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Examensarbete 

Numerisk analys för hållbar och energieffektiv lakning med ultraljudskontrollerad 
hydrodynamisk kavitation 

Contact: Vijay Shankar, vijay.shankar@ltu.se, Örjan Johansson, orjan.johansson@ltu.se 

Sammanfattning 

Lakning är en viktig process tillämpad för metall och mineralutvinning inom svensk och global gruvindustri. För att 
uppnå högre utvinninggrad av mineral och metall genom lakning syftar detta projekt till att utforma och utveckla en 
enhetsoperation som är effektivare än andra teknologier som för närvarande används inom industrin. 

Syftet med projektet är att utveckla och verifiera en virtuell optimeringsmetod. Metoden ska utformas och utvecklas 
för att möjliggöra en industriell implementering i full skala. Figur 1 visar en schematisk skiss över nuvarande 
experimentuppställning. 

Figur 1: Schematiskt diagram av experimentinställningen 

Optimeringsmetodiken kombinerar CFD- och FE-modellering med hänsyn till  turbulensmodellering av 
flödesförloppet, massflödeshastighet och molekylär diffusion. En vidareutveckling av denna optimringsmetod bör 
leda till en snabbare och effektivare  lakningsprocess tid. En annan potentiell positv effekt är att reducera 
driftsparametrar som temperatur och tryck. 

Tillämpning av den virtuella optimeringsmetoden ska utmynna i ett kontrollerat kavitationsförlopp idealisk för en 
effektiv utlakningsprocess. Utveckling och optimering av kritiska designparametrar är nyckeln till utvecklingen av ett 
skalbart flödesreaktorkoncept  för energieffektiv, miljövänlig och hållbar lakning inom gruvindustrin. 
Som ett direkt resultat av examensarbetet, strävar projektet mot följande mätbara mål: 

• Publikation 1: Litteratursammanställning
• Produktdesignmetodik
• Utveckling av CFD-teknik för den aktuella tillämpningen inkl. experimentell validering
• Utveckling av riskanalys och designkriterier
• Publikation 2: Designmanual
• 2 Publikationer i tidsskrifter/konferenser.

Projektet bedrivs i samarbete Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan LTU, Vinova och Boliden. 
Nyckelord: CFD, optimering, turbulensmodellering, innovation, hållbar utveckling, processintensifiering 
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Master Thesis 
Numerical analysis of Sustainable and Energy Efficient Leaching by Ultrasound 
Controlled Hydrodynamic Cavitation 

Contact: Vijay Shankar, vijay.shankar@ltu.se, Örjan Johansson, orjan.johansson@ltu.se

Summary 

The process of leaching is an important application for metal and mineral extraction in the mining industry in Sweden 
and around the globe. To obtain higher recovery of mineral and metal through leaching, this project aims in 
designing and developing a product that is more efficient than other technologies and procedures currently 
employed in the industry. 

The innovative and the state of the art virtual method that needs to be innovated and tested is the aim of the 
project. The method implemented needs to be re-designed and further developed. Figure 1, below shows the 
schematic diagram of the current experimental setup. 

Figure 1: Schematic layout of the current experimental setup. 

In combination with optimization methods, applied transient CFD techniques and turbulence modelling of the 
flow situation, mass transfer rate and molecular diffusion should be increased. The further development of this 
ultrasound based method should lead to minimization of duration of leaching process and should also decrease 
operating parameters like temperature and pressure. 
Application of the above mentioned virtual methods will lead to a state of controlled transient cavitation 
intensity for an ideal leaching process. Further development and optimization of parameters will alleviate in the 
design process to develop a scalable flow reactor concept for a new innovative, energy efficient, environmental friendly 
and sustainable leaching that can be used in the mining industry.  
The thesis work strives towards the following measurable objectives: 

• Publication: Literature summary
• Product design
• Development of CFD technology for product design application incl. experimental validation
• Development of risk analysis and design criteria
• Publication: Design Manual
• 2 publications in journals/conferences.

The project will be conducted in cooperation between LTU, Vinnova and Boliden. 
Keywords: Leaching CFD, Optimization, Turbulence Modeling, Innovation, Sustainable development, 
Process intensification 
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