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Denne rapporten beskriver utvalgte fysiske og kjemiske egenskaper for avgangsprøver fra
oppredningsforsøkgjort på kobbermalm fra Nussir- og Ulveryggen-forekomstenei Kvalsundkommune.
Rapportener utarbeidetfor NussirASAsomendel av konsekvensutredningav fremtidig gruvedriftpåde
to forekomstene.Komposittprøverav malmenhar blitt sendttil SGSMineral Servicesi Canadasomhar
utført omfattendeflotasjonsforsøki laboratorieskalafor å fastlegge flotasjonsbetingelserog for å
bestemmeutbytte og sammensetningav konsentraterog avgangsprodukter.Inneværenderapport er i
hovedsaken fremstilling av forsøk utført og rapportert av SGS Mineral Services, supplertmed enkle
undersøkelserutført ved NTNU og SINTEF. For utfyllendedetaljermedhensynpå forsøksprosedyrer,
forsøksresultateroganalysemetodervisesdettil debakenforliggendeSGS-rapportene.

Inneværenderapport gir en oversikt over massebalanseog utvinning av kobber og svovel for
flotasjonsforsøkenesom var relevante for framstillingen av de konkrete avgangsprøvene.Deretter
presentersavgangsprøvenespartikkelstørrelsesfordeling, kornform og egenvekt, samt kjemisk og
mineralogisksammensetning.

Fremtidig avgangfra Nussir- og Ulveryggen-forekomstenekan forventeså ha et kobberinnholdrundt
0,05%.I tillegg til kvartsog feltspatvil Nussir-avgangeninneholdeover30%kalsitt, mensavgangenfra
Ulveryggeni praksis vil værefri for karbonater.Beggeavgangsmaterialenevil ha en gjennomsnittelig
spesifikk egenvektrundt 2,76 g/cm3 og kornformenvil kunnekarakteriseressom kantet til litt rundet.
Partikkelstørrelsesfordelingenvil trolig haenP90på100-130µm, mensP10vil liggerundt4-6 µm.
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1. INNLEDNING, MÅLOGAVGRENSNING

Denne rapporten beskriver utvalgte fysiske og kjemiske egenskaper for prøver av

avgangsmaterialefra oppredningsforsøkgjort på kobbermalmfra Nussir- og Ulveryggen-

forekomstenei Kvalsundkommune.Rapportener utarbeidet for NussirASAsom en del av

konsekvensutredning av fremtidig gruvedrift på de to forekomstene.

Konsekvensutredningenkoordineres av SWECOog er basert på planprogram for

reguleringsplanmedkonsekvensutredningvedtatt avKvalsundkommune20.juli 2010.

Kobberet i Nussir- og Ulveryggen-forekomstene foreligger i form av sulfidmineraler og

malmener planlagtoppredet ved hjelp av flotasjon. Komposittprøverav malmen har blitt

sendt til SGSMineral Servicesi Canadasom har utført omfattende flotasjonsforsøki

laboratorieskala for å fastlegge flotasjonsbetingelser og for å bestemme utbytte og

sammensetningavkonsentraterog avgangsprodukter.Samtidiger det utført karakterisering

ogmiljøtestingpåutvalgteavgangsmaterialer.Dettearbeideter beskreveti rapportene:

SGS-001: AnInvestigationinto Recoveryof Copperfrom the KvalsundDeposit,preparedfor

NussirASA. Project12527-001, May 9, 2011.SGSCanadaInc, Lakefield,Ontario,

Canada.

SGS-002: An Investigationinto EnvironmentalImpact of Marine Disposalof Tailingsfrom

the KvalsundDeposit,prepared for NussirASA. Project12527-002, May 6, 2011.

SGSCanadaInc,Lakefield,Ontario,Canada.

Rapportene fra SGSMineral Services(heretter referert til somhenholdsvisSGS-001og SGS-

002) gir en god beskrivelseav muligefremtidige avgangsmaterialerfra de to forekomstene,

menrepresentererikkenødvendigvisen lett tilgjengeligfremstillingav denneinformasjonen

da den primært fokusererpå selveoppredningsprosessen.Målet med inneværenderapport

fra Faggruppefor mineralproduksjonog HMSved Institutt for geologiog bergteknikk(NTNU)

er å gi en sammenstillingav informasjon fra SGS-001 (og delvis SGS-002) med hensyn

utvalgtefysiskeogkjemiskeegenskapervedavgangsmaterialene.

I kapittel 2 gis en oversikt over massebalanseog utvinning av kobber og svovel for

flotasjonsforsøkenesom var relevante for framstillingenav de konkrete avgangsprøvene.

Det er lagt vekt på å beskriveprøveframstillingensett i forhold til oppredningsprosessenfor

å belyseprøvenesrepresentativitet. Kapittelet inneholderderfor en kort redegjørelsefor

flytskjemaet som er benyttet, samt en kort grunnleggendebeskrivelseav flotasjon som

separasjonsmetode.
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I kapittel 3 beskrives den kjemiske og mineralogiske sammensetning av utvalgte

avgangsprøver. Kjemisk/mineralogisk sammensetning og oppgitte verdier for

avgangsprøvenesspesifikkeegenvekter supplertmed informasjonom avgangenskornform

ogpartikkelstørrelsesfordeling.

Vurderingen av kornform og enkelte av partikkelstørrelsesfordelingene er basert på

supplerendeanalyser gjort ved henholdsvisNTNUog SINTEF.Det er gjort rede for hvilke

avgangsprøverdette gjelder. Resultatenefra disseundersøkelseneer de enestesom ikke

skriversegfra arbeidetutført avSGSMineralServices.

Inneværenderapport er i hovedsaken fremstilling av forsøk utført og rapportert av SGS

MineralServices.Forutfyllendedetaljermedhensynpå forsøksprosedyrer, forsøksresultater

og analysemetodervisesdet derfor til de bakenforliggendeSGS-rapportene. Avslutningsvis

(Kapittel 4) gis det imidlertid en kort oppsummeringav de forventede egenskapenetil

fremtidigeavgangsmaterialerbasertpå de foreliggenderesultateneog undertegnedesegne

vurderinger.

2. FREMSTILLINGAVAVGANGSPRØVENE

2.1Identifikasjonogreferanse

Dennerapporten beskriver utvalgte fysiskeog kjemiskeegenskapertil fem ulike prøverav

avgangsmaterialefremstilt fra flotasjonsforsøki laboratorieskalautført av SGSMineral

Servicesi Canada. Rapportenbeskriverogså hvordan de ulike prøvene er fremkommet.

Prøvene/materialenebetegnessom:

1. ”CombTailsF6/F9” ”CombinedNussirTails(N-NE)from F6& F9”

2. ”CombTailsF11” ”CombinedUlveryggenTails(U)from F11”

3. ”F12CombTls” ”CombinedNussirTails(N-NE)from F12”

4. ”LCT-1 RoTailsC” ”NussirRoughertailsC(N-NE)from LCT-1”

5. ”LCT-2 RoTailsC” ”UlveryggenRoughertailsC(U)from LCT-2”

Merk at materialnr. 3 benevnes”CombTailsF12” i SGS-001,mensbetegnelsen”F12Comb

Tls” er brukt i SGS-002.
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2.2 Innledendeprøvepreparering

Til sammen150kg prøvematerialefra Nussirog Ulveryggenforekomsteneble sendt til SGS

Mineral Services.Materialet besto av splittede borekjerneprøversom ble delt inn og slått

sammeni tre komposittprøver (composites). Komposittprøveneble betegnetN-NE(Nussir-

North-East),N-OW(Nussir-OldWest)ogU(Ulveryggen).

Etter at åtte kilo prøvemateriale ble splittet ut fra hver komposittprøve til bruk i

nedmalingstesterble de resterende prøvemengdeneknust trinnvis til alt materialet var

finere enn 1,65 mm. Det ble så splittet ut porsjoner (charges) á 1 kg for bruk i videre

karakterisering og flotasjonsforsøk.For å unngå oksideringav prøvematerialetble disse

porsjonenelagreti frossentilstand.

2.3 Satsviseflotasjonsforsøki laboratorieskala

2.3.1 Prinsippetbakmineralseparasjonved flotasjon.

Flotasjon er en separasjonsmetodesom baserer seg på forskjeller i mineralenes

overflatekjemi. I utgangspunktetvil de fleste mineraler få en hydrofil overflate når de

dispergeresi vann og har da liten evne til å feste seg til luftbobler. Ved å tilsette små

mengderkjemikaliertil mineralsuspensjoneni flotasjonscella(dvs.separasjonstanken)som
inneholder mineralene som skal separereskan man selektivt endre overflaten til valgte

mineralerslikat disseblir hydrofobe.Dette oppnåsvedå benytte overflateaktivekjemikalier

(tensider)sombeståraven reaktiv(hydrofil) funksjonellgruppeforbundet meden hydrofob

hydrokarbonkjede. Denreaktivegruppenvil adsorberesselektivt til mineraloverflaten,mens

hydrokarbonkjedene vil orienteres ut i vannfasen. Tilstrekkelig adsorpsjonen

(overflatedekning)av tensidet vil såledesdanne en hydrofob film på mineraloverflaten.

Dersomdet såblåsesluft inn i suspensjonenvil de nå hydrofobemineralenekollideremed

og festestil luftbobler og flyte til overflatenav flotasjoncella. Her der danneset mineralrikt

skum som enkelt kan skilles fra mineralene som blir igjen i vannfasen. Ved

flotasjonsoppredningav sulfidmineralerer det disse som gjøres hydrofobe og anrikes i

skumfasen,mensbergartsmineralenesynkertil bunnsi flotasjonscellaogtasut somavgang.

Deoverflateaktivekjemikalienesombenyttesfor å skapehydrofobemineraloverflaterkalles

samlere(collectors). Vedflotasjonav sulfidmineralerbenyttessamlereder den funksjonelle

gruppener basert på ulike svovelforbindelser(for eksempelxanthaterog dithiofosfater) da

disseadsorberessværtspesifikttil sulfidoverflaten.Xanthater basertpåen karbonkjedemed

2-5 karbonatomerer mye benyttet. I tillegg til selvesamlerenbenyttes det vanligvis også

såkalteskummere(som regel langkjededealkoholer)som skal sørgefor at det danneset

stabilt og tilstrekkeligfleksibeltskumi flotasjonscella,samt ulike regulerendeagenserfor å

kontrollereblantannetpHogløsningskjemislikat optimaladsorpsjonavsamlerenoppnås.
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Flotasjoner en sværtanvendeligseparasjonsmetode,menstiller ogsåkravtil kornstørrelsen

til materialet som skal separeres.Store partikler (dvs. større enn ca. 300µm avhengigav

spesifikkegenvekt)er vanskeligeå flotere da de har en tendenstil å rivesløsfra luftboblene

pågrunnav turbulensi flotasjonscella.Småpartikler (dvs.mindreenn10-40µm avhengigav

hvor spesifikt samlerenadsorberes)er ogsåvanskeligereå flotere da sannsynlighetenfor

kollisjonmed luftbobler blir tilsvarendelav.

2.3.2. Gjennomføringav satsviseflotasjonsforsøkF6,F9,F11og F12.

De to kombinerte avgangsprøvene definert i underkapittel 2.1. er fremstilt ved satsvise

flotasjonsforsøketter flytskjemaetsomer vist i fig. 1. Herbeskriver hovedpilenedet faktiske
fremstillingsløpet for de satsvise forsøkene, mens stiplede piler angir løpet for en

kontinuerligprosess.I SGS-001er de enkelte forsøkenebetegnetF1til F12.Her er det kun

forsøk F6, F9, F11 og F12 som er relevante for framstillingen av de kombinerte

avgangsprøvene(se underkapittel 2.4). Gjennomføringenav forsøk F6, F9, F11og F12er

beskreveti deetterfølgendeavsnitt.

Figur1. Flytskjemafor de satsvise flotasjonsforsøkeneF6,F9,F11ogF12. Stipledelinjer angirløpfor kontinuerligprosess.

Forsøkenetok utgangspunkt i materiale finere enn 1,65 mm, fremstilt og lagret som

beskreveti underkapittel2.2. ForsøkF6,F9 og F12ble utført på Nussir-materialet (N-NE),

mens forsøk F11 er basert på materiale fra Ulveryggen (U). Første trinn besto av

1.Renseflotasjon Skrapflotasjonsavgang

2. Renseflotasjon

Skrapflotasjon

Råflotasjon Råflotasjonsavgang

Skrapflotasjonskonsentrat

2.Renseflotasjonsavgang

Primærmaling

Ommaling

Endeligkonsentrat
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primærmaling(primary grinding) i kulemølle. I forsøk F6, F9 og F11 ble det benyttet en

pågangsmengdepåca.2 kg,menshele10kgble benyttet i forsøkF12

I forsøk F6 og F9 som ble primærmalingen gjennomført slik at maleproduktet fikk P80-

verdier(dvs.partikkelstørrelsensomdefinereren finfraksjonslikat 80%av produktmasseni

det undersøkteproduktet tilhører dennefraksjonen)påhenholdsvis160µm og86µm, mens

P80 for maleproduktet fra forsøk F11 ble funnet å være 88µm. I forsøk F12 gav

primærmalingenet produkt med P80lik 82µm. ForsøkF6skillersegaltsåut ved at det ble

benyttet grovereprimærmaling.

Etterprimærmalinggikkmaleproduktetsompågangtil råflotasjon(rougherflotation). Denne

separasjonengir opphavtil hovedavgangenfra prosessenda råflotasjonsavgangen(rougher

tailings) utgjør vel 90%av masseninn til primærmaling. Råflotasjonenble utført med en

total samlertilsatspå 20g/tonn natrium isopropylxanthate (SIPX).UnderforsøkF12ble det

benyttet en vesentligstørre flotasjonscelleenn i forsøkF6,F9og F11(Cell #8 (10000g) mot

Cell#9(2000g)) for å kunneprosesseredenfem gangerstørrepågangsmengden.

Konsentratet fra råflotasjonen gikk så til ommaling (regrinding) i kulemølle for å oppnå

endeligfrimaling. I førsøkF6,F9og F11resulterteommalingeni P80 verdierpå henholdsvis

29µm, 22µm og 22µm. Verdienav P80etter ommalingi forsøkF12er ikke oppgitt, men

kanantaså liggei sammeområde.

Etter ommalingble maleproduktetflotert i to rensetrinn(1. and 2. cleanerflotation) slik at

konsentratetfra 2. renseflotasjonutgjorde det endeligekonsentratet(cleanerconcentrate).

Renseflotasjoneni forsøk F6, F9 og F11ble utført med en total samlertilsats på 5 g/tonn

SIPX,mensdet blebenyttet 3,75g/tonn SIPXi forsøkF12.

Avgangenfra 1. renseflotasjongikktil et skrapflotasjonstrinn(1. cleanerscavengerflotation)

der siste rest av floterbare kobbermineralerble konsentrert i et skrapkonsentrat(cleaner

scavengerconcentrate). I en kontinuerligprosesskan 2. renseflotasjonsavgang(2. cleaner

tails) førestilbake til 1. renseflotasjon, mensskrapkonsentratetkangå tilbake til ommaling.

Skrapavgangen(cleanerscavengertails) er å betrakte som endelig avgangsammenmed

avgangenfra råflotasjonen.

2.3.3.Gjennomføringav”lockedcycle”-forsøkLCT-1 og LCT-2

Forå simulere en kontinuerligflotasjonsprosessog oppnåmer representativeprodukter og

avgangsmaterialerble det også gjennomført såkalte ” locked cycle”-forsøk. Disse tok

utgangspunkti sammeforsøksoppsettog flytskjemasom beskreveti underkapittel 2.3.2,
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men ble gjennomført som en serie av etterfølgende satsvise flotasjonsforsøk der

skrapkonsentratog 2. renseflotasjonsavgangfra et gitt forsøkble tilbakeført sompågangtil

henholdsvisommalingog 1. renseflotasjontil det etterfølgendeforsøket i serien. I ”locked

cycle”-forsøkene LCT-1 og LCT-2 besto hver serie med fem trinn (Cycle A-E) som ble

gjennomførtmed sammemale- og flotasjonsutstyrsomble benyttet i forsøkF6,F9og F11.

Forytterligerebeskrivelseavforsøksoppsettetvisesdet til SGS-001.

ForsøkLCT-1 ble gjennomført på Nussir-materiale (N-NE) under betingelser tilsvarende

forsøkF9,mensforsøkF11og pågangfra Ulveryggen(U) liggertil grunn for forsøkLCT-2. I

LCT-1 og LCT-2 ble det benyttet en total pågangsmengdepå henholdsvis9638g og 9578g.

Underforsøkeneble det tatt ut prøveravråflotasjonsavgangfra det tredje trinnet (CycleC)i

de respektive”lockedcycle”-testene.Disseprøveneer betegnet”LTC-1 RoTailC” og ”LTC-2

RoTailC”.

2.3.4. Kommentartil flytskjemaflotasjonsforsøkene

For å oppnåeffektiv mineralseparasjonmed rene konsentraterog høy utvinninger det en

forutsetningat mineralenesomskalplasseresi konsentrateter mestmuligfrimalt, dvs.at de

i størst mulig grad foreligger som monomineralskekorn og ikke i aggregater med andre

mineraler. Materialet må derfor males ned før effektiv flotasjonssepareringenkan

gjennomføres.Samtidigønsker man ikke å male materialet for langt ned da finstoff er

vesentligvanskeligereå separere, og fordi unødvendignedmalingkanmedføre en betydelig

kostnad. Det er derfor en fordel å gjennomføre separasjoneni to hovedtrinn, såkalt

råflotasjon og renseflotasjon,der det verdifulle konsentratet fra råflotasjonenblir videre

nedmalt (ommalt) før renseflotasjonen.Under råflotasjonenprioriteres altså utvinning av

kobberframfor renhetenav flotasjonskonsentratetettersomsistnevnteprodukt likevelskal

rensesi seneretrinn. Dette medfører at ogsåbare delvis frimalte sulfidpartikler havner i

råflotasjonskonsentratet.Dissemå så frimales under ommalingstrinnetfor å oppnå rene

konsentrater.

Fordelenmed separasjonog nedmalingi to trinn er at man ikke pulverisererkorn som

allerede er frimalte etter primærmalingenslik at disse tapes som vanskeligfloterbart

finstoff. I tillegg trenger man bare å male en liten del av pågangsmengdenned til endelig

frimalingsfinhet.Underforsøkenebasertpå flytskjemaeti fig. 1 ble mer enn 90%av massen

ut somgrovavgang)etter råflotasjonen.
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2.3.5 Resultaterfra satsviseflotasjonsforsøkF6,F9, F11 og F12.

Tabell1 viserde viktigste resultatenefra flotasjonsforsøkF6,F9,F11og F12. I tabellen gis

det en oversikt over vektutbyttet av ulike produkter og mellomprodukter,samt tilhørende

kobber- og svovelkonsentrasjonerog beregnet relativ fordeling av kobber og svovel (dvs.

utvinning).Forinformasjonom analysemetoderog tilhørendeanalyseprosedyrervisesdet til

SGS-001.

Tabell1. Vektutbytter,konsentrasjonerogutvinningstallfor forsøkF6,F9,F11ogF12.

Forsøk Produkt Vektutbytte Cu-kons. S-kons. Cu-utvinning S-utvinning
[%] [%] [%] [%] [%]

F6 Råflotasjonsavgang 90,3 0,093 0,04 8,1 9,8
Skrapavgang 5,9 0,12 0,04 0,7 0,6

(Skrapkonsentrat) 1,0 0,62 0,38 0,6 1,0
(2. renseavgang) 1,0 1,94 0,85 1,8 2,3
Endeligkonsentrat 1,8 51,4 17,9 88,7 86,3

Beregnetpågang 100 1,03 0,37 100 100

F9 Råflotasjonsavgang 92,7 0,07 0,01 6,7 2,9
Skrapavgang 5,3 0,30 0,10 1,6 1,7

(Skrapkonsentrat) 0,3 7,27 3,59 2,6 3,4
(2. renseavgang) 0,3 14,1 5,57 5,0 5,3
Endeligkonsentrat 1,4 58,8 19,6 84,1 86,7

Beregnetpågang 100 0,96 0,32 100 100

F11 Råflotasjonsavgang 92,2 0,058 0,02 7,1 5,6
Skrapavgang 6,2 0,80 0,41 6,5 7,8

(Skrapkonsentrat) 0,2 25,1 11,5 6,8 7,0
(2. renseavgang) 0,3 14,6 7,46 5,9 6,8
Endeligkonsentrat 1,1 49,9 21,7 73,7 72,8

Beregnetpågang 100 0,75 0,33 100 100

F12 Råflotasjonsavgang 90,5 0,041 0,030 3,9 7,6

Skrapavgang 7,0 0,34 0,17 2,5 3,4

(Skrapkonsentrat) 0,4 3,69 1,75 1,7 2,1
(2. renseavgang) 0,4 4,02 1,68 1,7 2,0
Endeligkonsentrat 1,6 54,9 19,2 90,2 85,0

Beregnetpågang 100 0,96 0,36 100 100

Resultatenei tabell 1 viser at materiale fra Ulveryggen(F11)er noe vanskeligereå flotere

enn materialet fra Nussir-forekomsten(F6,F9og F12). I tillegg til lavereutvinning (endelig

konsentrat)kan dette illustreresved å sepå mengdenkobbersomtapesi skrapavgangen.I

forsøk F11 bidrar denne avgangsstrømmenmed tilnærmet like mye kobber som

råflotasjonsavgangen.I forsøk F6 og F9 er skrapavgangenav underordnet betydning.

Sammenliknetmed sistnevnteforsøkgir forsøk F12en noe forhøyet verdi, men her tapes
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vesentlig mindre kobber i råflotasjonsavgangen.ForsøkF12, som kan sees på som en

oppskaleringav forsøkF9,gir en utvinningpå hele 90,2%og illustrerer trolig effekten av en

størreogmer effektiv flotasjonscelle.

Ved å slå sammen råflotasjonsavgang og skrapavgang og vekte de tilhørende

kobberanalysenefåsen totalavgangmedet beregnetkobberinnholdpå henholdsvis0,095%,

0,082og0,10%for forsøkF6,F9ogF11, mensF12resultereri en konsentrasjonpå0,062%.

2.3.6Resultaterfra ”lockedcycle”-forsøkeneLCT-1 og LCT-2

Tabell2 viserde viktigsteresultatenefra ”lockedcycle”-forsøkeneLCT-1 og LCT-2. I tabellen

gis det en oversikt over vektutbyttet av ulike produkter og mellomprodukter,tilhørende

kobber- og svovelkonsentrasjoner, samtberegnetrelativ fordelingav kobberog svovel(dvs.

utvinning).Forinformasjonom analysemetoderog tilhørendeanalyseprosedyrervisesdet til

SGS-001.

Tabell2. Vektutbytter,konsentrasjonerogutvinningstallfor forsøkLCT-1 ogLCT-2.

Forsøk Produkt Vektutbytte Cu-kons. S-kons. Cu-utvinning S-utvinning
[%] [%] [%] [%] [%]

LCT-1 Råflotasjonsavgang 89,4 0,041 0,02 3,4 4,8
Skrapavgang 8,6 0,13 0,05 1,0 1,3
Endeligkonsentrat 2,1 50,2 16,9 95,5 93,9

Beregnetpågang 100 1,08 0,37 100 100

LCT-2 Råflotasjonsavgang 93,6 0,038 0,04 4,4 8,7
Skrapavgang 4,7 0,24 0,20 1,4 2,5
Endeligkonsentrat 1,7 45,7 19,9 94,2 88,8

Beregnetpågang 100 0,81 0,38 100 100

Sammenliknesresultatene fra LCT-1 og LCT-2 med resultatene fra F9 og F11 ser man

hvordan”locked cycle”-forsøkenegir er riktigere og mer representativtbilde av prosessen,

konsentratetog avgangsmaterialeneved å fordele kobbermengdeni skrapkonsentratog 2.

renseavgangpå de endeligeproduktene. Dette resultereri høyereutvinning.Forskjellener

størst for LCT-2/F11 ettersom forsøkF11resulterte i mye kobber i skrapkonsentratet.Det

må imidlertid bemerkesat kobberanalysenefor råflotasjonsavgangener noe høyerei F9og

F11 enn i de korresponderende ”locked cycle”-forsøkene. Dette er ikke en effekt av

flytskjemaet,men kan skyldesprimær prøvetakingsfeil(naturlig variasjon)eller forskjeller i

analyseprosedyrer.
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Resultatenei tabell 2 viser at det er mulig å oppnå rike konsentraterselv ved svært høy

utvinning. Dette resulterer i at lite kobber tapes i avgangen. Ved å slå sammen

råflotasjonsavgangog skrapavgangog vekte de tilhørende kobberanalysenefås en

totalavgangmed et beregnetkobberinnholdpå henholdsvis0,049%og 0,048%for forsøk

LCT-1 ogLCT-2.

2.4 Fremstillingav kombinerteavgangsprøver

Råflotasjonsavgangog skrapavgangfra forsøkF11ble blandet sammeni riktig vektforhold

for å lageen kombinert avgangsprøvebetegnet”CombTailsF11”.Tilsvarendeble gjort for

avgangenfra forsøk F12 for å lage den kombinerte prøven ”F12 CombTls”. ”Comb Tails

F6/F9”ble fremstilt etter sammeprinsipp,men her ble avgangsmaterialenefra forsøkF6og

F9slått sammen.

Avgangsprøvene”LTC-1 RoTail C” og ”LTC-2 Ro TailC” er ikke kombinerte avgangsprøver,

menbeståravråflotasjonsavgangfra det tredje trinnet (CycleC)i ”lockedcycle”-testene.

3. AVGANGENSFYSISKE,KJEMISKOGMINERALOGISKEEGENSKAPER

3.1Partikkelstørrelsesfordeling,kornform ogspesifikkegenvekt

Innledningsvismå det nevnesav analyseneav kornform og partikkelstørrelsesfordelingsom

er utført av henholdsvisNTNUog SINTEFer basertpå to avgangsprøveroversendtfra Norsk

Institutt for Vannforskning(NIVA) i Oslo.Prøveneble mottatt i tørr tilstand og var merket

”Nussir F6/F9”og ”UlveryggenF11”.Det antasat disseprøvenerepresentererhenholdsvis

”CombTailsF6/F9”og”CombTailsF11”definert i underkapittel2.1.

3.1.1 Partikkelstørrelsesfordeling

Partikkelstørrelsesfordelingentil alle avgangsmaterialeneer vist samlet i figur 2.

Partikkelstørrelsesfordelingenfor ”F12 CombTls” er funnet ved sikting på standardTyler

siktesatsned til 75µm. Denresterendedelenav kurven(dvs.materialet finere enn 75µm)

er bestemt ved hjelp av sedimentasjonsanalyse(hydrometer).For ytterligere detaljer vises

det til SGS-002.Partikkelstørrelsesfordelingenfor ”LCT-1 RoTailsC” og ”LTC-2 RoTailsC” er

funnet ved siktingpå standardTylersiktesatsned til 38µm. Finfraksjonener ikke analysert

videre. Partikkelstørrelsesfordelingenfor ”Comb Tails F6/F9” og ”Comb Tails F11” ble
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fastlagt ved laser-diffraksjonsanalysepå dispergerteprøver ved hjelp av en CoulterLS230

ParticleSizeAnalyser. Denneanalysenble utført avSINTEFBergteknikki Trondheim.

Figur2. Partikkelstørrelsesfordelingfor de enkelteavgangsmaterialene.

Som vist i figur 2 er partikkelstørrelsesfordelingentil avgangsprøvenerelativt like. Den

vesentligsteforskjellen ligger i at den kombinerte prøven fra forsøk F6 og F9 har en noe

større andelav grove korn. Dette skyldesat det ble benyttet grovereprimærmalingunder

forsøkF6.”F12CombTls”viserogsåennoehøyereandelavpartikler finereenn1 µm.

Figur2 viserat det er godt samsvarmellom kurvenefor ”F12CombTls”, ”LCT-1 RoTailsC”

og ”LTC-2 RoTailsC”. De to sistnevntematerialenerepresentererriktignok kun avgangfra

råflotasjonog ikke kombinerte avgangsprøver.Analysenav ”F12 CombTls” kan anseså gi

den mest representative partikkelstørrelsesfordelingenfor totalavgang fra Nussir-

forekomsten.For dette materialet ble de beskrivendestørrelsesparameterneP10,P50og

P90 ble funnet å være ca 6 µm, 45 µm og 110 µm. Partikkelstørrelsesfordelingentil ”F12

CombTls”er vist i tabellformvedleggA.
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3.1.2Kornform

Avgangsmaterialets kornform ble analysert ved Institutt for geologi og bergteknikk ved

NTNUi Trondheim.Analysenble kun utført på ”CombTailsF6/F9”og”CombTailsF11”, men

resultatene vil med stor sannsynlighet være representative også for de øvrige

avgangsprøvene/materialene.

Representativedelprøverav ”Comb TailsF6/F9”og ”CombTailsF11” ble dispergerti vann

vedhjelp av ultralyd og våtsiktetpå mikrosikt for å produserefølgendestørrelsesfraksjoner:

–37 µm, 37–75 µm og +75 µm. Materiale fra hver fraksjon ble så plassert mellom to

dekkglassog studert i lysmikroskopved bruk av både pålys og gjennomfallendelys. Av

praktiskeårsakerlot det segikke gjøreå ta brukbarefotografier av den fineste fraksjonen,

men typisketrekk ved de øvrigefraksjoneneillustreresav fotografienei vedleggB.1 og B.2.

Fotografieneer tatt vedsammeforstørrelseog fraksjonsangivelsentjener sommålestokk.Et

typiskeksempeler vist i figur 3.

Figur3. ”CombTailsF6/F9”:+75µm i henholdvisgjennomfallendelys(A)ogp ålys(B).

Kornformen kan kanskje lettest vurderes i gjennomfallende lys Begge de undersøkte

avgangsprøveneviser her typisk kornform for nedknuste finkornige materialer og kan

karakteriseressom kantet til litt rundet (ikke skarpkanteteller skjærende).I pålysser man

lettere forskjell på de lyse bergartsmineralene(kvarts/feltspat/kalsitt) og de mørke

mineralene.Mørke mineraler som Fe-Mg-silikater og glimmer ser ut til å ha en litt mer

langstrakt kornform. Dette er også typisk. Ogsåi pålys ser man at kornformen tydelig

fremstårsomlett kantet til litt avrundetekorn.

A B
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3.1.3Spesifikkegenvekt

I SGS-001oppgisdenspesifikkeegenvektenav tørt materialefor både”CombTailF6/F9”og

”CombTailF11”til 2,76g/cm3. Denneverdienkanmedstor sannsynlighetogsåantaså være

representativfor de øvrigeavgangsmaterialene.

3.2 Kjemisksammensetning

3.2.1Totalkjemisksammensetningav”F12CombTls”

Den kjemiske sammensetningenav ”F12 Comb Tls”. ble bestemt ved hjelp av både

røntgenfluorescensanalyse(XRF)og syreoppslutningetterfulgt av ICP-OES/MS.Resultatene

er presentert i henholdsvis tabell 3 og tabell 4. For ytterligere informasjon om

analysemetoderogtilhørendeanalyseprosedyrervisesdet til SGS-002.

Tabell3. XRF-analyse(hovedelementer)av”F12CombTls”.

Parameter(oksid) Konsentrasjon
[%]

SiO2 48,8
Al2O3 9,41
Fe2O3 2,41
MgO 2,27
CaO 16,5
Na2O 1,62
K2O 3,49
TiO2 0,32
P2O5 0,09
MnO 0,41
Cr2O5 0,03
V2O5 0,01

Glødetap 13,8

Sum 99,1

XRF-analyseni tabell 3 gir en oversiktover hovedelementenei prøven.Det høyeglødetapet

skyldesat materialetinneholdermyekarbonat(seunderkapittel3.3).I sporelementanalysen

vist i tabell 4 vil verdienefor hovedelementerværerelativt usikre. Sporelementanalysengir

enkobberkonsentrasjonpå320µg/g (dvs.0,032%).
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Tabell4. ICP-OES/MS-analyseav”F12CombTls”.

Element Konsentrasjon Element Konsentrasjon

[µg/g] [µg/g]

Hg 0,3 Na 11000
Ag 0,96 Ni 74

Al 54000 P 380

As 2,5 Pb 5,1

B 120 Sb 0,9

Ba 1400 Se <0,7

Be 1,0 Si 23,9

Bi <0,09 Sn 4,0

Ca 100000 Sr 150

Cd 0,22 Ti 1600

Co 14 Th 5,1

Cr 180 Tl 0,75

Cu 320 U 3,6

Fe 1600 V 4,7

K 29000 W 4,0

Li 18 Y 9,8

Mg 12000 Zn 78

Mn 2700 Zr 76

Mo 12

3.2.2 Fraksjonsanalyserav ”CombTailsF6/F9”og ”CombTailsF11”

I SGS-001 oppgis den kjemiske sammensetningenav de enkelte størrelsesfraksjonenei

avgangsprøvene”CombTailsF6/F9”og ”CombTailsF11”.Materialeneer delt inn i følgende

fraksjoner: -400mesh(–37µm), +400 (37–53µm), +270mesh(53–104µm) og +150mesh

(+104µm). Resultatenefra fraksjonsanalyseneer vist i vedlegg C. For informasjon om

analysemetoderogtilhørendeanalyseprosedyrervisesdet til SGS-001.

Kobberer det enestetungmetalletsomopptrer i konsentrasjoner somer interessantefra et

miljøsynspunkt.Ensammenstillingav analysenefor kobberog svoveler vist i tabell 3. Herer

det også beregnet en totalanalyse for hver avgangsprøvebasert på vekting av

fraksjonsanalysene.

Resultatenei tabell 3 viserat kobberer fordelt ulikt i de to avgangsprøvene.I ”CombTails

F6/F9” ligger hele 45,3%av det totale kobberinnholdet i den groveste fraksjonen,mens

tilsvarendefraksjonkun representerer18,8%i ”CombTailsF11”-materialet.Avgangsprøven

fra Ulveryggenhar også en mer typisk fordeling da 47,3%av kobberet befinner seg i

finfraksjonen. Kobber er relativt jevnt fordelt over de ulike størrelsesfraksjonenemed

unntak av den forhøyede konsentrasjoneni +104µm-fraksjonen for avgangsprøvenfra
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Nussir.Sistnevnteobservasjonmå seesi sammenhengmed at forsøkF6som dannerhalve

grunnlagetfor ”CombTailsF6/F9”-materialetble gjennomførtmedgrovereprimærmaling.

Tabell3. Fraksjonsanalyseravkobberogsvovelfor ”CombTailsF6/F9”og ”CombTailsF11”.

Prøve Fraksjon Vektutbytte Cu-kons. S-kons. Cu-fordeling S-fordeling
[µm] [%] [g/tonn] [%] [%] [%]

CombTails +104 20,9 1400 0,04 45,3 14,8
F6/F9 53-104 26,8 507 0,04 21,0 19,0

37-53 10,9 336 0,04 5,7 7,7
-37 41,4 438 0,08 28,1 58,6

Beregnettotalanalyse 100 646 0,057 100 100

CombTails +104 17,2 989 0,04 18,8 13,3
F11 53-104 35,7 707 0,04 27,9 27,6

37-53 7,8 709 0,04 6,1 6,0
-37 39,3 1090 0,07 47,3 53,1

Beregnettotalanalyse 100 906 0,052 100 100

3.2.3. Restkonsentrasjoneravxanthat i prosessvann

Restkonsentrasjonerav xanthat i avgangsprøveneer ikke målt, med det ble gjennomført

analyseav filtrert prosessvannfra råflotasjonsavgangenfra forsøkF9og F11.I beggetilfeller

lå konsentrasjonenlavere enn deteksjonsgrensenpå 5 mg/l. For mer informasjon om

analyseprosedyrenevisesdet til SGS-001.

Pågenereltgrunnlagkanmansi at det ikke forventeshøyerestkonsentrasjonerav xanthat i

avgangenså lengedet ikke overdoseresunder flotasjonssepareringen.Xanthaterbindestil

metallsulfideneved kjemisorpsjonog adsorberessvært selektivt til disse.Tilsatt samlervil

såledesendeopp i kobberkonsentratet.

3.3 Mineralogisksammensetning

3.3.1Semi-kvantitativXRD-analyseav”F12CombTls”

Den mineralogiskesammensetningenav ”F12 CombTls” ble bestemt ved hjelp av semi-

kvantitativ røntgendiffraksjonsanalyse(XRD).Resultateneer vist i tabell 4. For ytterligere

informasjonom analysemetodenogtilhørendeanalyseprosedyrervisesdet til SGS-002.
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Tabell4. Semi-kvantitativXRD-analyseav”F12CombTls”.

Mineral Konsentrasjon
[%]

Kvarts(Quartz) 25,8
Kloritt (Clinochlor) 1,1
Muskovitt (Muscovite) 17,3
Biotitt (Biotite) 3,1
Plagioklas(Plagioclase) 15,0
Kalifeltspat(K-feldspar) 6,2
Kalsitt(Calsite) 28,4

Dolomitt (Dolomite) 1,9
Pargasitt(Pargasite)? 0,8
Talk(Talc)? 0,5

Totalt 100,0

Det børbemerkesat verdienegitt i tabell 4 kunmåbetraktessomet estimatpåmineralogisk

sammensetning.XRD-analysenvil ikke kunnegi sikreverdier for mineralersomkun opptrer

som spormineraler, og basisfor konsentrasjonsberegningener kun basert på summenav

mineralersomhar blitt detektert i signifikantemengder.Metodenegnersegderfor ikke til å

bestemmerestkonsentrasjoneneav sulfidmineraleri avgangen,men gir et godt bilde av

materialetshovedmineralogi.

Dasamletavgangforventeså utgjøre rundt 97-98%av pågangsmassenvil avgangsprøvenes

mineralogiskesammensetningværesværtlik deopprinneligekomposittprøvenemedunntak

av kobbersulfidenesom er blitt utvunnet under flotasjonsprosessen.I SGS-001 presenteres

mineralogisksammensetning av de tre komposittprøvene,N-NE,N-OW og U, basertpå en

alternativ analysemetodesom er bedre egnet til å detektere spormineraler.Metoden og

resultatenebeskrivesi underkapittel3.3.2.

3.3.2Semi-kvantitativQEMSCAN-analyseav deopprinneligekomposittprøvene

Denmineralogiske sammensetningkomposittprøveneble analysertved hjelp av QEMSCAN

(Quantitative Evaluation of Minerals by SCANingelectron microscopy) som er en

analysemetodebasert på identifikasjonav mineraler i elektronmikroskopkombinert med

statistisk bildebehandling.Analysenble gjennomført i ARMS-modus (Automated Rapid

Mineral Scan) som gir et semi-kvantitativ estimat på det relative mengdeforholdet av

signifikantforekommendemineraler. Materialet som ble analysertble fremskaffet ved at

prøver på 150g av hver komposittprøve ble splittet ut under prøveprepareringenog malt

ned i laboratoriemølle slik at 95% av massen ble finere enn 150µm. For ytterligere

informasjonom analysemetodenvisesdet til SGS-001. Resultatetfra QEM-ARMSanalysener

vist i tabell 5.
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Tabell5. Semi-kvantitativmineralsammensetningi de tre komposittprøvene.

Komposittprøve N-NEComp N-OWComp U Comp
Mineral [%] [%] [%]

Kobberkis(Chalcopyrite) 0,11 1,04 0,27
Bornitt (Bornite) 1,14 1,53 0,87
Covelin(Covellite) 0,02 0,02 0,02
Kobberglans(Chalcocite) 0,50 0,05 0,88
Svovelkis(Pyrite) 0,00 0,00 0,07
Andresulfider 0,00 0,00 0,00

Kvarts(Quartz) 24,6 28,9 53,8
Plagioklas(Plagioclase) 13,5 10,0 24,3
Kalifeltspat(K-feldspar) 8,60 7,69 1,58
Amfiboler(Amphiboles) 0,26 0,80 0,08
Glimmer/leire(Mica/clay) 16,8 15,5 15,1

Talk(Talc) 0,03 0,72 0,01
Kloritt (Chlorites) 0,22 0,05 1,90
Kalsitt(Calsite) 32,0 2,67 0,04
Dolomitt (Dolomite) 1,10 30,6 0,01
Fe-Ti-oksider(Fe-Ti-oxides) 0,65 0,31 1,03

Andre 0,43 0,19 0,12

Totalt 100,0 100,0 100,0

Tabell 5 viser tydelige forskjeller mellom de tre komposittprøvene.Materialet fra Nussir

bestårav en tredjedel karbonateri tillegg til kvarts (24-29%),feltspat (17-22%)og glimmer

(15-17%),mensmaterialefra Ulveryggenmanglerkarbonaterog har tilsvarendemer kvarts
(54%). I N-NE-komposittener karbonatmineraletkalsitt, mensdolomitt dominerer i N-OW.

Resultatenefra QEM-ARMS-analysenviserogsåat bornitt er det viktigstekobbermineraleti

alle tre komposittprøvene, sammenmed kobberglansi materialet fra Ulveryggen. N-OW-

komposittprøvenutmerker segved ogsåå ha et relativt høyt innholdav kobberkis,men lite

kobberglans. Forde to andrekomposittprøveneer det omvendtetilfelle. Komposittprøvene

inneholder ogsåsporav covelinog pyritt (sistnevntekun i materialet fra Ulveryggen).QEM-

ARMS-analysenkunneikkepåviseandresulfidmineraleri konsentrasjonerover1%.

Den relative andelensulfidmineraleri avgangenvil være vesentliglavereenn andeleni de

opprinneligekomposittprøvene.Konsentrasjonenav sulfidmineralervil reduseresmed en

faktor omtrent tilsvarendeutvinningskoeffisientenfor kobberi samletavgang(dvs.til 8-15%

avopprinnelignivå).
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4. VURDERINGAVAVGANGSPRØVENESEGENSKAPER

4.1Deenkelte avgangsprøvenesrepresentativitet

Defem avgangsprøvene/materialenesomer beskreveti dennerapportenvil i ulik gradvære

representativefor fremtidig avgang.Med utgangspunkti flotasjonsprosessener det liten tvil

om at materialet fra ’locked cycle’-testene står fram som det mest representative
avgangsmaterialetog vil følgeligkunnegi det besteestimatet på avgangenskobberinnhold.

Deter derimot ”F12CombTls”(prøvenfra det oppskalertesatsviseflotasjonsforøket)somer

best karakterisert og gjenstandfor flest tester. Det er godt samsvarmellom”F12CombTls”

og ”LCT-1” med hensynpå partikkelstørrelsesfordeling.”Comb TailsF6/F9” vil ikke være

representativ med hensyn på partikkelstørrelsesfordelingeller kobberinnhold da det er

benyttet langt grovereprimærmalingunder fremstillingav denne avgangsprøven.Spesifikk

egenvektvil i praksisden sammefor alle avgangsprøvene,og informasjon om kornform

funnet ved analyseav ”Comb TailsF6/F9” og ”Comb Tails F11” kan også antas å være

genereltgjeldende.Det besteestimatetpåavgangensmineralogiskesammensetningfåsved

å betrakteanalysenavdeopprinneligekomposittprøvene.

4.2Denfremtidige avgangensegenskaper

På bakgrunn av resultatene presentert i denne rapporten og vurderingene gjort i
underkapittel4.1er det rimeligå antafølgende:

Fremtidig avgang fra Nussir- og Ulveryggen-forekomstene kan forventes å ha et

kobberinnholdrundt 0,05%.I tillegg til kvartsog feltspat vil Nussir-avgangeninneholde

over 30%kalsitt, mensavgangenfra Ulveryggeni praksisvil være fri for karbonater.

Begge avgangsmaterialenevil ha en gjennomsnitteligspesifikkegenvekt rundt 2,76

g/cm3 og kornformen vil kunne karakteriseres som kantet til litt rundet.

Partikkelstørrelsesfordelingenvil trolig ha en P90 på 100-130µm, mens P10 vil ligge

rundt 4-6 µm.
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VEDLEGGA Rådatafra partikkelstørrelsesfordelingfor ”F12CombTls”
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VEDLEGGB.1. Lysmikroskopbilderav”CombTailsF6/F9”

B.1.1: ”CombTailsF6/F9”:+75µm i gjennomfallendelys.

B.1.2: ”CombTailsF6/F9”:+75µm i pålys.
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B.1.3: ”CombTailsF6/F9”:37–75µm i gjennomfallendelys.

B.1.4: ”CombTailsF6/F9”:37–75µm i pålys.
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VEDLEGGB.2. Lysmikroskopbilderav”CombTailsF11”

B.2.1: ”CombTailsF11”:+75µm i gjennomfallendelys.

B.2.2: ”CombTailsF11”:+75µm i pålys.
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B.2.3: ”CombTailsF11”:37–75µm i gjennomfallendelys.

B.2.4: ”CombTailsF11”:37–75µm i pålys.
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VEDLEGGC. Kjemisksammensetningavavgangsprøvene(fraksjonsanalyser).


