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MinBaS är ett samarbetsprojekt mellan industrimineral-, bergmaterial- och naturstensindustri 
och det genomfördes under åren 2003-2005 finansierat dels av staten via Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, dels av bergbranscherna själva. Min målsättning är att inom en relativt snar 
framtid avlägga en teknologie magisterexamen, vari examensarbetet är ämnat att ingå.  
 

Projektets arbetsgrupp har utgjorts av Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri, C. Magnus 
Evertsson, Sandvik Rock Processing, Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet, Kurt Johansson, 
Sveriges Stenindustriförbund, Per Murén, MinBaS AB/NCC Roads AB, Olof Sandström, SMA 
Svenska Mineral AB samt Sven Wallman, NCC Roads AB. Jag tackar er varmt för engagemang 
och uppmuntrande ord under projektets genomförande. 
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Miškovský, Luleå tekniska universitet, och hans fru Pirjo Miškovský samt till min älskade dotter 
Kim. 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå, januari 2006 
 
Eva Johansson 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

ii 

 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

iii 

SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
 

Studien ingår som ett mindre delprojekt inom MinBaS Programområde 1 Optimering av 
produktionsprocessen från täkt till färdig produkt. Forskningsprogrammet MinBaS är ett 
samarbetsprojekt mellan mineral-, bergmaterial- (ballast-) och stenindustri, vilket genomfördes 
under åren 2003-2005. Arbetet inom programområdet inriktades på utveckling samt introduktion 
av teknik och metoder som arbetar med total optimering av fragmentering och energiutnyttjande. 
 

Ett mål med utredningen är att sammanfatta provningsmetoder, geologiska metoder, modeller 
och praxis som används vid design och simulering av processerna borrning, sprängning, 
krossning samt malning. En annan viktig målsättning är att genom fallstudierna få en uppfattning 
om vilka typer av optimeringsåtgärder som vidtas i MinBaS-branscherna samt att göra 
iakttagelser beträffande språk och kommunikation om bergegenskaper i syfte att utreda 
informationsöverföring och utbyte av erfarenheter. På grund av resursbegränsningar och 
eftersom stenindustrins intresse inom MinBaS-programmet i hög grad har koncentrerats på andra 
programområden, är inte någon fallstudie inom stenindustrin genomförd. 
 

Arbetet i projektet grundar sig på litteraturstudier, intervjuer, besök, analys samt muntlig och 
skriftlig avrapportering via styr- och arbetsgruppmöten, seminarier liksom tryckta publikationer. 
 

Inom bergborrning har industrins behov av prognosmetoder och tillhörande provningar framför 
allt gällt beräkning av borrningshastighet och slitage. Slitage behandlas inte i rapporten. Kapitlet 
om borrning inleds med en genomgång av modeller och prognosverktyg uppdelade i sju 
principiellt olika grupper. Därefter beskrivs fyra provningsmetoder och modeller som har fått 
stor användning. Protodyakonovs hållfasthetsindex baseras på krossning i en behållare med 
fallvikt och efterföljande volymmätning. Drilling Rate Index, DRI, beräknas genom att 
kombinera ett krosstest och ett miniatyrborrningstest. Simuleringsverktygen CASE (Sandvik 
Mining and Construction Tools) och CARE (Atlas Copco) bygger på inträngningsförsök i berg, i 
första fallet med borrkronor och i det andra med en flat, liten cylinder. Prognoser beräknas med 
hjälp av simulering av hela borrsystemet. 
 

Modeller för sprängdesign och tillhörande information om berget sammanfattas genom en 
beskrivning av utvecklingen av formler för laddningsberäkningar. Den börjar med Langefors och 
Kihlströms uttryck för beräkning av maximal försättning och tillhörande bergfaktor, c. 
Kuznetsovs och SveDeFos ekvationer predikterar medelstyckefall, x50. Kuznetsovs bergfaktor A, 
vilken har fått stor användning i senare modeller, bygger på information om bergets hållfasthet 
och sprickighet, medan SveDeFos medelstyckefallsekvation nyttjar c-faktorn. Kuz-Ram 
fragmenteringsmodell omfattar bland annat beräkning av medelstyckefall och 
styckefallsfördelning. I modellens uttryck för medelstyckefall ingår en utveckling av A-faktorn 
som tar hänsyn till vittringsgrad, sprickinformation, densitet och hållfasthet/elasticitet. Beräknat 
medelstyckefall, x50, ingår i formeln för prediktering av styckefallsfördelning. De två 
fragmenteringsmodellerna Crush Zone Model (CZM) och Two-Component Model (TCM), 
utvecklade vid Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre i Australien, delar upp 
fördelningsfunktionen för styckefall i två delar. Det förutsätts att finandelen vid sprängning 
produceras i sprängborrhålets omedelbara närhet. CZM och TCM utnyttjar tryckhållfasthet  
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respektive resultat från sprängtest för beräkning av finandel, under det att den grova delen i 
princip utnyttjar Kuz-Rammodellen. Den nyligen föreslagna Swebrec-funktionen för beräkning 
av styckefallsfördelning använder tre parametrar som är associerade till bergegenskaper 
nämligen största styckefall, medelstyckefall och en krökningsparameter. Mycket god 
samstämmighet över ett brett styckefallsintervall har erhållits mellan fältförsök och modellförsök 
samt anpassningar med Swebrec-funktionen. 
 

Kapitlet om krossning inleds med en sammanfattning över de tidiga neddelningsteorierna av 
von Rittinger, Kick och Bond. Därefter ges en kort beskrivning av geologiska metoder för 
bedömning av krossnings-, malnings- och separeringsegenskaper samt Elorantas forskning och 
Evertssons krossmodell. Avslutningsvis framställs provningsmetoderna Bond Impact Work 
Index, ett fallhammartest för enpartikelkrossning (t10-metoden) jämte Evertssons 
provningsmetod för deformationskontrollerad singel- och interpartikulär krossning i 
stålbehållare. 
 

Inom området för malning finns en rad olika provningar där malning i kvarnar utförs i 
bänkskala, i pilotskala med satser och i pilotskala med kontinuerlig tillförsel av rågods. I 
samtliga försök sker registrering av energiåtgång samt uppmätning av kornstorleksfördelning, 
ibland under och alltid före liksom efter malning. Med hjälp av erhållen information görs 
beräkningar för val av såväl typ som storlek på utrustning för malning och klassering samt 
kalkyler av energibehov för malningen. För beräkning av autogenmalning används även ett test 
för enpartikelkrossning. 
 

En sammanställning över de viktigaste typerna av provningsmetoder som redovisas i rapporten 
åskådliggörs i nedanstående tabell. 
 
Tabell 0.1 Sammanställning över olika typer av provningsmetoder och metoder för 

beskrivning av berg inom borrning, sprängning, krossning samt malning 
 

PROCESS PROVNINGSMETOD ELLER BESKRIVNING SAMBAND SOM METODEN VISAR 

inträngning, miniborrning kraft - inträngning (borrsjunkning) BORRNING 

krosstest energi - fragmentering 

motstånd mot sprängning (bergfaktor, c) sprängstyrka - bergvolym 

berghållfasthet och bergmassans struktur index 

SPRÄNGNING 

sprängtest sprängstyrka - bergvolym 

krosstest energi eller deformation - fragmentering KROSSNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 

malningstest energi - fragmentering MALNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 
 

Från tabellen framgår det att provningsmetoder som har fått störst användning är metoder som 
efterliknar processen om vilken förutsägelser i full skala ska göras. Olika typer av 
krossningsförsök används för att modellera borrning, krossning och malning, men i begränsad 
omfattning eller i kombination med andra provningar. En annan slutsats är att geologiska 
metoder, till exempel analys och kvantifiering av texturinformation från slipprover, är sparsamt 
förekommande. 
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Av rapporten och tabellen blir även det uppenbart att en gemensam metod för tillämpning inom 
alla enhetsoperationer saknas. Form, storlek och riktning på krafter liksom spänningar, vilka 
ansätts i berget vid de fyra processerna, är mycket olika, varför olika bergegenskaper inverkar på 
brott och fragmentering. En enskild metod att beskriva berget kan av den orsaken troligen inte 
användas för alla processer. Detta faktum visar också på de teoretiska samt praktiska svårigheter 
som finns för att dra nytta av provningar och driftserfarenheter senare i produktionskedjan. 
 

För närvarande förmodas det inte finnas några tillgängliga outnyttjade metoder som lätt kunde 
införas och användas vid produktionsoptimering. Genomgången visar att det finns ett stort behov 
av modellutveckling och enkla provningsmetoder, kanske främst inom området sprängning. 
 

Val av maskiner och design av produktionssystemen är ett viktigt område för optimering. 
Maskintillverkare baserar sina beräkningar på speciellt utformade provningsmetoder som ger 
information om krossnings-, malnings- och slitageegenskaper. I fallstudierna finns flera exempel 
på bergindustriernas optimeringsinsatser. Strategier och metoder bygger på dialoger med 
leverantörer samt egna erfarenheter. Uttalad tillämpning av provningsmetoder eller beräkningar 
har inte bestyrkts. Inom mineralindustrin är planering ett viktigt inslag i optimeringsarbetet bland 
annat genom geologisk kartering och kaxprovtagning samt användning av datoriserade 
hjälpmedel i form av planeringsverktyg och databaser över fyndigheterna. Motsvarande rutiner 
eller hjälpmedel inom bergmaterialindustrin är ovanliga. 
 

Produktoptimering utgör det enskilt viktigaste inslaget i optimeringen inom de studerade 
industrierna. Beroende på vilka produktegenskaper som efterfrågas utnyttjas en stor mängd olika 
metoder att karaktärisera berg, till exempel mineralogisk beskrivning, mekaniska, fysikaliska och 
kemiska egenskaper, kornstorleksfördelning och utseende. Många av provningarna är 
standardiserade. Produktionsoptimering inom samtliga branscher utförs i hög grad genom 
praktisk erfarenhet och så kallad tyst kunskap, men även materialegenskaper som används för 
produktkontroll utnyttjas. Beräkningar eller modeller för optimering är sällsynt förekommande. 
 

Analys av språk och förutsättningar för kommunikation inom respektive mellan branscherna 
visar att språk och sätt att beskriva berg varierar inom vida gränser, vilket hindrar en effektiv 
erfarenhets- och informationsöverföring. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

The purpose of this report is to make an overview of test methods, geological methods, models 
and practices used in the design and simulation of rock breaking and comminution processes. 
The work is a part of the MinBaS programme carried out 2003-2005 in Sweden sponsored by 
Geological Survey of Sweden and the mineral, rock aggregate and natural stone industries. 
 

The study has been accomplished through literature studies, interviews, study visits, analysis 
and reporting by meetings, seminars as well as publications. Two case studies were performed, 
one at a mineral industry operation and the second at two rock aggregate industry companies 
with emphasis on mobile crushing. 
 

The processes drilling, blasting, crushing and milling are treated separately. The main task in 
rock drilling is optimization of penetration rate. Different types of prediction models and systems 
are briefly presented and then four models and associated test methods are described. The 
prediction models utilize test results from crushing, miniature drilling and indentation of drill 
bits as well as of a small cylindrical indenter. 
 

Development of blasting design formulas, associated test methods and geological methods are 
then recapitulated starting with the well known formula for calculation of burden by Langefors 
and Kihlström. The Kuznetsov and SveDeFo equations predict mean fragment size. Kuznetsovs 
rock factor is based on information about strength and crack frequency whereas the SveDeFo 
fomula uses the rock strength factor proposed by Langefors and Kihlström. The Kuz-Ram model 
predicts mean fragment size and fragment size distribution. Kuznetsovs rock factor is used in a 
developed form, calculated from weathering, joint information, density and rock 
strength/elasticity. In the CZM and TCM formulas the fragment size distribution function is 
divided into two different parts for fine and course particles, using uniaxial compressive strength 
and information from a laboratory blasting test, respectively for calculation of size distribution of 
fines. The distribution function for the coarse part principally uses the Kuz-Ram model. A late 
fragment size distribution function is the Swebrec-function. This function has three rock related 
parameters. Very good agreement between field and laboratory blasting results and the 
Swebrec-function fitted to these data has been achieved over a wide size range. 
 

A summary of crushing tests starts with a short review of the early models by von Rittinger, 
Kick and Bond. Then a reminder of the importance of geological methods is given. After that the 
research of Eloranta and the Evertsson crush model is summarised. Finally Bond Impact Work 
Index and other crushing tests are described. Evertsson uses deformation controlled single 
particle and interparticle crushing for simulations.  
 

In the design and sizing of grinding equipment and circuits numbers of milling tests has been 
proposed using bench, batch pilot and continuous pilot tests. For autogenous grinding a single 
particle drop test is used. 
 

From this study it is concluded that test methods that use scaled down equipment of the 
machines they are going to predict are most commonly used. No single test method is applicable  
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to all rock breaking and comminution processes. Descriptive or quantitative geological methods 
are not in common use and there is a great need to develop simple models and test methods, 
particularly in rock blasting. 
 

Selection of equipment and design of processes are important areas of optimization. 
Manufacturers of equipment use specific test methods that give relevant information about 
drilling, crushing, milling and wear properties of the rocks. Optimization strategies of the rock 
aggregate industry are based on dialogs with manufacturers and own experience. General use of 
test methods and models has not been confirmed. Planning through geological mapping, 
sampling and analysis of cuttings as well as use of databases and computerized tools is common 
in the mineral industry. 
 

Product optimization is very important in all operations studied. Depending on properties 
requested by the customers, numbers of various methods are used such as geological description, 
mechanical and chemical tests, grain size distribution and appearance. Optimization of 
production in the branches is to a great extent based on practical experience. The use of 
laboratory test methods and calculations through theoretical models are rare. Communication 
and exchange of experience within and between branches are highly impeded by numerous 
methods to characterize rock and due to linguistic differences. 
 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

ix 

INNEHÅLL 
 
 
 
 
 
 
DEL I 
INLEDNING 
 
1 INLEDNING ........................................................................................................................... 1 
 
 1.1 BAKGRUND .................................................................................................................... 1 
 

 1.2 MÅL OCH AVGRÄNSNING .............................................................................................. 1 
 

 1.3 METODIK ...................................................................................................................... 1 
 

  1.3.1 UNDERSÖKNINGSMETODER ................................................................................ 1 
 

  1.3.2 FALLSTUDIER ..................................................................................................... 2 
 
2 OPTIMERING......................................................................................................................... 5 
 
 2.1 PROSPEKTERING ........................................................................................................... 5 
 

 2.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM ........................................ 5 
 

 2.3 PLANERING ................................................................................................................... 5 
 

 2.4 PRODUKTOPTIMERING ................................................................................................. 6 
 

 2.5 PRODUKTIONSOPTIMERING (PRODUKTIONSSTYRNING) .............................................. 6 
 

 2.6 BERGETS INVERKAN PÅ OPTIMERING .......................................................................... 6 
 
DEL II 
LITTERATURSTUDIER MED AVSEENDE PÅ MODELLER OCH PROVNINGSMETODER INOM 
OMRÅDENA FÖR BORRNING, SPRÄNGNING, KROSSNING SAMT MALNING 
 
3 BORRNING ............................................................................................................................ 7 
 
 3.1 ALLMÄNT ...................................................................................................................... 7 
 

 3.2 PROGNOSMODELLER .................................................................................................... 7 
 

  3.2.1 FÄLTUPPFÖLJNING – STATISTISK BEARBETNING ................................................. 7 
 

  3.2.2 INDEX – STANDARDISERADE MEKANISKA EGENSKAPER ..................................... 7 
 

  3.2.3 INDEX – KROSSNING MED FALLVIKT OCH SIKTNING............................................ 8 
 

  3.2.4 INDEX – ÖVRIGA METODER................................................................................. 8 
 

  3.2.5 INTRÄNGNINGSTEST ........................................................................................... 8 
 

  3.2.6 ANALYTISKA MODELLER.................................................................................... 8 
 

  3.2.7 NUMERISKA MODELLER ..................................................................................... 8 
 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

x 

 3.3 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER OCH MODELLER........................................... 9 
 

  3.3.1 PROTODYAKONOVS HÅLLFASTHETSINDEX, f ...................................................... 9 
 

  3.3.2 DRILLING RATE INDEX, DRI.............................................................................. 9 
 

  3.3.3 COMPUTER AIDED SIMULATION OF EFFICIENCY, CASE .................................. 12 
 

  3.3.4 COMPUTER ANALYZED ROCK EXCAVATION, CARE ....................................... 14 
 
4 SPRÄNGNING ..................................................................................................................... 15 
 
 4.1 ALLMÄNT .................................................................................................................... 15 
 

 4.2 BESKRIVNING AV MODELLER MED AVSEENDE PÅ BERGEGENSKAPER ...................... 15 
 

  4.2.1 LANGEFORS OCH KIHLSTRÖMS BERGKONSTANT, c .......................................... 15 
 

  4.2.2 KUZNETSOVS EKVATION FÖR MEDELSTYCKEFALL ........................................... 16 
 

  4.2.3 SVEDEFO:S FRAGMENTERINGSEKVATIONER.................................................... 17 
 

  4.2.4 KOU-RUSTANS FRAGMENTERINGSEKVATION................................................... 18 
 

  4.2.5 KUZ-RAM FRAGMENTERINGSMODELL.............................................................. 18 
 

  4.2.6 CRUSH ZONE MODEL, CZM, OCH TWO-COMPONENT MODEL, TCM............... 20 
 

  4.2.7 NATURAL BREAKAGE CHARACTERISTICS, NBC .............................................. 20 
 

  4.2.8 SWEBREC-FUNKTIONEN ................................................................................... 20 
 
5 KROSSNING........................................................................................................................ 23 
 
 5.1 TEORIER OCH MODELLER FÖR KROSSNING OCH NEDDELNING................................. 23 
 

  5.1.1 TIDIGA TEORIER FÖR NEDDELNING AV BERG .................................................... 23 
 

  5.1.2 GEOLOGISKA METODER.................................................................................... 24 
 

  5.1.3 ELORANTAS FORSKNING .................................................................................. 25 
 

  5.1.4 EVERTSSONS KROSSMODELL............................................................................ 26 
 

 5.2 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER .................................................................... 27 
 

  5.2.1 BOND IMPACT WORK INDEX, Wi ...................................................................... 27 
 

  5.2.2 DROP WEIGHT TEST, t10.................................................................................... 28 
 

  5.2.3 PROVNING GENOM FORMBETINGAD KOMPRESSION .......................................... 28 
 
6 MALNING ........................................................................................................................... 29 
 
 6.1 ALLMÄNT .................................................................................................................... 29 
 

 6.2 ÖVERSIKT AV UTRUSTNING FÖR MALNING ................................................................ 29 
 

  6.2.1 KUL- OCH STÅNGKVARNAR.............................................................................. 29 
 

  6.2.2 AUTOGENMALNING (AUTOGENOUS GRINDING), AG, OCH SEMIAUTOGEN 
MALNING (SEMI AUTOGENOUS GRINDING), SAG ............................................ 29 

 

  6.2.3 VALSKVARNAR ................................................................................................ 30 
 

  6.2.4 AGITERADE KVARNAR ..................................................................................... 30 
 

  6.2.5 ÖVRIGA KVARNAR ........................................................................................... 30 
 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

xi 

 6.3 BESKRIVNING AV MODELLER ..................................................................................... 30 
 

  6.3.1 ROTERANDE TRUMKVARNAR............................................................................ 30 
 

  6.3.2 HIGH PRESSURE ROLLER MILL, HPRM, OCH AGITERADE KVARNAR................ 32 
 

 6.4 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER .................................................................... 32 
 

  6.4.1 KUL- OCH STÅNGKVARNAR .............................................................................. 32 
 

  6.4.2 AUTOGENMALNING (AUTOGENOUS GRINDING), AG, OCH SEMIAUTOGEN 
MALNING (SEMI AUTOGENOUS GRINDING), SAG............................................. 34 

 
DEL III 
FALLSTUDIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTIONSOPTIMERING VID GÅSGRUVAN RESPEKTIVE 
MOBIL KROSSNING 
 
7 GÅSGRUVAN ...................................................................................................................... 39 
 
 7.1 ALLMÄNT .................................................................................................................... 39 
 

 7.2 GEOLOGI ..................................................................................................................... 39 
 

 7.3 PRODUKTER ................................................................................................................ 41 
 

  7.3.1 SORTIMENT ...................................................................................................... 41 
 

  7.3.2 KVALITETSKRAV.............................................................................................. 41 
 

 7.4 PRODUKTIONSPROCESSEN.......................................................................................... 43 
 

  7.4.1 BRYTNINGSPLANERING OCH UPPFÖLJNING ....................................................... 43 
 

  7.4.2 PRIMÄRPRODUKTION........................................................................................ 43 
 

  7.4.3 SEKUNDÄRPRODUKTION................................................................................... 45 
 

  7.4.4 DAMMBEKÄMPNING ......................................................................................... 47 
 

  7.4.5 PROVTAGNING OCH PROVNING......................................................................... 47 
 

  7.4.6 LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT .............................................. 48 
 

  7.4.7 EFTERBEHANDLING.......................................................................................... 49 
 

 7.5 OPTIMERING ............................................................................................................... 49 
 

  7.5.1 PRODUKTER ..................................................................................................... 49 
 

  7.5.2 LOSSHÅLLNING ................................................................................................ 49 
 

  7.5.3 KROSSNING, MALNING OCH SIKTNING .............................................................. 49 
 

  7.5.4 LASTNING OCH TRANSPORT.............................................................................. 50 
 

  7.5.5 VIKTIGA INDATA .............................................................................................. 50 
 

 7.6 ÖVRIGT ....................................................................................................................... 50 
 

  7.6.1 KOMMUNIKATION OM BERG ............................................................................. 50 
 

  7.6.2 BEGRÄNSNINGAR ............................................................................................. 50 
 

  7.6.3 FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................................ 50 
 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

xii 

8 MOBIL KROSSNING ........................................................................................................... 51 
 
 8.1 INLEDNING .................................................................................................................. 51 
 

  8.1.1 ALLMÄNT......................................................................................................... 51 
 

  8.1.2 PRODUKT- OCH PROVNINGSSTANDARDER ........................................................ 51 
 

 8.2 FYRSTEGSKROSSNING ................................................................................................ 52 
 

  8.2.1 PRODUKTER ..................................................................................................... 52 
 

  8.2.2 PRODUKTIONSPROCESSEN................................................................................ 53 
 

  8.2.3 OPTIMERING .................................................................................................... 56 
 

  8.2.4 KOMMUNIKATION OM BERG............................................................................. 59 
 

 8.3 TVÅSTEGSKROSSNING ................................................................................................ 59 
 

  8.3.1 PRODUKTER ..................................................................................................... 59 
 

  8.3.2 PRODUKTIONSPROCESSEN................................................................................ 60 
 

  8.3.3 OPTIMERING .................................................................................................... 62 
 

  8.3.4 KOMMUNIKATION OM BERG............................................................................. 64 
 
DEL IV 
RESULTAT, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
9 RESULTAT, DISKUSSION OCH SLUTSATSER.................................................................. 65 
 
 9.1 LITTERATURSTUDIER ................................................................................................. 65 
 

  9.1.1 ÖVERSIKT ........................................................................................................ 65 
 

  9.1.2 BORRNING........................................................................................................ 66 
 

  9.1.3 SPRÄNGNING.................................................................................................... 67 
 

  9.1.4 KROSSNING...................................................................................................... 67 
 

  9.1.5 MALNING......................................................................................................... 68 
 

 9.2 FALLSTUDIER.............................................................................................................. 68 
 

  9.2.1 OPTIMERINGSÅTGÄRDER ................................................................................. 68 
 

  9.2.2 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION OM BERGEGENSKAPER ...................................... 70 
 

  9.2.3 ÖVRIGA RESULTAT, OBSERVATIONER OCH SLUTSATSER................................... 71 
 
REFERENSER............................................................................................................................... 73 
 
BILAGOR 
 
KONTAKTER VID BESÖK OCH INTERVJUER.................................................................... BILAGA A 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DEL I 
INLEDNING 
 



 

 

 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

1 

1 INLEDNING 
 
 
 
 
 
 
1.1 BAKGRUND 
 

Förevarande studie ingår som ett mindre delprojekt inom MinBaS Programområde 1 
Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt. Forskningsprogrammet 
MinBaS är ett samarbetsprojekt mellan mineral-, bergmaterial- (ballast-) och stenindustri, vilket 
genomfördes under åren 2003-2005. Arbetet inom programområdet inriktades på utveckling 
samt introduktion av teknik och metoder som arbetar med total optimering av fragmentering och 
energiutnyttjande. Det gäller hela produktionskedjan från losshållning genom borrning och 
sprängning till krossning och malning med samtidig fokus på produktkvalitet. 
 

I kedjan från det intakta berget till färdig produkt krävs kunskap om såväl geologiska som 
produktionstekniska förutsättningar för att kunna optimera ingående processer och hela 
produktionskedjan. Rapporten behandlar metoder för design och simulering vid 
produktionsoptimering och de beskrivs med stark betoning på bergegenskaper. Med metoder 
avses såväl provningsmetoder som geologiska metoder och modeller för prediktering av olika 
parametrar inom produktionskedjan. Arbetet omfattar två delar, dels litteraturstudier, dels 
fallstudier. 
 
 
 
1.2 MÅL OCH AVGRÄNSNING 
 

Ett mål med utredningen är att sammanfatta provningsmetoder, geologiska metoder, modeller 
och praxis som används vid design och simulering av processerna borrning, sprängning, 
krossning samt malning. I redovisningen ligger tonvikten på beskrivning av provningsmetoder 
och andra metoder att karaktärisera berg snarare än på modeller och formler. En annan viktig 
målsättning är att genom fallstudierna få en uppfattning om vilka typer av optimeringsåtgärder 
som vidtas i MinBaS-branscherna samt att göra iakttagelser beträffande språk och 
kommunikation om bergegenskaper i syfte att utreda informationsöverföring och utbyte av 
erfarenheter. På grund av resursbegränsningar och eftersom stenindustrins intresse inom 
MinBaS-programmet i hög grad har koncentrerats på andra programområden, är inte någon 
fallstudie inom stenindustrin genomförd. 
 
 
 
1.3 METODIK 
 
1.3.1 UNDERSÖKNINGSMETODER 
 

Arbetet i projektet grundar sig på litteraturstudier, intervjuer, besök, analys samt muntlig och 
skriftlig avrapportering via styr- och arbetsgruppmöten, seminarier liksom tryckta publikationer 
(exempelvis Johansson och Lindqvist, 2003, Lindqvist och Johansson, 2004, 2005a och 2005b). 
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I syfte att få en strukturerad uppläggning är rapportens del II i huvudsak utformad med avseende 
på efter varandra följande enhetsoperationer, det vill säga med början vid borrning och 
avslutning vid malning. Uppläggningen i del III följer flödet i produktionskedjorna. 
 

En arbetsgrupp har bistått projektet beträffande inriktning, avgränsningar, analys samt 
rapportens innehåll. I gruppen ingår följande medlemmar: 

• Jan Bida, Sveriges Bergmaterialindustri 

• C. Magnus Evertsson, Sandvik Rock Processing 

• Eric Forssberg, Luleå tekniska universitet 

• Henrik Grind, Nordkalk AB 

• Kurt Johansson, Sveriges Stenindustriförbund 

• Per Murén, MinBaS AB/NCC Roads AB 

• Olof Sandström, SMA Svenska Mineral AB 

• Sven Wallman, NCC Roads AB 

Per-Arne Lindqvist, Luleå tekniska universitet, har medverkat som projektledare, handledare och 
utredare. 
 
1.3.2 FALLSTUDIER 
 

Fallstudierna innebär nulägesbeskrivningar av produktionsprocesserna från berg till 
slutprodukt. Genomförandet har skett utifrån nedanstående riktlinjer och utgångspunkter. 

• En kort och enkel teknisk beskrivning av hela produktionskedjan från berget till slutprodukt 
ska presenteras. Som exempel kan nämnas hålsättning, specifik laddning, typ av tändplan och 
sprängämne, maskintyper, kapacitet, siktelement, siktmaskor, provtagning och provning. 
Beskrivningen följer produktionsflödet steg för steg och den kan kompletteras med förslagsvis 
sprängplaner av standardtyp eller kornstorleksfördelningskurvor. 

• Betydande parametrar inför varje steg i processen ska identifieras, det vill säga vilken indata är 
viktig för nästa enhetsoperation. Även bergegenskaper som är av betydande vikt ska 
definieras/exemplifieras. 

• Fallstudien omfattar också ett försök att reda ut varför vald sprängplan, inställning, maskin 
et cetera används och om det är ett medvetet val för att optimera processen. 

• Identifikation av hur man kommunicerar för att beskriva berget, både bergmassan och 
bergmaterialet under hela produktionskedjan ska i möjligaste mån genomföras. 

• Arbetet ska belysas av det praktiska och i den omfattning det är möjligt vinklas mot 
optimering. 

 
Fallstudien vid Gåsgruvan är genomförd under perioden mars till och med augusti år 2004, 

men med tyngdpunkt på månaderna maj och juni. Studien baserar sig på såväl besök vid 
kalkstensbrottet och produktionsanläggningen som intervjuer av nyckelpersoner inom företaget 
SMA Karbonater AB, i vilket Gåsgruvan ingår. Besöken har skett vid två tillfällen och 
intervjuerna är genomförda regelbundet under arbetets gång. Intervjuade personer är främst 
Peter Juvél, produktionschef, och Birgitta Bygghammar, geolog samt kvalitets- och 
miljösamordnare. Om inte annat anges gäller nämnda personer som referenser beträffande 
information och fakta om Gåsgruvan som presenteras i rapporten. 
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Studien om mobil krossning har indelats i två delar, fyrstegskrossning och tvåstegskrossning, i 
syfte att belysa den omfattande spännvidden inom området. Fallstudien har utförts under 
perioden mars till och med augusti år 2004. Den bygger på besök samt intervjuer med 
fortlöpande uppföljning och uppgiftskomplettering. Intervjuade personer är i första hand Ulf 
Eriksson, NCC Roads AB, Gelleråsen, och Steve Renström, Swerock AB, Lycksele. Om inte 
annat anges gäller nämnda personer som referenser beträffande information och fakta om mobil 
krossning som presenteras i rapporten. 
 

I syfte att få ett mer omfattande material och bredare perspektiv för utredningen har 
fallstudierna kompletterats med ett antal studiebesök och intervjuer (Lindqvist och 
Johansson, 2004). Dessa redovisas emellertid inte i den här rapporten, men bilaga A omfattar en 
sammanställning över för studien relevanta kontakter som har tagits i samband med projektet. I 
sista kapitlet gäller några av kontaktpersonerna som referenser. Från samtliga besök och 
intervjuer upprättades minnesanteckningar som underlag för senare sammanställning och analys. 
 

Vid fallstudiernas inledning var intresset i första hand inställt på produktionsoptimering. Under 
besök och intervjuer har dock åtgärder för optimering mot lägsta kostnad och ekonomi förts på 
tal. I samråd med arbetsguppen inriktades därför huvudintresset i projektet mot 
produktionsoptimering med hänsyn till produktkvalitet. 
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2 OPTIMERING 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet som omfattar brytning av berg, liksom all industriell produktion, kan optimeras i 
olika faser och på olika sätt. I det följande lämnas ett förslag till uppdelning i faser. Indelningen 
har i möjligaste omfattning använts i de föreliggande fallstudierna med undantag för 
prospektering. 
 
 
 
2.1 PROSPEKTERING 
 

Prospektering bör ta hänsyn till alla viktiga faktorer som påverkar kostnader och intäkter till 
exempel produktvärde, utbyte i brytningen samt transportavstånd. En lyckosam prospektering 
ger därför goda förutsättningar för senare optimering. 
 
 
 
2.2 VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Produktionssystemet utformas främst med hänsyn till fyndighetens egenskaper, kvalitetskrav 
och önskemål om lägsta möjliga produktionskostnad. Val av såväl maskiner som design sker 
främst i samband med investering, men även vid utbyte av maskiner samt genom 
effektiviseringar. Några faktorer som påverkar kostnader och ekonomi är: 

• högt utbyte 

• hög produktionstakt 

• få och snabba omställningar 

• hög driftsäkerhet, det vill säga högt utnyttjande av produktionssystemet 

• möjlighet till styrning 
 

Val av maskiner och design av produktionssystemet utgör därför en viktig del i 
optimeringsarbetet, både i fråga om kvalitet och om kapacitet, men även beträffande 
förutsättningarna att optimera under pågående produktion. 
 
 
 
2.3 PLANERING 
 

Med planering avses åtgärder som syftar till ett effektivt utnyttjande av fyndigheten, maskiner 
samt personal över tidsperioder som är längre än en vecka, det vill säga månads-, års- och 
långtidsplanering. Till planeringen hör också olika typer av insatser för att bereda produktionen i 
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form av ritningar och arbetsbeskrivningar (exempelvis borrplaner eller salvplanering) samt inköp 
av insatsvaror för produktionen (till exempel sprängmedel). Planering spelar en central roll för 
optimeringsarbetet. 
 
 
 
2.4 PRODUKTOPTIMERING 
 

Åtgärder som säkerställer rätt kvalitet på slutprodukterna benämns produktoptimering. 
Produktoptimering är en integrerad part av produktionsstyrningen (se nästa avsnitt) och den 
syftar främst till optimering av intäkten, medan produktionsoptimering fokuserar på lägsta 
möjliga kostnad. 
 
 
 
2.5 PRODUKTIONSOPTIMERING (PRODUKTIONSSTYRNING) 
 

Produktionsstyrning omfattar veckoplanering samt justeringar under pågående produktion. En 
effektiv produktionsstyrning förutsätter: 

• tydliga regelverk och modeller för hur produktionen ska optimeras 

• information om egenskaper hos ingående bergmaterial 

• information om resultatet i produktionen 

• tekniska, organisatoriska och personella hjälpmedel för att exekvera styrningen 
 

Processtyrning innebär produktionsoptimering av kontinuerlig produktion, antingen genom 
manuell styrning från kontrollrum eller genom automatisk styrning. I sista fallet krävs mätning 
av in- och utgående produkter samt en modell som styr optimeringen. 
 

I rapporten används produktionsstyrning och produktionsoptimering synonymt.  
 
 
 
2.6 BERGETS INVERKAN PÅ OPTIMERING 
 

Under ovan angivna faser i verksamheten inverkar bergets egenskaper på olika sätt. Vid 
prospektering och produktoptimering är förutsättningarna för att åstadkomma en säljbar produkt 
avgörande. I samband med val av maskiner och design av produktionssystem samt under 
planering måste hänsyn till såväl produkt- som produktionsegenskaper hos berget tas. 
Produktionsstyrning har som viktigt mål att producera till lägsta kostnad, varvid bergets inverkan 
på kapacitet och slitage är av betydande vikt. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DEL II 
LITTERATURSTUDIER MED AVSEENDE PÅ MODELLER OCH PROVNINGSMETODER INOM 
OMRÅDENA FÖR BORRNING, SPRÄNGNING, KROSSNING SAMT MALNING 
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3 BORRNING 
 
 
 
 
 
 
3.1 ALLMÄNT 
 

Inom områdena för hammarborrning, roterande krossande borrning, fullborrning och fräsande 
brytning har ett stort antal prognosmodeller med tillhörande provnings- och observationsmetoder 
utvecklats, se även tidigare sammanställningar av Rånman (1981), Lindqvist (1983) och 
Heiniö (1999). Behovet av prognoser har främst gällt borrningshastighet eller borrsjunkning och 
slitage. Här behandlas endast borrningshastighet.  
 

Som exempel på prognosverktyg presenteras fyra olika, ofta använda metoder i avsnitt 3.3. 
Först ges en kort sammanfattning över olika typer av prognosmodeller. 
 
 
 
3.2 PROGNOSMODELLER 
 
3.2.1 FÄLTUPPFÖLJNING – STATISTISK BEARBETNING 
 

I denna typ av modellutveckling har fältuppföljningar av geologi, bergmekaniska egenskaper 
och maskinparametrar samt borrsjunkning gjorts. Med hjälp av korrelationsanalys har samband 
mellan parametrar och borrsjunkning kunnat fastställas med ganska god överensstämmelse. 
Nackdelen med modellerna är att de måste kalibreras på nytt när de ska användas i nya 
geologiska miljöer. De måste också justeras för nya eller utvecklade maskiner och borrverktyg. 
Principen används även i samband med tydning av maskinparametrar vid Measurement While 
Drilling (MWD) för tolkning av geologi. På grund av de uppenbara nackdelarna har 
prognosmodellerna inte kommit till allmän användning. Inom oljeborrning används metodiken, 
troligen i kombination med andra modellverktyg. 
 
3.2.2 INDEX – STANDARDISERADE MEKANISKA EGENSKAPER 
 

Ett index fastställs genom mätning av en eller flera mekaniska egenskaper. De korreleras sedan 
med historiska borrningsdata, främst borrsjunkning eller specifik energi (energi per borrad 
bergvolym). Användningen av index bygger med andra ord på att det finns en tillräckligt stor 
bank med erfarenheter från indexbestämningar och mätningar av borrningshastighet.  
 

En speciell typ av index är standardiserade mekaniska egenskaper. De vanligast 
förekommande är: 
• enaxlig tryckhållfasthet 
• draghållfasthet (brasilianska testet) 
• punktlasttest 
 

Fördelen med att använda standardiserade mekaniska provningar är att de är allmänt 
vedertagna och vanligt förekommande. En nackdel är att korrelationen mellan nämnda  
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mekaniska egenskaper och borrning inte är så stark. Draghållfasthet och punktlasthållfasthet är i 
hög grad beroende av sprickor och strukturer i provet. Vid det inspända förhållande som råder i 
botten på ett borrhål har egenskaperna mindre inverkan på borrningshastigheten. 
 
3.2.3 INDEX – KROSSNING MED FALLVIKT OCH SIKTNING 
 

Provningen utförs genom krossning och provuttagning inom ett bestämt fraktionsområde. 
Därefter krossas provet i en behållare med en fallande vikt från en viss höjd. Krossat material 
siktas och mängden material som går igenom en viss maskvidd på sikten ligger till grund för 
beräkning av index. Två av provningarna redovisas i avsnitt 3.3. 
 
3.2.4 INDEX – ÖVRIGA METODER 
 

Utöver angivna test har en rad olika provningsmetoder föreslagits, ofta med mindre lyckade 
resultat. Exempel på sådana metoder är sågning, miniatyrdiskar, miniatyrborrning, 
Schmidthårdhet och Shorehårdhet. 
 
3.2.5 INTRÄNGNINGSTEST 
 

Eftersom borrning innebär att ett verktyg tvingas att tränga in i berget, till exempel 
hårdmetallstift vid hammarborrning och stiftbesatta rullar vid roterande krossande borrning, har 
flera provningsmetoder som efterliknar denna mekanism föreslagits. I nästa avsnitt beskrivs två 
av metoderna. 
 
3.2.6 ANALYTISKA MODELLER 
 

Ett antal modeller har föreslagits där mekaniska spänningar och kriterier för brott i berg har 
antagits, exempelvis överskridande av skjuvhållfasthet eller tryckhållfasthet. Genom att utnyttja 
kända förutsättningar avseende pålagda krafter, slagfrekvens, rotationshastighet et cetera har 
formler för borrningshastighet formulerats. Modellerna har inte fått genomslag, förmodligen 
främst beroende på att spännings- och brottantaganden har förenklats i allt för hög grad. Inom 
vissa applikationsområden kan de emellertid ha fått tillämpning. 
 
3.2.7 NUMERISKA MODELLER 
 

Numeriska beräkningsprogram som beskriver mekaniken i borrutrustning har utvecklats, i 
första hand av tillverkare för borrmaskiner och borrstål och med avsikt att användas vid 
utveckling av egna maskiner jämte utrustningar. I datorprogrammen behövs submodeller som 
beskiver reaktionen mellan borrkrona och berg. Sambanden bestäms normalt genom enkla 
antaganden, vilka har erhållits genom inträngningsförsök. Programvarorna CARE och CASE 
som beskrivs i nästkommande avsnitt är exempel på användning av sådana modeller. 
 

Numeriska modeller för att beskriva inträngning och brottutveckling i berget vid borrning har 
förslagits. Dessa modeller har dock inte kommit till användning för prognoser av 
borrningshastighet. Kou et al. (2004) använder en materialmodell som förutsätter heterogena 
egenskaper hos berget, se även Tang et al. (2001), Kou et al. (2001) samt Liu et al. (2004). 
Ingående parametrar fastställs genom bestämning av enaxlig tryckhållfasthet och elastiska 
egenskaper samt genom kvantifiering av mineralogi och textur i slipprov med mikroskop. 
Utveckling av ovan nämnda modeller pågår. 
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3.3 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER OCH MODELLER 
 
3.3.1 PROTODYAKONOVS HÅLLFASTHETSINDEX, f 
 
Provningsmetod: Krosstest med fallvikt, siktning, volymmätning 
 

Redan år 1926 föreslog M. M. Protodyakonov senior ett index som har fått stor användning för 
både borrning och sprängning i Ryssland liksom i andra länder från forna Sovjetunionen 
(Protodyakonov junior, 1963). Testet mäter motstånd mot krossning. Ett bergprov krossas och 
bitar av storleken 20-40 mm till en volym av totalt 10-20 cm3, samlas och placeras i en 
cylindrisk behållare (tubular drop tester). Provet krossas med en 2,4 kg tung fallvikt som får falla 
från 0,6 m höjd. Antalet fall, n, varieras mellan 5 och 15 beroende på variationen i försöken. 
Totalt utförs fem försök per bergprov. Alla krossade prov siktas på en sikt med 0,5 mm 
maskvidd. Volymen fint material som passerar sikten mäts i en speciellt utformad cylindrisk 
volymeter med diametern 23 mm. Höjden, l, på volymetern bestäms och 
hållfasthetskoefficienten, f, blir 
 

20nf
l

∼  (3.1) 

 
Hållfasthetsindexet, f, är direkt proportionell mot det specifika arbete, A, som avges under 

krossningen. Följande empiriska samband har erhållits 
 

0,53A f∼  (3.2) 
 

I tabell 3.1 efter Heiniö (1999) redovisas klassificering av berg och jord enligt Protodyakonov. 
Observera att Protodyakonovs index felaktigt har fått benämningen hårdhet. I 
Protodyakonovs (1963) artikel används benämningen hållfasthetskoefficient (strength 
coefficient). 
 

Testet har fått kritik bland annat därför att ingående volym inte är bestämd och att 
packningsgraden vid mätning av volym inte är definierad. Resultatet är därför starkt beroende av 
hur provningen utförs. Till fördelarna kan det nämnas att utrustningen är mycket enkel och testet 
kan utföras direkt på arbetsplatsen. I vilken grad det används idag är oklart. 
 
3.3.2 DRILLING RATE INDEX, DRI 
 
Provningsmetoder: Krosstest med fallvikt, siktning, viktbestämning, S20 
 Miniatyrborrtest, Sievers J-värde, SJ 
 

Drilling Rate Index (DRI) har utvecklats och använts under lång tid i Norge, men det har även 
fått viss internationell spridning. DRI utvecklades vid Institutionen för Geologi, dåvarande 
Norges Tekniska Högskola, 1958-61. Systematiska uppföljningar har gjorts sedan år 1972 
(Bruland, 1998a). DRI bestäms utifrån två provningar, dels ett test som mäter motstånd mot 
krossning, dels ett miniatyrborrtest. 
 

För att få tillförlitliga resultat tas ett totalt prov om 15-20 kg och stenar om minst 0,5 kg. 
Krosstestet visas i figur 3.1 efter Bruland (1998a). Sprödhetstalet, S20, motsvarar viktprocent 
material som passerar sikten med 11,2 mm maskvidd. Tre till fem test per bergart utförs och ett 
medelvärde beräknas. 
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Sivers J-värde ger ett mått på hårdhet eller motstånd mot inträngning. Testets genomförande 
visas i figur 3.2 efter Bruland (1998a). Sievers J-värde, SJ, är håldjupet som erhålls efter 
200 varvs rotation av miniborren mätt i 1/10 mm och det utgör medelvärdet av 4-8 borrande hål. 
 

DRI bestäms genom att kombinera S20 och SJ från diagrammet i figur 3.3 efter 
Bruland (1998a). 
 
Tabell 3.1 Sammanställning över Protodyakonovs klassificering av berg och jord 

(Heiniö, 1999) 
 

CATEGORY HARDNESS LEVEL DESCRIPTION OF ROCK ROCK HARDNESS, f 

I highest The hardest, toughest and most dense 
quartzites and basalts. 

20 

II very hard Very hard granitic rocks, quartz porphyry, 
siliceous schist, weaker quartzites. Hardest 
sandstone and limestone. 

15 

III hard Granite (dense) and granitic rocks. Very hard 
sandstones and limestones. Quarts veins. 
Hard conglomerate. Very hard iron ore. 

10 

IIIa hard Limestones (hard). Weaker granites. Hard 
sandstones, marble, dolomites and pyrites. 

8 

IV rather hard Ordinary sandstones. Iron ore. 6 

IVa rather hard Sandy schists. Schistose sandstones. 5 

V moderate Hard shale. Non-hard sandstones and 
limestones. Soft conglomerates. 

4 

Va moderate Various schists (non-hard). Dense marl. 3 

VI rather soft Soft schists. Very soft limestones, chalk, 
rock-salt, gypsum. Frozen soil, anthracite. 
Ordinary marl. Weathered sandstones, 
cemented shingle and gravel, rocky soil. 

2 

VIa rather soft Detritus soil. Weathered schists, compressed 
shingle and detritus, hard bituminous coal, 
hardened clay. 

1,5 

VII soft Clay (dense). Soft bituminous coal, hard 
alluvium, clayey soil. 

1,0 

VIIa soft Soft sandy clay, loess, gravel. 0,8 

VIII earthy Vegetable earth, peat, soft loam, damp sand. 0,6 

IX dry substances Sand, talus, soft gravel, piled up earth, 
substances extracted coal. 

0,5 

X flowing Shifting sands, swampy soil, rare-fractioned 
loess and other rare-fractioned soils. 

0,3 
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Figur 3.1 Schematisk framställning över krosstest för bestämning av sprödhetstal, S20 

(Bruland, 1998a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Schematisk framställning över inträngningstest för bestämning av Sievers 

J-värde, SJ (Bruland, 1998a) 
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Figur 3.3 Diagram för bestämning av Drilling Rate Index, DRI (Bruland, 1998a) 
 

DRI och Bit Wear Index (BWI), vilket är ett motsvarande slitageindex, har bestämts i ett stort 
antal fall. Bruland (1998b och 1998c) redovisar en databas över 2 011 provningar av DRI och 
sammanställd statistik samt fördelningar för 57 olika bergarter. 
 
3.3.3 COMPUTER AIDED SIMULATION OF EFFICIENCY, CASE 
 
Provningsmetod: Inträngning av borrkrona i bergyta 
 

Computer Aided Simulation of Efficiency (CASE) är en programvara som har utvecklats av 
tidigare Sandvik Rock Tools, nuvarande Sandvik Mining and Construction Tools, i syfte att 
kunna bistå kunder vid val utav bästa kombination av borrmaskin, borrstål och borrkrona med 
hänsyn till aktuellt berg. Programmet bygger på beräkning av utbredning av stötvågor och 
reflekterade vågor från borrmaskinens hammare till berget (Lundberg, 1993). Genom att känna 
till hammarens arbetssätt och geometri (och elastiska egenskaper) för hammare, nackadapter, 
borrstål, skarvhylsor samt borrkorna kan kraften som når berget beräknas. Överföring av kraft till 
berget beror på bergets inträngningsmotstånd, Rock Penetration Resistance (RPR). Motståndet är 
unikt för varje kombination av borrkrona och berg. RPR är lutningen på kurvan som beskriver 
sambandet mellan kraft och inträngning, se figur 3.4 efter Sandvik Mining and Construction 
Tools. 
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Figur 3.4 Diagram för kraft - inträngningskurvor och bestämning av RPR (Sandvik Mining 

and Construction Tools) 
 

Beräknad effektivitet (andel energi som utnyttjas för borrning) för studerade kombinationer 
plottas mot RPR, se figur 3.5 efter Sandvik Mining and Construction Tools som visar ett 
exempel på ett sådant diagram. Alla system har ett maximum eller ett område för RPR inom 
vilket effektiviteten är högst. Uppgiften blir att välja borrkrona, borrstålskombination och 
borrmaskin som ger högsta möjliga verkningsgrad i det aktuella berget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Diagram för samband mellan verkningsgrad och motstånd mot inträngning för två 

borrstålskombinationer (Sandvik Mining and Construction Tools) 
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Företaget har utfört inträngningsförsök i fyra olika referensbergarter nämligen kvartsit, granit, 
gabbro och kalksten, med varierande typer av borrkronor samt bestämt RPR för varje 
kombination av krona och bergart. Med hjälp av databasen kan bästa kombination av utrustning 
väljas för kundens berg. Dessutom kan nya inträngningsförsök genomföras. Borrning med högsta 
möjliga verkningsgrad innebär optimal borrsjunkning och lågt slitage på borrstål. 
 
3.3.4 COMPUTER ANALYZED ROCK EXCAVATION, CARE 
 
Provningsmetod: Inträngningstest (stamp test) med små cylindriska stift 
 

Computer Analyzed Rock Excavation (CARE) som har utvecklats och används av Atlas Copco 
är ett beräkningsprogram liknande CASE. Med programvaran är det möjligt att beräkna 
borrsjukning, ge förslag till slipintervall, bedöma livslängder på nackadaptrar, borrstål och 
borrkronor samt beräkna borrningsekonomi (Nord, 2003). 
 

Information om berget erhålls genom ett inträngningstest med cylindriskt platt stift som har 
diametern 2-5 mm. Kraft - inträngningsdiagram registreras under inträngningen och därefter 
mäts uppkommen kratervolym. Med hjälp av uppgifterna beräknas ett dimensionslöst 
sprödhetsmått, vilket sedan utnyttjas i datorberäkningarna (Wijk, 1989). 
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4 SPRÄNGNING 
 
 
 
 
 
 
4.1 ALLMÄNT 
 

Det finns en mängd fragmenteringsmodeller med avseende på sprängning beskrivna i 
litteraturen. Många av dem beräknar medelstyckefall, x50, och dess beroende av olika styrande 
sprängningsparametrar. En del modeller fastställer även kornstorleksfördelning, P(x), inte sällan 
med hjälp av en statistisk fördelningsfunktion i Rosin-Rammlerform. Det är emellertid sällsynt, 
kanske inte ens förekommande, att kornform eller kornens uppsprickning sett ur ett 
mikroperspektiv predikteras (Ouchterlony, 2003). 
 

En generell uppbyggnad av ekvationer för beräkning av medelstyckefall kan enligt samma 
referens skrivas 
 
x50 = konstant⋅(bergfaktor)⋅(geometrifaktor)⋅(sprängämnesfaktor) (4.1) 
 

Den generella ekvationen omfattar tre huvudparametrar nämligen en bergfaktor, en 
geometrifaktor och en sprängämnesfaktor. Bergfaktorn inkluderar exempelvis bergets 
strukturella egenskaper eller motstånd mot fragmentering. Försättning och hålavstånd är 
representativa parametrar för geometrifaktorn och sprängämnesfaktorn kan uttryckas i form av 
bland annat specifik laddning, sprängämnets viktstyrka eller detonationshastighet (VOD). 
 

I kommande avsnitt framställs ett urval av fragmenteringsmodeller. Några spelar en central roll 
för utvecklingen inom sprängning och används frekvent, medan andra har en mer underordnad 
betydelse. Modellerna presenteras med tyngdpunkt på beskrivning av ingående bergegenskaper. 
 
 
 
4.2 BESKRIVNING AV MODELLER MED AVSEENDE PÅ BERGEGENSKAPER 
 
4.2.1 LANGEFORS OCH KIHLSTRÖMS BERGKONSTANT, c 
 

Ulf Langefors och Björn Kihlströms forskning lade grunden till att överföra praktisk 
bergssprängning till en teknisk beräkningsbar vetenskap. Laddningsberäkningarna är empiriska, 
men de bygger på tusentals sprängningar (Olofsson, 1999). I exempelvis formeln för beräkning 
av maximal försättning, Bmax, använder Langefors och Kihlström (1963) en bergkonstant, c, och 
sambandet skrivs i enlighet med Olofsson (1999) 
 

max 33 /
d p sB

c f S B
⋅

=
⋅ ⋅

 (4.2) 

 
där 
Bmax = maximal försättning (m) 
d = borrhålsdiameter i botten av hålet (mm) 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

16 

p = sprängämnets packningsgrad (kg/l) 
s = sprängämnets viktstyrka Dynamex = 1,0 
   Emulite 150 = 0,95 
c = bergkonstant (kg/m3) 
c = c + 0,005 för Bmax mellan 1,4 och 15,0 m (kg/m3) 
f = inspänningsgraden lodräta hål = 1,0 
   hål med lutning 1:3 = 0,95 
S/B = förhållandet mellan hålavstånd och försättning 
 

Bergkonstanten formulerar ett slags hållfasthetsegenskap för bergmassan och den definieras av 
Larsson (1974) som den sprängämnesmängd som åtgår för att nätt och jämnt bryta loss en 
kubikmeter homogent berg. Den egentliga bergkonstanten betecknas av Langefors och 
Kihlström (1963) som c0 och den representerar faktorn för bergets inverkan. Vid 
sprängningsförsök utan hänsyn till sprickor bestämdes konstanten c0 till 
c0 = 0,17 kg/m3 vid sprängning i spröda, kristallina graniter 
c0 = 0,28-0,35 kg/m3 för i princip alla andra undersökta berg 
 

Faktorn c indikerar värdet som inkluderar en teknisk marginal för tillfredsställande sönderfall, 
till exempel c = 1,2⋅c0. Normalt används c = 0,4, men enligt Larsson (1974) kan den variera 
mellan 0,3 och 0,5. Bergkonstanten uttrycks i enheten kg/m3. Ett lägre värde på c i ekvation 4.2 
ger en större maximal försättning än ett högre med i övrigt lika förutsättningar. 
 

Eftersom bergkonstanten inte tar hänsyn till bergets sprickighet, ansåg Larsson (1974) att det 
för hans utredning var nödvändigt att införa en faktor som anger graden av sprickighet, en så 
kallad sprängbarhetskonstant. Följande värden på sprängbarhetskonstanten för praktiskt bruk 
redovisas 
0,60 = mycket sprickigt berg 
0,55 = sprickigt berg 
0,50 = finsprickigt berg 
0,45 = tämligen homogent berg 
0,40 = homogent berg 
Larsson uppger att 0,50 torde utgöra ett normalvärde och att ju högre värde konstanten tilldelas, 
desto grövre blir styckefallet. 
 
4.2.2 KUZNETSOVS EKVATION FÖR MEDELSTYCKEFALL 
 

Kuznetsov (1973) presenterade en ekvation för beräkning av medelstyckefall, x50. Med 
formelns hjälp ges möjligheten att bestämma en punkt på kornstorleksfördelningskurvan, det så 
kallade medianvärdet eller maskvidden (i centimeter) vid vilken 50 % av materialet passerar. 
Ekvationen ger emellertid ingen information om vare sig mängden finare eller mängden grövre 
material i samplet, med andra ord kornfördelningen och fördelningskurvans lutning. Kuznetsovs 
formel följer den generella uppbyggnaden av ekvationer för beräkning av medelstyckefall och 
skrivs 
 

4
15

0 6
50

Vx A Q
Q

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.3) 
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där 
x50 = medelstyckefall (cm) 
A = bergfaktor   7 = medelhårt berg (f = 8-10) 
   10 = hårt, mycket sprickigt berg (f = 10-14) 
   13 = mycket hårt, mindre sprickigt berg (f = 12-16) 
V0 = utsprängd bergvolym per borrhål (m3) 
  (försättning⋅hålavstånd⋅pallhöjd) 
Q = laddningsvikt per hål (kg) 
 

Uttrycket A representerar bergfaktorn i den generella ekvationen och den uttrycks utan enhet. 
Bergklassificeringen med graderingen 7-13 bygger på en parameter som Kuznetsov benämner 
hardness (hårdhet), f. Det framgår emellertid inte om storheten är densamma som 
Protodyakonovs (1963) hållfasthetskoefficient, vilken också betecknas f och som ibland felaktigt 
benämns hårdhet. I underavsnitt 3.3.1 behandlas Protodyakonovs hållfasthetskoefficient 
närmare. 
 

Många vetenskapsmän har i sin forskning om fragmentering utgått ifrån Kuznetsovs ekvation 
för medelstyckefall. Ekvationen har därmed kommit att få stor betydelse för utvecklingen av 
fragmenteringsmodeller. 
 
4.2.3 SVEDEFO:S FRAGMENTERINGSEKVATIONER 
 

SveDeFo:s ekvationer för fragmentering utgörs av en formel för medelstyckefall och en för 
kornstorleksfördelning i Rosin-Rammlerform. I den förstnämnda, se ekvation 4.4 efter 
Ouchterlony (2003), används en bergkonstant, crock, i beräkningsgången. 
 

0,29 1,35
2

50
1,250,143

/
tot rock

Dx

L cx f B
H S B s q

⎧ ⎫ ⎛ ⎞⎪ ⎪⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅⎨ ⎬ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎪ ⎪ ⎝ ⎠⎩ ⎭

 (4.4) 

 
där 
Ltot = total laddningshöjd (m) 
H = håldjup (m) 

f = 
2,5

1 4,67 1 totL
H

⎛ ⎞+ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

B = försättning (m) 
S = hålavstånd (m) 
crock = bergkonstant (kg/m3) 
sDx = sprängämnets viktstyrka relativt dynamit (%) 
q = specifik laddning (kg/m3) 
 

crock, definieras av Ouchterlony (2003) som mängden dynamitsprängämne som krävs för att 
bryta loss en kubikmeterstor bit av homogent berg. Det praktiska värdet på bergkonstanten ligger 
enligt ovan nämnda referens mellan 0,4 och 0,6 kg/m3. 
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4.2.4 KOU-RUSTANS FRAGMENTERINGSEKVATION 
 

En annan ekvation för fragmentering presenterades av Kou och Rustan (1993). Den bygger på 
omfattande sprängtester i modellskala samt litteraturstudier och ekvationen har implementerats i 
datorprogrammet SAROBLAST. Formeln uttrycker medelstyckefall i analogi med den generella 
ekvationen (ekvation 4.1). Formelns bergfaktor beror av en term som benämns impedans. Den 
beräknas ur spänningsvågens (från sprängämnets detonation) utbredningshastighet, cp, (m/s) och 
bergets densitet, ρr, (kg/m3). Impedansen uttrycks som produkten av utbredningshastighet och 
densitet, cp⋅ρr, varför enheten är kg/m2s. 
 
4.2.5 KUZ-RAM FRAGMENTERINGSMODELL 
 

Den så kallade Kuz-Rammodellen har utvecklats av Cunningham (1983 och 1987). 
Grundekvationerna för pallsprängning omfattar kumulativ styckefallsfördelning, P(x), skriven i 
Rosin-Rammlerform, medelstyckefall, x50, i enlighet med den generella ekvationen 
(ekvation 4.1) inklusive beräkning av bergfaktor, A, samt likformighetsexponent, n. 
Ekvationerna 4.5-4.8 återger Kuz-Rammodellen efter Ouchterlony (2003 och 2005). 
 
STYCKEFALLSFÖRDELNING, P(x): 

50
ln 2

( ) 1

n
x

xP x e
⎛ ⎞

− ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠= −  (4.5) 

 
MEDELSTYCKEFALL, x50: 

19
301

650 0,8

115 1
e

ANFO

x A Q
s q

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (4.6) 

 
där 
x50 = medianvärdet eller maskvidden vid vilken 50 % av materialet passerar i cm 
Q = laddningsvikt per hål (kg) 
q = specifik laddning (kg/m3) 
sANFO = sprängämnets viktstyrka relativt ANFO (%) 
A = bergfaktor 
 
BERGFAKTOR, A: 

0,06 ( )A RMD JF RDI HF= ⋅ + + +  (4.7) 
 
där 
RMD = Rock Mass Description = 10 (om starkt vittrat) 
   JF (om vertikala slag) 
   50 (om massivt) 
JF = Joint Factor = JPS + JPA = sprickavståndsterm + vinkelterm 
JPS = 10 (om medelavstånd SJ < 0,1 m) 
  20 (om SJ inom 0,1 m - skutstorlek) 
  50 (om SJ > skut 
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JPA = 20 (om stupning ut från pall) 
  30 (om strykning ⊥ front) 
  40 (om stupning in i pall) 
RDI = densitetsterm = 0,025 ρ⋅ (kg/m3)-50 
HF = hårdhetsterm = E/3 (om E < 50) 
   σc/5 (om E > 50) 
  beror av E-modulen, E, (GPa) eller tryckhållfastheten, σc, (MPa) 
 
LIKFORMIGHETSEXPONENT, n: 
n = (2,2-0,014⋅B/Øh)⋅√(1-SD/B)⋅[0,5⋅(1+S/B)]⋅[|Lb-Lc|/Ltot+0,1]0,1⋅(Ltot/H) (4.8) 
 
där 
B = försättning (m) 
S = hålavstånd (m) 
Øh = borrhålsdiameter (m) 
Lb = bottenladdningens längd (m) 
Lc = pipladdningens längd (m) 
Ltot = total laddmängd (m) 
H = pallhöjd eller håldjup (m) 
SD = standardavvikelse för borrhålsavvikelserna (m) 
 

Bergfaktorn, A, bestäms bland annat av bergets struktur, det vill säga sprickavstånd och 
sprickorientering. För att fastställa strukturen krävs ofta relativt omfattande geologiska 
undersökningar. Andra parametrar som inverkar är elasticitetsmodulen, E, för mjukt berg och 
tryckhållfastheten, σc, för hårt. Vid beräkning ligger A-faktorn inom intervallet 0,8-21 
(Ouchterlony, 2005), vilket vid jämförelse med intervallet 7-13 för A-faktorn i ekvation 4.3 ger 
betydligt större variation beroende av villkoren. 
 

I syfte att förenkla arbetet med datainsamling för beräkning av bergfaktorn, A, har det gjorts 
försök att utnyttja loggningsdata från Measurement While Drilling (MWD) genom ett så kallat 
Drillning Index (borrindex), DI, korrelerat mot A-faktorn (Raina et al., 2003 efter 
Ouhterlony, 2003). Sambandet åskådliggörs i ekvation 4.9, dock visar sig 
korrelationskoefficienten vara relativt låg. 
 

0,48526,6942( )A DI=  (4.9) 
 
där 

2p
h

r

V
DI

E N
φ

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 (4.10) 

 
och 
Vp = borrningshastighet (m/h) 
E = matningskraft (klbf) 
Nr = varvtal (varv/min) 
Øh = borrhålsdiameter (inch) 
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4.2.6 CRUSH ZONE MODEL, CZM, OCH TWO-COMPONENT MODEL, TCM 
 

De två fragmenteringsmodellerna Crush Zone Model (CZM) och Two-Component Model 
(TCM) är utvecklade vid Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC). I Hall och 
Brunton (2001) jämförs modellerna, vilka båda bygger på att andelen fint och grovt styckefall i 
fördelningskurvan beräknas var för sig. De liknar Kuz-Rammodellen beträffande bestämning av 
grovt material, även om vissa förändringar, bland andra för bergfaktorn, A, är gjorda. I CZM 
beräknas finandelen med bergets tryckhållfasthet, σc, som en ingående faktor. 
Fördelningsfunktionen för finandel i TCM är fastställd med hjälp av sprängtester och vid 
beräkning används draghållfasthet, TS, som hållfasthetsparameter (Djordjevic, 1999). 
 

Största skillnaderna mellan Kuz-Rammodellen och de två JKMRC-modellerna med hänsyn till 
bergfaktorn, A, ligger i beräkningsdata för sprickfaktorn (Joint Factor), JF, och för beskrivning 
av bergmassa (Rock Mass Description), RMD, (Hall och Brunton, 2001). Olikheten beträffande 
beskrivning av bergmassa gäller emellertid endast CZM. I CZM har sprickfaktorn en annan 
definition än i de två andra fragmenteringsmodellerna och i TCM bestäms termen för 
sprickavstånd, JPS, på annat sätt än i Kuz-Rammodellen. CZM innehåller även en mindre 
skiljaktighet med avseende på densitetstermen, RDI. Här beaktas bergdensitet lägre än 
2 000 kg/m3 i syfte att eliminera ett negativt värde på beräknad parameter. 
 

Ouchterlony (2003) analyserar JKMRC-modellerna och drar bland annat slutsatsen att idén 
med en krossad zon närmast borrhålet som genererar största andelen fint material inte är 
trovärdig. 
 
4.2.7 NATURAL BREAKAGE CHARACTERISTICS, NBC 
 

Steiner (1991 och 1998) refererad av Ouchterlony (2003) introducerade begreppet Natural 
Breakage Characteristics (NBC), vilket i princip medför att varje geologiskt material har unika 
fragmenteringsegenskaper och att det krävs en specifik mängd energi för att uppnå en specifik 
yta som är olika för olika material. Det ger sig till känna genom att fragmentering medelst 
krossning och malning i olika steg förflyttar kornstorleksfördelningskurvan parallellt i ett log-log 
diagram. Forskning i Less Fines-projektet (Ouchterlony, 2003) har visat att även fältsprängning 
och laboratoriesprängning följer samma lag inom vissa kornstorleksområden. Konceptet innebär 
exempelvis att kornstorleksfördelningen i full skala kan predikteras från försök i 
laboratorieskala, särskilt i det fina området. 
 
4.2.8 SWEBREC-FUNKTIONEN 
 

Ouchterlony (2005) har föreslagit en ny funktion, den så kallade Swebrec-funktionen, för att 
beskriva kornstorleksfördelning. 
 
P(x) = 1/{1+[ln(xmax/x)/ln(xmax/x50)]b} med 0 < x < xmax (4.11) 
 
där 
x = maskvidd (mm) 
xmax = största stenstorlek (mm) 
x50 = medelstyckefall (mm) 
b = krökningsparameter  
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P(x), den kumulativa fördelningsfunktionen, beskriver mängden material som passerar ett 
kvadratiskt siktgaller med maskvidden x. Vid beräkning kan P(x) anta alla värden mellan noll (0) 
och ett (1). Värdet på logaritmtermen blir noll när x = xmax och ett när x = x50, vilket uppfyller de 
nödvändiga villkoren att P(xmax) = 1 samt P(x50) = 0,5. xmax begränsar styckefallets storlek och 
för små x-värden dominerar termen med logaritmen. 
 

En sammanfattning av Swebrec-funktionen (Ouchterlony, 2005) ger vid handen att ekvationen 
återger kornfördelningen inom området 1-500 mm mycket väl. Särskilt finandelen och största 
styckestorlek återges betydligt bättre än tidigare och funktionen beskriver även krossat berg på 
ett utmärkt sätt. 
 

Vidare visar siktdata att de i funktionen ingående tre parametrarna största stenstorlek, 
medelstyckefall och krökningsparametern inte är oberoende av varandra och ett empiriskt 
samband har fastställts. Sambandet kan utnyttjas för att prediktera hur mycket medelstyckefallet 
bör förändras för att ge önskad förändring av en given fraktion och vice versa. Motsvarande 
förutsägelser för skutandelen är i princip möjliga, men förmodligen mycket osäkrare. 
 

Swebrec-funktionen kan även användas till att uppskatta hela styckefallsfördelningen i en 
sprängsalva utifrån ett siktprov. Om finandelen är känd kan grovandelen prognostiseras eller 
tvärtom. 
 

Med det nya verktyget som Swebrec-funktionen innebär ges möjligheter att förbättra den 
etablerade Kuz-Rammodellen. En bättre fördelningsfunktion kan tillföras och prognosekvationen 
för fördelningens lutning kan ersättas med sambandet mellan största stenstorlek, medelstyckefall 
och krökningsparametern. För att funktionen ska bli allmängiltig saknas emellertid verifiering av 
ekvationerna för medelstyckefall, x50, och bergfaktorn, A. 
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5 KROSSNING 
 
 
 
 
 
 
5.1 TEORIER OCH MODELLER FÖR KROSSNING OCH NEDDELNING 
 
5.1.1 TIDIGA TEORIER FÖR NEDDELNING AV BERG 
 

Det finns tre klassiska, välkända och frekvent använda teorier för neddelning av berg. 
Teorierna syftar till att prognostisera energikonsumtionen vid storleksreduktion eller produktens 
kornstorlek efter storleksreduktion (Evertsson, 2000a). En kort introduktion till teorierna ges 
nedan (von Rittinger, 1867, Kick, 1883 och Bond, 1952 efter Eloranta, 1995). 
 
1st Theory of Comminution 

Så tidigt som år 1867 föreslog P. R. von Rittinger den första teorin. Han fastställde att den 
totala yta som produceras vid neddelning är direkt proportionell mot tillfört arbete (energi) i 
enlighet med 
 

80 80

1 1W C
P F

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.1) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
C = materialkonstant  
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (μm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (μm) 
 
2nd Theory of Comminution 

Den andra neddelningsteorin presenterades av F. Kick år 1883. Tesen fastställde att erforderlig 
energi är proportionell mot reduktionen i volym av sönderdelade partiklar och skrivs 
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⎛ ⎞
= − ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.2) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
C = materialkonstant  
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (μm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (μm) 
 
3rd Theory of Comminution 

Tredje teorin framställdes av F. C. Bond år 1952. Den är i högre grad anpassad för krossning 
och ger bättre korrelation mellan energi och storleksreduktion än de två föregångarna. 
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Bond förband sin teori med en rad härledda parametrar för verkningsgrad, så kallade Bond 
Work Index. Eftersom stora mängder testdata baserar sig på Bonds tredje teori för neddelning 
(ekvation 5.3), kom den i princip att ersätta von Rittingers och Kicks tidigare teorier. 
 

80 80

1 111 iW W
P F

⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.3) 

 
där 
W = tillförd energi (kWh/t) 
Wi = Bond Work Index (kWh/t) 
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (μm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (μm) 
 

Figur 5.1 efter Eloranta (1995) visar hur en kurva för variationen av specifik energi vid en 
konstant reduktionsgrad harmonierar med de tre teorierna. Kurvan förefaller överensstämma bäst 
med Kicks ekvation i det grövre området för krossning, med von Rittingers inom finandelen för 
malning och med Bonds ekvation i området mitt emellan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Diagram för specifik neddelningsenergi, N, som funktion av kornstorlek, x0, vid 

konstant reduktionsgrad (Eloranta, 1995) 
 
5.1.2 GEOLOGISKA METODER 
 

Inom gruv- och mineralindustri har kvalitativ och kvantitativ karaktärisering av mineralogi och 
textur länge spelat en stor roll. Viktiga frågor att undersöka är bland andra 
mineralsammansättning, spårämnen, kornstorlek, kornformer och korngränser. Genom analysen 
kan slutsatser om behov av nedmalning för separation av olika mineral, utbyten, föroreningsgrad, 
energibehov vid malning et cetera dras. Från informationen utarbetas preliminära förslag till 
processer och flödesscheman för krossning, malning, separering och efterbehandling. Inom 
denna sektor har under senare år forskning utförts i syfte att automatisera och förbättra analysen 
genom användning av bildanalys och svepelektronmikroskopiteknik (SEM), se till exempel 
Moen et al. (2004). 
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Under den senaste femårsperioden har i Sverige viktig forskning för bergmaterial- och 
stenindustrin utförts, främst av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och Sveriges 
geologiska undersökning, SGU. Arbetet har genomförts med hjälp av optiska mikroskop och 
SEM i kombination med bildanalys och detektering av sprickor med fluorescerande penetranter. 
Kvantitativa data från mineralogi och textur har jämförts med berghållfasthet mätt med 
provningsmetoder som används för kvalitetsbestämning inom bergmaterialindustrin, exempelvis 
provning av Los Angeles-tal och kulkvarnsvärde, se Lindqvist och Åkesson (2001), 
Lindqvist et al. (2003), Åkesson et al. (2001), Åkesson et al. (2003), Åkesson et al. (2004) samt 
Schouenborg och Åkesson (2004). 
 

I samband med framställningen av bergkvalitetskartan (Persson och Schouenborg, 1996) har 
omfattande provningar och analyser genomförts (Persson, 2002 och Göransson et al., 2004). 
Även intressant internationell forskning har utförts, se till exempel Prikryl (2001), 
Prikyl et al. (2003) samt Zarif och Tugrul (2003). 
 
5.1.3 ELORANTAS FORSKNING 
 

J. Eloranta presenterade år 1995 en doktorsavhandling. Hans avsikter med forskningen var 
främst att undersöka hur olika parametrar såsom slag, spalt och varvtal inverkar på kornformen 
(kubicitet och flisighet) under tillverkning av bergmaterial samt att sätta upp rimliga riktlinjer för 
produktion av kubiska produkter. 72 krosstester genomfördes i full skala och eftersom bergets 
fragmenteringsbeteende betraktades som förhållandevis konstant, togs inga hänsyn till 
bergkaraktärisering eller påverkan från sprängning. Resultatet pekade på att det ingående 
materialets kornstorleksfördelning är den mest avgörande faktorn för slutproduktens kvalitet. 
Tabell 5.1 efter Eloranta (1995) visar en sammanställning över riktlinjer för att producera 
kubiska bergmaterialprodukter. Först karaktäriseras ingående material med avseende på 
finfraktion, varefter övriga parametrar justeras i överensstämmelse med tabellen. 
 
Tabell 5.1 Sammanställning över riktlinjer för produktion av kubiska produkter 

(Eloranta, 1995) 
 

PARAMETER/CRITERIA IF FINES IN FEED IF NO FINES IN FEED 

STROKE higher lower 

SPEED +/-* +/-* 

SETTING smaller +/-* 

CAVITY CONFIGURATION shorter longer 

REDUCTION RATIO, F80/P80 higher lower 

CRUSHING FORCE higher lower 

CHOKE FEEDING is a must is a must 

* I dessa test har parameterns inverkan varit oklar eller försumbar. 
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5.1.4 EVERTSSONS KROSSMODELL 
 

Evertssons krossmodell syftar till att prediktera konkrossprestanda och den är utvecklad i fyra 
steg nämligen modellering av processen för storleksreduktion, karaktärisering av bergmaterialets 
fragmenteringsbeteende, modellering av materialflöde genom krosskammare samt interaktionen 
mellan materialflöde och storleksreduktion.  
 

Storleksreduktionsprocessen modelleras som flera upprepade krossningar och varje enskild 
delkrossning återges med en selektions- och sönderdelningsfunktion (jämför med 
funktionsmodeller för malning i underavsnitt 6.3.1). Selektionsfunktionen anger sannolikheten 
för att en enskild partikel ska sönderdelas då en partikelsamling bestående av många partiklar 
komprimeras. Selektionen antas bero av kompressionsgrad och kornstorleksfördelningens vidd. 
Sönderdelningsfunktionen beskriver hur ett enskilt stycke bergmaterial går sönder i flera mindre 
partiklar. För en given partikelstorlek förmodas sönderdelningsfunktionen endast vara avhängig 
av kompressionsgraden för ett bestämt bergmaterial. Storleksreduktionen ökar med ökande 
kompression. 
 

Hur selektions- och sönderdelningsfunktionerna ser ut är beroende av olika bergmaterial. 
Materialet karaktäriseras, det vill säga värden på selektions- och sönderdelningsfunktionerna 
erhålls, med hjälp av formbetingade kompressionsprovningar i laboratorium. Provningsmetoden 
beskrivs i underavsnitt 5.2.3. 
 

Eftersom krossningsförloppet modelleras som en rad upprepade krossningar, måste 
materialflödesmodellen kunna förutsäga var och hur bergmaterialet komprimeras vid varje 
krossning. Modellen bygger på Isac Newtons rörelselagar och rörelsen genom krossen beskrivs 
med mekanismerna glidning, fritt fall samt klämning. Genom upprepade simuleringar blev det 
uppenbart att fritt fall var den mest framträdande mekanismen för transport. 
 

Utöver fragmenteringsbeteende och kornstorleksfördelning på ingående material, tar även 
krossmodellen hänsyn till maskinlayout, krosskammargeometri samt driftsparametrar såsom 
spalt, slag och excentervarvtal. 
 

Styrande faktorer för storleksreduktionsprocessen i en konkross har identifierats till brottmod, 
antal krosszoner och kompressionsgrad. Brottmoden är singel- och/eller interpartikulära och 
anses påverka kornformen så till vida att singelpartikulär krossning har ogynnsam inverkan, 
medan interpartikulär krossning ger positiv effekt. Brottmoden beror av bäddtjocklek och slag. 
Antalet krosszoner är likställt med hur många gånger bergmaterialet kommer att bearbetas. 
Denna faktor bestäms huvudsakligen av excentervarvtalet, varvid den kan påverkas under drift. 
Kompressionsgraden i varje krosszon kommer av slag, spalt, krosskammarens utformning, 
krossens dynamik och hur välfylld inloppszonen är. 
 

Uppgifter för beskrivning av krossmodellen är företrädesvis refererade från Evertsson (2000a 
och 2000b). 
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5.2 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER 
 
5.2.1 BOND IMPACT WORK INDEX, Wi 
 
Provningsmetod: Fall av motstående hammare mot enskilda bergstycken 
 

Ett bergstycke av kubisk form med sidan 55-75 mm träffas av två hammare från var sitt håll 
placerad längst ner på var sin pendel, se bild 5.1 (Tjell, 2004). Hammarna lossas från allt högre 
höjd och ges därför successivt större och större anslagsenergi. Provningen utförs individuellt på 
20 stycken olika stenar. Energin som fordras för att krossa stenen utgör Bond Impact Work 
Index, Wi. För beräkning används en empirisk formel som efter Tjell (2004) lyder 
 

0,0485
i

aW
d

⋅
=  (5.4) 

 
där 
Wi = Bond Impact Work Index (kWh/t) 
d = densitet (t/m3) 

2 m g ha
c

⋅ ⋅ ⋅
=   (5.5) 

 
och 
a = slagseghet (N) 
m = varje hammares massa (kg) 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 (m/s2) 
h = hammarens fallhöjd (m) 
c = stenens minsta dimension (m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.1 Bild av utrustning för provning av Bond Impact Work Index (Tjell, 2004) 
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5.2.2 DROP WEIGHT TEST, t10  
 
Provningsmetod: Fall av vikt mot enskilda bergstycken 
 

Utrustning för fallviktstestet består av en fallvikt av stål som kan frigöras. Fallvikten får falla 
under inverkan av gravitationen på enskilda bitar placerade på ett städ av stål. Genom att variera 
fallhöjd och fallviktens massa kan ett brett område av ingående effekter från 0,01 till 50 kWh/t 
(baserade på 10-50 mm stora stycken) åstadkommas. Utrustningen visas i figur 6.1 och 
storleksintervaller på stycken och nominella effektnivåer (kWh/t) som används i standardtestet 
sammanställs i tabell 6.2 (Napier-Munn et al., 1996 efter Hahne, 2002). 
 

Praxis för utvärdering av grova partiklar (krossning, AG-/SAG-kvarnar) är att krossa 
20-50 stycken per storleks-/energinivåkombination, vilket innebär ett behov av 50-100 kg gods. 
Typiska kornstorleksfördelningar är linjära inom det fina kornstorleksområdet och har olika 
kurvform inom det grova. I figur 6.2 visas typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom 
fragmentering av enskilda partiklar vid olika energinivåer. En specifik kurva från denna familj 
av kornstorleksfördelningar kan beskrivas med hjälp av en enskild parameter, t10. Hela 
provningsmetoden beskrivs ingående i underavsnitt 6.4.2 om provningsmetoder för 
autogenmalning och semiautogen malning. 
 
5.2.3 PROVNING GENOM FORMBETINGAD KOMPRESSION 
 
Provningsmetod: Formbetingad krossning enligt Evertsson 
 

Med provningsmetoden görs en karaktärisering av fragmenteringsegenskaper genom 
formbetingad kompression. Provningen består av två delar, single particle breakage 
(singelpartikulär krossning eller enpartikelkrossning) och interparticle breakage (interpartikulär 
krossning). En fullständig beskrivning av provningsmetoderna saknas, emellertid finns delar av 
dem beskrivna i en doktorsavhandling av Evertsson (2000a). Provningar utförs för simuleringar 
vid Chalmers tekniska högskola, men den används även i andra forskningsprojekt i syfte att 
bedöma fragmenteringsegenskaper hos berg. 
 
Singelpartikulär krossning 

Enskilda bergstycken, cirka 20 mm stora, trycks i en press som styrs för hand genom 
pumpning, typ domkraft. Bitarna läggs direkt på en platta och provet trycks med en motstående 
platta fäst på domkraften. Kraft och deformation mäts. Ungefär 10 bergstycken provas till 
samma deformation. Provning utförs i steg om 5 % från 10 % till 30 % deformation. Krossat 
material från samma deformationssteg samlas och siktas. 
 
Interpartikulär krossning 

Provningen utförs i en cylinder, omkring 10 cm i diameter, med cirka 0,5 kg berg ur en 
bestämd fraktion. Den genomförs på liknade sätt som för enpartikelkrossning, det vill säga till 
olika deformationer från 10 % till 35 %. Varje provning på en deformationsnivå utförs flera 
gånger med samma material och med siktning mellan varje steg, se Evertsson (2000a). 
 

Provningsmetoden mäter bergets fragmenteringsegenskaper utan hänsyn till hållfasthet eller 
energibehov. Detta gör metoden intressant, eftersom den kompletterar andra metoder. 
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6 MALNING 
 
 
 
 
 
 
6.1 ALLMÄNT 
 

Malning omfattar ett brett spektrum av maskiner och processer som inte kan ges en 
heltäckande behandling inom ramen för detta arbete. Några parametrar som inverkar på valet av 
utrustning är materialet (malm, cement, mineral, kol, pulp och papper, keramer, 
jordbruksprodukter, konstgödsel, mat, läkemedel, pigment till färg och så vidare), ingående 
partikelstorlek, utgående partikelstorlek, krav på kapacitet samt önskemål beträffande fysikaliska 
och kemiska egenskaper i efterföljande processer. En viktig faktor vid val av system är 
klasseringsmaskinernas egenskaper. Val av kvarn måste därför i de flesta fall ske samtidigt som 
val av klasserare. 
 

I kapitlet lämnas först en översikt av olika typer av kvarnar. Därefter summeras de viktigaste 
malningsmodellerna och simuleringsverktyg. Slutligen görs en genomgång av vanliga och 
typiska metoder för att karaktärisera berg vid val av kvarnar och design av malningssystem. 
 

Övervägande del av informationen som redovisas i avsnitten 6.2 och 6.3 är hämtade från 
nyligen genomförda översiktstudier i Sverige (Wang och Forssberg, 2003 samt 2004 liksom 
Wang, 2004). 
 
 
 
6.2 ÖVERSIKT AV UTRUSTNING FÖR MALNING 
 
6.2.1 KUL- OCH STÅNGKVARNAR 
 

Malning i kul- och stångkvarnar sker i roterande trummor. Kul- och stångkvarnar är de 
vanligast förekommande kvarntyperna. Malmedium (malkroppar) kan vara naturliga, tillverkade 
icke-metalliska kroppar (pebbels) eller stänger alternativt kulor av stål eller järn. Neddelningen 
av bergmaterialet sker genom nötning och krossning. Både torr och våt malning förekommer. 
 
6.2.2 AUTOGENMALNING (AUTOGENOUS GRINDING), AG, OCH SEMIAUTOGEN MALNING 

(SEMI AUTOGENOUS GRINDING), SAG 
 

Autogenmalning liknar malning med kulkvarn, men malkropparna utgörs av stora stycken ur 
ingående gods till kvarnen. Samma typ av neddelningsmekanismer förekommer. 
 

Energitillförseln vid malning i roterande trummor begränsas av att rotationshastigheten hos 
trumman inte får överskrida det kritiska varvtalet då centrifugalkraften motverkar fallande 
rörelser i kvarnen. Roterande kvarnar lämpar sig inte för finmalning och ultrafin malning. 
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6.2.3 VALSKVARNAR 
 

Inom rubricerad kvarngrupp finns två huvudtyper, dels högtrycksvalskvarnar (High Pressure 
Roller Mill, HPRM), dels den så kallade Horomill. I den första gruppen matas materialet mellan 
två roterande valsar. I Horomill ligger en roterande vals inuti en roterande trumma. I denna typ 
kan större stycken nypas fast mellan valsarna. Horomill utnyttjar lägre tryck än HPRM. 
Fragmenteringen i valskvarnar sker genom interpartikulär krossning. HPRM har under senare år 
introducerats snabbt inom processindustrin. Fördelarna med valskvarnar är bland annat lägre 
energiförbrukning och bättre avskiljning av värdemineral än kul- respektive stångkvarnar samt 
jämförelsevis litet utrymmesbehov. 
 
6.2.4 AGITERADE KVARNAR 
 

Grundläggande funktion hos agiterande kvarnar är att små malkroppar agiteras av pinnar eller 
paddlar som sitter utspridda på en hastigt roterande axel. Malkropparna kastas mot kvarnens 
cylindriska insida där en bädd av bergmaterial träffas. Ett antal olika konstruktioner tillverkas. 
Malkropparna kan variera i storlek från 30 mm ned till 0,1 mm beroende på kvarntyp och 
ingående material. Vertikala och horisontalt liggande typer förekommer liksom våt och torr 
malning. Neddelningen sker främst genom krossning mellan malkroppar och innervägg. 
Kvarntypens fördelar är framförallt dess goda egenskaper vid finmalning och ultrafin malning. 
 
6.2.5 ÖVRIGA KVARNAR 
 

Utöver ovan beskrivna kvarnar finns ett antal andra konstruktioner och varianter av angivna 
typer. Bland annat används vibrationer, centrifugering, jetståle samt malning i kombination med 
tillsatser av kemikalier eller påverkan av mikrovågor, se sammanställning av Wang och 
Forssberg (2004). 
 
 
 
6.3 BESKRIVNING AV MODELLER 
 
6.3.1 ROTERANDE TRUMKVARNAR 
 
EMPIRISKA OCH SEMIEMPIRISKA MODELLER 
 

Denna grupp av modeller representeras av Bond Work Index. Bond föreslog år 1952 
(Bond, 1952) den tredje teorin för neddelning som anger ett samband mellan tillförd energi vid 
malning och reduktion av kornstorlek. Formeln för Bond Work Index, Wi, skrivs såsom i 
ekvation 5.3. 
 

Mer allmänna former för beskrivning av samband mellan tillförd energi och neddelning samt 
utvecklade fördelningsfunktioner för kornstorleksfördelning har föreslagits av senare forskare. 
Av dessa modeller är dock Bond Mill Work Index den mest vedertagna för malning och den 
uppbackas av en väldig bank med historiska data. Provningsmetoden för Bond Mill Work Index 
beskrivs senare. Modellen inklusive provningar ligger, tillsammans med andra bänk- och 
pilotförsök liksom skalningserfarenheter, till grund för bestämning av storlek på kvarnar och 
bedömning av energiåtgång. 
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FUNKTIONSMODELLER ELLER FENOMENOLOGISKA MODELLER 
 

Modellgruppen bygger på beskrivningar av kvarnarnas viktigaste funktioner. Funktionerna 
uttrycks samlat med differentialekvationer och matriser. Nedanstående funktioner kan 
förekomma i dessa modeller. 
 
Urvalsfunktion (selection function, appearance function) 

I kvarnen och dess olika avsnitt utsätts bara en del av godset för fragmentering vid varje 
enskild fragmenteringshändelse. Urvalsfunktionen anger sannolikheten för hur stor del av 
godset, i dess olika fraktioner, som är föremål för neddelning. 
 
Fragmenteringsfunktion (breakage function) 

Denna funktion beskriver frekvensen för och den kornstorleksfördelning, vilken uppkommer 
vid neddelning av gods som urvalsfunktionen har angett för olika kornklasser (breakage rate). 
Fragmenteringsfunktionen kan delas upp i olika delar beroende på mekanismer för 
fragmenteringen till exempel nötning (surface attrition), krossning (impact breakage) och 
egenbrott (self-breakage), Leung et al. (1987) efter Hahne (2002). 
 
Transportfunktionen (mass transfer function, residence time function) 

Funktionen beskriver materialtransporten och/eller hur lång tid materialet befinner sig i 
kvarnen. Ju längre tid godset befinner sig i kvarnen, desto mer påverkas det. Transportfunktionen 
har starkt samband med kvarnens kapacitet. 
 
Utmatningsfunktionen 

Utmatningsfunktionen anger den hastighet, för olika kornklasser, som godset matas ut ur 
kvarnen. Utmatningsfunktionen kan betraktas som en klasseringsfunktion gällande kvarnen. 
 

Beträffande matematiska formuleringar åberopas Wang och Forssberg (2004) och 
Hahne (2002), vilka även anvisar till originalartiklar. 
 

Det är främst fragmenteringsfunktionen som beror av bergets egenskaper. Urvalsfunktionen 
beror av kvarnens utformning, men kanske i någon mån även av bergegenskaper. 
 

Ett representativt exempel för fenomenologiska modeller är Population Balance Method 
(PBM) som bland annat används i simuleringsverktyget JKSimMet, se nedan. Funktionsmodeller 
utnyttjar tester för att karaktärisera berget och använder tester samt modellering i bänkskala, 
pilotskala och industrierfarenheter för kalibrering till industriella applikationer. 
 
FUNDAMENTALA MODELLER 
 

Fundamentala modeller formuleras i matematiska termer som utgår från grundläggande fysiska 
och kemiska lagar (first principals). Ett exempel på en sådan metod är diskreta elementmetoden 
(Discrete Element Method, DEM). För kvarnar används metoden vid simulering av flöden i 
kvarnen genom att den beskriver enskilda (diskreta) partiklar, deras bana, rotation liksom 
kollisioner med andra partiklar och med omgivningen. Resultatet kan visualiseras exempelvis i 
form av rörelsevektorer eller energispektrum (energi från kollisioner). Denna typ av information 
ger en kraftigt ökad förståelse för hur en kvarn fungerar. Med avseende på metodens för- och 
nackdelar hänvisas till Ouchterlony (2003). 
 

DEM kombineras med andra modeller för beräkning av kornstorleksfördelning vid 
fragmentering, till exempel Discrete Grain Breakage (DGB). 
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Beräkning av flöde har även behandlats med dynamiska flödesmodeller, Computation Fluid 
Dynamics (CFD). 
 
SIMULERING AV PROCESSER OCH SYSTEM 
 

På basis av nämnda modeller har företag och organisationer utvecklat omfattande 
simuleringspaket för analys av kopplade processer och system. Nedan följer en uppräkning av 
viktiga mjukvaror och simuleringsprogram inom malning. Sammanställningen grundar sig på 
Wang och Forssberg (2003) samt Wang (2004). 
 
JKSimMet, Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre (JKMRC), Australien 

Mjukvaran baserar sig på ett bibliotek av enhetsmodeller för utrustningar som kan kopplas 
samman till flytscheman över system. Dessa kan sedan simuleras. Modellerna använder PBM. 
Bergkaraktärisering sker med ett malningstest och krosstest av enskilda stycken med fallvikt. 
Testen beskrivs i nästa avsnitt. 
 
USIM PAC, BRGM, Frankrike 

Simuleringspaketet kan användas för design av nya industrisystem, förstudier (pre-feasibility) 
och analys av befintliga system. 
 
MODSIM, University of Utah, USA 

MODSIM är en programvara som bygger på PBM. Den används även i undervisning vid 
rubricerat universitet. 
 
High Fidelity Simulation, HFS 

Detta simuleringsverktyg har nyligen introducerats. HFS utnyttjar PBM och inkluderar 
simulering med DEM, CFD och DGB. 
 
6.3.2 HIGH PRESSURE ROLLER MILL, HPRM, OCH AGITERADE KVARNAR 
 

För närvarande är utvecklingsarbetet för modellering av dessa kvarntyper intensivt. Arbetet 
genomförs i syfte att öka förståelsen för kvarnarnas funktion till exempel genom att kartera 
spårelement i kvarnen och jämföra med beräkningar utförda med DEM för agiterade kvarnar. 
För HPRM har semiempiriska modellberäkningar av energibehov, kornstorleksfördelning och 
kapacitet validerats med modellförsök och jämförelse med industriskala. Fundamentala modeller 
har använts för att prediktera egenskaper hos agiterade kvarnar. För båda typerna har nedskalade 
laboratoriemodeller använts. Särskilda testmetoder för ändamålet verkar inte ha föreslagits. 
 
 
 
6.4 BESKRIVNING AV PROVNINGSMETODER 
 
6.4.1 KUL- OCH STÅNGKVARNAR 
 

Om inte annat anges i texten är uppgifterna om provningsmetoder hämtade från 
Svensson (2004). 
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BOND BALL MILL WORK INDEX (BONDS ARBETSINDEX FÖR KULKVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kulkvarn 
 

Standardutförandet för Bonds återkopplade (closed circuit) malbarhetstest för kulkvarnar utförs 
i en roterande horisontell trumma med diametern 30,5 mm och längden 30,5 mm (inre 
dimensioner) med avrundade hörn och slät lining (Bond, 1952 och 1960 efter Hahne, 2002). Inga 
lyftare förekommer, men kanter på gavelöppningen ger en viss lyftande effekt. Kvarnen roterar 
med 70 varv per minut. Kulchargen ska bestå av 285 kulor med en totalvikt om 2 025 g. 
Tabell 6.1 visar chargens fördelning av olika storlekar på kulorna. 
 
Tabell 6.1 Sammanställning över fördelning av storlek på kulorna i Bonds kulkvarntest 
 

ANTAL KULOR (ST) DIAMETER (MM) 

43 3,68 

67 2,97 

10 2,54 

71 1,91 

94 1,55 
 

Ingående gods krossas i steg för att passera en 3,68 mm sikt. Efter siktning packas godset i en 
700 cm3 stor cylinder och vikten av volymen bestäms. Godset placeras i kvarnen och mals vid 
250 % cirkulerande last vid en förutbestämd storleksgräns. Kvarnen körs ett godtyckligt antal 
varv (ofta 100 varv för en fin korngräns beträffande berg med normal hårdhet). 
 

Efter malningen siktas godset på förutbestämd sikt (closing size). Passerad mängd vägs och 
nytt material tillförs det grova godset (oversize) så att totalvikten återförs till ursprungligt vikt. 
Godset läggs åter i kvarnen och mals de antal varv som beräknas för att producera 250 % 
cirkulerande last. Antal varv som behövs beräknas från resultatet av föregående försök så att 
mängden underkorn som produceras är lika med 1/3,5 av den totala chargen i kvarnen. Testet 
fortsätter till dess att den mängd som tillförs kvarnen uppnår jämvikt. 
 

Kornstorleksfördelningen hos underkornen (produkten) och hos överkornen (cirkulerande 
lasten) bestäms. Medelvärdet av antal gram per varv som har tillförts vid de tre senaste försöken 
är malbarheten, Gbp. Bond Ball Mill Work Index, Wi, beräknas 
 

0,23 0,82
1

80 80

44,5
10 10i

bp

W
P G

P F

=
⎛ ⎞⋅ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.1) 

 
där 
Wi = Bond Ball Mill Work Index (kWh/t) 
Gbp = malbarhet (g/varv) 
P1 = storlek vid vilken maltestet genomförs (μm) 
P80 = 80 % passerande storlek för produkten (μm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (μm) 
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BOND ROD MILL WORK INDEX (BONDS ARBETSINDEX FÖR STÅNGKVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i stångkvarn 
 

Proceduren för stångkvarnsindex är densamma som för kulkvarnsindex. Dock skiljer sig 
kvantiteter och empirisk ekvation för att beräkna Wi. 
 
BATCH JAR MILL TEST (SATSFÖRSÖK MED MALNING) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Detta är ett småskaligt laboratorietest för enskilda satser (batch). Provningen ger information 
om energibehov för valfria ingående samt utgående kornstorlekar och den är billig, snabb och 
enkel att utföra. För andra utvärderingar krävs skalningsinformation. Testet är inte 
standardiserat. 
 
CONTINUOUS PILOT MILLING (KONTINUERLIG MALNING I PILOTSKALA) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Kvarnar i storleken 0,6 m till 1,2 m i diameter används. Denna typ av test utförs på liknade sätt 
som beskrivs för Autogenous Mill Work Index, se nedan. Försöken ger mycket tillförlitliga data 
om energibehov utan att skalningsberäkningar behöver utföras. De ger underlag för modellering 
av kretsar med klasserare och information om kornstorleksfördelning hos produkten. Nackdelar 
är att försöken kräver såväl stor godsmängd som stor tidsåtgång och innebär höga kostnader. 
 
6.4.2 AUTOGENMALNING (AUTOGENOUS GRINDING), AG, OCH SEMIAUTOGEN MALNING 

(SEMI AUTOGENOUS GRINDING), SAG 
 
AUTOGENOUS MILL WORK INDEX (ARBETSINDEX FÖR AUTOGENMALNING) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Testet för att bestämma arbetsindex för autogenmalning görs i en 450 mm diameter kvarn med 
torrmalning som körs i sluten krets med en 1 190 μm sikt (Knight et al., 1989 efter Hahne, 2002). 
Kvarnlasten ljudkontrolleras mot 28 % total charge med datorstyrning. Kvarnen körs 
kontinuerligt tills balanserade (steady state) förhållanden uppnås. Vid balans görs mätningar 
under en timme. Mängden matat gods mäts kontinuerligt. Kvarnkapacitet och 
kornstorleksfördelning hos produkten etableras genom att väga produkten vid jämna 
tidsintervall. Baserat på kornfördelning hos ingående gods och produkten samt med kännedom 
om tillförd energi, kan arbetsindex, AWi, för autogenmalning beräknas med ekvation 6.2. 
 

80 80

10 10i
WAW

P F

=
−

 (6.2) 

 
där 
AWi = Autogenous Mill Work Index  
W = tillförd energi (kWh/t) 
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P80 = 80 % passerande storlek för produkten (μm) 
F80 = 80 % passerande storlek för ingående (μm) 
 

Fördelen med testet är att det backas upp av en stor databas och att det kan utföras med liten 
mängd gods och till låg kostnad. Nackdelar är att det fordrar stora korrelationsfaktorer för 
hårdmalm och att provet inte detekterar uppbyggnad av vissa kornklasser i kvarnen. Testet anses 
endast lämpligt för förstudier (Svensson, 2004). 
 

Arbetsindextestet brukar kompletteras med bestämning av Bonds arbetsindex för kul- 
respektive stångkvarn (Knight et al., 1989 efter Hahne, 2002). Kulkvarnstestet körs till 100 % 
passerande en 1 190 μm sikt (samma som för autogenmalningstestet). Storleken är nödvändig för 
att kunna jämföra med resultat från försöket med autogenmalning. Resulterande index för 
autogenmalning korrigeras för full skala genom användning av skalningsprocedurer byggda på 
historiska data och genom att jämföra med kul- och stångkvarnsindex. Resultaten används för att 
bedöma om autogenmalning är lämplig samt för beräkning av energiåtgång och utformning av 
kretsar  
 
ABRASION TEST 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Provningen genomförs i en kvarn med diametern 300 mm, längden 300 mm och med fyra 
10 mm lyftare. En provmängd om 3 kg inom storleksområdet –55+38 mm mals i 10 minuter med 
70 % av kritiskt varvtal, det vill säga 53 varv per minut. Efter malning torrsiktas produkten till 
-38 μm. Från dessa data beräknas t10, se nästa provningsmetod (Napier-Munn et al., 1996). 
 
DROP WEIGHT TEST 
 
Provningsmetod: Fall av vikt mot enskilda bergstycken 
 

Resultat från detta test används även som indata till beräkningar i JKSimMet. Utrustningen för 
fallviktstestet består av en fallvikt av stål som kan frigöras och får falla under inverkan av 
gravitationen på enskilda bitar placerade på ett städ av stål (Napier-Munn et al., 1996 efter 
Hahne, 2002). Utrustningen visas i figur 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.1 Schematisk framställning över utrustning för fallviktförsök 

(Napier-Munn et al., 1996 efter Hahne, 2002) 
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Genom att variera fallhöjd och fallviktens massa kan ett brett område av ingående effekter från 
0,01 till 50 kWh/t (baserade på 10-50 mm stora stycken) åstadkommas. Storleksintervaller på 
stycken och nominella effektnivåer (kWh/t) som används i standardtestet sammanställs i 
tabell 6.2. 
 
Tabell 6.2 Sammanställning över storleksintervall och nominella effektnivåer (kWh/t) för 

standardiserade fallviktsförsök 
 

TEST -63+53 MM -45+37,5 MM -31,5+26,5 MM -22,4+19 MM -16+13,2 MM

1 0,1 0,1 0,25 0,25 0,25

2 0,25 0,25 1,00 1,00 1,00

3 0,5 1,00 2,50 2,50 2,50
 

Praxis för utvärdering av grova partiklar (krossning, AG-/SAG-kvarnar) är att krossa 
20-50 stycken per storleks-/energinivåkombination, vilket innebär ett behov av 50-100 kg gods. 
Typiska kornstorleksfördelningar är linjära inom det fina kornstorleksområdet och har olika 
kurvform inom det grova. Figur 6.2 visar typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom 
fragmentering av enskilda partiklar vid olika energinivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2 Diagram för typiska kornstorleksfördelningar bestämda genom fragmentering av 

enskilda partiklar vid olika energinivåer (Narayanan och Whiten, 1988 
efter Hahne, 2002) 

 
En specifik kurva från denna familj av kornstorleksfördelningar kan beskrivas med hjälp av en 

enskild parameter, t10. Den karaktäristiska storleken, t10, definieras som den kumulativa 
(adderade) procent som passerar Y/10, där Y är geometriskt medelvärde av kornstorleksområdet 
för provet. Parametern t10 är unikt relaterad till andra punkter på kurvorna, tn, definierade som 
kumulativa procent som passerar Y/n, se figur 6.3 
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Figur 6.3 Diagram för tn som funktion av t10 (Narayanan, 1985 efter Hahne, 2002) 
 

Mängden fragmenterat material (värdet på t10) relateras till specifik energi enligt 
Napier-Munn et al. (1996) efter Hahne (2002) som 
 

( )
10 1 b Ecst A e − ⋅⎢ ⎥= −⎣ ⎦  (6.3) 

 
där 
t10 = procent som passerar 1/10 av ingående partikelstorlek 
Ecs = specifik energi för fragmenteringen (kWh/t) 
A, b = bergets slagbrottsparametrar 
 

Parameter A representerar den maximala procenten hos t10 som kan uppnås i en enskild fall- 
eller slaghändelse. Parameter b är relaterad till graden av nedbrytning beroende på absorberad 
energi (kWh/t) där ett litet värde anger stort motstånd mot slag. Produkten A⋅b är en användbar 
enskild parameter, eftersom A och b i viss mån samverkar. 
 

Forskning har visat att relationen mellan specifik energi och t10 är beroende av kornstorleken. 
Empiriska samband som visar inverkan av kornstorleken har tagits fram (Morell et al., 2001 efter 
Hahne, 2002). 
 
CONTINUOUS 6´ x 2´ PILOT MILLING TEST (KONTINUERLIG MALNING I PILOTSKALA MED 
1,8 x 0,6 M KVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Provningen utförs på liknande sätt som försöket för arbetsindex med avseende på 
autogenmalning, men med större kvarn och större godsmängder. Detta anses av en del vara den 
mest tillförlitliga metoden för att bestämma energibehov för AG-/SAG malning. Provet ger  



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

38 

uppgifter om chargens densitet och kornstorleksfördelning. Det ger data för att beräkna olika 
kretsalternativ och detekterar eventuell ansamling av vissa kornklasser i kvarnen. Nackdelarna är 
liksom för andra kontinuerliga pilotförsök krav på stora godsmängder och höga kostnader. 
 
BATCH 6´ x 1´ TESTS (SATSFÖRSÖK MED 1,8 x 0,3 M KVARN) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Försöket syftar till att göra en första utvärdering av godsets lämplighet för AG-/SAG-malning. 
Det visar om godset har tillräcklig hållfasthet för att kunna generera en charge i kvarnen och det 
ger även vissa anvisningar om energibehovet. 
 
MINNOVEX SPT TESTET (STARKEY TEST) 
 
Provningsmetod: Malning i kvarn 
 

Detta test utförs i en liten (diameter cirka 300 mm) satskvarn med våtmalning. Specifika krav 
på kornstorlek hos ingående och utgående gods anges. Provningen kräver endast ungefär 2,5 kg 
borrkärnor och genomförs till låg kostnad. Den ger ingen information om ackumulering av vissa 
partikelstorlekar eller information om val av olika kretskonfigurationer. Testet ger inte heller 
någon information om energibehov för AG-/SAG-malning. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
DEL III 
FALLSTUDIER MED AVSEENDE PÅ PRODUKTIONSOPTIMERING VID GÅSGRUVAN 
RESPEKTIVE MOBIL KROSSNING 
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7 GÅSGRUVAN 
 
 
 
 
 
 

Information och fakta om Gåsgruvan är återgivna efter Bygghammar (2004) och Juvél (2004) 
om inte annat uppges i texten. 
 
 
 
7.1 ALLMÄNT 
 

Gåsgruvans brott och produktionsanläggning är belägna strax invid Persberg, knappt en mil 
nordost om Filipstad. Gåsgruvan ingår i företaget SMA Karbonater AB som driver produktion av 
krossad och/eller mald kalksten och dolomit för miljövård, industri samt jord- och skogsbruk. 
 

Gruvdrift har förekommit i Gåsgruvefältet i över 350 år. I gruvfältet bröts till en början 
huvudsakligen järnmalm, men även zink, koppar, blyglans och silver har brutits om än i 
blygsamma mängder. Förekomsterna av de senare nämnda mineralen var inte tillräckligt stora 
och teknik för att utvinning skulle bli ekonomisk lönsam saknades. Kalkstensbrytningen i 
Gåsgruvan påbörjades år 1852. Under de första femtio åren gjordes uttag om 44 000 ton 
kalksten, vilket kan jämföras dagens brytning som uppgår till 250 000-300 000 ton per år. 
Teknikens framåtskridande tillsammans med nya användningsområden för kalksten är de 
huvudsakliga bidragen till den starka utvecklingen. Totalt har drygt sju miljoner ton kalksten 
utvunnits från fyndigheten under en tidsperiod om 150 år. Under åren 1956-1990 tillverkades 
bränd kalk vid anläggningen, men den produktionen flyttades över till andra kalkverk inom 
företaget och därmed fick Gåsgruvan sin nuvarande inriktning. Bild 7.1 återger en vy över delar 
av kalkstenbrottet och figur 7.1 visar en schematisk framställning över Gåsgruvans 
verksamhetsområde. 
 

För närvarande sker utvinningen i dagbrott, men tidigare bröts kalkstenen under jord. 
Underjordsbrytningen sträcker sig ner till en nivå av 80 m och den sammanlagda längden av 
orter uppgår till cirka 30 km. Med dagens brytningstakt förekommer kalksten prospekterad för 
50 år fram i tiden. Ytterligare områden för prospektering och analysering är aktuella. 
 
 
 
7.2 GEOLOGI 
 

Gåsgruvan domineras av medel- till grovkornig, kristallin kalksten (marmor). Fyndigheten 
ligger i ett linsformat prekambriskt1 karbonatstenslager utsträckt i nord nordvästlig-syd sydostlig 
riktning, se figur 7.1. Dagbrottet är cirka 800 m långt och upp till 100 m brett. Omgivande 
bergarter består av sur metavulkanit och granit. Ett flertal metabasitgångar (< 10 m) finns i den 
kristallina kalkstenen liksom en större inlagring av metavulkanit, grönskarn och järnmalm. 
Närmast mineraliseringen är kalkstenen så gott som vit och mycket ren. I övrigt är den  

                                                 
1 Prekambrium omfattar jordens äldsta utvecklingsskede, 570 miljoner år och äldre. 
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Bild 7.1 Bild av delar från Gåsgruvans kalkstenbrott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.1 Schematisk framställning över Gåsgruvans verksamhetsområde 
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silikatskiktad med brant stupning mot väster. Brucitprickiga lager finns framför allt i den östra 
kontakten mot sidoberget. Längs den västra kontakten är en krosszon dokumenterad genom 
kärnborrning och horisontella bankningsplan framträder tydligt i den övre pallen. Vertikala 
sprickplan med riktning nordost-sydväst förekommer zonvis och till viss del även korsande 
sprickplan. 
 

Kalkstensstråket är ungefär 1 400 m långt och 100–250 m brett. Begränsningen mot djupet är 
okänt, men hittills har kalksten påvisats till ett djup av 270 m under markytan. 
 
 
 
7.3 PRODUKTER 
 
7.3.1 SORTIMENT 
 

Produktsortimentet som saluförs vid Gåsgruvan omfattar i första hand kalkprodukter i olika 
sorteringar för miljövård, industri samt skogs- och jordbruk. De för produktionsprocessen mest 
betydande produkterna är pigmentsten och sjökalk. Pigmentstenen lagras i silos från vilka 
kunderna själva transporterar sina varor, medan sjökalken paketeras i stora säckar om 1 500 kg. 
En sammanställning över Gåsgruvans viktigaste produktsortiment inklusive 
användningsområden lämnas tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1 Sammanställning över Gåsgruvans produktsortiment 
 

PRODUKT SORTERING ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

G100 100 μm asfaltfiller, miljövård 

G200 200 μm bygg-/anläggningsindustri (betong, takpapp), miljövård

G250 250 μm betong, miljövård 

G300 300 μm värmeverk, miljövård 

JORDBRUKSKALK 0-2 mm jordbruk, jordförbättring, miljövård 

SJÖKALK 0,2-0,8 mm sjökalkning, miljövård 

YTBEHANDLINGSSTEN 0,2-2 mm puts för stenplattor, fasader och dylikt 

HALKKALK 2-5 mm sandning vid halka 

PIGMENTSTEN 0-20 mm tillverkning av bestrykningsmedel för pappersindustri 
 
7.3.2 KVALITETSKRAV 
 

Kvalitetskraven som ställs på kalkstensprodukterna gäller främst kemiskt innehåll och 
föroreningar, ljushet, fukthalt samt kornstorleksfördelning. Föroreningar utgörs av exempelvis 
tungmetaller och järn, men vilket ämne som kategoriseras till förorening beror av produktens 
användningsområde och vilka krav kunden ställer. De flesta sorteringar måste följa en 
produktspecifik kornstorleksfördelningskurva. 
 

Kalciuminnehållet i sjökalk från Gåsgruvan garanteras ligga på en angiven nivå och eftersom 
produkten ska vara så dammfri som möjligt, bör andelen finmaterial vara låg. I syfte att  
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underlätta utspridning måste även fukthalten hållas under ett bestämt värde. 
SMA Karbonater AB har på eget initiativ sänkt gränsvärdet beträffande sjökalkens fukthalt från 
1 % till 0,2 % för att tillgodose kundbehov. Naturvårdsverkets krav på produkter för kalkning av 
sjöar och vattendrag innebär att kalkprodukten ska uppfylla en kvalitetsdeklaration för fraktion 
(kornstorleksfördelning), CaO-värde (kalciuminnehåll) och tungmetaller, det vill säga att 
produkten är P-märkt (Naturvårdsverket, 2002), se även underavsnitt 7.4.5. 
 

De viktigaste kraven på som ställs på pigmentsten är ljushet samt innehåll av kiselsyra. Ämnen 
såsom järn kan påverka ljusheten och hög andel kiselsyra försämrar utbytet vid vidareförädling. 
Tabell 7.2 samt figur 7.2 visar exempel på en kornstorleksfördelningskurva för G250, en 
finkornig kalkprodukt för betong och miljövård, och tabell 7.3 sammanställer vissa 
kravspecifikationer för kalkstensprodukter. 
 
Tabell 7.2 Förklaring till kornstorleksfördelningskurvan i figur 7.2 
 

Våtsiktning    
Datum: 2004-07-14  
Distr: PJ  
Provmärkning: G250  
 V. 0428  
 Gåsgruvan   

Sikt Vikt % Passerad 
µm kvar vikt % 

SNV:s rekommendation 

1000  0,0  100,0 Undre linje   Övre linje   
500  0,2  99,8 exkl. doserare   för doserare   
250  1,8  98,0 Passerad Fraktion  Passerad Fraktion 
150  6,3  91,7 vikt % µm  vikt % µm 
63  28,2  63,5  90  250   90  100 
45  9,5  54,0  50  50    50  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.2 Exempel på kornstorleksfördelningskurva för G250 
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Tabell 7.3 Sammanställning över vissa kravspecifikationer för kalkprodukter 
 

ÄMNE/EGENSKAP VÄRDE ENHET PRODUKT 

ALUMINIUM (AL) < 20 g/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

ZINK (ZN) < 50 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KROM (CR) < 50 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

NICKEL (NI) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KOPPAR (CU) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

VANADIN (V) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

BLY (PB) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KOBOLT (CO) < 20 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KADMIUM (CD) < 0,5 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

KVICKSILVER (HG) < 0,05 mg/kg sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

CAO-VÄRDE 48-52* % sjökalk, övriga produkter för spridning i naturen 

FUKTHALT  < 1 (0,2) % sjökalk, övriga produkter som sprids ut 

FINANDEL (< 0,2 MM) < 10 % sjökalk 

KISELSYRA < 9,5 % pigmentsten 

* Värdet är inget gränsvärde, utan ett enligt Naturvårdsverket (2002) normalvärde för kalkmjöl. 
 
 
 
7.4 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
7.4.1 BRYTNINGSPLANERING OCH UPPFÖLJNING 
 

Brytningen vid Gåsgruvan planeras med hjälp av datorprogram och omfattande databaser. 
Provtagning sker kontinuerligt genom kärn- samt kaxborrning och geologin kartläggs 
regelbundet av SMA Karbonater AB:s geolog. Resultat från analyser och geologiska karteringar 
förs in i databaserna, vilka ligger till grund för blockmodeller som byggs upp i syfte att styra 
produktionen utifrån kund- och kvalitetskrav. Det innebär att varje sprängsalva är väl 
dokumenterad med avseende på geologi, kemiskt innehåll och föroreningar redan innan den 
skjuts. I regel ligger brytningsplaneringen tre till fyra sprängsalvor före produktionen. 
Förfarandet medger en relativt flexibel omläggning av produktionsprocessen och anpassning till 
rådande förhållanden. 
 

Vanligtvis överensstämmer prognostiserat resultat bra med verkligt utfall. Även tekniska fakta, 
resultat samt kostnader för varje sprängsalva dokumenteras och följs upp. 
 
7.4.2 PRIMÄRPRODUKTION 
 

Den del av produktionen som är gemensam för hela produktsortimentet benämns här 
primärproduktion. Den omfattar losshållning, krossning och siktning i två steg samt lastning och 
transport i brottet såväl som till vidare förädling. Primärproduktionen är av naturliga skäl  
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lokaliserad till kalkstenbrottet (se figur 7.1). All krossning och siktning som förekommer här är 
förlagd till bergrum som härstammar från tiden då underjordsbrytning tillämpades vid Gåsgruvan 
och samtliga produktionsenheter drivs med el. Möjligheten att krossa under jord är en stor fördel 
med avseende på både inre och yttre miljö. En sammanställning av in- och utgående sortering 
vid respektive produktionsenhet i primärproduktionen lämnas i tabell 7.5 och figur 7.3 återger ett 
flödesschema över Gåsgruvans produktionskedja. 
 
LOSSHÅLLNING 
 

Borrning, laddning och sprängning sköts av egen personal och enhetsoperationerna genomförs 
från brytningsplanering med hjälp av blockmodeller. Brytning pågår för närvarande i tre pallar 
med 14-19 m höjd. Borrplanen har vanligtvis nästan kvadratisk hålsättning, håldiameter på 
76 mm och hållutning på cirka 10 grader från vertikalplan. Sprängämnen av slagen ANFO till 
pipladdning och dynamit till bottenladdning är de mest använda. Om borrhålen är våta utnyttjas 
patronerade sprängämnen för hela laddningen. I enstaka fall, när stora volymer ska sprängas, 
används emulsionssprängämnen som pumpas ner i hålen. Tändsystemet som nyttjas är Nonel 
Unidet. Det medför att alla borrhålssprängkapslar har samma fördröjningstid och tändföljden 
byggs upp på ytan med ytkopplingsenheter, i vilka fördröjningstiden är inbyggd. Tändföljden 
kan därmed styras från markplan. Upptändning sker med hjälp av stötvåg. Standardtypen av 
tändplan är rak och hålraderna skjuts efter varandra. Sprängning förekommer i genomsnitt 
en (1) gång per vecka och normalt omfattar varje salva cirka 5 000 ton berg. Tabell 7.4 redogör 
för en mer detaljerad sammanställning av frekvent förekommande tekniska data för 
enhetsoperationerna borrning, laddning och sprängning. 
 
Tabell 7.4 Sammanställning över representativa tekniska data för losshållning 
 

 BETECKNING VÄRDE ENHET 

PALLHÖJD K 14 m 

FÖRSÄTTNING V 2,0 m 

HÅLAVSTÅND E 2,2 m 

HÅLDIAMETER d (∅) 76 mm 

HÅLLUTNING - 10 grader (°) 

UNDERBORRNING U 1,0 m 

SPECIFIK BORRNING g 0,2 m/m3 

SPRÄNGÄMNE, BOTTENLADDNING - dynamit - 

SPRÄNGÄMNE, PIPLADDNING - ANFO - 

TÄNDSYSTEM - Nonel Unidet - 

TÄNDPLAN - rak - 

FÖRDRÖJNINGSTID - 17, 25, 42, 67 ms 

FÖRLADDNING h0 2,0 m 

SPECIFIK LADDNING q 0,5 kg/m3 

SALVSTORLEK - 5 000 ton/salva 

MAXIMAL ANDEL SKUT - 10 % 
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Skut knackas med hydraulhammare av personal som ansvarar för sprängningen. Styckefallet i 
salvorna kan variera inom tämligen vida gränser beroende av strukturgeologi och skjutriktning. 
Andelen skut bedöms som högst att uppgå till 10 %. 
 
KROSSNING OCH SIKTNING 
 

Losshållet material tippas i en ficka framför mataren. Mataren är av typen vibrationsmatare 
och den styrs av en bandvåg som är placerad på transportbandet efter förkrossen. Sprängstenen 
matas sedan in i förkrossen, en käftkross med 120 cm intag och en maximal kapacitet på ungefär 
400 ton per timme. Vanligen behöver den dock inte producera mer än cirka 120 ton per timme 
för att tillgodose övriga produktionen. Stenarna som lämnar förkrossen är i storleksordningen 
0-150 mm. 
 

Förkrossad sortering går via transportband till grovavskiljning som består av en endäckad 
trådsikt med fyrkantmaskor. Här avskiljs material som är 45 mm eller mindre och det 
transporteras direkt till sekundärproduktionen utan vidare bearbetning. Den så kallade 
+45-fraktionen (större än 45 mm) förflyttas med transportband till ett andra krossteg. 
 

Den andra krossen i primärproduktionen är en slagkross, vars produktion harmonierar med 
käftkrossen, det vill säga omkring 120 ton per timme. Till slagkrossen kommer 45-150 mm stora 
kalkstenar och de krossas här ned till sorteringen 0-70 mm. Materialet går sedan vidare till 
sekundärproduktionen via ett drygt 200 m långt transportband. 
 
Tabell 7.5 Sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

primärproduktionen 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

KÄFTKROSS sprängsten  0 - 150 grovavskiljning 

GROVAVSKILJNING  0 - 150  0 - 45 sekundärproduktion 

   45 - 150 slagkross I 

SLAGKROSS I  45 - 150  0 - 70 sekundärproduktion 
 
LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Vid primärproduktionen lastas sprängstenen med hjälp av hjullastare till dumper som 
transporterar materialet till fickan vid första krossteget. All övrig materialförflyttning, det vill 
säga transport mellan olika produktionsenheter samt till sekundärproduktionen, sker med 
transportband. Hjullastare används även för planering, städning och dylikt inom 
verksamhetsområdet. Utöver framförhållning av sprängsten, finns inga materialupplag på 
markytorna i brottet. All lastning och transport inom Gåsgruvan utförs av såväl egen personal 
som egen maskinpark. Maskinparken består av tre hjullastare och en dumper. 
 
7.4.3 SEKUNDÄRPRODUKTION 
 

Sekundärproduktionens utformning varierar med hänsyn till vilka produkter som ska tillverkas. 
Pigmentsten och sjökalk är styrande, varför beskrivningarna nedan bygger på produktion av 
nämnda alternativ. Tillverkningen är jämnt fördelad (1:1) mellan de två produkterna.  
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Sekundärproduktionen sker vid kalkverket (se figur 7.1) och produktionsenheterna är eldrivna. 
Tabellerna 7.6-7.7 visar en sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive 
produktionsenhet med avseende på pigmentstens- samt sjökalkstillverkning och figur 7.3 
framställer ett flödesschema över Gåsgruvans produktionskedja. 
 
PRODUKTION AV PIGMENTSTEN 
 

Första anhalten i sekundärproduktionen är en siktstation bestående av en fyrdäckad sizersikt 
med fyrkantmaskor i trådduk. Hit kommer fraktionerna 0-45 mm och 0-70 mm från 
primärproduktionen. Materialet siktas upp i en sortering om 0-20 mm som går till silo för färdig 
produkt samt en +20-fraktion, vilken transporteras via en mellanficka till tredje krossteget. 
Förflyttningarna sker med bandtransportörer. 
 

Liksom i andra krossteget är krosstypen i det tredje en slagkross. Stenar av storleken 
20-70 mm matas in och produktionen håller cirka 120 ton per timme. 
 

Efter krossning passerar materialet en enkel trådsikt som avskiljer 0-20 mm samt +20 mm. 
Sorteringen 0-20 leds till silo för färdig produkt, medan +20-fraktionen går på retur och krossas 
om. Materialtransporterna genomförs med hjälp av transportband. 
 
Tabell 7.6 Sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

sekundärproduktionen med avseende på pigmentstenstillverkning 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

SIKTSTATION I  0 - 70  0 - 20 silo för färdig produkt 

   20 - 70 slagkross II 

SLAGKROSS II  20 - 70  0 - +20 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +20  0 - 20 silo för färdig produkt 

     +20 slagkross II 
 
PRODUKTION AV SJÖKALK 
 

När materialet kommer från primärproduktionen leds det till första siktstationen bestående av 
en fyrdäckad sizersikt. Siktelementet är trådduk och siktmaskornas form är fyrkantiga. Här 
uppdelas inkommande 0-70 mm-fraktion i 0-2, 2-5 samt 5-70 mm stora sorteringar. De två 
förstnämnda går till upplag respektive silo för färdig produkt, medan stenarna i 
storleksordningen 5-70 mm transporteras till silo för så kallad råsten. Från silon hämtas råsten 
som ska vidareförädlas genom malning. Materialförflyttning sker med transportband.  
 

Kvarnen som används vid malningssteget är av typen stångkvarn och dess produktions-
kapacitet med avseende på sjökalkstillverkning ligger på omkring 15 ton per timme. 
Inkommande flöde styrs av en bandvåg som är placerad på transportbandet in till kvarnen. När 
råstenen har malts transporteras den via skruvtransportör och elevator till andra siktstationen. 
 

Siktstation nummer två är identisk med den första, det vill säga en fyrdäckad sizersikt med 
fyrkantmaskor i trådduk. Malt material siktas upp i kornstorlekarna 0-0,2, 0,2-0,8 samt +0,8 mm. 
Sorteringen 0-0,2 skruvas till silo för färdig produkt, 0,2-0,8 till en tredje siktstation och 
+0,8-fraktionen går på retur till kvarnen. Returen ligger på maximalt 20 %. 
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Vid tredje siktstationen avskiljs finmaterial, < 0,2 mm, som trots tidigare siktningar följer med 
sorteringen 0,2-0,8. Bortsiktad finandel förs med elevator till silo för färdig produkt, medan 
kornstorleken 0,2-0,8 mm transporteras via elevator till ytterligare en siktstation. Siktstation 
nummer tre är en vindsikt. 
 

Även fjärde siktstationens uppgift är att avlägsna andelen fint från sorteringen 0,2-0,8 mm. 
Sikttypen är en sizersikt i fyra däck, tråddukar och fyrkantiga siktmaskor. Efter siktning 
transporteras båda sorteringarna (0-0,2 och 0,2-0,8) med hjälp av transportskruv till silo för 
färdig produkt. 
 
Tabell 7.7 Sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

sekundärproduktionen med avseende på sjökalkstillverkning 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

SIKTSTATION I  0 - 70  0 - 2 upplag för färdig produkt 

   2 - 5 silo för färdig produkt 

   5 - 70 stångkvarn via råstenssilo 

STÅNGKVARN  5 - 70  0 - +0,8 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 - 0,8 siktstation III 

     +0,8 stångkvarn 

SIKTSTATION III  0 - 0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 -  0,8 siktstation IV 

SIKTSTATION IV  0 - 0,8  0 - 0,2 silo för färdig produkt 

   0,2 - 0,8 silo för färdig produkt 
 
7.4.4 DAMMBEKÄMPNING 
 

För att förhindra damning är filter monterade på strategiska platser längs med hela 
produktionskedjan, både vid primärproduktionen under jord och vid sekundärproduktionen. 
Totalt finns fyra filter placerade i anläggningen. Ytterligare åtgärder för dammbekämpning är 
täckning av tranportband och bevattning. 
 
7.4.5 PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Metoderna som används för provtagning inför brytningsplanering och losshållning är dels 
kärnborrning, dels kaxborrning både i god tid innan och under produktionsborrning. Provtagning 
genomförs även under pågående bearbetning och av slutprodukt. Varje dygn tas tre prover, vilka 
sedan slås samman till ett veckoprov. Veckoproven utgör i sin tur sedermera kvartalsprov. 
Provtagning utförs manuellt av två för ändamålet ansvariga medarbetare. 
 

Kontinuerlig provning av kornstorleksfördelning och fukthalt genomförs vid Gåsgruvans 
produktionslaboratorium i syfte att kontrollera och styra produktionen. Därutöver provas 
materialet vid systerbolagets (SMA Svenska Mineral AB) laboratorium samt vid externa  
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laboratorium. Bestämningarna omfattar analys av kornstorleksfördelning, kemiskt innehåll och 
föroreningar, ljushet samt fukthalt. 
 

Kvalitetsarbetet vid Gåsgruvan kontrolleras med hjälp av olika ledningssystem och 
produktmärkning. SMA Karbonater AB är certifierade enligt SS-EN ISO 140012 samt 
SS-EN ISO 90013 och sjökalken är P-märkt. P-märkning är en produktcertifiering, vilken 
innebär att produkten är såväl granskad som kontrollerad av SP Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut i överensstämmelse med villkor och regler som finns beskrivna för varje 
produktområde (SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2004). 
 
7.4.6 LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

De flesta produkter lagras i silos, men några, exempelvis sjökalk och G250, paketeras i stora 
säckar som rymmer 1 500 kg vardera. Jordbrukskalk lagras i upplag.  
 

I princip samtliga transporter av produkter ut från verksamhetsområdet sker med lastbil då 
varken järnvägs- eller sjöfrakt är möjlig från Gåsgruvan. Vid några tillfällen förekommer 
omlastning från lastbil till järnväg beroende av avnämarens geografiska läge. Transporterna 
ombesörjs av kunden eller av kunden alternativt SMA Karbonater AB inhyrda entreprenörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.3 Schematisk framställning över Gåsgruvans produktionskedja 
 

                                                 
2 SS-EN ISO 14001 är en internationell standard för krav på miljöledning. 
3 SS-EN ISO 9001 är en internationell standard för krav på kvalitetsledning. 
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7.4.7 EFTERBEHANDLING 
 

För närvarande är ingen direkt efterbehandling påbörjad vid Gåsgruvans kalkstensbrott, men 
viss utsprängning av hyllor för rätt slutlig släntlutning är gjord. Till brytningstillståndet 
medföljer förslag till efterbehandlingsplan och där finns även ställda villkor beträffande hur 
efterbehandling måste utföras för att området efter avslutad verksamhet naturligt ska ansluta till 
omgivande terräng och landskapsbild. 
 
 
 
7.5 OPTIMERING 
 
7.5.1 PRODUKTER 
 

När det gäller optimering styrs produktionen främst av slutprodukten och dess önskvärda 
kvalitet. De mest betydande egenskaperna är av kemisk och fysikalisk karaktär, men även 
bergets geologi har inflytande över brytnings- och produktionsstrategin. Den kemiska 
sammansättningen inklusive föroreningar i en lossprängd del av berget är avgörande för vilken 
kalkstensprodukt som kan tillverkas. Tack vare omsorgsfull brytningsplanering kan emellertid 
produkterna produceras utifrån rådande avsättningssituation och kundkrav. Fysikaliska 
egenskaper såsom fukthalt och kornstorleksfördelning regleras under produktionsprocessen. 
 

Andelen fukt i produkter som är ämnade för att på något sätt spridas ut bör normalt inte 
överskrida 1 %, emedan spridningsresultatet försämras väsentligt med ökande fukthalt. 
Gåsgruvans för ändamålet avsedda produkter deklarerar en maximal fuktandel om 0,2 %. Syftet 
med en sänkning av värdet för fukthalten är att i högre grad tillgodose kundernas behov 
respektive önskemål beträffande såväl kvalitet som användning och funktion. För att möjliggöra 
tillverkning av produkter med den starkt begränsade fukthalten avskiljs sorteringen 0-2 mm 
direkt efter primärproduktionen vid första siktstationen, eftersom kalkstenen i den 
storleksordningen har benägenhet för att binda fukt. 
 
7.5.2 LOSSHÅLLNING 
 

Den omfattande och noggranna brytningsplaneringen vid Gåsgruvan är en metod att optimera 
för losshållning. Varje sprängsalva planeras grundligt och dokumenteras i blockmodeller som 
inbegriper både kemisk sammansättning och geologi. Följaktligen kan losshållningen styras mot 
de kvalitetskrav som önskad slutprodukt ska uppfylla. 
 

Selektiv losshållning förekommer om geologiska förutsättningar för att upprätthålla standarden 
på slutprodukten saknas i någon del av brottet. I fall exempelvis en inlagring av annan bergart än 
kalksten kommer i vägen för brytning, losshålls den separat utan att blandas med kalksten.  
 
7.5.3 KROSSNING, MALNING OCH SIKTNING 
 

Produktionsflödet genom sekundärproduktionen har nyligen förändrats i en ansträngning att 
minska andelen alltför finkornigt material. Tidigare passerade all kalksten från 
primärproduktionen ett tredje krossteg. Efter omläggningen leds råsten som ska malas direkt från 
första siktstationen via silo till kvarnen utan att passera genom andra slagkrossen. På så sätt 
erhålls lägre finandel efter malning. Påföljande siktningsarbete underlättas och kraven på 
produktspecifika kornstorleksfördelningskurvor blir enklare att uppfylla. 



METODER FÖR DESIGN OCH SIMULERING VID PRODUKTIONSOPTIMERING 
Litteratur- och fallstudier med fokus på bergegenskaper 

 
 

50 

7.5.4 LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Om en sprängsalva består av varierande kalkstenskvaliteter utnyttjas selektiv lastning. 
Särlastning kan bli aktuell när till exempel inslag av grovkornig kalksten uppträder i samma 
salva som en finkornigare sort. Den grovkorniga kalkstenen tenderar att generera hög finandel 
vid vidare förädling och den är därför inte lämpad till samtliga produkter. 
 
7.5.5 VIKTIGA INDATA 
 

De mest betydande parametrarna för produktionsprocessen har identifierats till bergets kemiska 
sammansättning. Det kemiska innehållet styr i hög grad både brytningsstrategi och vilka 
kalkstensprodukter som kan framställas. Naturligtvis krävs geologiska förutsättningar för att 
tillverka produkter av hög kvalitet och fysikaliska egenskaper såsom ljushet har också en relativt 
stor inverkan på produktionen. 
 
 
 
7.6 ÖVRIGT 
 
7.6.1 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

De geologiska kunskaperna på inom Gåsgruvans ledning är mycket goda och inom 
ledningsgruppen omnämns berget därför mestadels i geologiska termer. Kommunikationen med 
medarbetare i fält och dem emellan sker vanligtvis med ett mer praktiskt språk såsom hårt 
respektive mjukt, mörkt respektive ljust eller rent respektive förorenat berg. En annan 
erfarenhetsbaserad metod som kan användas för att bilda en uppfattning om bergets egenskaper 
är att lyssna till bergets klang, det vill säga om det låter dovt eller klingande vid slag från ett 
metallföremål. Ett dovt ljud innebär att kalkstenen är av grovkornigare slag. 
 
7.6.2 BEGRÄNSNINGAR 
 

Beträffande optimering upplevs i första hand finandelen i kombination med fukthalt vara den 
begränsande faktorn. Övriga, mindre företagsspecifika, begränsningar är geologiska 
förutsättningar, aktuell avsättningssituation och geografiskt läge. Gåsgruvans geografiska läge 
medför att produkttransporterna inskränks till enbart lastbil. 
 
7.6.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Under fallstudien uttrycktes en oro om att produktionstekniken med slagkrossar inte är den 
mest optimala för nuvarande produktinriktning. Slagkrossarna misstänks generera allt för hög 
finandel inför nästkommande steg i processen och följaktligen skulle de kunna utgöra ett slags 
flaskhalsar i produktionen. 
 

SMA Karbonater AB visade sig intresserade av datorprogram för simulering i syfte att granska 
enhetsoperationerna krossning, malning samt siktning vid Gåsgruvan och därmed få en antydan 
om anläggningen är lämpligt utformad med hänsyn till kvalitetskraven, vilka ställs på 
produkterna som tillverkas. 
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8 MOBIL KROSSNING 
 
 
 
 
 
 

Information och fakta om mobil fyr- och tvåstegskrossning är återgivna efter Eriksson (2004) 
respektive Renström (2004) om inte annat uppges i texten. Studien om fyrstegskrossning är 
utförd vid NCC Roads AB, Gelleråsen och den om tvåstegskrossning vid Swerock AB, 
Lycksele. 
 
 
 
8.1 INLEDNING 
 
8.1.1 ALLMÄNT 
 

Mobil krossning kan omfatta allt ifrån finkrossning i många steg till hjälpproduktion av 
förkrossat material vid en fast anläggning. Verksamheten kan i princip ställas upp var som helst, 
till exempel i en täkt för större produktionsmängder eller vid ett rivningsbygge för återvinning av 
rivningsmassor. I ett försök att visa den stora flexibiliteten som mobil krossning medger 
behandlas här två fall. Det ena inbegriper tillverkning av asfaltballast och det andra bär- och 
förstärkningslagerproduktion. I båda fallen ställer tillverkarna slutproduktens kvalitet i fokus 
under hela krossnings- respektive siktningsprocessen och produktionen avser berg (inte 
naturgrus). 
 

Fallstudierna inkluderar inte det fasta bergets geologi eller processerna borrning och 
sprängning, eftersom de varierar i lika hög grad som uppställningsplatserna. Dock åskådliggörs 
bergegenskapernas betydelse för produktionen liksom andra viktiga indata till 
enhetsoperationerna.  
 
8.1.2 PRODUKT- OCH PROVNINGSSTANDARDER 
 

Från och med den 1 juli år 2004 föreskriver bland andra Vägverket (2004) i ”Allmän teknisk 
beskrivning för vägkonstruktion, ATB Väg 2004” nya metoder för bergmaterialprodukter och 
provning. Metoderna är europeiska standarder som baserar sig på EU:s byggproduktdirektiv. I 
syfte att tydliggöra förändringarna lämnas i tabell 8.1 en sammanställning över de för 
fallstudierna mest relevanta produkt- och provningsstandarderna. Beträffande obundna 
vägmaterial bör det beaktas att väsentligaste skillnaden mellan SS-EN 13285 ”Obundna 
överbyggnadsmaterial - Specifikationer” och SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt 
bundna material till väg- och anläggningsbyggande” är att den först nämnda sorterar under 
vägbyggnationer och definierar sorteringar, medan den senare kategoriseras till 
bergmaterialprodukter och behandlar egenskaper. Observera att upphandling av produkterna som 
tillverkas i fallstudierna har skett före de nya reglerna trädde i kraft. 
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Tabell 8.1 Sammanställning över de för fallstudierna mest relevanta produkt- och 
provningsstandarderna 

 

STANDARD  MOTSVARANDE 

SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält 
och andra trafikerade ytor 

 --- 

SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- 
och anläggningsbyggande 

 --- 

SS-EN 13285 Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer 
 

 --- 

SS-EN 932-1 Ballast - Generella metoder – Del 1: Provtagning 
 

 --- 

SS-EN 933-1 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 1: Bestämning av korn-
storleksfördelning 

 --- 

SS-EN 933-3 Ballast – Geometriska egenskaper – Del 3: Flisighetsindex 
 

 flisighetstal 

SS-EN 1097-1 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 1: Be-
stämning av nötningsmotstånd 

 micro Deval-
metoden 

SS-EN 1097-2 Ballast – Mekaniska och fysikaliska metoder – Del 2: Metoder 
för bestämning av motstånd mot fragmentering 

 Los Angeles-
metoden 

SS-EN 1097-9 Ballast – Mekaniska och fysikaliska egenskaper – Del 9: Be-
stämning av motstånd mot nötning av dubbdäck 

 nordiska kul-
kvarnsmetoden 

 
8.2 FYRSTEGSKROSSNING 
 
8.2.1 PRODUKTER 
 
SORTIMENT 
 

Vid tiden för fallstudiens genomförande tillverkades ballast till bitumenbundet slitlager i 
sorteringarna 0-4, 4-8, 8-11, 11-16 mm samt för obundet bärlager, 0-32 mm, som så kallad 
bonusprodukt. Beskrivningen av produktionsprocessen gäller följaktligen framställning av 
nämnda bergmaterialprodukter. 
 
KVALITETSKRAV 
 

De viktigaste kvalitetsparametrarna i förevarande studie är främst kornstorleksfördelning, 
flisighetsindex, nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av 
dubbdäck. Eftersom kraven varierar utifrån bland annat vilken typ av asfaltmassa som ballasten 
avser och vilken årsdygnstrafik vägen har, detaljredovisas här inga värden för parametrarna. 
Uppgifter om gällande kvalitetskrav som ställs på bärlager och asfaltballast för ett bestämt 
ändamål finns specificerade i ATB Väg 2005, Vägverket (2005). 
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8.2.2 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
FÖRKROSSNING 
 

Sprängsten lastas till en matare som skiljer ut material av storleken 0-100 mm. Den avskiljda 
sorteringen transporteras direkt till andra krossteget. Övriga stenar matas till en käftkross, vars 
intagsöppning är 125 cm utefter längsta sidan. Genomsnittlig produktionskapacitet håller 
omkring 450 ton per timme. Bergmaterialet som lämnar första krossen är 0-150 mm stort. 
 

Nästa krossteg sker med en spindelkross som producerar i harmoni med käftkrossen, det vill 
säga ungefär 450 ton per timme. Till spindelkrossen kommer material i storleksordningen 
0-150 mm och de sönderdelas ned till 0-90 mm innan de transporteras till första siktningen. 
 

Första siktstationen består av en frifallssikt i tre däck. Sikten har gummiduk på översta däcket 
och på resterande däck ligger tråddukar med fyrkantmaskor. Här siktas den första färdiga 
produkten fram, ett bärlager i sorteringen 0-32 mm. Eftersom kapaciteten är högre vid 
förkrossningen än vid efterkrossningen läggs ungefär hälften av stenarna som är större än 32 mm 
på upplag i väntan på ytterligare bearbetning, medan andra hälften förflyttas vidare till 
efterkrossning. Tabell 8.2 visar en sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive 
produktionsenhet. 
 
Tabell 8.2 Sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 

krossnings- och siktningsprocessen 
 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

MATARE sprängsten  0 - 100 spindelkross 

  100-sprängsten käftkross 

KÄFTKROSS 100-sprängsten  0 - 150 spindelkross 

SPINDELKROSS  0 - 150  0 - 90 siktstation I 

SIKTSTATION I  0 - 90  0 - 32 upplag för färdig produkt 

   32 - 90 konkross och upplag 

KONKROSS  32 - 90  0 - +16 siktstation II 

SIKTSTATION II  0 - +16  0 - 4 upplag för färdig produkt 

      4 - 16 slagkross 

     +16 konkross 

SLAGKROSS  4 - 16  0 - 16 siktstation III 

SIKTSTATION III  0 - 16  0 - 4 upplag för färdig produkt 

      4 - 8 upplag för färdig produkt 

      8 - 11 upplag för färdig produkt 

      11 - 16 upplag för färdig produkt 
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EFTERKROSSNING 
 

Från förkrossdelen och upplag transporteras bergmaterialet till en vibrationsmatare som matar 
tredje krossen, en snabbt roterande konkross. Produktionskapaciteten ligger normalt på omkring 
150 ton per timme. Efter krossning är stenarna i storleksordningen från noll (0) till +16 mm. 
 

Siktstation nummer två är en tredäckad sikt med brant pålastningsände och flackt slut, en så 
kallad banansikt. Samtliga däck har tråddukar och fyrkantmaskor. Inkommande material indelas 
i sorteringarna 0-4 mm som går till upplag för färdig produkt och 4-16 mm, vilken transporteras 
till kubisering samt en +16-fraktion som leds på retur till konkrossen. Returen ligger på ungefär 
20 %. 
 

Fjärde krossteget utgörs av en slagkross (Barmac, se bild 8.1), vars uppgift är att kubisera 
bergmaterialet och därmed höja kvaliteten på slutprodukterna. I normalfall släpps 50 % av 
sorteringen genom rotorn och 50 % i kaskad, vilket innebär att hälften av stenarna bearbetas av 
redan rotorbehandlat material. Hur stor andel som släpps genom rotorn beror av produkternas 
kubiseringsbehov. Krossen håller en produktionskapacitet om 150 ton per timme. Om kubisering 
inte är nödvändig kan materialet ledas förbi slagkrossen till nästa sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 8.1 Bild av fjärde krossteget, en slagkross (Barmac) som används vid behov av 

kubisering 
 

Den tredje siktstationen är identisk med den andra. Här sker slutfraktionering av färdiga 
produkter, närmare bestämt sorteringarna 0-4, 4-8, 8-11 samt 11-16 mm. 
 

Bandvågar är placerade så att allt material som går in på de två senare siktarna vägs. En 
sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet redovisas i 
tabell 8.2 
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LASTNING OCH TRANSPORT 
 

Lastning till första krossteget genomförs med hjälp av grävmaskin, medan materialförflyttning 
mellan enheterna under såväl för- som efterkrossning sker via transportband och till viss del 
matare. Hjullastare transporterar material till efterkrossning samt de färdiga produkterna till 
respektive upplagsplats. 
 
DAMMBEKÄMPNING 
 

Åtgärder som vidtas i dammbekämpande syfte är vanligtvis bevattning och täckning av 
transportband. 
 
PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Provtagning genomförs manuellt och i enlighet med standarden SS-EN 932-1 
”Ballast - Generella metoder – Del 1: Provtagning” av för uppgiften ansvarig personal. Provning 
sker dels i eget produktionslaboratorium, dels av externa laboratorier. Kornstorleksfördelningen 
kontrolleras minst en gång per vecka och övriga egenskaper provas ungefär varannan vecka till 
ett par gånger per säsong eller om behov uppkommer. Med övriga egenskaper avses 
flisighetsindex, nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av 
dubbdäck. Provningsfrekvenserna ligger generellt sett högre än vad som i produktstandarderna 
för asfaltballast och obundna vägmaterial anges vara minimifrekvenser. I tabellerna 8.3-8.4 visas 
sammanställningar över minimifrekvenser för provning enligt SS-EN 13043 ”Ballast för 
asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor” och 
SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande”. Sammanställningen omfattar endast de för fallstudien relevanta 
provningarna, vilka motsvarar kraven som ställs i ATB Väg 2005 för bitumenbundna slitlager 
samt obundet bärlager. 
 
Tabell 8.3 Sammanställning över minimifrekvens för provning enligt SS-EN 13043 ”Ballast 

för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade 
ytor” 

 

EGENSKAP PROVNINGSMETOD MINIMIFREKVENS 

KORNSTORLEKSFÖRDELNING SS-EN 933-1 1 gång/vecka 

FLISIGHETSINDEX SS-EN 933-3 1 gång/månad 

NÖTNINGSMOTSTÅND SS-EN 1097-1 1 gång/år 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING SS-EN 1097-2 1 gång/år 
 
Tabell 8.4 Sammanställning över minimifrekvens för provning enligt SS-EN 13242 ”Ballast 

för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande” 
 

EGENSKAP PROVNINGSMETOD MINIMIFREKVENS 

KORNSTORLEKSFÖRDELNING SS-EN 933-1 1 gång/vecka 

NÖTNINGSMOTSTÅND SS-EN 1097-1 2 gånger/år 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING SS-EN 1097-2 2 gånger/år 
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LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

Produkterna lagras i upplag utomhus och transporteras normalt med hjullastare direkt från 
upplaget till asfaltverkets fickor för stenmaterial. Förfarandet förutsätter att ett asfaltverk är 
beläget inom täktområdet. Produkter som ska levereras till någon annan anläggning eller kund 
lastas med hjullastare och transporteras med lastbil. 
 
PERSONAL 
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har valt att lägga ut en stor del av arbetsuppgifterna på 
entreprenad, exempelvis förkrossning, lastning och transport. Den egna personalstyrkan är därför 
relativt liten. Tillvägagångssättet förutsätter ett gott samarbete, okomplicerad 
informationsöverföring liksom att alla strävar i samma riktning mot uppsatt mål. Detta upplevs 
emellertid inte som ett problem eller hinder utan samtliga parter är såväl positiva till som mycket 
nöjda med arrangemanget. 
 
8.2.3 OPTIMERING 
 
PRODUKTER 
 

Bergmaterialproduktionen styrs huvudsakligen av slutprodukterna och den kvalitet som de ska 
hålla. Fastän parametrar såsom sprängsalvans kornstorleksfördelning samt geologi är viktiga 
indata för processen är dessa faktorer inte möjliga att påverka inför krossning och siktning, i 
synnerhet inte om det gäller mobil krossning. Produktionsenheterna måste följaktligen optimeras 
med avseende på givna förutsättningar och för önskvärd slutprodukt. De mest betydande 
produktegenskaperna är av mekanisk/fysikalisk karaktär, det vill säga kornform (flisighetsindex), 
nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av dubbdäck. Även 
kornstorleksfördelningen spelar en avgörande roll för produktkvaliteten. 
 
PRODUKTIONSPROCESSEN 
 

Genom att kubisera bergmaterialet under produktion kan kvaliteten på produkterna höjas. 
Sambandet mellan de mekaniska/fysikaliska beskaffenheterna medger att i princip samtliga 
parametrar för ovan nämnda egenskaper kan förbättras. Figurerna 8.1-8.2 åskådliggör ett 
exempel på kvalitetshöjning genom tillämpning av kubisering. Här har värdet för motstånd mot 
nötning av dubbdäck (kulkvarnsvärdet) sänkts från 12,0 viktprocent till 8,4 viktprocent efter att 
ha passerat slagkrossen. Exemplet visar emellertid ett extremfall, men vanligtvis blir 
förbättringen så hög som 1,5-2 enheter. 
 

Andra viktiga faktorer som är avgörande ur optimeringssynpunkt är till exempel vilken typ av 
mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att 
krossarna går fulla samt att alla inställningar och val harmonierar både mellan samtliga 
produktionsenheter och mellan varandra. 
 

Förfarandet som innebär att material i storleksordningen 0-100 mm avskiljs före första 
krossteget resulterar i minskad konsumtion av både slitgods och energi. Bränsleförbrukningen 
kan enligt uppgift från förtaget sänkas med minst 25 % och ibland mer.  
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har helt nyligen fått möjlighet att uppdatera den mobila 
produktionsanläggningen med nya maskiner efter medarbetarnas önskemål. Val av  
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Figur 8.1 Exempel på laborationsrapport avseende kulkvarnsvärde före kubisering 
 
maskinenheter liksom design har skett utifrån såväl erfarenhet som kompetens, många 
provkörningar samt noggrann utvärdering och i nära samarbete med leverantörer. Bra gehör från 
och god acceptans av företagets ledning har i hög grad bidragit till det positiva resultatet. 
Personalen är synnerligen nöjd med anläggningen, vilken anses fungera mycket väl och tack vare 
stor flexibilitet ha potential för att höja anläggningsutnyttjandet.  
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Figur 8.2 Exempel på laborationsrapport avseende kulkvarnsvärde efter kubisering 
 
VIKTIGA INDATA 
 

Den mest centrala informationen inför krossning och siktning har identifierats till 
bergmaterialets mekaniska/fysikaliska egenskaper samt utfall från losshållning, det vill säga 
styckefall. Mycket hårda bergarter såsom porfyr och kvartsit är viktiga att fastställa, eftersom de 
nöter på anläggningens slitdelar i betydligt större omfattning än en normalhård bergart. Resultat 
från provningar av mekaniska egenskaper inklusive kornstorleksfördelning är av stor betydelse  
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för justering av maskininställningar. Även uppgifter om sprängsalvans kornstorleksfördelning 
samt bergets beteende vid losshållning utgör värdefull information när materialet ska 
vidareförädlas. 
 
ÖVRIGT 
 

Vid förflyttning av produktionsanläggningen anlitas i största möjliga mån samma 
losshållnings- och transportteam. Det medger enkelt och snabbt informationsutbyte, god  
kännedom om anläggningen samt smidig nedmontering och etablering på nya 
uppställningsplatser. Med anledning därav kan en hel del tid sparas in. 
 

Skut hanteras av losshållningsteamet, vilket arbetar sida vid sida med krossverksamheten. Det 
medför att skutknackning sker parallellt med krossning och knackstenen kan därför fördelas 
jämnt till förkrossen under produktionen. Därmed förekommer heller ingen krossning av enbart 
knacksten. 
 

Företagets strategi att anlita underentreprenörer upplevs effektivisera verksamheten. 
Underentreprenörer och egen personal samarbetar mycket bra, kommunikationen är öppen 
liksom uppriktig och alla arbetar med samma målsättning att framställa bergmaterialprodukter av 
hög kvalitet. 
 

Övriga förutsättningar som anses vara nödvändiga med avseende på optimering är hög 
kompetens, lång erfarenhet, genuint intresse, stor förståelse och medvetenhet, personkemi samt 
förmåga till såväl samarbete som självständigt arbete. 
 

NCC Roads AB i Gelleråsen har för närvarande avsättning för alla tillverkade produkter 
inklusive det finaste materialet.  
 
8.2.4 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

Vanligen nyttjas väldig få geologiska termer vid omnämnande av berg. I stället används ett 
praktiskt språk som i hög grad syftar på de mekaniska/fysikaliska egenskaperna såsom hårt 
respektive mjukt, segt respektive sprött och flisigt respektive kubiskt bergmaterial. 
 

Lärdomar som har erfarits utöver den stora nötningen som uppträder i samband med krossning 
av hårda bergarter (kvartsit och porfyr) är att bergegenskaperna inverkar vid skutknackning. 
Vissa bergarter som till exempel gabbro är svårknackade på grund av deras inneboende seghet. 
 
 
 
8.3 TVÅSTEGSKROSSNING 
 
8.3.1 PRODUKTER 
 
SORTIMENT 
 

I förevarande fall omfattar studien tillverkning av bär- och förstärkningslager för obunden 
överbyggnad till belagda vägar i sorteringarna 0-35 respektive 0-70 mm. Produktionsprocessen 
som beskrivs i nästkommande underavsnitt är anpassad med hänsyn till nämnda 
bergmaterialprodukter. 
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KVALITETSKRAV 
 

För studien relevanta kvalitetsparametrar beträffande bärlager är kornstorleksfördelning, 
nötningsmotstånd samt motstånd mot fragmentering. Förstärkningslager berörs endast av de två 
förstnämnda parametrarna vid kontroll på färdigt lager. Exempel på minimikrav för bärlager som 
ställs i ATB Väg 2005 lämnas i tabell 8.5. Exemplet avser inköpt material, det vill säga material 
där råmaterialet inte tillhandahålls av beställaren. Samtliga inköpta material ska vara deklarerade 
enligt SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och 
anläggningsbyggande” och SS EN 13285 ”Obundna överbyggnadsmaterial - Specifikationer”, 
Vägverket (2005). Krav på kornstorleksfördelning tillkommer. 
 
Tabell 8.5 Exempel på kvalitetskrav för bärlager till belagda vägar enligt ATB Väg 2005 
 

EGENSKAP KRAV FÖR KATEGORI 

NÖTNINGSMOTSTÅND MDE20 

MOTSTÅND MOT FRAGMENTERING LA40 
 
8.3.2 PRODUKTIONSPROCESSEN 
 
FÖRKROSSNING 
 

Losshållet berg tippas till en vibrationsmatare som i sin tur matar sprängstenen till en larvburen 
käftkross. Längsta sidan på förkrossens intagsöppning är 120 cm. Produktionskapaciteten håller i 
genomsnitt cirka 250 ton per timme och stenarna som lämnar första krossen är 0-120 mm stora. 
 

Förkrossat material läggs på upplag i väntan på förflyttning till andra krossteget. En bandvåg 
är placerad på käftkrossens utgående transportband. 
 
EFTERKROSSNING 
 

Bergmaterial från upplag lastas sedan till en konkross via en vibrationsmatare. Konkrossen är 
monterad på vagn. Beroende av om det är bärlager eller förstärkningslager som produceras är de 
krossade stenarna i storleksordningen noll (0) till +35 respektive noll (0) till +70 mm. På 
transportbandet efter konkrossen sitter en bandvåg som väger utgående material. 
Produktionskapaciteten ligger mellan 200 och 250 ton per timme. 
 

Nästkommande produktionsenhet är en tredäckad sikt med gummiduk på första däck och 
tråddukar i fyrkantmaskor på de övriga. Här framsiktas sorteringen 0-35 mm alternativt 0-70 mm 
samt en +35-fraktion eller en +70-fraktion. Plusfraktionen går på retur till konkrossen. I 
tabell 8.6 redovisas en sammanställning av in- och utgående sortering vid respektive 
produktionsenhet i krossnings- och siktningsprocessen. 
 
LASTNING OCH TRANSPORT 
 

En grävmaskin lastar sprängstenen till första krossteget och andra krossen lastas med hjälp av 
hjullastare. Materialförflyttning mellan övriga produktionsenheter sker med transportband och 
till viss del matare. Hjullastare transporterar de färdiga produkterna till respektive upplagsplats. 
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Tabell 8.6 Sammanställning över in- och utgående sortering vid respektive produktionsenhet i 
krossnings- och siktningsprocessen 

 

PRODUKTIONSENHET IN (MM) UT (MM) VIDARE TILL 

KÄFTKROSS sprängsten  0 - 120 konkross via mellanupplag 

KONKROSS  0 - 120  0 - +35 sikt 
ALTERNATIVT  0 - 120  0 - +70 sikt 

SIKT  0 - +35  0 - 35 upplag för färdig produkt 

        +35 konkross 
ALTERNATIVT  0 - +70  0 - 70 upplag för färdig produkt 

        +70 konkross 
 
DAMMBEKÄMPNING 
 

Spridning av damm från verksamheten förebyggs genom bevattning och täckning av 
transportband. 
 
PROVTAGNING OCH PROVNING 
 

Provtagning genomförs manuellt av för uppgiften ansvarig personal. Vid vissa tillfällen utförs 
provtagning gemensamt med kund. Provning sker både i produktionslaboratorium och i externa 
laboratorier. Kornstorleksfördelning undersöks i det närmaste varje dag för egen 
produktionskontroll, medan övriga egenskaper (nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering 
och motstånd mot nötning av dubbdäck) provas 1-2 gånger per objekt i storleksordningen 
40 000 ton eller om behov uppstår. Tabell 8.4 redovisar minimifrekvenserna för provning enligt 
produktstandarden SS-EN 13242 ”Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- 
och anläggningsbyggande”. Figurerna 8.3-8.4 visar exempel på resultat från provningar av 
kornstorleksfördelning för både bär- och förstärkningslager. 
 
LAGRING AV SLUTPRODUKT OCH UTTRANSPORT 
 

Färdiga produkter lagras i upplag utomhus, men depåerna är sällan stora, eftersom större delen 
av produkterna levereras till kunden i princip så snart de är tillverkade. Uttransporterna 
ombesörjs av underentreprenörer med lastbil. 
 
PERSONAL 
 

Swerock AB i Lycksele har i dagsläget näst intill ingen egen personal för losshållning, 
krossning och siktning, lastning eller uttransport utan företaget köper färdiga produkter och 
verksamheterna ligger därmed på underentreprenad. En arbetsledare från egen personalstyrka 
finns emellertid placerad vid krossningsområdet i syfte att såväl övervaka som ge service under 
pågående aktiviteter. 
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Figur 8.3 Exempel på laborationsrapport avseende kornstorleksfördelning för bärlager 
 
8.3.3 OPTIMERING 
 
PRODUKTER 
 

Även i det här fallet styrs bergmaterialproduktionen framför allt mot slutprodukterna och deras 
kvalitet. Faktorer som exempelvis geologi och styckefall är fastställda och inte möjliga att 
påverka, varför produktionen måste optimeras utifrån givna förutsättningar mot önskvärd 
produktkvalitet. Störst vikt läggs vid de mekaniska/fysikaliska egenskaperna, det vill säga 
nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot nötning av dubbdäck. 
Betydande egenskaper av geometrisk karaktär är kornstorleksfördelning. 
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Figur 8.4 Exempel på laborationsrapport avseende kornstorleksfördelning för 

förstärkningslager 
 
PRODUKTIONSPROCESSEN 
 

För att konkrossen i andra krossteget ska ge bästa möjliga utfall bedrivs arbete med justering 
av förkrossen så att den producerar lämplig kornstorleksfördelning. Insatser görs också för att 
optimera andelen material som går på retur. Ur optimeringssynpunkt är förhållanden såsom 
vilken typ av mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på 
siktmaskor, att krossarna går fulla samt samspelet mellan maskinenheternas inställningar av 
betydande vikt. 
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VIKTIGA INDATA 
 

Sprängsalvans kornstorleksfördelning (vem har sprängt), eventuell tidigare 
kornstorleksfördelning från krossning samt bergart och/eller mekaniska egenskaper anses vara de 
viktigaste parametrarna inför ny etablering av den mobila anläggningen. Informationen är central 
för maskininställningar och förväntad nötning av slitdelar. 
 
ÖVRIGT 
 

Tillvägagångssättet att köpa färdig produkt anses förutsätta gott samarbete med såväl 
underentreprenörer som kund och informationsutbytet mellan samtliga parter måste vara både 
ärligt, öppet och sätta bergmaterialprodukternas kvalitet som angelägnaste utgångspunkt. 
 

Produktionen av sorteringarna (bär- och förstärkningslager) som beskrivs i den här studien 
bedöms inte kunna bli helt optimal så länge krossningen endast sker i två steg. Trestegskrossning 
skulle ge betydligt bättre resultat med högre utfall och anläggningsutnyttjande, enklare 
produktionsstyrning samt jämnare produktkvalitet med färre sprickor och bättre kornform. Vid 
mindre produktionsvolymer såsom i detta fall är det emellertid inte ekonomiskt förmånligt att 
krossa i tre steg. Uppställningen med två krossar betraktas av företaget som en nödlösning för att 
få lönsamhet i produktionen. 
 

Det faktum att många ingående parametrar som till exempel geologi, sprängsalvans styckefall 
eller befintlig maskinpark inte kan förändras innebär att produktionen måste genomföras utifrån 
givna villkor. För att tillverka bästa möjliga produkt krävs kunskap, erfarenhet och fokusering på 
produktkvalitet. 
 
8.3.4 KOMMUNIKATION OM BERG 
 

Generellt sett talas ett praktiskt språk med hänsyftning mot mekaniska/fysikaliska egenskaper 
även om viss geologisk kunskap anses vara nödvändig. Berget beskrivs i termer såsom hårt, 
mjukt, segt, sprött, tungt och lätt. Sega bergarter är dyra att krossa då de kräver mer energi än 
spröda och hårt berg nöter slitdelarna i betydligt större omfattning än mjukt. 
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9 RESULTAT, DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
 
 
 
 
 

Ett av projektets mål är att sammanfatta provningsmetoder, geologiska metoder, modeller och 
praxis som används vid design och simulering av processerna borrning, sprängning, krossning 
samt malning. En annan viktig målsättning är att genom fallstudierna få en uppfattning om vilka 
typer av optimeringsåtgärder som vidtas i MinBaS-branscherna. Försök att göra iakttagelser 
beträffande såväl språk som kommunikation om bergegenskaper har genomförts och intrycken 
liksom övriga sammanfattande resultat, diskussioner och slutsatser från studien redovisas i 
kommande avsnitt.  
 
 
 
9.1 LITTERATURSTUDIER 
 
9.1.1 ÖVERSIKT 
 

En sammanställning över de viktigaste typerna av provningsmetoder som framförs i rapporten 
åskådliggörs i tabell 9.1. I tabellen visas även de mest betydande parametrarna som mäts under 
provningen eller som beskrivs på annat sätt. 
 
Tabell 9.1 Sammanställning över olika typer av provningsmetoder och metoder för 

beskrivning av berg inom borrning, sprängning, krossning samt malning 
 

PROCESS PROVNINGSMETOD ELLER BESKRIVNING SAMBAND SOM METODEN VISAR 

inträngning, miniborrning kraft - inträngning (borrsjunkning) BORRNING 

krosstest energi - fragmentering 

motstånd mot sprängning (bergfaktor, c) sprängstyrka - bergvolym 

berghållfasthet och bergmassans struktur index 

SPRÄNGNING 

sprängtest sprängstyrka - bergvolym 

krosstest energi eller deformation - fragmentering KROSSNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 

malningstest energi - fragmentering MALNING 

krosstest med fallvikt energi - fragmentering 
 

Av tabellen blir det tydligt att provningsmetoder som har fått störst användning är metoder som 
efterliknar processen om vilken förutsägelser i full skala ska göras. Olika typer av 
krossningsförsök förekommer dock för att modellera borrning, krossning och malning. För 
borrning tillämpas krosstestet ensamt i syfte att klassificera berget enligt Protodyakonov, medan 
Drilling Rate Index, DRI, även applicerar miniatyrborrning för beräkning av index. I litteraturen 
uppges att Protodyakonovs index används eller har använts med avseende på att bedöma  
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sprängbarhet i Ryssland. Inom malning nyttjas ett krosstest enbart i samband med modellering 
av autogenmalning. 
 

En slutsats som kan dras är att utvecklade geologiska metoder, till exempel analys och 
kvantifiering av texturinformation från slipprover, är sparsamt förekommande. Indikationer finns 
att Vickers hårdhetsnummer (Lindqvist och Johansson, 2005a) beräknas för bedömning av 
slitage i samband med borrning. I Sverige har under senare år viktiga kvalitativa resultat från 
forskning erhållits där iakttagelser och kvantifieringar från tunnslip i optiska mikroskop och 
SEM (svepelektronmikroskop) utnyttjas. 
 

Av tabell 9.1 och tidigare genomgång framgår också att en gemensam metod som kan 
användas för alla enhetsoperationer saknas. En enkel analys visar att form, storlek liksom 
riktning på krafter och spänningar, vilka ansätts i berget vid de fyra processerna är mycket olika, 
varför olika bergegenskaper inverkar på brott och fragmentering (Lindqvist och 
Johansson, 2005a). Följaktligen kan inte förväntningar ställas på att en enskild metod för 
beskrivning av berg ska vara möjlig att användas för alla processer. Detta faktum visar även på 
de teoretiska och praktiska svårigheterna som finns för att dra nytta av såväl provningar som 
driftserfarenheter senare i produktionskedjan. 
 

Tänkbara metoder att utgå från gemensamma data vore att nyttja geologiska beskrivningar som 
kan översättas till index för respektive process. Kanske skulle ett genomtänkt krosstest också 
kunna användas som gemensam försöksmetod, men då troligen med beräkning av olika index för 
varje enhetsoperation. Metoden att mäta borrningsparametrar under borrning, MWD, eventuellt 
kompletterad med extra givare, har stor potential för applikation vid design och styrning av 
senare operationer. Det krävs emellertid ett omfattande utvecklingsarbete för detta ändamål. 
 

En bedömning är att modeller och provningsmetoder för krossning respektive malning har nått 
en högre utvecklingsnivå och används mer än motsvarande verktyg för borrning respektive 
sprängning. Behovet av att använda modeller samt beräkningar anpassas naturligtvis till 
tillgången på tillförlitliga modeller och simuleringsverktyg. Det faktiska behovet har dock också 
stor betydelse. För borrning och sprängning är bergegenskaperna i de flesta fall inte en 
avgörande faktor i samband med investeringar. Bergvolymerna som ska borras tillika sprängas 
har störst inverkan på valet av borrigg och laddningsutrustning. Optimeringar genom val av 
borrmaskiner, borrstål, sprängmedel, laddplaner eller investeringar kan successivt anpassas till 
rådande förhållanden. För krossning samt malning är emellertid rätt maskin och process av 
mycket stor betydelse, eftersom stationära krossar liksom kvarnar är mycket dyra i inköp och de 
har extremt lång livslängd. Det är förmodligen en del av orsakerna till att bättre modeller 
föreligger inom krossning och malning. 
 

Det är angeläget att fortsatt arbete bedrivs i syfte att utveckla modeller och simuleringsverktyg 
för borrning, sprängning, krossning och malning. Emellertid är det inte möjligt att inom ramen 
för detta projekt lämna synpunkter på hur ett sådant arbete ska bedrivas.  
 
9.1.2 BORRNING 
 

Tillförlitliga modeller för beräkning av borrningsprestanda och för val av borrstål finns 
utvecklade och tillhandahålls av tillverkare av borrmaskiner och borrstål. Norges tekniska och 
naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim har rekommenderat användning av Vickers 
hårdhetsnummer (Lindqvist och Johansson, 2005a) som en indikator för motstånd mot borrning  
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och slitage. Ett behov av ytterligare utveckling uppkommer om mätning under borrning, MWD, 
får ökad aktualitet. 
 
9.1.3 SPRÄNGNING 
 

Sammanställningen pekar på att allmänt accepterade, känsliga modeller och provningsmetoder 
för sprängning behöver utvecklas. Bestämning av det intakta bergets motstånd mot sprängning 
bör kunna göras utan fält- eller minisprängningar, vilka kräver särskilt utrymme och 
säkerhetsåtgärder samt innebär höga kostnader. Nuvarande metoder för att beskriva bergmassans 
egenskaper fordrar förfining. Ouchterlony (2003) har visat att modellerna som i dagsläget är 
mest vedertagna inte bygger på trovärdiga fysikaliska antaganden, speciellt beträffande hur 
finandelen produceras. 
 

Ouchterlony (2005) har nyligen presenterat en utvecklad funktion, den så kallade 
Swebrec-funktionen, för att beskriva kornstorleksfördelning efter fragmentering. Beräkningar 
och jämförelse med laboratorieförsök och fullskaleförsök visar att funktionen kan beskriva 
kornstorleksfördelningen inom ett bredare kornstorleksområde än tidigare och med mycket stor 
noggrannhet. Genom att känna delar av fördelningskurvan kan andra delar, finandel eller 
grovandel, prognostiseras. Verktyget kommer att vara av stor betydelse för den fortsatta 
forskningen. 
 

Inom sprängning finns dock ett behov av fortsatt utveckling av modeller och prognosverktyg. 
En enkel och billig provningsmetodmetod eller ett förfarande för att ange det intakta bergets 
motstånd mot fragmentering vid sprängning behöver utvecklas liksom bättre metoder att 
beskriva bergmassans egenskaper anpassade för sprängning. Förutsättningarna att nå framgång 
är intimt förknippade med möjligheten att kunna karaktärisera berget före sprängning och göra 
mätning av sprängningsresultat efter sprängning. 
 
9.1.4 KROSSNING 
 

Med utgångspunkt i krossteknik är materialkaraktärisering genom olika provningsmetoder ett 
område som ännu inte är nöjaktigt undersökt (Ouchterlony et al., 2004). Metoden för Bond Work 
Index är allmänt utnyttjad, men ett flertal forskare gör gällande att den har dålig upplösning och 
precision. Provningsmetoden Drop Weight Test, t10-metoden, vilken i första hand har utvecklats 
för malning, är vedertagen, men den anses vara otillräcklig. För krossar som arbetar med 
geometriskt styrd kompression rekommenderas det att bergmaterialet karaktäriseras med en 
metod som är formbetingad. 
 

Några grundläggande krossmodeller som visar samspelet mellan bergmaterial och krossmaskin 
har presenterats under de senaste åren. De grundar sig bland annat på rörelseekvationer för att 
modellera krossmaskinens dynamik och materialtester i syfte att karaktärisera bergmaterialets 
sönderdelningsbeteende. Sannolikt har denna form av modellering stor potential innan området 
kan anses vara moget ur forskningssynpunkt. 
 

En annan typ av modellering som förmodas bli ett användbart framtida hjälpmedel för 
krossmodellering är diskreta elementmetoden (DEM). För kvarnar används DEM vid simulering 
av flöden (se även underavsnitt 6.3.1 om beskrivning av fundamentala modeller för malning), 
men i käft-, spindel- och konkrossar är materialflödet genom krossen starkt förbundet med 
sönderdelningsprocessen och de två funktionerna kan inte frikopplas från varandra.  
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Sönderdelning måste därför simuleras för varje partikel, vilket i sin tur leder till väldigt 
beräkningstunga operationer. 
 
9.1.5 MALNING 
 

Provningsmetoderna som förkommer i samband med malning bedöms uppfylla kraven på 
tillförlitlighet och känslighet för bergegenskaper. Fortsatt forskning för att öka förståelsen för hur 
olika bergegenskaper inverkar samt utveckling av simuleringsverktyg som kan användas vid 
förstudier, investering och i pågående optimering av produktionen behövs, i det senare fallet 
gärna med förenklade provningsförfaranden. 
 
 
 
9.2 FALLSTUDIER 
 
9.2.1 OPTIMERINGSÅTGÄRDER 
 

Rapportens andra kapitel omfattar förslag till en uppdelning i olika faser, i vilka 
optimeringsverksamhet förekommer. Samma indelning används i nedanstående redogörelse. Om 
inte annat uppges i texten gäller kontaktpersonerna i bilaga A samt de i fallstudierna tidigare 
angivna som referenser. 
 
PROSPEKTERING 
 

Prospektering har inte varit ett en viktig frågeställning i undersökningen. Några intryck är 
likväl befogade att redovisa. 
 

En förbättring av kvaliteten i nyöppnade bergtäkter upplevs av flera entreprenörer. Det kan 
uppfattas som ett tecken på förbättrade metoder och insatser vid prospektering efter nya täkter. 
 

Den nya bergkvalitetskartan, vilken för närvarande utarbetas av Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, skapar bättre förutsättningar att bedriva prospektering. SGU påpekar 
emellertid att kartan endast är avsedd att utgöra underlag i samband med företagens egna 
detaljundersökningar när det gäller öppnande av nya bergtäkter. 
 
VAL AV MASKINER OCH DESIGN AV PRODUKTIONSSYSTEM 
 

Tillverkare av såväl krossar, siktar som kvarnar använder specifika testmetoder för att 
fastställa kapacitet, energiåtgång och slitande egenskaper hos berget. Exempel på sådana 
metoder är Bond Impact Work Index (krossning), Abrasion Index och olika Bond Mill Work 
Index (malning). Provningsmetoderna efterliknar maskinerna och processerna som ska väljas och 
optimeras. Det finns mycket stora databaser med testresultat och jämförande resultat från 
produktion. Informationen används i egna modeller för design och val av maskinutrustning för 
kundernas räkning. 
 

Under arbetets gång har flera exempel på insatser med syfte att optimera produktions-
anläggningarna påträffats. Strategier för utformning av anläggningar finns, men de baserar sig i 
hög grad på praktisk erfarenhet. Inköp av maskiner sker i nära dialog med tillverkarna baserad på 
gemensamma och egna erfarenheter. Uttalad användning av provningsmetoder, modeller eller  
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simulering har inte kunnat beläggas. Datorprogram för beräkning av borr-, ladd- och tändplaner 
förekommer i en del fall, dock utnyttjas de endast i begränsad utsträckning. 
 

En uppenbar slutsats är att val av maskiner samt design av processer och produktionssystem 
utgör en viktig del av branschernas optimeringsinsatser. 
 
PLANERING 
 

Mineralindustriföretagen använder databaser för sina fyndigheter. Databaserna uppdateras 
kontinuerligt genom geologisk kartering, kaxprovtagning och andra åtgärder. Besökta och 
intervjuade företag använder datoriserade hjälpmedel för planering och de har hög geologisk 
kompetens, både inom produktions- respektive företagsledningarna. 
 

Inom bergmaterialindustrin förekommer databaser och hjälpmedel för planering i snäv 
omfattning eller inte alls. Geologiska karteringar utförs för speciella behov och successivt 
uppgraderade kartor över täkter för planeringsändamål är sällsynta. Geologisk information eller 
provningar av berget som underlag för planering av losshållning med efterföljande krossning och 
siktning är knapphändig. 
 

Sammanfattningsvis kan det inom området för planering urskiljas stora olikheter mellan 
branscherna. Mineralindustrin har väl utvecklade planeringsverktyg för optimering. 
 
PRODUKTOPTIMERING 
 

Vid de studerade mineralindustrianläggningarna utförs optimering mot produktegenskaper och 
kundkrav. Hård kontroll av kornstorleksfördelning samt fysikaliska och kemiska egenskaper 
sker. Tät provtagning genomförs och prover analyseras i egna liksom i externa laboratorier. 
Använda provningsmetoder är utformade för de speciella egenskaper som kunderna vill ha 
kännedom om, främst för funktionen, men också för rationell hantering av produkterna. Här 
finns en stor bredd av egenskaper. Provningarna är inte alltid standardiserade utan de kan också 
vara formulerade efter kundernas krav. 
 

Bergmaterialproduktionen styrs huvudsakligen av slutprodukterna och den kvalitet som de ska 
hålla. De mest betydande produktegenskaperna är av mekanisk/fysikalisk karaktär, det vill säga 
kornform (flisighetsindex), nötningsmotstånd, motstånd mot fragmentering samt motstånd mot 
nötning av dubbdäck. Även kornstorleksfördelningen spelar en avgörande roll för 
produktkvaliteten. Provningarna måste genomföras i enlighet med europeiska standarder. 
Provtagning och kontroll följer ställda krav, se bland annat underavsnitten 8.2.2 och 8.3.2 samt 
tabellerna 8.3-8.4 om provningsfrekvens. 
 

Slutsatsen blir att produktoptimering är den fas som mest utnyttjar bergprovning av olika slag 
beroende på standardiserade krav och kundkrav. Branschernas skiftande produkter innebär att 
provningsmetoder och beskrivningar varierar inom vida gränser. 
 
PRODUKTIONSOPTIMERING 
 

Produktionsoptimering av losshållning, krossning, malning och siktning med avseende på 
eventuella ändringar i bergets eller bergmassans mekaniska egenskaper förekommer inte uttalat 
inom mineralindustriföretagen som har intervjuats. Berget uppför sig likartat vid de flesta 
sprängningar (styckefall, lastbarhet, skut et cetera). 
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Beträffande bergmaterialindustrin ställs losshållning respektive krossning och siktning in 
genom justeringar i samband med start av ett arbete eller ett objekt. Justeringarna genomförs i 
första hand med hjälp av kunskaper och erfarenheter från andra täkter eller aktuell täkt. Inom 
branschen används även information från kvalitetsprovningar i produktionen, då främst 
mekaniska egenskaper och kornstorleksfördelning. Upplysningar och utfall från losshållning, 
närmare bestämt styckefall, är också viktiga. Hårda bergarter såsom porfyr och kvartsit måste 
identifieras, eftersom de nöter på anläggningens slitdelar. Sega bergarter påverkar kapaciteten 
vid krossning och skutknackning. 
 

Andra viktiga faktorer som är avgörande ur optimeringssynpunkt är till exempel vilken typ av 
mantlar och siktelement som används, inställning av spaltöppning, storlek på siktmaskor, att 
krossarna går fulla samt att alla inställningar och val harmonierar både mellan samtliga 
produktionsenheter och mellan varandra. 
 

Optimering genom att använda modeller eller simulering och därmed sammanhängande 
bergprovningar är sällsynt i bergmaterialbranschen. 
 

Det samlade intrycket är att optimering av produktionen (kapacitet och kostnader) främst sker 
genom praktisk erfarenhet och så kallad tyst kunskap, vilken kan beskrivas som erfarenheter och 
praktisk kompetens som många i branscherna förfogar över, men som inte helt enkelt kan 
överföras till nya medarbetare.  
 
9.2.2 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION OM BERGEGENSKAPER 
 
BRANSCHERNAS SPRÅK 
 

De geologiska kunskaperna inom mineralindustrin är goda, både vid företagsledning och vid 
produktionsledning. Företagen har utvecklade databaser, datorverktyg och kontrollsystem som 
utnyttjar geologiska definitioner. Mineralindustrin använder alltså i hög grad ett geologiskt 
språkbruk. 
 

Inom de stora bergmaterialföretagen finns geologiskt utbildade medarbetare. I samband med 
prospektering utnyttjas geologisk kompetens och vid de interna och externa laboratorierna finns 
personal med geologiutbildning. Inom produktionsleden är emellertid situationen blandad. Några 
arbetsledare har bergteknisk utbildning, medan många andra har produktionsteknisk bakgrund, 
ofta med lång erfarenhet i branschen. Planeringsunderlag i form av geologiska beskrivningar är 
inte generellt förekommande. 
 

Ett försök till allmän karaktäristik ger vid handen att få geologiska termer nyttjas av 
bergmaterialbranschen för beskrivning av berg. I stället används ett praktiskt språk som till stor 
del syftar på mekaniska/fysikaliska egenskaper såsom hårt respektive mjukt, segt respektive 
sprött samt flisigt respektive kubiskt bergmaterial. Med en viss generalisering kan det kanske 
påstås att bergmaterialindustrin använder ett språkbruk som främst bygger på fysikaliska 
egenskaper, knutna till hur berget uppträder i produktionen och i kvalitetsprovningen. 
 

Tillverkare av krossar, siktar och kvarnar använder speciella provningsmetoder för att fastställa 
kapacitet, energiåtgång och slitande egenskaper hos berget. Deras sätt att beskriva berg är därför 
ytterst relaterat till hur berget uppträder i provningen och i deras maskiner. Geologiska 
beskrivningar eller andra fysikaliska (bergmekaniska) definitioner används normalt inte. 
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Av redovisade intryck från de olika industrierna framgår det att stora skillnader i språkbruk om 
berg mellan branscherna förekommer. Slutsatsen blir då att betydande svårigheter i 
kommunikationen och erfarenhetsutbytet om berget och dess inverkan på produktionen kan 
förväntas uppkomma. 
 
PRODUKTIONSPERSONALENS SPRÅK 
 

Inom mineralindustrin sker kommunikationen med medarbetare i fält och dem emellan 
vanligtvis med ett praktiskt språk såsom hårt - mjukt, mörkt - ljust eller rent - förorenat berg. Vid 
ett av företagen beskrevs en erfarenhetsbaserad metod som används för att bilda en uppfattning 
om bergets egenskaper. Bergets klang från slag av ett metallföremål avlyssnas. Ett dovt ljud 
innebär att bergarten är av grovkornigare slag. 
 

På arbetsplatserna inom bergmaterialbranschen talas generellt sett ett empiriskt språk med 
hänsyftning mot mekaniska/fysikaliska egenskaper. Berget beskrivs med ord som svårt, hårt, 
mjukt, segt, sprött, poröst, tungt och lätt. Även inom denna industri finns exempel på 
undersökning av nya täkter med hammare. Glasigt brott och klingande eller dovt ljud avslöjar 
om berget är lätt eller svårt att spränga. 
 

Under arbetets gång har slutsatsen att det finns en stor fond av tyst kunskap främst hos 
arbetsledare och hos operatörer av olika slag dragits. Definitionsmässigt kan denna typ av 
kunskap och erfarenhet inte kommuniceras. Den fortsatta kompetensförsörjningen är därför 
känslig för stora avgångar. Språk och kommunikation hos produktionspersonal är 
erfarenhetsbaserade. 
 
9.2.3 ÖVRIGA RESULTAT, OBSERVATIONER OCH SLUTSATSER 
 
ÄR OPTIMERING NÖDVÄNDIG? 
 

Några projekt inom MinBaS-programmet behandlar optimering av produktion. En fråga som 
då är relevant att ställa är om bergets egenskaper varierar på sådant sätt att optimering är 
meningsfull. Kanske är det rationellt att fortsätta med de rutiner och metoder som nu används? 
Frågeställningen har berörts i undersökningen. 
 

Det finns mycket stora variationer i berget och i bergmassan som påverkar losshållningen. En 
krossoperatör uppger att upp till 50 % av salvorna är svåra att lasta och krossa till följd av 
sprängningen, vilken har påverkats av geologin. Gnejsgraniter längs med norrlandskusten 
upplevs vara svåra att spränga på grund av glimmerinnehållet, medan gråvacka, kvartsit och 
porfyr är lättsprängda bergarter. Öppna sprickor i berget ökar svårigheterna att spränga, medan 
täta, fina sprickor förbättrar fragmenteringen  
 

Vissa bergarter som till exempel gabbro är besvärliga att skutbehandla på grund av den 
inneboende segheten. 
 

Berg har också egenskaper som påverkar krosskapaciteten. För basiska, sega material kan en 
kapacitetssänkning med 50 % jämfört med normalberg erhållas. För vanligare bergarter kan ett 
svårkrossat berg sänka kapaciteten med 25 %. Hårda bergarter såsom porfyr och kvartsit är lätta 
att krossa, men ändå viktiga att identifiera, eftersom de är kraftigt nötande och därför påverkar 
kostnaderna. 
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Fragmenteringsbarheten, det vill säga egenskapen att ge olika kornstorleksfördelning vid 
identiska förhållanden i fragmenteringsprocessen, är också varierande. Stor finandel erhålls 
exempelvis från berg med stor andel biotit och från kalksten. 
 

Svaret på frågan om optimering är nödvändig blir följaktligen ett klart och tydligt ja. 
 
TOTALOPTIMERING 
 

Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att frågan om totaloptimering, i samma 
betydelse som begreppet ”from mine to mill” inom gruvindustrin, inte har behandlats. 
Anledningen är främst att totaloptimering kräver att enskilda enhetsoperationer eller processer 
kan optimeras. För det krävs både vetenskapliga/ekonomiska modeller och teknisk utrustning 
som till exempel mätning av egenskaper före och efter samt någon form av styrsystem. Nämnda 
förutsättningar finns ännu inte. Därför har samtal om totaloptimering inte varit meningsfulla. 
Slutsatsen utesluter dock inte att olika ansatser för att uppnå totaloptimering inte tillämpas, 
exempelvis vid design och val av maskiner samt genom erfarenheter och tyst kunskap. 
 

En typ av optimering som har diskuterats är anpassning av losshållning för att inte negativt 
påverka kvaliteten hos bergmaterialprodukter. Åtgärden kan försvåras av att underentreprenörer 
anlitas eller av ”sälja/köpa”-förhållanden inom större företag. I ett fall menade en intervjuad att 
denne är beredd göra sådana optimeringar om beställaren betalar för arbetet. 
 

Fallstudien beträffande mobil krossning i fyra steg kan också betraktas som en strävan efter 
totaloptimering. Förfarandet att i princip alltid anlita samma entreprenörer och personal under 
hela produktionskedjan från losshållning till färdig produkt, möjliggör en helhetssyn på 
tillverkningsprocessen och så gott som ingen viktig information behöver gå till spillo. Metoden 
förutsätter emellertid gott samarbete med uppriktig kommunikation och att ekonomiska aspekter 
jämte slutproduktens kvalitet står i fokus. 
 
UNDERENTREPRENADER 
 

För närvarande leder utvecklingen mot utnyttjande av underentreprenörer, i synnerhet inom 
bergmaterialindustrin. Strategin är uttalad av många och det anses lättare att ställa krav på 
kompetens och resultat. Långsiktiga åtaganden innebär också att underentreprenörerna får 
erfarenheter om beställarens täkter och kan anlitas vid senare tillfällen. Tillvägagångssättet utgör 
likväl en risk att mindre seriösa företag får entreprenader, kanske genom att åsidosätta kvalitets- 
och miljökrav. Systemet förutsätter att underentreprenörerna erbjuds långsiktiga ekonomiska 
möjligheter att utveckla kunskaper och förnya utrustningar. Krav på god information om 
geologiska förutsättningar samt genom kvalitetskontroll och på andra sätt rättvis utvärdering av 
utförda arbeten är viktiga ingredienser. 
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