leden som avskiljaren sitter i flyttas till en punkt någonstans på botten i 

rännan för KMR. Detta skulle leda till att det skulle bli enklare att justera in gråberg i processen. Det 

skulle också möjliggöra en bättre justering och göra det möjligt att justera in mer gråberg än i den 

föreslagna lösningen (se figur 22).  
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9 Rekommendationer     
Dessa är rekommendationer baserat på reflektioner angående vad som bör göras för att fortsätta 

projektet och ta koncept till prototypstadiet.     

9.1 Vad bör göras 
Det bör tas ett beslut om att antingen utgå från koncept 1 eller koncept 4. I det här fallet så är koncept 1 

den enkla vägen att ta i och med den magnetiska separeringen mycket sannolikt kommer att fungera 

och därför rekommenderas denna av projektgenomföraren. Lösningen som Robert Marjavaara föreslog 

bedöms vara den bästa lösningen på insortering av gråberg.  

Det som bör göras för att ta koncept 1 till prototypstadiet är att testa om vinkeln på rännorna är ok. Ett 

test är gjort (se bilaga 8) men det skulle kunna utvecklas ( se avsnitt 8.4 i diskussion). Är vinklarna ok så 

är det ingen större sak att införa konceptet med en avskiljare som Robert Marjavaara har föreslagit. Är 

vinkeln på rännorna inte ok så bör kontakt med Metso tas angående förlänga en bandmagnetseparator.                                 

  

9.3 Se över mätosäkerhet  
För att kunna ta exakta mått så måste processen stannas. Detta  bör göras ifall något av koncepten tas 

till prototypstadiet. Det är då specifikt utmatning och inmatning som bör kontrolleras mot CAD 

modellerna.  

9.4 Magnetisk drivrulle på bandtransportör 
Ett företag har hittats som har möjlighet att leverera en magnetisk drivrulle för bandtransportör. Detta 

är IFE System AB. Om koncept 4 blir aktuellt så bör kontakt tas med IFE angående magnetisk drivtrumma 

till bandtransportör.  
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Bilaga 1 – Ritning över bandseparator från Metso 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 – ritning över sikt  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 – ritning över infästning av magnetseparator 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 – Koncept 1 collage 

 



 

 
 

Bilaga 5 – Koncept 2 collage 

 



 

 
 

Bilaga 6 – Koncept 3 collage 

 



 

 
 

Bilaga 7 – koncept 4 collage 

 



 

 
 

Bilaga 8 – Test av vinklar på rännor 

Resultat från test av vinklar på rännor  
Då det bedömdes nödvändigt att testa vinklar på rännor så genomfördes ett enkelt test för att ge en 

fingervisning om det är möjligt med en lutning på ca 30 grader på rännor för pebbles. Testet 

genomfördes med KMR bakom KA3 där transportören går ut från verket.  

Hjälpmedel 
 Linjal – För att hålla kvar KMR på plåten.  

 Gradskiva – En utskriven variant som är uppförstorad för att det enkelt ska gå att dokumentera 

testet med hjälp av kamera.  

 Plåt – en vanlig aluminiumplåt.  

 Vattenpass – För att kontrollera att vinkeln stämmer samt att plåten inte står i någon konstig vinkel.  

7.2 genomförande 
Till att börja med så ställdes plåten i en grushög. Den justerades in i en vinkel av 30 grader exakt (Se figur 

1). 

 

Figur 1: Visar plåten i 30 graders vinkel. 

Vattenpasset togs till hjälp för att se till att plåten inte lutade åt något annat håll än den önskade 

lutningen (se bild 2).  



 

 
 

 

Figur 2: Visar hur vattenpasset användes för att justera plåten så den var rak.  

Pebbles las upp på plåten och hölls kvar med hjälp av en linjal. Sedan lyftes linjalen och pebblesen 

iaktogs för att se om dem börjar röra på sig eller inte. Detta upprepades tills en tydlig trend kunde 

urskiljas (Se figur 3). 

 

 Figur 3: En bild som visar linjalen som håller kvar pebbles på plåten.  

 Rör dem på sig så bör en vinkel på 30 grader vara okej. Det vill säga då stannar materialet inte upp i en 

ränna med en lutning på 30 grader. Detta test genomfördes för vinklar 30 grader, 25 grader och 20 

grader. Vid byte av vinkel så upprepades proceduren med vattenpass för att vara säker på att plåten är 



 

 
 

på samma ställe i alla test. Minst tre test genomfördes med pebbles för varje vinkel för att klart och 

tydligt få en uppfattning om vad som sker.  

7.3 Utfall 

Vinkel 30 grader 

Här kunde det klart och tydligt ses att materialet började röra på sig och ”rann” ner från den uppställda 

plåten.  

Vinkel 25 grader  

Materialet rörde sig här också av plåten väldigt lätt.  

Vinkel 20 grader 

Här stannade materialet upp på plåten efter att linjalen lyfts (se figur 4).  

 

Figur 4: Visar pebblesen som stannade kvar på plåten. 

 

Slutsats 
En vinkel på runt 30 grader bör vara ok på rännor för pebbles.  

 

 

 


