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looking for a way to test the PLC. The purpose of this report has therefore been to
develop models for the subprocess in a concentrator and link these models to the
PLC. The subprocess was a comminution circuit in Aitik36. After models for the
various processes had been developed they were implemented in Dymola/Modelica.
Finally, the complete circuit model in Dymola were linked to a PLC. The model for an
autogenous mill has become general since data from the actual process have not been
possible to obtain. To compensate for this an evaluation of the model was conducted
using operator experience and experience from development
engineers.
The conclusion is that Dymola/Modelica has proved to be a fine tool for modelling the
processes that occur in a comminution circuit. It has also been proved possible to link
these models to a PLC. By using physical models in Dymola/Modelica, it is possible to
verify the code for a PLC.
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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts under hösten 2009 vid Uppsala Universitet
för Boliden Mineral AB. Fysikalisk modellering har använts för att modellera en
kvarnkrets som sedan har kopplats till ett styrsystem.
I gruvindustrin är anrikning en viktig process som möjliggör att högre mineralkoncentrationer i form av slig kan skapas från malm. Några av de viktigaste
stegen i den processen är malning och separation. Vid separationen skiljs mineralkornen från icke önskvärt material som exempelvis gråberg men för att detta
ska vara möjligt behöver malmen malas ner till mycket fina partiklar. Det görs i
kvarnkretsar där malm finfördelas och blandas med vatten. Denna process kan
styras manuellt men idag användas styrsystem för att reglera processen.
Då nya anrikningsverk ska tas i drift har Boliden Mineral AB sökt efter
ett sätt att kontrollera styrsystemskoden. Syftet med denna rapport har således
varit att ta fram modeller för en delprocess i ett anrikningsverk och koppla dessa
modeller till styrsystemet. Den delprocess som valet föll på var en kvarnkrets
i Aitik36. Initialt har en litteraturstudie genomförts och fokus har legat på att
modellera en autogen kvarn. Efter att modeller för de olika processerna i en
kvarnkrets hade tagits fram implementerades dessa i Dymola/Modelica. Modellen för en autogen kvarn har sedan utvärderats genom intervjuer och gruppdiskussioner. Avslutningsvis har den fullständiga kvarnkretsmodellen i Dymola
kopplats till ett styrsystem.
Modellen över en autogen kvarn har blivit generell eftersom varken kalibrering eller validering gentemot den verkliga processen kunnat genomföras då den
modellerade kvarnkretsen är under uppbyggnad vid författandet av denna rapport. Kvarnmodellen blir därför något haltande. För att kompensera för detta
har en utvärdering av modellen genomförts med hjälp av operatörserfarenhet
samt erfarenhet ifrån utvecklingsingenjörer.
Slutsatsen är att Dymola/Modelica har visat sig vara ett bra verktyg för att
modellera de processer som sker i en kvarnkrets och vidare har det visat sig
fullt möjligt att koppla dessa modeller till ett styrsystem. I realtid styr därmed
styrsystemet modellerna genom att sätta olika börvärden utifrån de mätvärden som modellen genererar. Modellen över kvarnkretsen har ett fyrtiotal av
dessa signaler som kommuniceras mellan styrsystem och modellen. Genom att
använda fysikaliska modeller i Dymola/Modelica är det således fullt möjligt att
kontrollera koden för ett styrsystem.
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Kapitel 1
Inledning
1.1

Problembakgrund

Kunskapen om hur metall utvinns ur malm har människan byggt upp under
årtusenden. Tidsepoker i förhistorien indelas efter vilka metaller som var de
dominerade för den tidens redskap och vapen, exempelvis brons- och järnåldern.
Allteftersom har människan lärt sig att utvinna fler metaller och processerna och
verktygen har blivit både fler och bättre.
En revolutionerade upptäckt inom detta område som kom på 1860-talet är
flotation. Det är en process där man med hjälp av kemikalier och luft frigör
värdefulla ämnen ur malm. Med hjälp av den nya flotationstekniken kunde metaller utvinnas ur det man tidigare hade klassificerat som berg och således ökade
malmfyndigheterna i världen exponentiellt. För att flotation över huvud taget
ska vara genomförbart behöver malmen vara så finfördelad att små mineralkorn
kan lyftas av en liten luftbubbla. För att åstadkomma detta används i dagsläget
krossar och kvarnar i olika modeller och storlekar. Hela denna process kallas
anrikning. Sedan tekniken togs i bruk för drygt hundra år sedan har sofistikerade instrument och metoder utvecklats för att analysera och styra processerna i
gruvindustrin [17].
Processtyrning kan ske manuellt men oftast används datorer och ett styrsystem. För att kunna utveckla, anpassa och validera styrsystem behöver styrsystemkoden testas. Detta kan göras i drift eller med hjälp av modeller av den
styrda processen.
I Aitik utanför Gällivare har Boliden Mineral AB investerat miljardbelopp
vid utbyggnaden av gruvdriften, projektet kallas Aitik36, och ett nytt anrikningsverk är under uppbyggnad. Det är planerat att tas i drift under våren
2010. I anrikningsverket är kvarnar och flotationsceller vitala delar av processen. I arbetet med det nya anrikningsverket har Boliden Mineral AB efterfrågat
modeller för de olika processerna för att finna ett sätt att kunna validera den nya
styrkoden för anrikningsverket. Som en del i detta projekt har denna rapport
vuxit fram.
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Att konstruera ett modellbibliotek med olika typer av modeller för delprocesser i ett anrikningsverk är en tanke som funnits inom Boliden Mineral AB
under en längre tid. Tanken är att kunna bygga upp en mer komplex modell över
ett större processavsnitt som i förlängningen skall leda till att styrsystemsskod
kan testas och operatörer ska kunna tränas.
I ett tidigare examensarbete, utfört av Henrik Lindvall [10], påbörjades arbetet med att bygga upp ett modellbibliotek och i det examensarbetet gjordes en
extensiv modell av en flotationscell. Detta modellbibliotek ska i och med denna
rapport kompletteras med en ingående modell över en kvarnkrets. Med hjälp av
dessa två arbeten kommer Boliden Mineral AB att komma ett steg närmare att
kunna bygga upp en modell för hela processen i ett anrikningsverk.
Med detta modellbibliotek hoppas Boliden Mineral AB kunna simulera modeller över ett processavsnitt och styra denna simulation från styrsystemet.

1.1.1

Anrikningsprocessen

För att en mineral, en bergart eller annan beståndsdel av berggrunden ska kunna
klassas som malm måste det innebära ekonomisk vinning att bryta den och att
utvinna fyndigheter ur denna. Efter att malmen har brutits vid en gruva eller ett
dagbrott behöver den behandlas, anrikas, så att icke önskvärda restprodukter
kan sorteras bort och rena mineral kan koncentreras och skickas till ett smältverk
där de processeras vidare. Detta görs vid ett anrikningsverk. Processerna vid ett
anrikningsverk kan delas in fyra olika steg [22]:
Krossning För att malmen ska kunna transporteras krossas den. Krossningen
sker ofta i anslutning till den plats där malmen bryts.
Malning I en kvarn mals malmen ner till mindre partiklar. Oftast är denna
process våt och blandningen av vatten och finfördelad malm kallas pulp.
Separation I separationen extraheras mineral ur pulpen och bildar koncentrat.
Det kan ske på olika sätt men ett av det vanligaste sätten är genom flotation.
Avvattning I det avslutande steget torkas koncentratet för att underlätta transporten till smältverk som i sin tur ytterligare förädlar mineralen.

1.1.2

Styrsystem

Ett vedertaget sätt att styra anrikninsprocessen är med hjälp av ett styrsystem.
Styrsystemet består av såväl givare, reglerventiler som mjukvaran och processtationer. En uppdelning som Krister Forsman [5] gör av de ingående delarna i ett
styrsystem är processtationer, operatörsstationer, I/O-enheter och fältinstrument. Det är i processtationerna som de väsentliga beräkningarna sker. De kan
2

liknas vid systemets hjärna. Det är datorer som exempelvis beräknar styrsignaler som skickas till fältinstrumenten via I/O-enheterna. Processtationerna är
lite speciella eftersom de arbetar med garanterade exikveringstider och svarstider
vilket gör att det är ett realtidssystem. Detta skiljer dem från övriga typer av datorer. I/O-enheterna är de enheter som sköter kommunikationen mellan styrsystemet och fältinstrumenten, dessa enheter skulle kunna liknas vid en människas
nervsystem. Fältinstrumenten är de instrument som fysiskt påverkar processen
och kan liknas vid händerna på en människa. Exempel på fältinstrument är
ventiler eller ställdon. Operatörsstationer är operatörens gränssnitt gentemot
processen och det är vid operatörsstationerna som operatören har möjlighet att
överblicka och påverka processen. Trender i form av grafer och mätdata är exempel på information som presenteras vid en operatörsstation och dessa samlas
oftast i kontrollrum där stora delar av processen kan överblickas samtidigt.

1.2

Syfte

Med bakgrund av den problematik som uppstår vid idrifttagandet av nya anrikningsverk där styrsystemskoden är en viktig komponent blir syftet för denna
rapport att konstruera matematiska modeller för en kvarnkrets i programmeringsspråket Modelica. Dessa skall sedan anpassas gentemot operatörers och
ingenjörers mentala modeller samt kopplas till styrsystemet för ett specifikt processavsnitt. På så sätt kan styrsystemskoden testas och utvärderas. Mer konkret
är syftet med denna rapport att:
• Ställa upp matematiska modeller för de ingående komponenterna i en
kvarnkrets.
• Modellera och simulera dessa modeller i programmeringsspråket Modelica
med hjälp av programvaran Dymola.
• Anpassa modellerna med hjälp av mentala modeller från operatörer och
ingenjörer som arbetar med kvarnkretsar.
• Koppla modellerna för processavsnittet till styrsystemet.
Viktigt att notera är att denna rapport inte ämnar att kalibrera eller validera
de uppställda modellerna gentemot den studerade processen utan det lämnas
åt framtida forskning. Främsta anledningen till denna avgränsning är att den
studerade processen, i skrivande stund, är under uppbyggnad och således är en
kalibrering inte genomförbar. Modellen kan av samma anledningen inte heller
valideras gentemot den verkliga processen. Det resulterar i att modellerna blir
generella och inte nödvändigtvis beskriver den studerade processen exakt utan
mer visar på generella drag. Det är dock tillräckligt då syftet med modellerna är
att de ska fungera som en grund för att testa styrkoden och inte för att beskriva
processen exakt.
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1.3

Avgränsningar

Den primära systemavgränsningen som gjorts är att en kvarnkrets vid Boliden
Mineral AB:s anrikningsverk i Aitik36 kommer att modelleras och simuleras.
Denna kvarnlinje kommer att benämnas Linje 1 i denna rapport. I en kvarnkrets ingår exempelvis en primärkvarn, en sekundärkvarn, trommel, pumpsump,
skruvklasserare och transportband. Avgränsningar har gjorts vid modelleringen
av samtliga av dessa delar vilka presenteras efterhand i rapporten. En förenkling
som gjorts vid modellerandet av kvarnen är att den antas ha en helt cylindrisk
struktur och således tas inte den svagt koniska sidans påverkan in i beräkningarna. Utösare och lyftare, som är en del av kvarnen, påverkar även processen.
Vid modelleringen av kvarnen har hänsyn inte heller tagits till dessa två delar
av kvarnen. Övriga avgränsningar kommer presenteras löpande i rapporten.

1.4

Begreppsdefinition

Flotation
K80

Kvarnen
Modell
Modellen

Mental modell
PLC
Partikel

Process
Styrsystem
System

En kemisk process för att separera de hydrofoba materialen
från de hydrofila med hjälp av kemikalier och luftbubblor.
K80 är ett mått på hur fint kvarnen maler. Det är definierat
som maskvidden hos den sikt genom vilket 80 viktprocent
av godset passerar. Ett högre värde på K80 medför visar
således på grövre malning och vice versa.
En roterande autogen kvarn om inget annat anges, se avsnitt
2.3.1.
En abstrakt representation av exempelvis en process.
Beroende på sammanhang avses antingen modellen för en
autogen kvarn, se avsnitt 3.3.2, eller modellen för kvarnkretsen i Aitik 36, se avsnitt 3.7.
En mental abstrakt representation av någonting som en
människa skapar sig utifrån erfarenhet av det.
Är en förkortning av Programmable Logic Controller eller
programmerbart styrsystem.
En partikel är en benämning på en del av malmen. Oavsett
storlek definieras en del av malmen som en partikel. Detta medför att en sten som är 300 mm i diameter är lika
mycket en partikel som en sten på 45µm i diameter. Viktigt att observera är att denna definition skiljer sig från den
vedertagna definitionen av en partikel.
De fysikaliska interaktioner som sker inom systemet.
Den struktur som styr processen. Det består av operatörsenheter, processenheter, I/O-enheter och fältenheter.
Betecknar ett objekt eller en samling objekt vars egenskaper
skall studeras.
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1.5

Rapportens disposition

Rapporten kommer att ha tre olika delar vilka behandlas parallellt genom rapporten. Den första delen av arbetet handlar om modelleringen av framför allt en
autogen kvarn men även om övriga processteg i en kvarkrets. Den andra delen
behandlar simuleringen av modellerna och hur detta sker i Dymola. Den tredje
delen handlar om hur Dymolamodellerna kopplas till styrsystemet för att kunna styra modellerna med hjälp av styrsystemet. Då kan tester på styrsystemet
utföras och i och med detta uppfylls det övergripande syftet med denna rapport.
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Kapitel 2
Teori
2.1
2.1.1

Systemmodellering
Modellbaserat angreppssätt

Ett modellbaserat angreppssätt är egentligen en av den moderna vetenskapens
grundvalar. Samtliga paradigm, naturlagar eller hypoteser som vetenskapen vilar
på är i någon form en modell av verkligheten [11]. En modell är enligt definitionen en abstraktion av verkligheten och därför måste relevanta avgränsningar
göras vid modelleringen. Ett målande exempel är en stadskarta, vilken är en
abstraktion av verkligheten. En vanlig stadskarta beskriver mycket bra hur en
person tar sig från punkt A till B men är mindre bra på att beskriva hur vägunderlaget kommer att vara längs sträckan eller antalet bilar som kommer att
passeras. Således är det av yttersta vikt att vid ett modellbaserat angreppssätt
enbart väga in de parametrar som är av intresse för studien.

2.1.2

Matematisk modellering

Matematiska modeller definierar L. Ljung och T. Glad [11] som samband mellan
storheter (avstånd, strömstyrkor, flöden, etc.) som kan observeras i systemet. En
differentialekvation kan således vara en typisk matematisk modell för att beskriva förändringar i ett system. Flertalet av modellerna som kommer att presenteras
i denna rapport är av typen matematiska modeller och i de allra flesta fall bygger
de på fysikaliska modeller av systemet. Matematisk och fysikalisk modellering är
närbesläktade eftersom fysikalisk modellering använder sig av matematik. Dock
är inte alla matematiska modeller fysikaliska modeller [11].

2.1.3

Fysikaliskt modellbygge

För att modellera ett system kan en fysikalisk modellering av systemets egenskaper göras. Då tekniska system ska studeras innebär en fysikalisk modellering att
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den använder sig av de naturlagar som beskriver de komponenter som systemet
är uppbyggt av. På så sätt erhålls en representation av systemet i form av vedertagna grundfundament inom fysiken som exempelvis Newtons lagar och Ohms
lag. Samtliga naturlagar kan uttryckas som, enligt den tidigare definitionen,
matematiska modeller. Vid denna typ av modellering kommer grundläggande
egenskaper hos systemet att beskrivas men problem uppstår då systemet blir så
pass komplext att det inte går, eller att det blir för tidskrävande, att beskriva
det med hjälp av fysikaliska naturlagar [11].

2.1.4

Empirisk modellering

Ett annat angreppssätt för att modellera ett system är att göra empiriska försök och därmed använda observationer från systemet för att anpassa modellens
egenskaper till systemets. På detta sätt kan komplexa systems dynamik identifieras. Empirisk modellering kan användas som ett komplement till fysikalisk
modellering där man utgår från den fysikaliska modellen och sedan bygger ut
den med de erfarenheter och slutsatser som dragits utifrån den empiriska modelleringen. Detta är det mest önskvärda menar Ljung och Glad eftersom modeller
av system alltid byggs på erfarenhet. Även naturlagarna är i grund och botten
baserade på erfarenhet och empiriska försök [11].

2.2

Kognitiv systemidentifiering

För att en modell ska kunna beskriva en process på ett adekvat sätt är det
viktigt att så mycket som möjligt av den erfarenhet som finns tillgänglig om
processen beaktas vid modellbygget. I Cognitive Work analysis beskriver K.J.
Vicente [19] hur en analys av ett system kan göras. Där argumenterar han för
att först ta hänsyn till de miljöbetingade restriktionerna vid en analys och sedan komplettera dessa med värdefulla kognitiva observationer. Vid analysen är
det med andra ord viktigast att de fysikaliska restriktioner som systemet lyder
under beaktas och sedan, som ett komplement, kan hänsyn tas till de kognitiva
observationerna. En sak som K.J. Vicente tydligt påpekar är att vid en analys
kan man inte bara ta hänsyn till operatörernas mentala modeller eftersom dessa
inte alltid är helt korrekta. En operatör kan ha en mental modell för systemets
beteende som är adekvat vid normaldrift men denna modell kan inte förklara
skeenden vid exempelvis ett tillbud eller stora störningar. Utanför normaldrift
kan till och med en felaktig mental modell av systemet var skadlig vid styrning. Därför bör kognitiv erfarenhet enbart användas som ett komplement till
de miljöbetingande restriktionerna för systemet.
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2.3

Kvarnprocessen

Alla malmer har en optimal ekonomisk partikelstorlek. När malmen malts ner
till denna specifika storlek är den som mest vinstgivande. Blir partiklarna för
stora kommer separationen inte att leda till att all mineral tas till vara på. Blir
däremot partiklarna mindre innebär det att en onödig mängd energi har tillförts
kvarnen för att mala ner malmen. Partiklar som är för små kan även ställa till
problem vid separationen. B.A. Wills menar att optimal malning är nyckeln till
god mineralprocessering [22].
För att mala malmen finns det huvudsakligen två olika typer av kvarnar,
roterande- och omrörningskvarn. I en roterande kvarn roteras hela kvarntrumman och rörelsen från trumman överförs till chargen, vilken är den totala massan
av de fasta medierna som befinner sig inne i kvarnen vid en specifik tidpunkt.
Detta skiljer sig från en omrörningskvarn där kvarntrumman är stilla och där
istället en omrörare roteras vilken maler ner mediet. Omrörningskvarnen kommer inte att behandlas ytterligare eftersom denna typ av kvarn inte är en del av
denna rapport [22].
Rotationskvarnens prestanda är beroende av storlek, kvantitet, rörelsemönster och avståndet mellan de olika delarna i mediet. En rotationskvarn kan liknas
vid en stor torktumlare. Den matas med olika material och dessa får sedan rotera inuti kvarnen för att sedan tas ut i andra änden. Precis som i en torktumlare
finns det även insatser som hjälper till att lyfta mediet från botten. Kvarnens
innehåll kommer då att rotera runt i ett cirkelmönster. Hur malmen mals kan
delas in i fyra olika sätt, kollision, flisning, skavning och slipning (jmf. impact,
chipping, attrition and abrasion). Under rotationen förekommer dessa fyra på
olika ställen i kvarntrumman. De medier som kastas runt utsätts för kollison
med den malm som ligger i botten av kvarnen medan de andra processerna äger
rum då malm kasar ner längs sidan på kvarnen [22].

Figur 2.1: Olika typer av sönderfall som är beroende av energimängden som
tillförs processen. Ett högt energitillskott ger upphov till kollision medan ett
lågt tillskott medför slipning.

Malningen i en rotationskvarn är således en process som är beroende av sannolikhet, exempelvis sannolikheten att två olika partiklar inne i kvarnen kommer
att träffa varandra och sannolikheten att de har tillräckligt mycket energi för
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att de ska gå sönder och fördelas till mindre bitar. Rotationskvarnar kan delas
in i flera olika grupper beroende på hur malprocessen fungerar. Den typ som
är central för denna studie är autogen kvarn men det finns även andra typer
av rotationskvarnar som bollkvarn eller semiautogenkvarn. Man skiljer på dessa olika typer utifrån vilket typ av media som används för att mala malmen.
Två typer av kvarnar är semiautgena kvarnar eller kulkvarnar. Till en kulkvarn
matas enbart malm som är relativt finfördelad och malningen sker med hjälp
av stålkulor. En semiautogen kvarn har dels stålkulor dels större fraktioner av
malm som bidrar till malningen [22].

2.3.1

Autogen kvarn

I en autogen kvarn används malmen själv som malningsmedia och inga andra
tillsatser används förutom vatten vilken är en vanlig tillsats i alla rotationskvarnar. Malm av olika storlekar kolliderar och slipas mot varandra under rotationen
och blandas med vattnet. Detta bildar pulp. En av fördelarna med en autogen
kvarn är att driftskostnaderna för denna typ av kvarn är lägre.

Figur 2.2: En schematisk bild över en autogen kvarns olika delar.

Efter att malmen har passerat inmatningstappen kommer malmen in i den
sektionen av kvarnen där nästan all malning sker. Insidan av denna sektion är
klädd med en gummifodring och har lyftare. Dessa är till för att lyfta malmen
från botten av kvarnen och få den att följa med i rotationsrörelsen. Det finns
ett flertal olika designer på lyftare vilken är beroende av de eftersökta egenskaperna vid malningen. När malmen har malts ner måste den passera igenom en
storleksklassificering, ett galler inne i kvarnen som bara släpper genom partiklar
upp till en viss storlek. Detta galler håller följaktligen kvar de delar av malmen
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som behöver malas ytterligare och släpper igenom de delar som kan gå vidare
till nästa steg. Efter gallret och innan utflödet sitter utösare vars funktion är
att samla upp pulpen i mitten av kvarnen så att ett samlat utflöde kan ske från
kvarnen [22].

2.4
2.4.1

Kvarnmodellering
Storleksförändring och genomflöde

Ett flertal olika modeller har genom åren presenterats för hur en kvarn kan modelleras. Eftersom det finns olika typer av kvarnar varierar modellerna utifrån
kvarntyp men i grunden baseras de flesta modeller på massbalans och energispektrum. W. Valery Jnr. och S. Morell presenterade en dynamisk modell för
autogena och semiautogena kvarnar som i grunden baserade sig på W.J Whitens
modell från 1974 [18]. Modellen beskriver den malda produktens storleksfördelning samt chargens storleksfördelning och massa.

si
fi
pi
ri
aij
di

i−1
X
dsi
= f i − pi +
aij rj sj − (ri si − aii ri si )
dt
j=1

(2.1)

pi = di s i

(2.2)

Massan av partiklar i storleksklass i, vid tiden t, inuti kvarnen
Total inflödeshastighet av partiklar i storleksklass i
Total utflödeshastighet av partiklar i storleksklass i
Sönderfallshastighet av partiklar i storleksklass i
Sönderfallsfördelningen för hur partiklar i storleksklass j faller sönder till storlek i
Hastigheten som partiklar i storleksklass i lämnar kvarnen

Denna modell beskriver dynamiken för partiklarnas storleksförändring inuti
kvarnen. Den totala massan av partiklarna i en viss storleksklass påverkas alltså
av massinflödet in i kvarnen och massutflödet ut ur kvarnen och av den specifika partikelstorleken. Massan påverkas av hur mycket massa som tillkommer den
aktuella storleksklassen genom att större partiklar faller sönder men även att
partiklar går sönder och faller ur den aktuella klassen. För att kunna lösa ekvationssystemet behövs tre stycken submodeller vilka är, hur transporten genom
kvarnen sker (di ), hur fördelningen av sönderfallet ser ut (aij ) samt med vilken
hastighet som sönderfallet sker(ri ).
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2.4.2

Submodeller

2.4.2.1

Transport

Vid modelleringen av utflödeshastigheten tar W. Valery och S. Morell hänsyn
till två olika faktorer [18]. Det som påverkar hastigheten är vätsketransporten
genom gallret och hur det fasta materialet klassificeras vid gallret. Ekvation 2.2
kan därmed utökas till att omfatta även dessa två mekanismer.
pi = si (ci dmax )

(2.3)

ci parmetern är klassificeringsparametern och är enhetslös. Det är en funktion
av logaritmen av partikelns storlek.
1
f ör
dp < xm
ci (dp ) = k log10 (dp) + m f ör xm ≤ dp ≤ xg

0
f ör
dp > xg



(2.4)

xm är den största partikelstorleken som beter sig som vatten och xg är den
största som kan passera igenom gallret och dp är den specifika partikelstorleken.
k och m är två parametrar som representerar lutningen respektive skärningen
med y-axeln som en olinjär regression genom punkterna (xm , 1) och (xg , 0) ger
upphov till. Detta är för att få ett linjärt samband mellan partikelstorleken och ci
inom intervallet xm < dp < xg när det åskådliggörs grafiskt med en logaritmerad
x-axel, se figur 2.3.
Vid pulptransporten dmax genom gallret kan hänsyn tas till huruvida det
finns en pool inne i trumman eller inte. En pool uppstår om det är mycket
vätska i förhållande till det som mals. Detta medför att all vätska inte kommer
att blandas med malmen och en vattensamling kommer hela tiden att finnas vid
tån av chargen. Tån är den del av chargen som är sist i i rotationsriktningen, se
figur 2.4.
Vätsketransporten via poolen och vätsketransporten via chargen kommer av
naturliga skäl skilja sig åt och därför modelleras dessa var för sig. S. Morell
föreslår följande modell:
Qm = km Jpm γ 2.5 D0.5 Ag ϕ−1.38
c
2

0.5

Qt = kt Jpt γ D Ag
Qm
Qt
Jpm
Jpt
γ
D
Ag
ϕc
kt , km

Utflöde genom malmediet
Utflödet genom poolen
Fraktionellt uppehåll i malmediet
Fraktionellt uppehåll i poolen
Designparameter för gallret
Kvarndiameter
Total öppen area i gallret
Fraktion av kritisk hastighet
Konstanter
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(2.5)
(2.6)

Figur 2.3: Klassificeringsparametern, ci , som funktion av den logaritmerade partikelstorleken.

Med hjälp av ekvationerna 2.5 och 2.6 kan sedan dmax beräknas. Konstanterna km och kt måste empiriskt tas fram för den specifika kvarnen. Potenserna
för de olika parametrarna är framtagna genom flertalet pilotförsök där var och
en av de olika parametrarna varierades och sedan har linjär regression använts
för att erhålla värden på de olika potenserna [14].
Ett problem som uppstår vid malning i vissa autogena kvarnar är att utmatningsgallret inte alltid är homogent. Beroende på om kvarnen är en primärkvarn eller en sekundärkvarn har den malstensgaller. I en primärkvarn, som är
den första kvarnen i en kvarnkrets, finns det oftast malstensgaller. Det är för
att kunna ta ut malmedia till sekundärkvarnen som kommer efter i serie. Utan
malsten skulle inte sekundärkvarnen kunna mala effektivt om den var av typen autogen kvarn. Vissa sektioner av gallret på primärkvarnen består därför
av malstensgaller som släpper igenom betydligt större fraktioner av malmen.
För att kompensera för det ökade utflödet på grund av malstensgallret föreslår
S.Morrell och I. Stephenson[14] en kompensering med faktorn kg , se ekvation
2.7.
Q = kg (Qm + Qt )

(2.7)

Beroende på hur stor area varje port har i malstensgallret föreslår S. Morrell
och I. Stephenson[14] olika värden för kg , se tabell 2.1 .
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Figur 2.4: Olika typer av vätsketransport genom gallret [18].
Gallerarea per port kg
< 19mm
1.05-1.1
19 − 38mm
1.1-1.15
> 38mm
1.15-1.35
Tabell 2.1: Föreslagna värden på koefficienten för malstensgaller, kg .

2.4.2.2

Sönderfallsfördelningen

Sönderfallsfördelningen, aij , kan modelleras på olika sätt. W. Valery Jnr och S.
Morrell [18] använder sig av ett t10 -test. Det går ut på att en viss mängd energi
tillförs partiklar av olika storlekar för att få två malmspecifika parametrar som
sedan används för att modellera sönderfallshastigheten. Ett annat angreppsätt
använder sig R.P. King av där han nyttjar en kvadratrotsutveckling av standardformen för sönderfallsfördelningen [9].
Ett resultat av ett sönderfall kan enligt R.P. King modelleras som en sammansättning av två skilda populationer där var och en har en kumulativ fördelning [9]. Dessa adderas ihop för att skapa en modell enligt:
 n1

y n2
y
+ (1 − K)
(2.8)
x
x
x och y är partikelstorlek före respektive efter sönderdelningen. Om sedan
bij defineras som hur en partikel faller ur storleksklass j till storleksklass i kan
2.8 med hjälp av en kvadratrotsutveckling skrivas om som:
 

B(x; y) = K

√
√ n1 (j−i)
√
√ n2 (j−i)
bij = K( 2 − 1) 2
+ (1 − K)( 2 − 1) 2

(2.9)

Det är viktigt att notera att R.P. King använder sig av en annan notation för
sönderfallsfördelningen än W. Valer Jnr och S. Morrell. aij är alltså detsamma
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som bij . Skillnaden ligger i att den första funktionen står för appearence function
och den andra breakage function. Dessa två är dock samma sak, distinktionen
beror enbart på om man beskriver de partiklar som tillkommer storleksklassen
eller de som försvinner ur den.
Konstanterna K,n1 och n2 tas empiriskt fram för den specifika malmen.
K beskriver fraktionen av nybildade partiklar som tillkommer i den mindre
fraktionen och n1 och n2 hur större respektive mindre partiklar skapas på grund
av olika typer av fysiska påfrestningar [9].
2.4.2.3

Sönderfallshastigheten

Sönderfallshastigheten i en autogen kvarn modellerar R.P. King [9] som en produkt av den specifika sönderfallshastigheten för en viss partikelstorlek, den totala massan inuti kvarnen samt hur stor del av massan som är av den specifika
partikelstorleken.
ri = ki M mi
(2.10)
ri
ki
M
mi

Sönderfallshastigheten för en partikel av storleksklass i
Specifika sönderfallshastigheten
Totala massan i kvarnen
Fraktion av massan i storlek i

Den specifika sönderfallshastigheten beror i sin tur på hur partiklarna sönderfaller inuti kvarnen. Detta kan modelleras med hjälp av en modell, ekvation
2.11, R.P.King valt att kalla Austins modell [9]. Austins modell beror av storleken på partikeln och beskriver i korthet att partiklar av mindre och större
storleksordningar har lägre specifika sönderfallshastigheter. När partiklarna blir
alltför stora i jämförelse med den minsta partikeln kommer inte de rådande
fysiska belastningarna i kvarnen att vara tillräckliga för att orsaka sönderfall.
k(dp ) =

S1 dαp

(2.11)

1 + ( dµp )Λ

Det är dock inte det enda rådandet förhållandet i en autogen kvarn. Partiklar behöver inte bara sönderfalla på grund av att andra partiklar maler dem.
De kan även sönderfalla tack vare den energiomvandling som inträffar då potentiell energi omvandlas till kinetisk energi när partiklarna faller inuti kvarnen.
Det kallas självsönderfall. Detta resulterar i att R.P. King kompletterar Austins
modell 2.11 med en term som beskriver självsönderfallet.
S1 dαp

"

ln(E/E50 )
k(dp ) =
dp Λ + f G
σE
1+(µ)

#

(2.12)

Där f är fallfrekvensen och G normalfördelningen. E är medel kinetisk energi
per massenhet för en partikel med storlek dp och E50 är mediansönderfallsenergin för en partikel av storlek dp [9]. På detta sätt kan sönderfallshastigheten
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modelleras som en funktion av partikelkaraktäristika och rotationshastighet.
Rotationshastigheten uttrycks ofta som del av den kritiska hastigheten där den
kritiska hastigheten är den hastighet kvarnen behöver ha för att en partikel
precis ska rotera ett varv i kvarnen utan att falla.

2.4.3

Kvarneffekt

Lösningen till ekvationerna 2.1 och 2.2 beskriver hur malmen förändras tack
vare kvarnen och den beskriver även hur storleksfördelningen och massan ser
ut inuti kvarnen. En viktig parameter som denna modell inte beskriver är energiförbrukningen för kvarnen. Men denna kan dock beräknas utifrån chargens
massa och kvarnens storlek som är lösningar till ekvationerna 2.1 och 2.2 samt
kvarnens hastighet som är en insignal till systemet. För att beräkna den förbrukade effekten behöver dels effektförbrukningen för en tom kvarn modelleras dels
effektförbrukningen som den tillförda massan ger upphov till. R.P. King föreslår
en modell framtagen av S. Morrell [9].
Pb = Pk + Pm

(2.13)

Modelleringen av en tom kvarn, Pk , tar hänsyn till friktionen och mekaniken för systemet och kompenserar således för effektförbrukningen för motorer,
växellådor med mera. Detta modelleras enligt ekvation 2.14.
Pk = 1680D2.05 [ϕc (0.667Ld + L]0.82
D
ϕc
Ld
L

(2.14)

Kvarnens diameter
Fraktion av kritisk hastighet
Medellängden för den koniska delen av kvarnen
Längden för den cylindriska delen av kvarnen

För att beräkna Pm behöver hänsyn tas till fyllnadsgrad, rotationshastighet och effektiv malningslängd tas samt en kalibreringskonstant som beror av
utflödes typen.
2.5
Pm = Kp Dm
Le ρc αδ
(2.15)
Kp
Le
ρc

Kalibreringskonstant
Effektiv malningslängd
Chargens densitet

α och δ är funktioner av fyllnadsgrad Jt och rotationshastighet och dessa
modelleras enligt:
Jt (ω − Jt
)
(2.16)
α=
ω2
ω = 2(2.986ϕc − 2.213ϕ2c − 0.4927)
(2.17)
δ = ϕc (1 − [1 − (0.954 − 0.135Jt )] exp(−19.42((0.954 − 0.135Jt ) − ϕc ))) (2.18)
Samtliga effektmodeller presenteras av R.P. King men är framtagna av S.
Morrell [9].
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2.5

Övriga processteg

I en kvarnkrets ingår mer än bara en primärkvarn och en sekundärkvarn. Flertalet olika processer används för att skilja olika partikelstorlekar åt och för att
cirkulera malm, pulp och malsten i systemet. Det är på så sätt som bästa möjliga malning uppnås. För detta används exempelvis trommel, transportband,
pumpsumpar och skruvklasserare.

2.5.1

Trommel

Vid utmatningstappen på en kvarn kan en trommel monteras vilket är ytterligare en storleksklassificering. Den skiljer större partiklar, malsten, ur pulpen.
Malstenen används sedan som malmedia i nästa processteg. Det är en av de äldsta klassificeringstyperna och roterar på samma sätt som kvarnen. Förenklat kan
den beskrivas som en horisontellt monterad cylinder vars mantel har hål för att
släppa ut partiklar mindre än hålarean. På detta sätt erhålls en storleksuppdelning av det inmatade materialet. Trommeln kan antingen monteras i en vinkel
som underlättar uttransport av materialet eller så monteras en skruvliknande
struktur på insidan av den för att transportera ut materialet [22].

2.5.2

Pumpsump

En pumpsump består av två delar. Dels består den av en tank dels en pump.
Tanken är konstruerad så att den har en brant lutande botten gentemot pumpen.
Det medför att sediment inte rasar in i pumpen okontrollerat och tanken har en
stor volym i relation till pumpen. Tanken fungerar som en reserv för pumpen som
i sin tur styrs av vätskenivån i tanken. På detta sätt kommer pumpen aldrig att
suga luft vilket är viktigt att undvika vid pumpning av grovt material. Pumpen
pumpar sedan runt pulpen i kvarnkretsen till nästa steg i processen [16].
Enligt L. Ljung och T. Glad [11] kan en friflödande tank modelleras som en
tank där vätskenivån är en funktion av in- och utflöden i tanken. Vid fysikalsik
modellering av en tank är Bernoullis lag relevant. Den beskriver hur utströmmningshastigheten, v(t), beror av höjden i tanken. Utströmningshastigheten mäts
i m/s.
q
(2.19)
v(t) = 2gh(t))
Med hjälp av att studera massbalansen i tanken kan Bernoullis lag härledas
till en explicit ekvation för hur vätskenivån i tanken, h, förändras. A betecknar
tankarean och a är arean på utloppet.
√
d
a 2g q
1
h(t) = −
h(t) + u(t)
(2.20)
dt
A
A
Om sedan inflödet u(t) är känt kan utflödet q(t) bestämmas enligt, 2.21
q
√
q(t) = −a 2g + h(t)
(2.21)
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Genom att modellera tanken på detta sätt erhålls en allmän modell för hur
flödena i en tank ser ut [11].

2.5.3

Skruvklasserare

En skruvklasserare är av typen mekanisk klassificerare. Den fungerar så att en
skruv transporterar upp större partiklar i form av sand och grus upp ur ett kar
dit pulpen har pumpats in. Skruven är riktad i en relativt brant vinkel så att
vätska kan rinna av och tillbaka ner i karet till pulpen. Det finns även ett överflödes utlopp i karet där vätska och partiklar som beter sig som vätska rinner
över. Det som rinner över transporteras sedan vidare till nästa steg i processen,
flotation. De partiklar som skruvas upp och således är för stora för att flotera
transporteras åter för att malas ytterligare tills önskvärd partikellstorlek uppnås. Det finns olika sätt att styra en skruvklasserare. Ett av dem är att reglera
skruvens hastighet. Ett annat sätt är att reglera flödeshastigheten på inkommande pulp. Exempelvis resulterar en ökning i inflödet i att större partiklar kan
transporteras ut via överflödesutloppet. Ytterligare en parameter som kan styras på flera skruvklasserare är höjden på överflödesutloppet. Genom att reglera
denna kan även utflödet och poolen i karet regleras så att önskat utflöde och
partikellstorlek erhålls [22].

2.5.4

Transportband

Ett transportband kan användas för att flytta fast material mellan två olika
punkter. Det består av antingen två eller flera rullar varav minst en är kopplad
till en motor som driver den. Dessa kallas drivrullar. Över samtliga rullar ligger
sedan själva bandet som förflyttar det som ska transporteras. Hastigheten på
bandet kan regleras genom att reglera motorerna som driver drivrullar. Detta är
en av de enklaste formerna av transportband. Ofta är transportbandens kanter
vinklade för att det som transporteras på bandet inte ska falla av. Transportband inom gruvindustrin är av denna typ. Ett transportband kan modelleras
mycket ingående där dess olika delar kan modelleras var för sig. Hänsyn kan
även tas till sneddrift och andra effekter av att materialet på bandet inte är helt
jämnt fördelat över transportbandet. Dessa olika ingående modeller kommer inte att presenteras i denna rapport, för den intresserade föreslås vidare läsning i
exempelvis M. Alspaughs, Bulk Material Handling by Conveyor Belt 7 [1].

2.6

Modelica

Modelica är primärt skapat som ett modelleringsspråk för att kunna simulera
matematiska representationer av system som kan vara skapade av människan
eller av naturen. Det centrala i dessa simuleringar är att systemen förändras som
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en funktion av tiden. Det är även ett objektorienterat språk baserat på ekvationer viket underlättar byggandet av modeller. I språket finns en inbyggd funktion
för att manipulera formler vilken medför att blockdiagramsrepresentation av ekvationer inte behövs. Det räcker med en ekvation för att programmet ska kunna
exekvera koden. Språket är utformat så att modeller kan skapas utifrån olika
domäner, exempelvis mekaniska, elektriska eller hydrauliska. Dessa kan sedan
tillsammans skapa komplexare modeller. Detta möjliggör modellering av komplexa system som har många olika typer av delsystem från olika domäner. Alla
modeller utgörs av olika klasser som har en del där parametrar deklareras och
en del för de ekvationer som beskriver modellens beteende [6].

Strukturen för en klass i Modelica.

class ModelicaClassStructure
/*Parameters definition*/
equation
/*Equations definition*/
end ModelicaClassStructure
Modelica är ett effektivt programmeringsspråk för fysikalisk modellering och
används exempelvis av L. Ljung och T. Glad i Modellbygge och simulering [11].

2.6.1

Dymola

Dymola är en förkortning av Dynamic Modeling Laboratory och är en programvara som bygger på programmeringsspråket Modelica. Det använder sig också
av den objektorienterade programmeringsprincipen och av ekvationer. Programmet är uppdelat i två olika delar, modellering och simulering. Vid modellering
finns ett standardbibliotek att tillgå men det finns även möjlighet att skapa egna
modeller eller bibliotek. Ett bibliotek är en samling av exempelvis olika modeller, sammankopplare (eng. connector) eller block. Den vanligaste komponenten
av dessa är modeller. Som ett exempel kan en modell för en odämpad pendel
formuleras i Dymola enligt:
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Strukturen för en modell i Modelica skriven i Dymola.
model Pendel
parameter Real m=1;
parameter Real L=1;
parameter Real g=9.81;
parameter Real J=m*L*L;
Real phi(start=0.1);
Real w;
equation
der(phi) = w;
J*der(w) = -m*g*Lsin(phi);
end Pendel
I simuleringsgränssnittet görs simuleringen av den uppställda modellen. I
detta gränssnitt bestäms parametrarna för simuleringen, som längd och med
vilken metod som de uppställda differentialekvationerna ska lösas med. Trender
i form av grafer för samtliga parametrar erhålls även och möjligheten att ändra
en parameters storhet finns [4].

2.7

DSHM

DSHM är en mjukvara som fungerar som en brygga mellan styrsystemet och Dymola. Med hjälp av DSHM kan variabler skrivas till ett gemensamt minne som
Dymola och Styrsystemet delar. Det betyder att styrsystemet kan få mätdata
från modellen men även ge värde som börvärden. Med hjälp av modeller i Dymola av typen Block så kan såväl analoga in- och utsignaler kopplas till modellen
som in- och utsignaler av typen boolean. Dessa finns samlade i ett kommunikationsbibliotek som är kompatibelt med Dymola. Med hjälp av DSHM kan
således modellen styras i realtid.

2.8

OPC

Kommunikationen mellan styrsystemet och DSHM i modelldatorn sker via OPC
som är en standard skapad av OPC foundation. I själva verket är det en samling
av olika standarder för kommunikation mellan datorer. I denna rapport kommer
endast OPC Data Access behandlas. Det är den ursprungliga OPCn och den används för att transportera data från exempelvis PLCs till operatörsgränsnittet. I
ett styrsystem finns ett flertal OPC-servrar som sköter OPC-kommunikationen
men även OPC-klienter finns som prenumererar på värden från processtationerna via asynkronisk läsning [15]. Det är en sådan klient som DSHM tillsammans
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med Dymola representerar och som således kan ta emot och skicka värden till
OPC-servern i styrsystemet.
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Kapitel 3
Metod
3.1

Studiens framväxt

Inom Boliden Mineral AB har behovet av att kunna testa styrsystemskod på ett
effektivt sätt vuxit fram i och med idriftagandet av nya anläggningar. Genom att
simulera en verklighetstrogen process och koppla denna till styrsystemet var ambitionen att upptäcka eventuella fel i styrsystemskoden och samtidigt bocka av
styrkod som inte innehöll fel. Arbetet avgränsades till ett processavnitt bestående av en av kvarnlinjerna vid Aitik36. Detta ansågs vara tillräckligt omfattande
för att modelleras och simuleras. För att studien skulle behålla akademisk höjd
har stort fokus legat på att modellera kvarnarna i linjen då dessa kan liknas
med kretsens hjärta. Det medförde att övrig utrustning i linjen inte modellerades lika ingående utan enbart enklare modeller skapades för att representera
processerna.

3.1.1

Val av studieobjekt

Eftersom resultatet av denna studie skall kunna användas för anläggningar som
håller på att tas i drift eller är under uppbyggnad föll valet av studieobjekt på
Bolidens nya anläggning i Aitik, Aitik36. Den anläggningen var under uppbyggnad och skulle tas i drift i samband med genomförandet av denna studie och blev
därför ett naturligt val. Anledningen till att en kvarnkrets modellerades var att
en tidigare studie av flotation redan hade genomförts, se [10], och då föll valet
på ett annat stort processavsnitt i ett anrikningsverk, kvarnkretsen. En kvarnkrets innehåller även färre signaler och eftersom kopplingen till styrsystemet
även skulle behandlas underlättade detta.
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3.2

Studiemetod

Studien har initialt fokuserat på att modellera en autogen kvarn utan andra
processers påverkan, se figur 3.2. För att kunna erhålla en matematisk modell
för en autogen kvarn har en litteraturstudie genomförts. Modellen som har tigits fram har, efter att den implementerats i Dymola och tilldelats egenskaperna
hos primärkvarnen i Aitik36, utvärderats utifrån mätdata från tidigare försök
på autogena kvarnar samt intervjuer och gruppdiskussioner med operatörer och
utvecklingsingenjörer som har stor erfarenhet av autogena kvarnar. Efter att en
adekvat modell för primärkvarnen hade tagits fram modellerades övriga processteg i kvarnkretsen som exempelvis transportband, pumpsumpar och skruvklasserare, se figur 3.3. Samtliga av dessa modellerade processteg ingick sedan i den
mer omfattande modellen av en kvarnkrets som kopplades till styrsystemet med
ett fyrtiotal in- och utsignaler som styrsystemet kunde behandla.
Modellerna för de övriga processerna har modellerats relativt grundläggande
och anledningen till detta var att kunna erhålla grundläggande beteende men
även för att kunna erhålla de signaler som styrsystemet behövde för att kunna
styra kvarnkretsen. Kvarnkretsmodellen har alltså skapats för att kunna testa
kopplingen till styrsystemet. Viktigt att notera är att kvarnkretsmodellen inte
har utvärderats. Detta har inte varit möjligt då kretsen är under uppbyggnad
och inget annat sätt att utvärdera modellen har funnits inom ramen för denna rapport. Att utvärdera kvarnkretsmodellen genom att låta operatörer och
utvecklingsingenjörer diskutera denna mer omfattande modell ansågs bli för
spekulativt och således lämnas detta till framtida forskning då mätdata från
processen kan erhållas.
Kortfattat har först en generell autogen kvarn modellerats. Den har sedan
tilldelats parametrar för primärkvarnen i Aitik36 som exempelvis längd och gallerstorlek. Denna modell har sedan utvärderats med hjälp av mätdata och kognitiv erfarenhet. Den utvärderade modellen av den autogena kvarnen har sedan
använts i en större kvarnkrets där övrig utrustning i kvarnkretsen modellerats
på ett grundläggande sätt. Avslutningsvis har denna modell kopplats till ett
styrsystem.

3.3

Modellstruktur

Mycket liten del av den forskning som genomförs sker på autogena kvarnar då
dessa är underrepresenterade inom industrin. De flesta kvarnar som använts idag
är antingen kulkvarnar eller semiautogena kvarnar. Vidare är de flesta modeller
som forskningssamhället har presenterat statiska modeller och inte dynamiska.
Dessa två omständigheter har begränsat urvalet på teori och i vissa fall har
resultat framtagna för andra typer av kvarnar använts för att uppväga bristen på
data för autogena kvarnar. W. Vallery Jnr. och S. Morrells modell är framtagen
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1995 och sedan dess har framsteg gjorts inom forskningen för kvarnar. Modellen
är dock så pass generell att den anses kunna användas trots detta.
I en autogen kvarn kommer även större fraktioner av malmediet att finnas
vid inflödet till kvarnen och gradvis eftersom malmediet tar sig igenom kvarnen
kommer det att minska i storlek tills det kommer fram till utmatningen. Hänsyn
har inte tagits till denna process utan kvarnen anses vara fullständigt omblandad och klassificeringen av partikellstorlek sker endast vid utflödet av kvarnen.
Detta är således en förenkling av verkligheten men det är ett vedertaget sätt att
modellera en autogen kvarn [9][13].
Kvarnen har vid modelleringen betraktats som ett MIMO-system1 . Ett MIMOsystem behandlar flera olika insignaler och beräknar utsignaler med hjälp av fördefinierade ekvationer eller tillstånd. Den första av insignalerna är vattenflödet
in i kvarnen. För att kunna beräkna utflödeshastigheten ur kvarnen är mängden
vatten inne i kvarnen en viktig parameter att ta hänsyn till. Denna parameter
påverkar bland annat huruvida en pool kommer att skapas. Den andra insignalen är malmflödeshastigheten som beskriver hur mycket malm som kommer in i
kvarnen per tidsenhet. Ytterligare insignaler är hur storleksfördelningen ser ut i
malmen samt massan för de olika storlekarna. Hur storleksfördelningen ser ut i
malmen är en väsentlig parameter eftersom den malm som flödar in i kvarnen inte
har homogen storlek, alltifrån små partiklar till stora block förekommer i malmflödet. Att den typen av fördelning finns i inflödet är också en förutsättning för
den uppställda modellen. Den bygger på att partiklar av en större storleksklass
mals ner till en mindre. Den sista insignalen är rotationshastigheten för kvarnen.
Denna uttrycks oftast i del av den kritiska hastigheten, se avsnitt 2.4.2.3. Utflödeshastigheten av pulp och malsten är de primära utsignalerna ur modellen
eftersom dessa utflöden ska kopplas samman med andra modeller, exempelvis
vid modelleringen av en kvarnkrets. Andra utsignaler som kvarnmodellen har är
effekt, last, moment samt partiklarnas storleksfördelning i utflödet. Dessa variabler är viktiga att beräkna eftersom de beskriver information som styrsystemet
behandlar.

3.3.1

Malmmodellering

En av insignalerna till modellen är malmflöde. Det beskriver hur mycket malm
som flödar in i modellen per tidsenhet. Det räcker dock inte bara med ett malmflöde för att modellen ska fungera på ett adekvat sätt. Den första egenskapen
som malmen behöver är en storleksfördelning, ett styckefall. Malmpartiklarnas
massa kommer därför att variera men samtliga partiklar anses ha samma densitet.
För att få en representativ storlekfördelning på malmen som flödar in i kvarnen har två stycken siktundersökningar använts. Dessa är genomförda i Boliden
Mineral ABs regi men har inte varit en del i arbetet med denna rapport. Vid
1

MIMO: Multiple Input Multiple Output
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siktning klassificeras partiklarna utifrån deras minsta diameter. En förenklad
beskrivning av processen är att materialet siktas med finare och finare sikt vilket i slutändan gör att enbart de finaste partiklarna finns kvar. Materialet som
har stannat kvar i varje sikt vägs sedan för att en viktfördelning över de olika
storleksklasserna ska kunna tas fram. Detta gör att storleksfördelningen kommer att bestå av intervall vilket blir de olika siktarnas håldiameter. Den större
siktens diameter blir den övre gränsen för partiklarna inom klassen och nästa
sikts diameter blir den under gränsen.
Den första av de två undersökningarna klassificerade partiklar från största
storleken som förekom i inflödet ner till partiklar av storleksordningen < 4mm
i diameter [2]. Den andra fokuserade på mindre partiklar från storleksordningen
2mm ner till < 0.045mm [7]. Båda undersökningarna är genomförda på malmen i Aitik och i den senare undersöks även malmens densitet vid olika försök.
Storleksfördelningen för malmen beräknas som procent av den totala massan,
exempelvis består ca 10% av malminflödet i Aitik av partiklar av storlekarna
30 − 60mm, se tabell 3.1. En förenkling som har gjorts vid simuleringen är att
varken densiteten eller styckefallet förändras över tiden utan är alltid satt till
det genomsnittliga uppmätta värdet. Samtliga partikellstorlekar har även samma densitet oavsett storlek.
Ytterligare en förenkling som har gjorts vid modelleringen av malmen är
att samtliga partiklar som är en del av malmen anses vara helt symmetriska
klot med en specifik diameter. Detta är inte fallet i verkligheten där de olika
partiklarna har olika utseende. Detta kan medföra att partiklar som kommer in
i kvarnen kan vara väldigt långa men så pass smala att de ändå passerar igenom
klassificeringen innan kvarnen. En partikel av denna typ kan orsaka ett stopp i
inmatningen till kvarnen men detta kommer inte att förekomma i simuleringen
av modellen.

3.3.2

Modellering av en autogen kvarn

Vid modelleringen av en autogen kvarn har samma grundstruktur nyttjas som
W. Vallery Jnr. och S. Morrell presenterar [18]. Ett antal förändringar har dock
gjorts för att förenkla modellen men upplägget är detsamma.
3.3.2.1

Sönderfallsfördelning

Vid framtagandet av deras modell har W. Valery Jnr. och S. Morrel använt sig av
ett t10 -test för att bestämma sönderfallsfördelningen. I modellen som använts i
denna rapport har dock R.P. Kings modell över sönderfallsfördelningen använts.
Anledningen till att denna modell har använts är att de parametrar som behöver bestämmas i t10 -testet kräver experiment som inte är genomförbara inom
ramen för denna rapport. Att använda R.P. Kings modell är tillräckligt för att
uppfylla modellens syfte då en mer generell sönderdelningsfunktion efterfrågs
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Nr. Storlek(mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fraktion av total massa(%)

Densitet(kg/m3 )

6.10
8.44
13.36
18.72
16.04
9.63
8.49
4.46
2.63
0.48
0.35
0.32
0.33
0.48
0.73
1.17
1.59
2.14
1.77
1.52
1.00
0.22

2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

250-300
200-250
150-200
100-150
60-100
30-60
16-30
8-16
4-8
2-4
1.4-2
1-1.4
0.71-1
0.5-0.71
0.35-0.5
0.25-0.35
0.18-0.25
0.125-0.18
0.09-0.125
0.063-0.09
0.045-0.063
<0.045

Tabell 3.1: Styckefallet för ingående malm i modellen.

snarare än en malmspecifik. För att finna representativa värden för parametrarna i sönderfallsfunktionen har dels sönderfallsfördelningen diskuteras under
gruppdiskussionerna som har genomförts, se avsnitt 3.6, dels har en typisk sönderfallsfunktion använts, se R.P. King [9]. De värden som har använts återfinns
i tabell 3.2.
3.3.2.2

Sönderfallshastighet

För att modellera sönderfallshastigheten vid flisning, skavning och slipning har
ekvation 2.11 använts. De förslagna storheterna på de olika parametrarna som
R.P King föreslår för en kulkvarn är de som har använts vid modelleringen, se
ekvation 3.1 [9]. Anledningen till detta är att dessa sönderfallsmekansimer anses
vara ungefär desamma som i en autogen kvarn. R.P. King skriver att den största
skillnaden mellan en autogen kvarn och en kulkvarn, vad avser sönderfallshastigheten, är att i det första fallet finns självsönderfall men inte i det senare [9]. Den
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K
n1
n2

0.26
1.4
1.6

Tabell 3.2: Parametervärden för sönderfallsfördelningsfunktionen

modellen som även innefattar självsönderfallet, ekvation 2.12, har förenklats och
istället för att uttrycka G som en normalfördelning beroende av tillförd energi
och partikelkaraktäristika så uttrycks den med ett enbart ett linjärt samband.
Anledningen till att denna förenkling har gjorts är för att minimera beräkningarna som sker vid simuleringen samt för att vid tester ger ett linjärt samband
snarlika resultat.
k(dp ) =
3.3.2.3

0.4d0.5
p
1+

( d10p )2.51

+

0.0705φ
(0.2dp − 0.02)
d0.5
m

(3.1)

Vattentillsats

En viktigt styrparameter i en kvarn är tillsatsen av vatten. Genom att styra det
procentuella flödet av vatten gentemot det fasta inflödet uppnås önskat beteende
inne i kvarnen. Modellerna som presenterats är inte beroende av vattentillsatsen
utan koeficienterna bestäms enbart vid vissa jämnviktslägen för kvarnen. För
att komma från detta statiska förhållande har en Hillfunktion införts. Det är för
att styra det som påverkas av andelen vatten inne i kvarnen. Det kan exempelvis vara sönderfallshastigheten och utflödet. Funktionen beskrivs matematiskt
enligt ekvation 3.2 där Vmax , Km och n påverkar stigning och lutning på kurvan.
En grafisk representation av funktionen återfinns i figur 3.1.
V (x) =

Vmax xn
n + xn
Km

(3.2)

Genom att anpassa funktionen kan passande värden för exempelvis jpt erhållas för ett visst värde på andelen fast material i kvarnen. V (x) blir således
värdet på koefficienten som den specifika funktionen skall beskriva medan x är
andelen vätska i kvarnen.
3.3.2.4

Utflöde

Samtliga av de autogena kvarnar som Boliden Mineral AB använder har malstensgaller eftersom det enda malmediet som använts är malmen själv. Ur primärkvarnen tas därför malsten ut för att användas som malmedia i sekundärkvarnen.
Detta medför att ett högre värde på kg är att föredra och har således satts
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Figur 3.1: Ett exempel på en Hillfunktion.

till 1.25 enligt S. Morrell och I. Stephenson [14]. För att beskriva utflöde har
ekvationerna 2.5 och 2.6 använts med en modifiering på en av potenserna. I
ekvation 2.5 föreslår S. Morrell och I. Stephenson φ−1.38 vilket innebär att en
ökad hastighet på kvarnen skulle bidra till ett minskat utflöde ut ur kvarnen.
Detta stämmer inte överens med de erfarenheter som intervjuerna och gruppdiskussionerna har visat. Dessa har istället visat att det omvända sambandet
snarare borde gälla, att ökad hastighet på kvarnen resulterar i ett ökat utflöde
dock med vissa reservationer, se avsnitt 4.1. Detta kommer vidare att behandlas
i diskussionskapitlet 5. Jpm , km , Jpm och km i ekvationerna 2.5 och 2.6 har inte
kunnat uppmätas eftersom inga försök på den modellerade kvarnen har genomförts men för att andelen vatten i kvarnen ändå ska kunna påverka utflöde har
dessa ersatts med en Hillfunktion som stiger i samband med att andelen vatten
i kvarnen ökar. Ekvation 2.5, 2.6 och 2.7 har därför omformulerats enligt:
Q = 1.25 (Qm + Qt )

(3.3)

Qm = Vm (x)γ 2.5 D0.5 Aφ1.38

(3.4)

Qt = Vt (x)γ 2 D0.5 A

(3.5)

Hillfunktionens parametrar som har använts för att beskriva hur utflödet
beror av andelen vatten i kvarnen har satts enligt tabell 3.3. Detta har givit ett
önskvärt resultat på hur andelen vatten i kvarnen påverkar processen. Viktigt att
poängtera i sammanhanget är att dessa parametervärden inte heller är kalibrerade mot de verkliga processen utan föreslås enbart som initiala approximationer
för Hillfunktionen.
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Vmax : Qm
Vmax : Qt
Km
n

2.3E-4
2.3E-5
0.5
2

Tabell 3.3: Parametervärden för Hillfunktionerna i modellen

3.3.2.5

Gallerklassificering för primärkvarnen

För att kunna erhålla sambandet som figur 2.3 illustrerar har en icke linjär
regression genomförts. Den minsta partikeln som beter sig som vatten har en
diameter på 1mm och den största partikeln som kan passera genom gallret är
80mm [12][14]. Detta ger upphov till två punkter (0.001, 1) och (0.08, 0). För
att få det linjära sambandet då x-axeln är logaritmerad och y-axeln inte är det,
se figur 2.3, används en icke linjär regression genom dessa två punkter. Eftersom
kurvan enbart ska anpassas till två punkter blir resultatet perfekt med R2 värdet
1. Parametrarna k och m i ekvation 2.4 fås således med hjälp av den icke linjära
regressionen och ekvationssystemet kan skrivas om enligt ekvation 3.6 för att
skapa gallerklassificeringen.
1
f ör
dp < 0.001
ci (dp ) =  −0.5255 log10 (dp) − 0.5764 f ör 0.001 ≤ dp ≤ 0.08
0
f ör
dp > 0.08



3.3.2.6

(3.6)

Kvarneffekt

Kvarneffekten har modellerats enligt avsnitt 2.4.3 med kvarndiametern 11.4m för
primärkvarnen och 9.13m för sekundärkvarnen i den modellerade kvarnkretsen,
se avsnitt 3.7. Den presenterade effektmodellen är beroende av fyllnadsgraden
i kvarnen som har modellerats som volymen av materialet i kvarnen dividerat
med den totala volymen av kvarnen. Det ger den faktiska fyllnadsgraden. I den
verkliga processen går det inte att veta den exakta volymen på materialet i
kvarnen utan att stanna kvarnen och gå in och mäta vilket inte är praktiskt genomförbart under drift. Det har resulterat i att fyllnadsgraden beräknas utifrån
tåvinkeln och således behöver inte den beräknade fyllnadsgraden och den uppmätta fyllnadsgraden riktigt stämma överens. Tåvinkeln är nämligen beroende
av fler saker än volymen på materialet i kvarnen. Ett illustrerande exempel på
detta är tillsatsen vatten. Om man tillsätter mer vatten kommer chargen inte
att följa med kvarnen lika mycket i rotationsriktningen vilket kan påverka tåvinkeln. Det beror på mätmetod. Poolbildning påverkar givetvis också tåvinkeln
och kan ge ett annat uppmätt värde för fyllnadsgraden. Samtliga parametrar
i modellen är desamma som R.P. King presenterar och K är satt till 9.1. Det
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värdet argumenterar R.P. King för då kvarntypen är en gallerkvarn vilket är
fallet för Boliden Mineral ABs kvarnar.

3.3.3

Kvarnkretsmodellering

Transporten av fast material sker på transportband. Dessa är modellerade som
en enkel tidsförskjutning av flödet som beror av transportbandets längd och
hastighet. Modellen för transportbandet kan alltså lagra en massa eller volym
som representerar det som finns på bandet. Detta medför att även om inmatningen till transportbandet upphör kommer utmatning att ske så länge det finns
material på bandet. I Aitik36 modellen har 6 stycken transportband modellerats, data för dessa återfinns i tabell 3.4. Övrig transport av exempelvis pulp
har inte modellerats på annat sätt än att det har en massflödeshastighet och
volymsflödeshastighet.
Namn Hastighet (m/s)
BT3116
2
BT3270
0.8
BT3274
0.8
BT3276
0.8
BT3278
0.8
BT3280
0.8

Längd (m)
332.8
20
51
18
66.5
32

Tabell 3.4: Data över de olika transportbanden som ingår i Aitik36 modellen

Trommeln är modellerad som en perfekt storleksklassificerare. Den delar upp
utflödet ur primärkvarnen i tre olika flöden, pulp, mindre malsten och större
malsten. Alla partiklar som är mindre än 0.01m klassas som pulp medan partiklar i intervallet 0.01 − 0.02m klassas som mindre malsten och alla partiklar som
är större än 0.02 − 0.08m klassas som större malsten. Tanken i pumpsumpen
är modellerad som en friflödande tank enligt, Ljung och Glad [11] med diametern 4.16m, höjd 4.7m och utloppsarean 0.273m2 . Utflödet från en pumpsump
är dock inte friflödande utan begränsas av pumpen som sitter kopplad till utflödet av tanken. För att enkelt kunna koppla pumpen till tanken har pumpen
modellerats så att den reglerar utflödet ur tanken, med andra ord a i ekvation
2.20. Pumpen skalar således utloppsarean med ett värde mellan 0 och 1 där 0
representerar att pumpen inte körs och 1 representerar att pumpen inte begränsar flödet alls. Detta är en stor förenkling av verkligheten men den anses kunna
göras eftersom efterflöjande steg i modellen inte är beroende av pumpen utan
enbart vilket flöde som kommer från pumpen.
I den verkliga processen beror efterföljande steg i allra högsta grad av pumpen, dels för att den pumpar upp pulpen till skruvklasseraren som finns på en
helt annan geografisk höjd relativt pumpsumpen, dels för att exempelvis rör
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och fästningar påverkar flödet. I modellen tas inte hänsyn till detta utan det flödet som kommer ut ur pumpsumpen kommer obehindrat in i skruvklasseraren
och därför kan pumpen enbart ses som en begränsare av flödet mellan de två
processtegen.
I det följande processteget, skruvklasseraren ska partiklar av olika storleksklasser skiljas åt. De allra finaste fraktionerna ska transporteras vidare till flotation medan de större fraktionerna returneras in i primärkvarnen för att malas
ytterligare. Den dynamik som finns hos en skruvklasserare kan beskrivas ingående då flera olika parametrar påverkar processen. Skruvklasseraren har därför
modellerats som en perfekt storleksklassificerare precis som trommeln. Modellen delar upp flödet perfekt vilket resulterar i att materialet som finns i de
större storleksklasserna returneras in i primärkvarnen medan materialet i den
mindre klasserna transporteras till flotation. Modellen returnerar således alla
partiklar som har en större diameter än 50µm och alla partiklar som är mindre
50µm transporteras till flotation. Ytterligare en förenkling som har gjort är att
samtligt vatten går till flotation vilket leder till att det är helt torr malm som
returneras tillbaka för vidare malning.

3.4

Mätningar

En serie försök gjordes under 2005 i Boliden Mineral AB:s regi där resultatet av
förändringar i varvtal och tillsatsen av vatten i kvarn studerades. Samtliga försök
gjordes på anrikningsverket i Boliden, G1A, och med samma kvarnar men med
malm från olika gruvor. Detta betyder att kvarnarna var desamma i alla försök
men dock varierade malmegenskaperna. Målet för försöken var att undersöka
hur styrbar processen var. Det vill säga hur man kunde påverka partiklarnas
storleksfördelning [20].
För att uppnå detta gjordes stegförändringar i vattenflödet och resultatet på
bland annat last, effekt, varvtal och storleksfördelning studerades. Detsamma
gjordes för varvtalet. Eftersom malmegenskaperna påverkar processen mycket
kom flertalet av försöken att misslyckas. Vid en ökning av exempelvis vattentillsatsen kunde resultatet bli en minskning av lasten, helt enligt uppställda
hypoteser, men det kan även ha varit styckefallet som förändrats under försöket och således givit samma resultat. För att minimera denna problematik har
i detta arbete endast de försök som haft jämna insignaler till system använts,
alltså de försök där alla övriga insignaler till systemet varit stationära. De hade
dock inte låsts till specifika värden eftersom om detta hade gjorts och styckesfallet och malmen hade förändrats så hade utsignalerna förändrats på ett icke
önskvärt sätt. Detta leder till att under flera av försöken med vattentillsatsen
så kunde inte heller varvtalet hållas till ett fast värde. Andra försök hade visat
att ett fast varvtal påverkade lasten i kvarnen och för att undvika detta tilläts
varvtalet variera [8].
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Flera av stegsvaren som erhölls i försöken tilläts heller inte att klinga ut på
grund av systembegränsningar. Vid flera av försöken bidrog små steg av insignalen till stora förändringar på utsignalen som närmade sig minimumvärdet för vad
kvarnen klarar av och då var man tvungen att korrigera för detta. Exempelvis
gjordes en varvtalsförändring som ledde till att lasten inne i kvarnen minskade
brant mot minimumvärdet och således korrigerades detta genom att varvtalet
förändrats ytterligare [8].
Detta leder till att resultaten är svårtolkade och till att inga konkreta slutsatser kunde dras. Men klart utskiljbara effekter observerades och det är dessa
tillsammans med operatörernas och utvecklingsingenjörernas erfarenheter som
låg till grunden för utvärderingarna av den skapade kvarnmodellen.

3.5

Intervjuer

Sex stycken intervjuer har genomförts i syfte att fånga operatörernas och utvecklarnas erfarenheter av hur en autogen kvarn generellt beter sig. Respondenterna
har tilldelats bokstäverna A-F och kommer att benämnas han oavsett kön. Den
process som har diskuteras under intervjuerna återfinns i figur 3.2 och består
av primärkvarnen i Aitik36 som matas med dels malm, dels vatten. I modellen
finns ingen cirkulerade last utan det som lämnar kvarnen rinner rakt ner i en
brunn. Respondenterna har varit en operatör och en processingenjör som jobbar
med kvarnar i daglig drift samt utvecklingsingenjörer och en avdelningschef för
teknikutvecklingen som samtliga har lång erfarenhet av hur kvarnar fungerar.
Tanken med att intervjua respondenter med olika bakgrund var att få olika
syn på samma sorts problematik eftersom beroende på vilken koppling som respondenten har till systemet skapar denne en specifik mental modell av systemet.
Detta har resulterat i semistrukturerade intervjuer med ett antal fördefinierade
huvudämnen som har behandlats under intervjutillfällena, dock har det specifika intervjufrågorna skiljt sig åt mellan de olika intervjuerna. För att finna det
respondenten tyckte var av vikt har detta upplägg valts. Exempelvis har ett
av ämnena vid intervjuerna behandlat de olika styrparametrarna en operatör
har att arbeta med. Respondenten har själv fått resonera kring vad som händer
om man ändrar någon av parametrarna och vilka konsekvenserna det medför
på processen. Olika resonemang har förts av de olika respondenterna men de
gemensamma nämnarna som utkristalliserat sig under de olika intervjuerna har
plockats ut och presenterats. Den första intervjun var med en operatör vid Aitik. Under intervjutillfället, som varade i 1 timme och 40 minuter, styrde denne
kvarnserierna i skarp drift. En inblick i det dagliga arbetet kring en kvarn erhölls således och specifika frågor kring hur processen beter sig i realtid kunde
besvaras dels genom muntliga svar dels genom demonstration på det verkliga
systemet. Under detta intervjutillfälle gjordes även en ingående presentation av
kvarnserierna vid Aitik under en rundvandring inuti anrikningsverket. Övriga
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intervjuer är genomförda i rena intervjusessioner som varade mellan 30 minuter
och 1 timme och 30 minuter.

Figur 3.2: Modellen som har diskuteras vid intervjuerna och gruppdiskussionerna.

Några av intervjuerna skedde även under, eller delvis under, ljudinspelning
för att underlätta arbetet efter intervjuerna med att presentera resultatet på
ett så riktigt sätt som möjligt. Detta bedöms inte ha påverkat respondentarnas
benägenhet att svara på frågorna i någon större utsträckning. Frågorna har inte
bedömts vara av någon känslig karaktär eftersom så pass generella resonemang
har förts kring frågeställningarna och de personliga åsikter som kan presenteras
i dessa sammanhang inte är känsliga på ett personligt plan.

3.6

Gruppdiskussioner

Ett par gruppdiskussioner har även genomförts där respondenterna har fått diskutera kvarnbeteende i grupp. I den första gruppdiskussionen deltog två utvecklingsingenjörer samt avdelningschefen. Denna diskussion genomfördes innan de
personliga intervjuerna och syftet var att finna de punkter som var intressanta att studera och utreda vidare. Det var denna gruppdiskussion som låg till
grund för de ämnen som de personliga intervjuerna kom att behandla. Som underlag till diskussionen användes simulationer av en halvfärdig modell där olika
stegsvar genomfördes.
Vid den andra gruppdiskussionen presenterades den färdiga modellen och det
sammanställda resultatet från intervjutillfällena. Dessa resultat hade samman32

ställts i ett antal försök som genomfördes på modellen. Huruvida resultatet av
dessa försök stämde med verkligheten samt vilka förändringar som borde göras
diskuterades sedan i gruppen. Syftet med denna gruppdiskussion var att verifiera att inget av det material som inhämtats under intervjuerna hade feltolkats
samt att kvarnmodellen var korrekt.

3.7

Aitik36 modellen

Den sammanställda modellen över Aitik36 är skapad utifrån ett flödesschema
över kvarlinje 1 i Aitik36 [3]. I den simulerade modellen av kvarnkretsen ingår
såväl kvarnar som transportband, trommel, pumpsumpar, skruvklasserare och
stup. En grafisk representation av modellen i Dymola återfinns i figur 3.3. I
denna har samtliga processteg kopplats samman och ett fyrtiotal in- respektive
utsignalerna har kopplats till styrsytemet via I/O-Block från DSHM kommunikationsbibliotek. En sammanställning av de olika signalerna återfinns i appendix
C.

3.8

Modell/Styrsystems kommunikation

För att kunna testa Aitik36 modellen så har denna kopplats till styrsystemet.
Det gjordes genom att sätta upp ett lokalt nätverk där två datorer ingick. Modellen fanns på en dator medan styrsystemet fanns på en teststation, en annan
dator. Dessa två datorer sattes upp på ett gemensamt nät bakom en NATbox och en brandvägg för att trafiken inte skulle störa övriga nät och för att
full kontroll på trafiken mellan de två datorerna skulle kunna bibehållas. Efter
att simuleringen av modellen hade initierats på modelldatorn kopplade DSHM
samtliga signaler som ingick i modellen till OPC-servern på teststationen. OPCservern kommunicerade i sin tur med en soft controller som är en typ av processtation enligt tidigare definition. I drift används inte en soft controller utan
fristående processtationer men de båda fungerar på samma sätt. För att underlätta OPC-kommunikationen användes även Matricon Tunneller som underlättar OPC-kommunikation i Windowsmiljö. Efter att kommunikationen fungerade
och styrsystemet hade börjat styra modellen gjordes några tester som exemplevis regulatortrimmning. De försöken bestod i att en PI-regulator som reglerade
malmflödet in i kvarnkretsen trimmades för att erhålla en snabbare stigtid.

3.9

Modellbiblioteket Comminution

Modelbiblioteket som har skapats i Dymola har döpts till Comminution och
det är uppdelat i flera olika nivåer. Dessa nivåer är skapade efter delkomponenterna som den slutgiltiga modellen är uppbyggd av. Det underlättar vidare
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utveckling av modellen och följer den objektorienterade programmeringsprincipen. Om ändringar i exempelvis malmmodellen skulle vilja göras räcker det
med att ändra den modellen på den specifika nivån vilket medför att samtliga
modeller skapade i en högre nivå ärver de förändringarna. Samtliga modeller är
samlade i packages, en lista över dessa presenteras i tabell 3.5. På den första
nivån finns de medier som modellen bygger på och på den sista nivån finns den
slutgiltiga modellen över kvarnkretsen. Utvalda delar av koden från biblioteket
är redovisade i bilaga B.
Comminution
Samlingsbiblioteket för samtliga modeller.
AITIK36DSHM Innehåller dels den kompletta kvarnkretsmodellen,
dels de modeller som krävs för att koppla den till
styrsystemet.
Connectors
Innefattar samtliga kopplingar som krävs mellan
modeller.
Converters
Modeller för att konvertera olika typer av flöden.
Icons
Generella grafiska gränsnitt.
Math
Matematiska funktioner som olika modeller använder sig av för att beräkna exempelvis sönderfallshastighet.
Models
Innehåller alla modeller som skapats av olika komponenter i kvarkretsen.
Records
Databaser för globala modellegenskaper.
Sensors
Sensorer för att mäta speicfika egenskaper hos
pulpflöden.
SourcesSinks
Källor och brunnar för de olika medierna.
Tabell 3.5: Strukturen för modellbiblioteket, Comminution.

Nivå 1
På den första nivån förekommer de medier som modellerna i biblioteket använder sig av. Dessa är dels malm dels vatten. I dessa modeller erhåller medierna
sina grundläggande fysikaliska egenskaper som exempelvis massa, volym och
densitet.
Nivå 2
På denna nivå erhåller de grundläggande modellerna egenskaper som exempelvis
flödesegenskaper, styckefall och styckefallsfördelning.
Nivå 3
På denna nivå styrs modellernas beteende med hjälp av ekvationer eller differentialekvationer. Ett exempel på detta är hur pulp skapas då vatten och malm
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blandas.
Nivå 4
På denna nivå definieras modellernas parametrar som storheter på volymer och
densiteter. En modell över en kvarn har i tidigare nivåer erhållit egenskapen
att ha en diameter men det är först på denna nivå diametern får ett värde som
exempelvis 11.4m. På denna nivå erhålls således färdiga modeller för exempelvis
en kvarn, pumpsump, transportband och skruvklasserare.
Nivå 5
På den avslutande nivån skapas den kompletta modellen som skall simuleras.
Modeller skapade i Nivå 4 sammanfogas då för att skapa exempelvis en hel
kvarnkrets.
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Figur 3.3: Den simulerade kvarnkretsen som kopplades till styrsystemet. I kretsen ingår bland annat en primärkvarn, en sekundärkvarn, två pumpsumpar, två
skruvklasserare, en trommel och flertalet transportband.
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Kapitel 4
Resultat
4.1

Mentala modeller

För att presentera de mentala modeller som intervjuerna har identifierat kommer
resultatet att presenteras ämnesvis. De styrparametrar som operatören har vid
en autogen kvarn är utspädningen in i kvarnen, malmflödet in i kvarnen samt i
vissa fall varvtalet. Person B beskriver att varvtalet ofta är fixerat till en viss
nivå men att i Aitiks nya verk, Aitik36, kommer varvtalet troligen att användas
som en styrparameter och därför är det en intressant parameter att ha med i
modellen.
En åsikt som samtliga respondenter uttrycker är att malmens styckefall och
kvalitet påverkar malningsprocessen starkt och således kan resultatet av olika
styrningsförändringar variera väldigt mycket från fall till fall. Person A exemplifierar detta med att ett hårt berg medför en ökad effektförbrukning av kvarnen
och om det dessutom är mycket vatten medför det grövre malning. En mjuk
malm medför å andra sidan bättre genomsättning. En annan mental modell
som samtliga respondenter har är att effekten av olika styrförändringar påverkas mycket av hur processen såg ut innan förändringen skedde.
En av de styrparametrar som finns till en kvarn är vattentillsatsen. Hur
denna påverkar processen är flertalet av respondenterna överens om. En ökad
vattentillsats in i kvarnen medför en minskad effekt och ett ökat utflöde. Det
senare kommer av att massbalansen i kvarnen måste stämma, alltså att om
ingen massförändring sker i kvarnen måste det flöda in lika mycket massa som
det flödar ut. Att en ökad vattentillsats skulle leda till en minskad effekt förklarar
person B, C och E med att en ökad vattentillsats ger en vattnigare massa inuti
kvarnen. Det medför att massan inte följer med kvarnen i dess rotationsrörelse
lika mycket och därför behövs inte lika mycket effekt för att driva kvarnen.
De gemensamma uppfattningen om vilken påverkan en ökad vattentillsats
har på lasten i kvarnen är att det medför en minskad last på lång sikt. Person C
och D reserverar sig dock med att det förutsätter att man har haft en relativt låg
vattentillsats innan. En ökad vattentillsats leder då till en utspolning av mindre
37

partiklar i kvarnen och i det långa loppet ger det en minskad last i kvarnen
eftersom man spolar ur kvarnen på finare material. Om en spolningseffekt redan
finns innan förändringen görs kommer lasten enbart att öka eftersom det i detta
fall enbart resulterar i att vattenmassan i kvarnen ökar. Samtliga respondenter
är överens om att på kort sikt ökar lasten eftersom man tillsätter mer massa
in i kvarnen men eftersom kvarnen spolas ut kommer massan att minska. De
är även överens om att en ökad vattentillsats medför grövre malning. En viktig bidragande faktor till detta är att uppehållstiden för partiklarna i kvarnen
minskar då de snabbare transporteras genom kvarnen tack vare vattnet.
Att en ökning av varvtalet medför en minskad last är en uppfattning som
alla respondenter delar. Person C menar dock att det beror på inom vilket
intervall som förändringen görs. Sker förändringen upp över 80 procent av kritisk
hastighet kommer en centrifugeffekt att infinna sig vilket kommer att motarbeta
transporten genom kvarnen och det kan leda till en ökad last i kvarnen. Däremot
om förändringen sker inom ett lägre intervall, exempelvis 60-70 procent av kritisk
hastighet, fungerar kvarnen mer som en pump som pumpar ut materialet, vilket
leder till en minskad last. Person E är av en liknande uppfattning och menar
att en varvtalsförändring över 80 procent av kritisk hastighet ger mycket små
effekter på processen medan en förändring inom ett lägre intervall kan resultera
i väldigt stora förändringar på lasten. Samma förändring på varvtalet medför
även en grövre produkt, anser samtliga respondenter.
Ytterligare en effekt som samtliga är överens om är att effekten ökar momentant för att sedan avta. Person B, C och D beskriver det med att det krävs mer
energi för att vrida runt kvarnen vid ett högre varvtal men det leder även till
att kvarnen mals ur vilket bidrar till minskningen av effekten efter den momentana ökningen. Vad effekten sedan stabiliserar sig på för värde beror mycket på
styckefallet och kvaliteten på malmen anser person B. Om det nya stabiliserade
värdet är lägre eller högre än värdet innan försöket är svårt att svara på. Det är
en åsikt som även person C och person D delar.
Den sista styrparametern, som är malminflödet, är en viktig styrparameter.
Det är den styrparameter som påverkar mest anser person C och E. En ökning
av malmflödet medför en ökning av samtliga utsignaler från systemet med reservation för effekten. Vid en ökad fyllnadsgrad som ett ökat malminflöde bidrar
till kommer även effekten att öka upp till en viss gräns. När denna har passerats och fyllnadsgraden fortsätter att öka kommer effekten att minska, beskriver
person C.
Hur mycket och hur snabbt olika förändringar påverkar har ingen av respondenterna någon klar uppfattning om utan samtliga hävdar att det finns för
mycket parametrar som påverkar för att ett enkelt svar ska kunna ges. Person
C, D och E menar dock att generellt tar ett stegsvar mellan 1 till 3 timmar
att klinga ut men det beror på hur stort steg som görs och hur stor kvarnen
är. Person E menar att det kan ta upp till en hel arbetsdag för ett stegsvar
att stabilisera sig. Effekterna av styrförändringar kan dock ses relativt fort och
38

samtliga respondenter menar att vattentillsatsen är en snabbare styrparameter än varvtalet medan en varvtalsförändring inom spannet 60 till 70 procent
av kritisk hastighet påverkar mer än en ökning av vattentillsatsen. Snabbaste
styrparametern är dock malminflödet anser person C och E.
I den andra gruppdiskussionen fördes en ingående diskussion om hur varvtalsändringar påverkar utflödet från en kvarn. Samtliga var överens om att en
ökning av den kritiska hastigheten alltid medförde ett ökat utflöde då ökningen
skedde inom ett intervall som för en kvarn räknas som normalt. Om däremot en
ökning skulle ske väldigt nära den kritiska hastigheten kunde dock det motsatta
inträffa, ett minskat utflöde, menade ett par av deltagarna. De förklarade det
med att en partikel har större benägenhet att stanna kvar längs sidan av kvarnen då hastigheten närmar sig den kritiska hastigheten och då borde utflödet
minska vid högre hastigheter. Detta resonemang fick gehör bland de övriga deltagarna vid den andra gruppdiskussionen. Ytterligare en sak som påverkas av
en ökning av varvtalet är flödet genom gallret menar en av respondenterna. Då
gallret roterar snabbare borde flödet genom det minska men denna effekt påverkar enbart storleken på utflödet menar respondenten. Den uppfattning som
samtliga deltagare samlas kring är att varvtalets påverkan byter tecken vid ett
visst varvtal. Ett annat resultat som diskuterades var att en bestående ökning
av effekten fanns efter det att varvtalet hade ökats vid en av simuleringarna,
se figur 4.3. En av respondenterna menade att effekten oftast planar ut på ett
lägre värde än det hade innan varvtalssteget gjordes. Detta ifrågasätts dock av
övriga deltagare och gruppen samlas kring uppfattningen att värdet på effekten beror på malmens egenskaper. Vissa malmer ger en lägre effekt efter steget
gjorts medan andra malmer ger en högre effekt, dock är samtliga överens om att
en momentan ökning bör finnas som sedan avtar.
Som modellen var utformad vid gruppdiskussionen påverkades Hillfunktionen av viktandelen fast material i kvarnen. Detta ger ett litet felaktigt resultat
menade flera av deltagarna eftersom viskositeten snarare är det som påverkar
och således borde det vara bättre att låta Hillfunktionen vara beroende av volymandelen av fast material i kvarnen.

4.2

Kvarndata

Som referensdata har försöken från Boliden Mineral AB:s anläggning G1A används och av de försök som har genomförts har två stycken valts ut då dessa
relativt tydligt visar det generella beteendet hos en primärkvarn, dels vid en
ökning av varvtalet, dels en ökning av vattentillsatsen. De två olika försöken
återfinns i figur 4.1 och 4.5. Varje punkt motsvarar en minut så den redovisade delen av försöken är genomförda på 350 respektive 500 minuter. I figurerna
redovisas lasten, K80, effekten, varvtalet, malmflödet och vattentillsatsen och
samtliga av dessa parametrar är intressanta vid styrningen av en kvarn.
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Figur 4.1: Ett stegsvar för varvtalet vid Boliden Mineral ABs anläggning G1A
[8].
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Som figur 4.1 visar medför en ökning av varvtalet en minskning av lasten och
effekten, dock stiger effekten momentant innan den tappar effekt och planar ut ca
100 minuter senare. K80 visar att en grövre malning erhålls efter varvtalssteget.
Under försöket har malmflödet och vattentillsatsen hållits på en relativt jämn
nivå.

Figur 4.2: Ett stegsvar på vattentillsatsen vid Boliden Mineral ABs anläggning
G1A [8].

Vid vattentillsatsförsöket kunde inte varvtalet hållas fast vilket gör resultatet
mer svårtolkat. Den andra styrparametern, malmflödet, har dock varit relativt
fixerad kring sitt värde sånär på en momentan minskning i början av det redovisade resultatet. Figur 4.2 visar även hur lasten och effekten minskar vid en
ökning av vattentillsatsen. K80 ökar eftersom vattentillsatsen ökar vilket visar
på att en grövre malning erhålls vid en ökad vattentillsats.

4.3

Dymolamodellen

Den modell som har simulerats återfinns i figur 3.2. Det är en primärkvarn
med ett inflöde av malm och vatten och utflödet rinner enbart ner i en brunn.
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Stegsvaren som simulerats på modellen är av samma typ som genomfördes på
referensdata, en ökning av varvtalet och en ökning av vattentillsatsen. Då K80
värdet inte har simulerats kommer detta istället åskådliggöras i form av trender
för hur mycket av utflödet från kvarnen som består av en viss storleksklass. Dock
kommer enbart ett urval av olika storleksklasser att redovisas för att resultatet
ska bli överskådligt.

Figur 4.3: Ett simulerat stegsvar på varvtalet.

Figur 4.3 illustrerar hur en varvtalsförändring påverkar lasten i kvarnen negativt och hur effekten momentant ökar för att sedan minska och stabilisera
sig på en högre nivå än innan stegsvaret. Malmflödet och vattentillsatsen har
haft konstanta värden genom hela försöket. Produkten blir även grövre vid en
simulerad varvtalsökning vilket illustreras i figur 4.4. Utflödet av större partiklar
ökar vid stegsvaret medan utflödet av de mindre partiklarna minskar och således
erhålls en grövre produkt. De simulerade stegsvaret vid en varvtalsökning tar ca
6000 sekunder vilket motsvarar 100 minuter.
Vid simuleringen av en ökning av vattentillsatsen erhölls resultatet som
åskådliggörs i figur 4.5. Även vid denna simulering hölls de övriga styrparametrarna, varvtalet och malmflödet, på ett fixerat värde. Resultatet av steget
blev en minskning av effekten och en momentan ökning av lasten som sedan
sjönk och stabiliserade sig på en lägre nivå. Resultatet då stegsvaret hade kling42

Figur 4.4: Utflödet av olika partikelstorlekar ur kvarnen vid en varvtalsändring.

at ut var således en minskning på dels lasten dels effekten. K80 som grafiskt
illustreras i figur 4.6 visar även att produkten blir grövre eftersom utflödet av
mindre partiklar minskar och utflödet av större ökar.
Tiden det har tagit för stegsvaren att klinga ut vid en simulerad ökning av
vattentillsatsen är ca 5000 sekunder vilket motsvarar ca 80 minuter.

4.4

Styrsystemskopplingen

I figur 4.7 åskådliggörs grafiskt hur styrsystemet i realtid styr modellen. Figuren
visar hur processen påverkas av exempelvis regulatorerna i styrsystemet som
styr beroende av exempelvis last, effekt och moment.
I operatörsgränsnittet som figur 4.8 visar styrdes modellen med hjälp av
styrsystemet. Detta operatörsgränsnitt är mycket snarlikt det som operatörerna
kommer att använda för att styra en kvarnkrets i Aitik36. Den mesta av styrningen var automatisk och således kunde arbetet av ett flertal av regulatorerna
i styrsystemet ses i realtid eftersom börvärden kontinuerligt förändrades.
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Figur 4.5: Ett simulerat stegsvar på vattentillsatsen
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Figur 4.6: Utflödet av olika partikelstorlekar ur kvarnen vid en ökning av vattentillsatsen.
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Figur 4.7: Dymolas simuleringsmiljö vid en onlinestyrning från styrsystemet.
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Figur 4.8: Styrsystemets operatörsgränssnitt vid en onlinestyrning.

Kapitel 5
Diskussion
5.0.1

Kvarnmodellen

Den framtagna modellen fångar mycket av den dynamik som finns hos en autogen kvarn. Det har resultatet från simuleringarna av modellen visat. Vid framtagandet av kvarnmodellen har parametrar och matematiska samband använts
från tidigare forskning. En stor förändring har dock skett vid modelleringen av
utflödet från kvarnen där en parameter har bytt tecken. Anledningen till att ett
teckenbyte gjorts var på grund av de resultat som försöken vid G1A gav samt
det resultat som intervjuerna och gruppdiskussionerna givit. Samtligt inhämtat
material tyder på att en ökning av varvtalet medför en ökning i utflödet från
kvarnen om ökningen inte ligger allt för nära den kritiska hastigheten. Det skiljer
sig från S. Morrells modell där han föreslår ett omvänt samband, jämför ekvation 2.5 och 3.4. En av anledningarna till denna skillnad skulle möjligen kunna
vara att S. Morrell har studerat autogena kvarnar med fast varvtal medan den
kvarn som studerats hos Boliden Mineral AB är varvtalsstyrd. Vid framtagandet
av sin modell har dock S. Morrell varierat varvtalet för att kunna nyttja linjär
regression för att finna en passande potens för varvtalets påverkan.
Detta ämne diskuterades på den andra gruppdiskussion där respondenterna
menade att vartalets påverkan borde vara en potens som är en funktion av
vilket varvtal som kvarnen faktiskt befinner sig i eftersom utflödet bara ökar om
varvtalsökningen ligger en bra bit från det kritiska varvtalet. Det medförde att
en pumpeffekt uppstod. Om en ökning istället skulle göras närmre det kritiska
varvtalet skulle denna pumpeffekt upphöra och materialet skulle istället ha en
större benägenhet att stanna kvar i kvarnen. Denna problematik kan även ligga
till grund för vilken potens varvtalet ska ha i ekvation 2.5. Om detta resonemang
stämmer skulle potensen byta tecken då varvtalet började närma sig den kritiska
hastigheten.
Den grundläggande modellen för massbalansen i en autogen kvarn som presenteras i avsnitt 2.4.1 tog inte hänsyn till vattentillsatsen och således kunde
en simulering av en kvarn som byggde på denna modell fungera felfritt helt ut48

an vattentillsats. Detta är inte fallet i verkligheten då tillsatsen av vatten är
en mycket viktig del vid malning med en autogen kvarn. Därför modellerades
några konstanter som funktioner av hur mycket procentuell volym av det totala
materialet i kvarnen som är vätska.

5.0.2

Simuleringsresultat

Resultatet från intervjuerna och gruppdiskussionerna stämmer överens på flera
punkter med de presenterade stegsvaren som gjorts på en kvarn vid Boliden
anläggning G1A, avsnitt 4.2. Att en ökad vattentillsats medför minskad last och
effekt i kvarnen styrks tydligt av trenderna i figur 4.1, även att det skulle medföra
grövre malning syns tydligt då K80 stiger i takt med att vattentillsatsen ökar. En
effekt som samtliga respondenter var överens om var att en ökad vattentillsats
borde ge en ökning i lasten momentant, detta kan inte styrkas av de empiriska
försöken. I början av försöket i figur 4.2 kan dock en ökning av massan skönjas
men det kan bero på andra effekter än att vattentillsatsen ökar. Det kan vara
att uppehållstiden är så pass liten relativt lasten i kvarnen att en effekt av
ökad vattentillsats inte går att se förrän utspolningseffekten tar vid. En rent
fysikalisk analys av skeendet styrker dock respondenternas mentala modeller
eftersom vatten har en viss uppehållstid i kvarnen och ökas inflödet av massa
samtidigt som utflödet inte ökar på grund av uppehållstiden måste massan i
kvarnen öka.
I den simulerade modellen finns effekten av en momentant ökad last vid en
ökad vattentillsats, se 4.5. Huruvida storleken på ökning är rätt kalibrerad är
svårt att säga och då kalibreringen av modellen inte är en del av detta arbete
lämnas det därhän till framtida forskning. En fingervisning som det empiriska
försöket visar är dock att effekten av en momentant ökande last är relativt liten. I
övrigt ger den simulerade modellen samma typ av resultat som dels intervjuerna
och gruppdiskussionerna resulterat i, dels försöken som gjorts på kvarnen vid
G1A. Hur stora effekter en förändring av vattentillsatsen har på effekten och
lasten är också en fråga om kalibrering vilket ligger utanför ramen för detta
arbete.
Samtliga mentala modeller av effekterna av en varvtalsförändring kan styrkas av de empiriska data som erhållits från försöken vid G1A, se figur 4.1. En
ökning av varvtalet ger upphov till minskad last och momentant ökad effekt,
som sedan avtar, samt grövre malning. Samtliga av dessa effekter fångar modellen upp, vilket grafiskt åskådliggjorts i figur 4.3 och 4.4. Effekten stabiliserar
sig dock på ett högre värde än innan stegsvaret vilket skiljer sig från vad de
empiriska försöken visar. Resultatet från den simulerade modellen behöver dock
inte vara inkorrekt enligt den diskussion som fördes under den andra gruppdiskussionen. Det flertalet av respondenterna menade var att effekten bör öka vid
en varvtalsökning för att sedan minska. Om effekten sedan klingar ut på ett
högre eller lägre värde än det hade innan stegsvaret gjordes varierar beroende
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på ett flertal andra orsaker. Därför kan man inte bestämt säga om effekten ska
bli lägre eller högre efter ett steg på varvtalet. Försöket som är gjort på G1A
är genomfört på malm som har egenskaper som medför en lägre effekt efter en
ökning av varvtalet och därför planar effekten ut på ett lägre värde. Detta är
dock malmspecifikt och därför behöver inte den simulerade modellen vara felaktig eftersom den inte är kalibrerad efter samma malm som användes vid försöket
på G1A.
En åsikt som flera av respondenterna gav uttryck för var att vattentillsatsen
var en snabbare styrparameter än varvtalet. Detta har inte kunnat styrkas med
referensdata från de empiriska försöken från G1A dels på grund av försökens
karaktär dels för att stegen i båda försöken har korrigerats över tiden vilket
gör det svårt att göra utsagor om både svarstiden och stigtiden. Stigtiden för
ett generellt stegsvar kan dock motiveras av utsagorna från Person C, D och
E som menar att stigtiden är mellan 1 till 3 timmar beroende på storlek på
steget. Detta fångar modellen upp då stegsvaren tog 80 respektive 100 minuter
att klinga ut.

5.0.3

Kvarnkretsen och kopplingen till styrsytemet

Modellen över kvarnkretsen kopplades via OPC och DSHM till styrsystemet.
Kommunikationen mellan de två datorerna var av typen asynkronisk vilket innebär att enbart då värden förändrades så skickades det till den andra datorn.
Med andra ord så prenumererar respektive dator på värden. Så först när exempelvis ett varvtal byter värde skickas detta från teststationen till modelldatorn.
På samma sätt returnerade modelldatorn mätvärden från modellen i form av
flöden, laster och effekter. Genom att sätta upp kommunikationen på detta sätt
begränsas mängden information som behöver trafikera nätet. Den läsningen fungerade inte fullt ut under försöken. Problem uppstod kring ett fåtal signaler som
inte uppdaterades. Dessa signaler var signaler som under längre perioder hade
samma värde. För övriga signaler vars värde förändrades kontinuerligt fanns inte
detta problem. Manuella uppdateringar av värdena fick i vissa fall genomföras
där modelldatorn tvingades att uppdatera sina värden.
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Kapitel 6
Slutsatser
Genom att nyttja matematisk och fysikalisk modellering har en autogen kvarn
samt övrig utrustning i en kvarnkrets modellerats. Resultatet har visat att detta
sätt att modellera en kvarnkrets är fullt möjligt och att programmet Dymola
samt programmeringsspråket Modelica är ett bra verktyg för denna typ av modellering. I Dymola har modellerna kunnat simuleras utan större problem tack
vare programmets uppbyggnad. Detta verktyg har underlättat då de fysikaliska betingelserna för systemet skulle implementeras eftersom programmet arbetar med ekvationer, som exempelvis massbalanser. Det har gjort att fysikaliska
omöjligheter har kunnat upptäckas relativt enkelt. Några exempel på sådana
fysikaliska omöjligheter är att vid simuleringen så får det inte finnas negativa
massor, flöden eller volymer. Att sedan komplettera modellerna med hjälp av
kognitiv erfarenhet har visat sig vara relevant och ett givande sätt att kunna utvärdera modellerna. Ett tydligt exempel på detta är diskussionen som har förts
kring huruvida utflödet ur en kvarn minskar eller ökar vid en varvtalsökning.
En av de mentala modeller som har presenterats i denna rapport skiljer sig
från den teoretiska modell som presenteras. I och med detta lyfts en diskussion
upp om hur en varvtalsförändring faktiskt påverkar utflödet vilket är viktig vid
modelleringen av en varvtalsstyrd kvarn. Att använda mentala modeller för att
modellera en autogen kvarn har således varit ett bra sätt att lyfta frågor som
kanske inte annars skulle ha behandlats vid en modellering. De mentala modellerna har även varit ett bra komplement till den mätdata som har erhållits
eftersom det har underlättat mycket vid tolkningen av de trendkurvor som mätdata givit upphov till, se figur 4.1 eller 4.2. I avsnitt 2.1 beskrevs risken med att
bygga modeller enbart på mentala modeller och vilka konsekvenser den typen
av modellering kan medföra. I denna rapport har enbart mentala modeller fått
utvärdera de fysikaliska modellerna så när som på en punkt. På detta sätt har
den presenterade problematiken kringgåtts och de kognitiva erfarenheterna har
varit ett tillskott i arbetet med denna rapport.
Att koppla modellen till styrsystemet för att kontrollera styrsystemskod har
visats sig fullt möjligt då en väl fungerande kommunikation mellan den simule51

rade processen och styrsystemet har erhållits. Dymolamodellen returnerar mätvärden till styrsystemet från den simulerade processen och styrsystemet ändrar
således börvärden för att kunna hålla uppsatt styrstrategi. Fel i styrsystemskoden skulle då kunna visa sig i form av att vissa börvärden inte följer den uppsatta
strategin. Exempelvis så skulle kanske ett börvärdet för malminflödet i en kvarn
öka istället för minska då lasten i kvarnen börjar närma sig sitt maxvärde och på
så sätt skulle fel i styrsystemskoden kunna upptäckas. De relativt enkla försöken som genomfördes på regulatorerna för matningen av malm in i kvarnkretsen
visade att det är fullt möjligt att använda modellen även i detta syfte, förutsatt
att modellen är en korrekt representation av det verkliga systemet. Dessa försök
gjordes via operatörsgränsnittet och genom att detta presenterade skeenden som
var snarlika verkligheten togs ett steg närmare idén om att låta operatörer träna
sig på modellen istället för att träna sig i skarp drift.

Sammanfattningsvis har syftet med denna rapport lett till att tre konkreta slutsatser kunnat dras.
• En fullgod modell av en autogen kvarn och en kvarnkrets har erhållits.
• Dymola/Modelica är ett effektivt verktyg för att simulera matematiska
modeller av en autogen kvarn och en kvarnkrets.
• Det är fullt möjligt att koppla modeller i Dymola till ett styrsystem och
låta detta styra de modellerade processerna för att kunna kontrollera styrsystemskoden.
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Kapitel 7
Förslag till fortsatt forskning
Under arbetes gång har flertalet intressanta och relevanta frågeställningar trätt
fram och de som inte har kunnat behandlas i denna rapport men som kan vara
av intresse för vidare forskning kommer därför presenteras här.
En av de viktigaste frågeställningarna som uppkommer är hur bra modellen
över en autogen kvarn är och hur väl den beskriver dess dynamik. Detta har
behandlats i rapporten men för att kunna ge ett definitivt svar på denna fråga
kommer kalibrering och validering av modellen behöva göras och då i form av
mätdata från den riktiga processen. Vid framtagandet av modellen har även flera
förenklingar gjorts som skulle kunna modelleras ytterligare. Två av dessa är dels
den koniska delen av kvarnen dels lyftarna. Hur dessa påverkar processen skulle
vara av intresse och kan därför vara ett ämne för vidare forskning. Mekaniken
runt omkring kvarnen så som exempelvis motorer, växellådor och oljepumpar
skulle även behöva modelleras ytterligare dels för att ge en mer omfattande modell dels för att styrsystemet även behandlar signaler från dessa. Ytterligare ett
uppslag till framtida forskning är att implementera olika typer av former på malmen. Som modellen är utformad så har alla partiklar samma geometriska form
men detta skulle vara intressant att utveckla och införa olika typer av former
på malmen som faller sönder på olika sätt och med olika hastigheter. Avslutningsvis skulle det vara intressant att under simulering kunna ändra styckefall
och malmegenskaper för att kunna simulera vilka effekter en blandning av hård
och mjuk malm ger samt vilken effekt som erhålls om exempelvis enbart stora
fraktioner matas in i kvarnen.
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Bilaga A
Matematiska formler
Kontinuitets ekvationerna
i−1
X
dsi
aij rj sj − (ri si − aii ri si )
= f i − pi +
dt
j=1

(A.1)

pi = di si

(A.2)

Q = kg (Qm + Qt )

(A.3)

Qm = km Jpm γ 2.5 D0.5 Ag ϕc1.38

(A.4)

Qt = kt Jpt γ 2 D0.5 Ag

(A.5)

√
√ n1 (j−i)
√
√ n2 (j−i)
bij = K( 2 − 1) 2
+ (1 − K)( 2 − 1) 2

(A.6)

Totalt utflöde

Utflöde genom media

Utflöde genom pool

Sönderfallfördelning

Specifika sönderfallshastigheten
S1 dαp

"

ln(E/E50 )
k(dp ) =
dp Λ + f G
σE
1+(µ)

#

(A.7)

Effektberäkningar
Pb = Pk + Pm
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(A.8)

Pk = 1680D2.05 [ϕc (0.667Ld + L]0.82
2.5
Pm = Kp Dm
Le ρc αδ

α=

Jt (ω − Jt
)
ω2

ω = 2(2.986ϕc − 2.213ϕ2c − 0.4927)

(A.9)
(A.10)
(A.11)
(A.12)

δ = ϕc (1 − [1 − (0.954 − 0.135Jt )] exp(−19.42((0.954 − 0.135Jt ) − ϕc ))) (A.13)
Nivåförändringen i en tank
√
a 2g q
1
d
h(t) = −
h(t) + u(t)
dt
A
A
Utflöde från en tank

√

q(t) = −a 2g +
Hillfunktionen
V (x) =

q

h(t)

Vmax xn
n + xn
Km
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(A.14)

(A.15)

(A.16)

Bilaga B
Dymolakod
Nedan redovisas utvalda delar av Dymolakoden för transportband, autogenkvarnen, pumpsumpen och skruvklasseraren. Av upphovsrätsliga skäl och sekretesskäl redovisas varken Aitik36 modellen eller DSHM biblioteket.
package Comminution
import SI = Modelica.SIunits;
import Modelica.Math;
import Modelica.Constants;
package Connectors
package Converters
model FlowConverter "PulpFlowconverter"
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== connectors
input PulpFlange pulpFlowIn "Infow of pulp [kg/s]";
output PulpFlange pulpFlowOut "Outflow of pulp [m3/s]";
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
if pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]<= 0 then
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=0;
else
-pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]/comps.comp[iComp].rho;
end if;
end for;
end FlowConverter;
model FlowConverter2 "PulpFlowconverter"
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== connectors
input PulpFlange pulpFlowIn "Inflow of pulp [m3/s]";
output PulpFlange pulpFlowOut "Outfow of pulp [kg/s]";
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
if pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]<= 0 then
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=0;
else
-pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]*comps.comp[iComp].rho;
end if;
end for;
end FlowConverter2;
end Converters;
connector PulpFlange
"Flange for pulp flow into or out of a model"
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// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== variables
flow Modelica.SIunits.Mass pulpFlow[comps.no](start=zeros(comps.no))
"The flow of pulp through this point";
// =================== annotations
end PulpFlange;
end Connectors;
package Icons "General icons for classes"
partial class PulpIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end PulpIcon;
partial connector SourceSinkIcon "Icon with the infinity symbol"
// =================== annotations
end SourceSinkIcon;
partial class MillIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end MillIcon;
partial class TrunnionIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end TrunnionIcon;
partial class GrateIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end GrateIcon;
partial class ConveyorIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end ConveyorIcon;
partial class WaterIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end WaterIcon;
partial class SteepIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end SteepIcon;
partial class SpiralClassifierIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end SpiralClassifierIcon;
partial class MixingVesselIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end MixingVesselIcon;
partial class PumpTankIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end PumpTankIcon;
partial class PumpIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
end PumpIcon;
partial class OreIcon "Icon for pulp models"
// =================== annotations
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end OreIcon;
end Icons;
package Math
function aij
"Calculates the appearance function. Describes the fraction of material
breaking into size class i due to breakage of size class j"
extends Modelica.Icons.Function;
inner Comminution.Records.ModelParameters param
"System-wide Model parameter description";
input Real i;
input Real j;
output Real aij;
algorithm
aij:=(sqrt(2)-1)*param.K*sqrt(2)^(param.n1*(j - i)) + (sqrt(2)-1)*(1 - param.K)*sqrt(2)^(param.n2*(j- i));
end aij;
function c
"Calculates the classification parameter for the specific breakage rate"
extends Modelica.Icons.Function;
inner Comminution.Records.ModelParameters param
"System-wide Model parameter description";
input Real dp;
input Real Xg;
output Real ci;
parameter Real k=-0.5255;
parameter Real m=-0.5764;
algorithm
if dp< param.Xm then
ci:=1;
elseif dp>Xg then
ci:=0;
else
ci:=k*Modelica.Math.log10(dp) + m;
end if;
end c;
function hill "Calculates the Hill function"
extends Modelica.Icons.Function;
inner Comminution.Records.ModelParameters param
"System-wide Model parameter description";
input Real Vmax;
input Real fracSolid "fracSolid";
input Real Km "50";
input Real n "5";
output Real V;
protected
Real fracLiquid;
algorithm
fracLiquid:=1 - fracSolid;
V:=(Vmax*fracLiquid^n)/(Km^n+fracLiquid^n);
end hill;
function ri "Calculates the specific breakage rate."
extends Modelica.Icons.Function;
inner Comminution.Records.ModelParameters param
"System-wide Model parameter description";
protected
input Real dp "Particle mean diameter";
input Real D "Inner Mill dameter";
input Real phi "Fraction of critical speed";
output Real ri;
Real G;
Real f;
algorithm
f:=0.705*phi/D^0.5;
G:=0.2*dp-0.02;
ri:=((param.S1*dp^param.alpha)/(1+(dp/param.my)^param.Alpha)+f*G);
end ri;
end Math;
package Media
partial model Pulp "Pulp mixture"
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// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== protected variables
protected
parameter Modelica.SIunits.MassFraction compC_0[comps.no] = {0.35, 0.0295,
0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295,
0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295, 0.0295,
0.0295, 0.0295, 0.0305}
"Initial concentration of components";
// =================== variables
public
inner Modelica.SIunits.Mass compM[comps.no](
min=zeros(comps.no),
fixed=false,
start=compC_0*V_0*rho_0) "Mass of each component";
inner Modelica.SIunits.MassFraction compC[comps.no](
min=zeros(comps.no),
max=ones(comps.no),
fixed=false,
start=compC_0) "Mass concentration of each component";
inner Modelica.SIunits.Mass M(
min=0,
start=V_0*rho_0,
fixed=false) "Total pulp mass";
inner Modelica.SIunits.Volume V(
min=0,
start=V_0,
fixed=false) "Total pulp volume";
inner Modelica.SIunits.Density rho(
min=0,
start=rho_0,
fixed=false) "Mean pulp density";
inner Modelica.SIunits.Density rhoC(
min=0,
start=rho_0,
fixed=false) "Mean solid density";
inner Modelica.SIunits.MassFraction fractionSolid(
min=0,
max=1,
start=1,
fixed=false) "Fracition of solid in pulp";
// =================== parameters
replaceable parameter Modelica.SIunits.Volume V_0=0.0001
"Guess value for initial volume of mill contens";
parameter Modelica.SIunits.Density rho_0=2900
"Guess value for initial density of pulp in phase";
// =================== annotations
equation
V = sum(compM[iComp] / comps.comp[iComp].rho for iComp in 1:comps.no)
"Calculate total volume";
M = sum(compM) "Calculate total mass";
rho * V = M "Calculate total density";
rhoC=sum(comps.comp[iComp].rho/(comps.no-1) for iComp in 2:comps.no);
compC * M = compM "Calculate component concentrations";
fractionSolid = 1-compC[1];
end Pulp;
end Media;
package Models
model Conveyor "Belt conveyor. Delays the input, delaytime, sec."
extends Comminution.Icons.ConveyorIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps;
// =================== inner variables
Real x_delayed[comps.no];
// =================== parameters
parameter SI.Time delayTime=30 "delaytime in sec";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow of solid on conveyor belt";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut
"Outflow of solid on conveyor belt";
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
x_delayed[iComp] = delay(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp],delayTime);
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp] =
if delayTime > 0 then
if time >= delayTime then
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x_delayed[iComp] else
0 else
pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
end for;
end Conveyor;
model DischargeTrunnion "A model of a perfect dischargetrunnion"
extends Comminution.Icons.TrunnionIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== parameters
parameter SI.Diameter largePebbleOpening=0.040
"Largest size that falls through the discharge trunnion";
parameter SI.Diameter smallPebbleOpening=0.015
"Smallest size that falls through the discharge trunnion";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange inFlow;
output Connectors.PulpFlange largePebbleOutFlow;
output Connectors.PulpFlange pulpOutFlow;
output Connectors.PulpFlange smallPebbleOutFlow;
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
if comps.comp[iComp].particleMeanDiameter <= smallPebbleOpening then
-pulpOutFlow.pulpFlow[iComp]=inFlow.pulpFlow[iComp];
-smallPebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
-largePebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
elseif comps.comp[iComp].particleMeanDiameter > smallPebbleOpening and
comps.comp[iComp].particleMeanDiameter <= largePebbleOpening then
-smallPebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=inFlow.pulpFlow[iComp];
-pulpOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
-largePebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
else
-largePebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=inFlow.pulpFlow[iComp];
-pulpOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
-smallPebbleOutFlow.pulpFlow[iComp]=0;
end if;
end for;
end DischargeTrunnion;
model Mill "A perfectly mixed autogenous mill"
extends Media.Pulp;
extends Comminution.Icons.MillIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps;
// =================== inner variables
Modelica.Blocks.Continuous.FirstOrder firstOrder(k=k_mill, T=T_mill,
y_start=0.1);
protected
SI.MassFlowRate grindingIn[comps.no];
SI.MassFlowRate grindingOut[comps.no];
Real alphaPowerDraw = fill*(omega - fill)/(omega^2);
Real deltaPowerDraw = phi*(1 - (1 - phimax)*exp(-19.24*(phimax - phi)));
Real omega = 2*(2.986*phi - 2.213*phi^2 - 0.4927);
Real phimax = 0.954 - 0.135*fill;
public
Real phi=firstOrder.y/100 "Calculation for fraction of critical speed";
SI.VolumeFraction fill= V/vMill "Fyllnadsgrad";
SI.MassFlowRate dmax= (kg*(Qm + Qt)) "Maximum theroetical discharge rate";
SI.VolumeFlowRate Qm= Comminution.Math.hill(
VmaxQm,fractionSolid,km,n)*gamma^2.5*dMill^0.5*A*phi^(1.38)
" Discharge through media";
SI.VolumeFlowRate Qt= Comminution.Math.hill(
VmaxQt,fractionSolid,km,n)*gamma^2*dMill^0.5*A
" Discharge through slurry pool";
SI.Power netMillPowerDraw = K*dMill^2.5*egl*rho*alphaPowerDraw*deltaPowerDraw;
SI.Power grossMillPowerDraw = 1.68*(dMill^2.05)*(phi*egl)^0.82 + netMillPowerDraw;
// =================== parameters
parameter Real k_mill=1 "Millspeed firstorder k";
parameter Real T_mill=60 "Millspeed firstorder T";
parameter Real Xg=0.08
"The largest diameter of solid that can pass through the grate";
parameter SI.Length dMill=11.4 "Inner mill diameter";
parameter SI.Radius rm=dMill/2 "Radius of mill inside liners";
parameter SI.Area A=10.7016 "Total open area of grate aperatures";
parameter SI.Volume vMill=Constants.pi*egl*(rm)^2 "Mill volume";
parameter SI.Length egl=13.01 "Effective grinding length";
parameter Real kg=1.25 "Pebbel grate parameter";
parameter Real gamma=0.7 "Grate apperature parameter";
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parameter
parameter
parameter
parameter
parameter
parameter

Real
Real
Real
Real
Real
Real

VmaxQm=0.00023 "Hill function max for Qm";
VmaxQt=0.000023 "Hill function max for Qt";
km=0.5 "Hill function parameter";
n=2 "Hill function parameter";
maxTorqueOut=1.8E5 "Maximum milltorque";
K=9.1 "Const";

// =================== connectors
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput millSpeed
"Mill speed as fraction of critical speed";
input Comminution.Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow of pulp";
output Comminution.Connectors.PulpFlange pulpFlowOut "Outflow of pulp";
output Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput powerOut
"Mill powerdraw [MW]";
output Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput massOut
"Mass of load in mill [Tonnes]";
output Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput torqueOut
"Mill torque [% of maximum torque]";
// =================== annotations
equation
der(M)= sum(pulpFlowIn.pulpFlow) + sum(pulpFlowOut.pulpFlow)
"Massbalance";
for iComp in 1:comps.no loop
der(compM[iComp])=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp] +
pulpFlowOut.pulpFlow[iComp] +
grindingIn[iComp]+ grindingOut[iComp]
"continuty function";
end for;
// =================== grinding
grindingIn[1] = 0;
grindingOut[1] = 0;
grindingOut[23] = 0;
for iComp in 2:comps.no-1 loop
grindingIn[iComp] = sum(Comminution.Math.aij(iComp, jComp)*
Comminution.Math.ri(
comps.comp[jComp].particleMeanDiameter,
dMill,
phi)*compM[jComp] for jComp in 2:iComp - 1)
"Describes how particles generates in size class i";
-grindingOut[iComp] = (1 - Comminution.Math.aij(iComp, iComp))*
Comminution.Math.ri(
comps.comp[iComp].particleMeanDiameter,
dMill,
phi)*compM[iComp] "Describes how particles leave size class i";
end for;
// =================== outflow
for iComp in 1:comps.no loop
-pulpFlowOut.pulpFlow[iComp] = compM[iComp]*dmax*Comminution.Math.c(
comps.comp[iComp].particleMeanDiameter, Xg);
end for;
// =================== output
massOut=M/1000 "tonnes";
powerOut=grossMillPowerDraw/1E6 "MW";
torqueOut=100*(((grossMillPowerDraw/(phi*2*Constants.pi*(2*Constants.g_n)^0.5/(2*Constants.pi*dMill^0.5))))/maxTorqueOut) "%";
connect(firstOrder.u, millSpeed);
// =================== connections
end Mill;
model MixingVessel "A complete model of a mixinvessel"
extends Comminution.Icons.MixingVesselIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
Partial.MixingVessel mixingVessel(a_d=a_discharge, w_mv=w, l_mv=l, h_mv=h);
// =================== parameters
parameter SI.Area a_discharge=0.5 "Area of discharge pipe";
parameter SI.Length w=5 "Width of Mixingvessel";
parameter SI.Length l=5 "Length of Mixingvessel";
parameter SI.Height h=5 "Height of Mixingvessel";
// =================== connectors
protected
Connectors.Converters.FlowConverter flowConverter;
Connectors.Converters.FlowConverter2 flowConverter2_1;
Connectors.Converters.FlowConverter2 flowConverter2_2;
public
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve1;
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve2;
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input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn_mixingVessel;
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve3;
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve4;
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut_mixingVessel1;
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut_mixingVessel2;
// =================== annotations
equation
// =================== connections
connect(flowConverter.pulpFlowOut, mixingVessel.pulpFlowIn);
connect(mixingVessel.pulpFlowOut1, flowConverter2_2.pulpFlowIn);
connect(flowConverter2_2.pulpFlowOut, pulpFlowOut_mixingVessel1);
connect(mixingVessel.pulpFlowOut2, flowConverter2_1.pulpFlowIn);
connect(flowConverter2_1.pulpFlowOut, pulpFlowOut_mixingVessel2);
connect(flowConverter.pulpFlowIn, pulpFlowIn_mixingVessel);
connect(valve1, mixingVessel.valve1);
connect(valve2, mixingVessel.valve2);
connect(mixingVessel.valve4, valve4);
connect(mixingVessel.valve3, valve3);
end MixingVessel;
package Partial
model PumpTank "A model of the tank in a pumpsump"
extends Comminution.Icons.PumpTankIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
SI.Height h_p "Pulp height in pumpsump";
SI.VolumeFlowRate q "Total outflow";
SI.VolumeFlowRate u "Total inflow";
// =================== parameters
parameter SI.Diameter dm_ps "PumpTank diameter";
parameter SI.Height h_ps "PumpTank height";
parameter SI.Radius r_ps=dm_ps/2 "Pumpsump radiust";
parameter SI.Area a_ps=Constants.pi*r_ps^2 "Pumpsump area";
parameter SI.Area a_d "Discharge area";
parameter SI.Volume v_ps=a_ps*h_ps "Pumpsump total volume";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Infow of pulp to tank";
input Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput pumpFreq(redeclare type
SignalType =
Modelica.SIunits.Frequency) "Pumpfrequncy";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut "Outflow of pulp from tank";
output Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput totH_p(redeclare type
SignalType =
Modelica.SIunits.Height) "The leveltransmitor in the tank";
// =================== annotations
equation
u=sum(pulpFlowIn.pulpFlow);
a_ps*der(h_p)=u+q;
q=sum(pulpFlowOut.pulpFlow);
for iComp in 1:comps.no loop
if pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]<= 0 then
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=0;
else
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=(pumpFreq/100)*a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.00001);
end if;
end for;
totH_p= 100*(h_p/h_ps);
end PumpTank;
model Pump "A simple model of a pump"
extends Comminution.Icons.PumpIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput pumpFreq(min=0, max=100)
"Pump frequency [0-100]";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow to pump";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut "Outflow from pump";
// =================== annotations
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equation
for iComp in 1:comps.no loop
- pulpFlowOut.pulpFlow[iComp]=(pumpFreq/100)*pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
end for;
end Pump;
model MixingVessel "A complete model of a mixingvessel"
extends Comminution.Icons.MixingVesselIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
SI.VolumeFlowRate q "flow out in m3/s";
SI.VolumeFlowRate u "flow in in m3/s";
SI.Height h_p "Pulp height in pumpsump";
// =================== parameters
parameter SI.Length l_mv "MixingVessel length";
parameter SI.Length w_mv "MixingVessel length";
parameter SI.Height h_mv "MixingVessel height";
parameter SI.Area a_d "Discharge area";
parameter SI.Area a_mv=l_mv*w_mv "MixingVessel volume";
parameter SI.Volume v_mv=a_mv*h_mv "MixingVessel total volume";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow";
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve1
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve2
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve3
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput valve4
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut1 "Outflow";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut2 "Outflow";

"Valve
"Valve
"Valve
"Valve

position";
position";
position";
position";

// =================== annotations
equation
u=sum(pulpFlowIn.pulpFlow) "Total inflow";
a_mv*der(h_p)=u+q "Mass balance";
q=sum(pulpFlowOut1.pulpFlow)+sum(pulpFlowOut2.pulpFlow) "Total outflow";
for iComp in 1:comps.no loop
if valve1 == true and valve2 == true then
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp]= 2*a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
elseif valve1 == true then
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp]= a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
elseif valve2 == true then
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp]= a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
else
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp]=0;
end if;
if valve3 == true and valve4 == true then
- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp]= 2*a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
elseif valve3 == true then
- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp]= a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
elseif valve4 == true then
- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp]= a_d*sqrt(2*Constants.g_n)*sqrt(h_p)*(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp])/(u+0.0001);
else
- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp]=0;
end if;
end for;
end MixingVessel;
end Partial;
model PumpSump
"A complete model of a pumpsump with unitconvertion and a simple model of a pump."
extends Comminution.Icons.PumpTankIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput totH_p1;
Partial.PumpTank pumpTank(dm_ps=dm, a_d=a_discharge, h_ps=h);
// =================== parameters
parameter SI.Diameter dm=5 "Pumptank diameter";
parameter SI.Area a_discharge=0.35 "Area of discharge pipe";
parameter SI.Height h=10 "Height of pumptank";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn_pumpSump;
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input Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput pumpFreq_pumpSump;
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut_pumpSump;
protected
Connectors.Converters.FlowConverter flowConverter;
Connectors.Converters.FlowConverter2 flowConverter2_1;
//===========annotation
equation
// =================== connections
connect(flowConverter2_1.pulpFlowIn, pumpTank.pulpFlowOut);
connect(flowConverter.pulpFlowOut, pumpTank.pulpFlowIn);
connect(flowConverter.pulpFlowIn, pulpFlowIn_pumpSump);
connect(pumpTank.totH_p, totH_p1);
connect(pumpFreq_pumpSump, pumpTank.pumpFreq);
connect(flowConverter2_1.pulpFlowOut, pulpFlowOut_pumpSump);
end PumpSump;
model Scale "A model of a conveyor belt scale"
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput massFlowRate( redeclare type
SignalType =
Modelica.SIunits.MassFlowRate)
"The flow of mass thorug the scale [ton/h]";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow [kg/s]";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut "Outflow [kg/s]";
// =================== annotations
equation
massFlowRate=sum(pulpFlowIn.pulpFlow)*3.6 "[ton/h]";
connect(pulpFlowIn, pulpFlowOut);
end Scale;
model SpiralClassifier
extends Comminution.Icons.SpiralClassifierIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== parameters
parameter Real flotMaxSize=0.001
"The maximum size of a particle that can enter the flotation stage";
// =================== connectors
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Inflow of pulp to the classifier";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowMill "Outflow of larger particles";
output Connectors.PulpFlange pulpFlowFlotation "Outflow to flotation";
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
if comps.comp[iComp].particleMeanDiameter <= flotMaxSize then
-pulpFlowFlotation.pulpFlow[iComp]=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
-pulpFlowMill.pulpFlow[iComp]=0;
else
-pulpFlowMill.pulpFlow[iComp]=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
-pulpFlowFlotation.pulpFlow[iComp]=0;
end if;
end for;
end SpiralClassifier;
model Steep "A model of a steep that diverts the flow"
extends Icons.SteepIcon;
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== connectors
input Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput u;
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn;
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut1;
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut2;
// =================== annotations
equation
for iComp in 1:comps.no loop
if u then
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp] = pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
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- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp] = 0;
else
- pulpFlowOut1.pulpFlow[iComp] = 0;
- pulpFlowOut2.pulpFlow[iComp]= pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
end if;
end for;
end Steep;
model VolumeLaser
"Model of laser that meassures the volume per hour on the conveyor belt"
// =================== outer variables
outer Comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput volumeFlow( redeclare type
SignalType =Modelica.SIunits.VolumeFlowRate)
"The volumeflow of solid on the conveyor belt [m3/h]";
// =================== connectors
output Connectors.PulpFlange pulpFlowOut "Pulpflow [kg/s]";
input Connectors.PulpFlange pulpFlowIn "Pulpflow [kg/s]";
// =================== annotations
equation
volumeFlow=sum(pulpFlowIn.pulpFlow[iComp]/ comps.comp[iComp].rho for iComp in 2:comps.no)*3600
"Volume flow [m3/h]";
// =================== connections
connect(pulpFlowIn, pulpFlowOut);
end VolumeLaser;
end Models;
package ModelTest "A package for testing the models"
package SingleMillTest
model Millmodel
inner Comminution.Records.PulpComponents comps;
inner Comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill(maxTorqueOut=171538);
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step Ore(
offset=0,
startTime=0,
height=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step Water(
offset=0,
startTime=0,
height=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step Speed(
offset=0,
startTime=0,
height=76);
equation
connect(oreSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(Speed.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(Ore.y, oreSource.valvePos);
connect(Water.y, waterSource.valvePos);
end Millmodel;
model MillspeedAdd
inner Comminution.Records.PulpComponents comps;
inner Comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill(T_mill=30);
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
offset=0,
startTime=0,
height=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
offset=0,
startTime=0,
height=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
startTime=18000,
height=6,
offset=70);
equation
connect(oreSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);

68

connect(waterSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
end MillspeedAdd;
model WaterAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
offset=0,
startTime=0,
height=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=18000,
height=10,
offset=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
offset=0,
startTime=0,
height=76);
equation
connect(oreSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
end WaterAdd;
model FeedAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill(
T_mill=30);
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
startTime=18000,
height=10,
offset=50);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=18000,
height=5,
offset=25);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
offset=0,
startTime=0,
height=76);
equation
connect(oreSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
end FeedAdd;
model WaterAdd_MillspeedAdd_OreAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource;
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
startTime=50000,
height=10,
offset=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=20000,
height=10,
offset=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
height=6,
offset=70,
startTime=40000);
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equation
connect(oreSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow,PrimaryMill. pulpFlowIn);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
end WaterAdd_MillspeedAdd_OreAdd;
end SingleMillTest;
package TwoMillTest
model MillmodelTwo

inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedPrimary(
height=0,
offset=76,
startTime=0);
Modelica.Blocks.Sources.Step WaterFeed(
offset=0,
startTime=0,
height=35);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink;
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedSecondary(
height=76,
offset=0,
startTime=0);
Modelica.Blocks.Sources.Step SolidFeed(
offset=0,
startTime=0,
height=65);
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
Models.Mill PrimaryMill(maxTorqueOut=3.71538E7);
Models.Mill PebbleMill(
dMill=9.13,
rm=4.565,
A=6.72,
egl=10.7,
fractionSolid(start=0.65),
Xg=0.015,
kg=1,
VmaxQm=0.0013,
VmaxQt=0.00013,
maxTorqueOut=7.6239E6);
equation
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, PebbleMill.pulpFlowIn);
connect(MillSpeedSecondary.y, PebbleMill.millSpeed);
connect(PebbleMill.pulpFlowOut, Sink.inflow);
connect(MillSpeedPrimary.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(oreSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(oreSource.valvePos, SolidFeed.y);
connect(WaterFeed.y, waterSource.valvePos);
end MillmodelTwo;
model MillspeedAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
offset=0,
startTime=0,
height=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
offset=0,
startTime=0,
height=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
height=6,
offset=70,
startTime=18000);
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Models.Mill PebbleMill(
dMill=9.13,
rm=4.565,
A=6.72,
egl=10.7,
fractionSolid(start=0.65),
Xg=0.015,
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kg=1,
VmaxQm=0.0013,
VmaxQt=0.00013);
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedSecondary(
height=76,
offset=0,
startTime=0);
equation
connect(oreSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, PebbleMill.pulpFlowIn);
connect(MillSpeedSecondary.y, PebbleMill.millSpeed);
connect(PebbleMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
end MillspeedAdd;
model WaterAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
offset=0,
startTime=0,
height=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=18000,
height=10,
offset=34);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
offset=0,
startTime=0,
height=76);
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Models.Mill PebbleMill(
dMill=9.13,
rm=4.565,
A=6.72,
egl=10.7,
fractionSolid(start=0.65),
Xg=0.015,
kg=1,
VmaxQm=0.0013,
VmaxQt=0.00013);
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedSecondary(
height=76,
offset=0,
startTime=0);
equation
connect(oreSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, PebbleMill.pulpFlowIn);
connect(MillSpeedSecondary.y, PebbleMill.millSpeed);
connect(PebbleMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
end WaterAdd;
model FeedAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
startTime=18000,
height=10,
offset=50);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=18000,
height=5,
offset=25);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
offset=0,
startTime=0,
height=76);
Models.Mill PebbleMill(
dMill=9.13,
rm=4.565,
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A=6.72,
egl=10.7,
fractionSolid(start=0.65),
Xg=0.015,
kg=1,
VmaxQm=0.0013,
VmaxQt=0.00013);
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedSecondary(
height=76,
offset=0,
startTime=0);
equation
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(oreSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, PebbleMill.pulpFlowIn);
connect(MillSpeedSecondary.y, PebbleMill.millSpeed);
connect(PebbleMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
end FeedAdd;
model WaterAdd_MillspeedAdd_OreAdd
inner comminution.Records.PulpComponents comps;
inner comminution.Records.ModelParameters param;
Modelica.Blocks.Sources.Step step(
startTime=50000,
height=10,
offset=61);
Modelica.Blocks.Sources.Step step1(
startTime=20000,
height=10,
offset=35);
Modelica.Blocks.Sources.Step step2(
height=6,
offset=70,
startTime=40000);
Models.Mill PrimaryMill;
SourcesSinks.OreSource oreSource(maxOreFlowRate=1000);
SourcesSinks.WaterSource waterSource(maxWaterFlowRate=1000);
SourcesSinks.PulpSinkSink Sink1;
Models.Mill PebbleMill(
dMill=9.13,
rm=4.565,
A=6.72,
egl=10.7,
fractionSolid(start=0.65),
Xg=0.015,
kg=1,
VmaxQm=0.0013,
VmaxQt=0.00013);
Modelica.Blocks.Sources.Step MillSpeedSecondary(
height=76,
offset=0,
startTime=0);
equation
connect(oreSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(waterSource.outflow, PrimaryMill.pulpFlowIn);
connect(PrimaryMill.pulpFlowOut, PebbleMill.pulpFlowIn);
connect(MillSpeedSecondary.y, PebbleMill.millSpeed);
connect(step2.y, PrimaryMill.millSpeed);
connect(PebbleMill.pulpFlowOut, Sink1.inflow);
connect(step1.y, waterSource.valvePos);
connect(step.y, oreSource.valvePos);
end WaterAdd_MillspeedAdd_OreAdd;
end TwoMillTest;
end ModelTest;
package Records
model ModelParameters
// =================== Classification parameter components
parameter SI.Length Xm=0.001 "Largest particle that behaves like water";
// =================== Appearance function components
parameter Real K=0.26 "Appearance function parmeter";
parameter Real n1=1.4 "Appearance function parmeter";
parameter Real n2=1.6 "Appearance function parmeter";
// =================== Breakage rate components
parameter Real S1=0.4 "Breakage rate parmeter";
parameter Real alpha=0.5 "Breakage rate parmeter";
parameter Real my=10 "Breakage rate parmeter";
parameter Real Alpha=2.51 "Breakage rate parmeter";
// =================== annotations
end ModelParameters;
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record PulpComponent "A substance that is a part of the pulp"
// =================== parameters
parameter String name="Substance" "Substance name";
// =================== variables
parameter Integer no(min=1) "Component number in external array";
parameter SI.Density rho(min=0) "Substance density";
parameter SI.Length particleMeanDiameter(min=0)
"Component particle geometric mean diameter SI unit";
// =================== annotations
end PulpComponent;
model PulpComponents
"A set of substances that is a part of the pulp"
// =================== model parameters
parameter Integer no(min=2)=23 "Number of components";
parameter comminution.Records.PulpComponent comp[no]={h2o,A,B,C,D,E,F,
G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V} "Components of pulp";
// =================== default components
comminution.Records.PulpComponent h2o(
no=1,
rho=1000,
particleMeanDiameter=0.0000225,
name="Water");
comminution.Records.PulpComponent A(
no=2,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.275,
name="250-300mm");
comminution.Records.PulpComponent B(
no=3,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.225,
name="200-250mm");
comminution.Records.PulpComponent C(
no=4,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.175,
name="150-200mm");
comminution.Records.PulpComponent D(
no=5,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.125,
name="100-150mm");
comminution.Records.PulpComponent E(
no=6,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.08,
name="60-100mm");
comminution.Records.PulpComponent F(
no=7,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.045,
name="30-60mm");
comminution.Records.PulpComponent G(
no=8,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.023,
name="16-30mm");
comminution.Records.PulpComponent H(
no=9,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.012,
name="8-16mm");
comminution.Records.PulpComponent I(
no=10,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.006,
name="4-8mm");
comminution.Records.PulpComponent J(
no=11,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.003,
name="2-4mm");
comminution.Records.PulpComponent K(
no=12,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0017,
name="1.4-2mm");
comminution.Records.PulpComponent L(
no=13,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0012,
name="1-1.4mm");
comminution.Records.PulpComponent M(
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no=14,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.000855,
name="0.71-1mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=15,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.000605,
name="0.5-0.71mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=16,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.000425,
name="0.35-0.5mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=17,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0003,
name="0.25-0.35mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=18,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.000215,
name="0.18-0.25mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=19,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0001525,
name="0.125-0.18mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=20,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0001075,
name="0.09-0.125mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=21,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0000765,
name="0.063-0.09mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=22,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.000054,
name="0.045-0.063mm");
comminution.Records.PulpComponent
no=23,
rho=2900,
particleMeanDiameter=0.0000225,
name="-0.045mm");

N(

O(

P(

Q(

R(

S(

T(

U(

V(

// =================== annotations
initial equation
for iComp in 1:no loop
assert(iComp==comp[iComp].no,
"Component " + String(iComp) + " does not have the correct number");
end for;
equation
end PulpComponents;
end Records;
package Sensors
model K80Analyser "Pulp flow analyser"
// =================== outer variables
outer comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
outer comminution.Records.ModelParameters param "Model parameters";
// =================== connectors
input comminution.Connectors.PulpFlange pulpFlowIn
"Inflow to pulp analyser";
output comminution.Connectors.PulpFlange pulpFlowOut
"Outflow from pulp analyser";
output Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput K80;
// =================== annotations
SI.Mass totMassFlow;
Real pulp[comps.no];
Real x[comps.no];
Real y;
Integer i;
equation
pulp[1]=0;
for iComp in 2:comps.no loop
pulp[iComp]=pulpFlowIn.pulpFlow[iComp];
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end for;
algorithm
totMassFlow:=sum(pulp);
y:=0.2*totMassFlow;
x:=zeros(comps.no);
i:=1;
while sum(x)<y loop
x[i]:=pulp[i];
i:=i + 1;
end while;
K80:=comps.comp[i].particleMeanDiameter;
equation
connect(pulpFlowIn, pulpFlowOut);
end K80Analyser;
end Sensors;
package SourcesSinks
model OreSource "Pulp source model, controlled by input signal"
extends comminution.Icons.OreIcon;
extends comminution.Icons.SourceSinkIcon;
// =================== outer variables
outer comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
SI.MassFlowRate massFlowRate=(firstOrder.y/100)*maxOreFlowRate
"Total massflowrate from source";
Real compC_Inflow[comps.no] = {0, 0.0610, 0.0844, 0.1336, 0.1872,
0.1604, 0.0963, 0.0849, 0.0446, 0.0263, 0.0048, 0.0035, 0.0032,
0.0033, 0.0048, 0.0073, 0.0117, 0.0159, 0.0214, 0.0177, 0.0152,
0.01, 0.0025}
"Component concentration distribution in source";
// =================== parameters
parameter Real k_ore=1 "Gain";
parameter SI.Time T_ore=30 "Time constant";
parameter SI.MassFlowRate maxOreFlowRate=1500
"Maximum flowrate from source (kg/s)";
// =================== connectors
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput valvePos( redeclare type SignalType
= Modelica.SIunits.MassFlowRate) "Valve position";
Modelica.Blocks.Continuous.FirstOrder firstOrder(k=k_ore, T=T_ore);
output comminution.Connectors.PulpFlange outflow
"Outflow from pulp source";
// =================== annotations
equation
- outflow.pulpFlow[1] = 0 "Flow of water out of source";
for iComp in 2:comps.no loop
- outflow.pulpFlow[iComp] = massFlowRate*compC_Inflow[iComp]
"Flowrate of solid from source";
end for;
connect(valvePos, firstOrder.u);
end OreSource;
model PulpSinkSink "Pulp sink model"
extends comminution.Icons.PulpIcon;
extends comminution.Icons.SourceSinkIcon;
Real totInflow;
// =================== outer variables
outer comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== model connections
input comminution.Connectors.PulpFlange inflow "Inflow to pulp sink";
// =================== annotations
equation
totInflow=sum(inflow.pulpFlow);
end PulpSinkSink;
model WaterSource
"Water source model, controlled by input signal"
extends comminution.Icons.WaterIcon;
extends comminution.Icons.SourceSinkIcon;
// =================== outer variables
outer comminution.Records.PulpComponents comps
"System-wide pulp components description";
// =================== inner variables
SI.MassFlowRate waterFlowRate=(firstOrder.y/100)*maxWaterFlowRate
"Acctual flow";
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// =================== parameters
parameter Real k_water=1 "Gain";
parameter SI.Time T_water=10 "Time constant";
parameter SI.MassFlowRate maxWaterFlowRate=500
"Maximum Flowrate from source";
// =================== connectors
output comminution.Connectors.PulpFlange outflow
"Outflow from water source";
Modelica.Blocks.Continuous.FirstOrder firstOrder(k=k_water, T=T_water);
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput valvePos( redeclare type SignalType
= Modelica.SIunits.MassFlowRate) "Valve position";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput waterFlowRateMV
"Meassured waterflow from source";
// =================== annotations
equation
- outflow.pulpFlow[1] = waterFlowRate "Flowrate from watersource";
for iComp in 2:comps.no loop
- outflow.pulpFlow[iComp] = 0 "Flowrate of solid";
end for;
waterFlowRateMV =(-outflow.pulpFlow[1]/ comps.comp[1].rho)*3600
"Volume flow [m3/h]";
// =================== connections
connect(firstOrder.u, valvePos);
end WaterSource;
end SourcesSinks;
end comminution;
partial function Modelica.Icons.Function "Icon for a function"
algorithm
end Function;
block Modelica.Blocks.Continuous.FirstOrder
"First order transfer function block (= 1 pole)"
import Modelica.Blocks.Types.Init;
parameter Real k=1 "Gain";
parameter SIunits.Time T=1 "Time Constant";
parameter Init.Temp initType=Modelica.Blocks.Types.Init.NoInit
"Type of initialization (InitialState and InitialOutput are identical)";
parameter Real y_start=0 "Initial or guess value of output (= state)";
extends Interfaces.SISO(y(start=y_start));
initial equation
if initType == Init.SteadyState then
der(y) = 0;
elseif initType == Init.InitialState or initType == Init.InitialOutput then
y = y_start;
end if;
equation
der(y) = (k*u - y)/T;
end FirstOrder;
partial class Modelica.Icons.Enumeration
"Icon for an enumeration (emulated by a package)"
end Enumeration;
partial block Modelica.Blocks.Interfaces.SISO
"Single Input Single Output continuous control block"
extends BlockIcon;
RealInput u "Connector of Real input signal";
RealOutput y "Connector of Real output signal";
end SISO;
connector Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput =
input RealSignal "’input Real’ as connector";
connector Modelica.Blocks.Interfaces.RealSignal
"Real port (both input/output possible)"
replaceable type SignalType = Real;
extends SignalType;
end RealSignal;
connector Modelica.Blocks.Interfaces.RealOutput =
output RealSignal "’output Real’ as connector";
partial block Modelica.Blocks.Interfaces.BlockIcon
"Basic graphical layout of input/output block"
equation
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end BlockIcon;
connector Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanInput =
input BooleanSignal "’input Boolean’ as connector";
connector Modelica.Blocks.Interfaces.BooleanSignal =
Boolean "Boolean port (both input/output possible)";
block Modelica.Blocks.Sources.Step
"Generate step signal of type Real"
parameter Real height=1 "Height of step";
extends Interfaces.SignalSource;
equation
y = offset + (if time < startTime then 0 else height);
end Step;
partial block Modelica.Blocks.Interfaces.SignalSource
"Base class for continuous signal source"
extends SO;
parameter Real offset=0 "offset of output signal";
parameter SIunits.Time startTime=0 "output = offset for time < startTime";
end SignalSource;
partial block Modelica.Blocks.Interfaces.SO
"Single Output continuous control block"
extends BlockIcon;
RealOutput y "Connector of Real output signal";
end SO;
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Bilaga C
Behandlade signaler
Signalnamn
G56_ST 3118_F C1_Out
G56_KV 3120_M ILL_SC1_BV
G56_ST 3200_XV 1_Status.Open
G56_ST 3200_F C1_F V 1_.V alue
G56_ST 3200_F V 1_.V alue
IO.P EC.Signal.M ill_SpeedRef
G56_ST 3272_XV 1_IP osA
G56_ST 3275_XV 1_IP osA
G56_P U 3251_LC1_OutP
G56_P U 3252_LC1_OutP
G56_F D3250_F V 1_.V alue
G56_P U 3251_XV 11_Status.Open
G56_P U 3251_XV 12_Status.Open
G56_P U 3252_XV 11_Status.Open
G56_P U 3252_XV 12_Status.Open
G56_F D3260_F V 1_.V alue
G56_CL3261_F C2_.V alue
G56_F D3260_XV 1_Status.Open
G56_F D3260_XV 2_Status.Open
G56_F D3260_XV 3_Status.Open
G56_F D3260_XV 4_Status.Open
G56_ST 3118_F T 1_.V alue
G56_KV 3120_M ILL_M C1_T or
G56_KV 3120_M ILL_JX1_P ow
G56_KV 3120_W X1_M V
G56_ST 3200_F T 1_.V alue
G56_ST 3200_F T 2_.V alue
IO.P EC.Interf ace.IN.Input006
IO.P EC.Interf ace.IN.Input012
G56_KV 3220_W X1_M V
G56_BT 3270_W T 1_.V alue
G56_P U 3251_LT 1_.V alue
G56_P U 3252_LT 1_.V alue
G56_F D3250_F T 1_.V alue
G56_F D3260_F T 1_.V alue
G56_CL3261_F T 2_.V alue
G56_CL3261_F T 1_.V alue

I/O
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output
Output

F örklaring
Styrsignal vattenflöde primärkvarnen
Procent av kritisk hastighet primärkvarnen
Spjäll malsten
Styrsignal vattentillsats trommel
Styrsignal vattenflöde sekundärkvaren
Procent av kritisk hastighet sekundärkvarnen
Växelstup malsten
Växelstup
Varvtal pump pumpsump
Varvtal pump pumpsump
Styrsignal vattentillsats pumpsump
Dartventil
Dartventil
Dartventil
Dartventil
Styrsignal vattentillsats klasserare
Styrsignal vattentillsats klasserare
Dartventil
Dartventil
Dartventil
Dartventil
Vattenflöde primärkvarnen
Moment primärkvarnen
Effekt primärkvarn
Last primärkvarnen
Vattentillsats trommel
Vattenflöde sekundärkvarnen
Moment sekundärkvarnen
Effekt sekundärkvarnen
Last sekundärkvarnen
Vikt malstensband
Nivå pumpsump
Nivå pumpsump
Vattentillsats pumpsump
Vattentillsats klasserare
Vattentillsats klasserare
Vattentillsats klasserare

Tabell C.1: Signalerna som Aitik36-modellen behandlar. Input respektive Output är sett utifrån modellens perspektiv.
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