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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks hur fukthalten i det ingående materialet samt 

hastighetsinställningen på VSI-krossen påverkar kornformen och fillerhalten vid 

tillverkning av betongsand. Målet är att med avseende på dess påverkan bestämma 

vilken hastighet på VSI-krossen som bör användas samt undersöka vindsiktens 

kapacitet vid de olika fukthalterna. Instrument för mätning av fukthalt och bestämning 

av kornform har också studerats. 

Provtagningen utfördes i betongsandsanläggning vid Vikan Kross som ägs och drivs 

av Skanska Asfalt och Betong AB. Tester för att ta fram 

kornstorleksfördelningskurva, flisighetsindex och fukthalt genomfördes vid Skanskas 

laboratorium i Angered. 

Fukthaltens påverkan är tydligast vid lägre hastighet på VSI-krossen då fillerhalten 

mer än fördubblas när materialet går från torrt till fuktigt. 

Kornformen förbättras vid en högre hastighetsinställning på VSI-krossen, även 

fillerhalten i slutprodukten blir lägre. Bäst kornform uppnås vid torrt material. 

Den mängd filler som krossen genererar är också lägre vid den högre 

hastighetsinställningen, förutom vid mycket fuktigt material. Vindsiktens förmåga att 

reducera fillerhalten i materialet varierar kraftigt mellan fukthalterna. 

Studien av instrument resulterade i tre instrument som anses lämpliga för 

betongsandstillverkning. Ett portabelt och ett fastmonterat från Franz Ludwig GmbH 

för fuktmätning och ett instrument från Retsch Technology för bestämning av 

kornform. 
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Abstract 

This thesis examines how the moisture content of the input material as well as the 

speed setting on the VSI-crusher affect grain shape and filler content in manufactured 

concrete sand. The aim of this thesis is to determine the most effective speed setting 

on the VSI-crusher and additionally to examine the capacity of the windsift at 

different moisture levels. Some suitable instruments for measuring humidity and 

determining grain shapes have also been studied. 

Sampling was conducted in the concrete sand plant at Vikan Kross owned and 

operated by Skanska Asfalt and Betong AB. Tests to produce grain size distribution 

curve, fleakiness index and moisture content were performed at Skanska´s laboratory 

in Angered. 

The impact of moisture is more evident at a lower speed setting on the VSI-crusher, 

the filler content is more than doubled when the material goes from dry to humid. 

The grain shape is improved at a higher speed setting on the VSI-crusher, also the 

filler content in the manufactured concrete sand is lower. Best grain shape is achieved 

in dry material. 

The amount of filler that the crusher generates is also lower at the higher speed 

setting, except for very wet material. The windsifts ability to reduce filler content in 

the material varies greatly between moisture levels. 

The study of instruments resulted in three instruments considered suitable for concrete 

sand manufacturing, one portable and one permanently installed from Franz Ludwig 

GmbH for moisture measurement and one instrument from Retsch Technology for 

determination of grain shape.  
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Beteckningar 

Bergtäckt – ett område där ballastmaterial framställs 

Ballast – bergmaterial som krossats ned till olika fraktioner som används för 

byggande 

Granit – magmatisk djupbergart som domineras av mineralen kalifältspat, plagioklas, 

kvarts, glimmer och amfibol 

Kvartsdiorit – magmatisk bergart med hög andel kvarts 

Gabbro – en mörkfärgad magmatisk djupbergart som domineras av mineralen 

plagioklas, pyroxen och olivin 

Amfibolit – metamorf bergart som huvudsakligen består av amfibol   

Gråvacka – en bandad finkornig sedimentär bergart med omväxlande lager av sand, 

kvarts- och fältspat, lera och glimmer 

Glimmer – glimmermineral tillhör en mineralgrupp som har en perfekt spaltning och 

kan splatas upp i flakiga och tunna skivor 

Naturgrus – gemensam benämning på naturligt sorterade jordarter som till 

övervägande del består av fraktionerna sand, grus och sten. Bildningssättet kan 

hänföras till kategorierna isälvsavlagringar, svallsediment, älvsediment eller 

vindavlagrade sediment 

Finmaterial – en ballastsortering med material mindre än 0,063mm 

Filler – en sortering som i huvudsak består av finmaterial 

Sortering – krossat berg inom bestämda mått 

Fraktion – de bestämda mått som en sortering är inom 

VSI – Vertical Shaft Impactor, slagkross med vertikal axel 

Kornstorleksfördelningskurva – betecknar storleken på partiklarna i ett materialprov 

och hur stor andel dessa kornstorlekar utgör av provets vikt 

Flisighetsindex – ett mått på andelen flisiga korn i en sortering 
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1 Inledning 

Vikan Kross är en av Sveriges och Skanskas största bergtäkter med en storlek på 70 

hektar, se figur 1. Täkten ägs och drivs av Skanska Asfalt och Betong AB, se 

organisationsschema i figur 2, och är belägen på Hisingen i Göteborg. 

Det är 24 stycken anställda och 4 stycken underentreprenörer. Genomsnittlig 

produktion är 1,25 miljoner ton/år och genomsnittlig försäljningsvolym är 1,1 

miljoner ton/år. 

Det som produceras i täkten är bergmaterialprodukter i olika fraktioner som 

huvudsakligen används till betong- och asfalttillverkning samt vägbyggnation. 

 

Figur 1. Flygfoto över Vikan Kross (Skanska Asfalt och Betong AB, 2010). 

 

 



 

2 

 

Figur 2. Organisationsschema (Skanska Asfalt och Betong, 2016). 

1.1 Geologi 

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består täkten av en metamorf 

granitoid som är ca 1,5-1,6 miljarder år gammal. Granitoid är en grovkornig 

djupbergart som liknar granit och består till största delen av kvarts och fältspat.  

Den petrografiska undersökningen av det material som produceras visar att det 

huvudsakligen består av kvartsdiorit och gabbro men även amfibolit, röd granitoid 

samt metagråvacka förekommer, se bilaga 1. 
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Figur 3. Flödesschema över Vikan Kross, gjort i Sandviks PlantDesigner (Skanska Asfalt och 

Betong AB, 2012). 
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1.2 Beskrivning av produktion 

Flödesschemat i figur 3 visar hur produktionsprocessen går till. 

Det sprängda materialet krossas av en mobil förkross, L1511, och transporteras sedan 

med hjälp av bergtruckar till en tunnelmatare. Via bandtransportör transporteras det 

förkrossade materialet till en sikt, Sandvik XS 144, som fördelar materialet i tre olika 

fraktioner. 

Materialet som passerar det understa siktdäcket går till en sikt samt silostation där 

separation och utlastning av samkrossprodukter sker. Materialet som passerar det 

översta däcket transporteras vidare till en spindelkross, Metso GP500S, som arbetar i 

en sluten krets med ovannämnd sikt. Mellanfraktionen från sikten, XS 144, 

transporteras vidare till två konkrossar, Metso GP300, som arbetar i sluten krets med 

ytterligare en sikt varav material som är större än 32mm går tillbaka till XS 144 

sikten. Materialet mindre än 32mm transporteras vidare till en sikt samt 

grovsilostation. 

I grovsilostationen fördelas materialet till fraktionerna 0–16mm, 16–22mm och 22–

32mm. Här finns också möjlighet till omkrossning av material för att öka 

kulkvarnsvärdet på fraktionen 11–16mm med hjälp av en konkross, Svedala H3000. 

Fraktionen 0–16mm transporteras från grovsilostationen med transportör till två siktar 

som är placerade ovanför finsilostationen. Dessa siktar fördelar fraktionen 0–16mm i 

0–2mm, 2–5mm, 5–8mm, 8–11mm och 11–16mm. 

1.3 Beskrivning av betongsandsanläggningen 

Figur 4 visar hur betongsandsanläggning är uppbyggd och figur 5 visar flödesschemat 

för anläggningen. 

Från två av silosen i finsilostationen matar två bandmatare ut fraktionerna 0–4mm och 

4–8mm på en bandtransportör med bandvåg. Materialet transporteras sedan till en 

VSI kross, Sandvik CV216, med hjälp av nästa bandtransportör där en metalldetektor 

och ytterligare en bandvåg finns. Efter krossningen transporteras materialet till en 

siktstation, Sandvik SF443. Materialet som passerar det översta däcket, d.v.s. material 

större än 4mm, blir en färdig 4–8mm produkt. Resterande material transporteras 

vidare till en vindsikt, Sandvik USF/R25. Från vindsikten transporteras filler med en 

skruvtransportör till ett upplag och slutprodukten 0–2mm transporteras med en 

bandtransportör till ett upplag. 
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Figur 4. Bild över HKBB-anläggningen i Vikan (Skanska Asfalt och Betong, 2012). 

01: Bandmatare HF0622c, 02: VSI CV216, 03: Siktstation SF443, 04: Vindsikt USF/R25, 

05-10: Bandtransportörer, 11: Skruvtransportör, 14: Bandvåg, 15: Metalldetektor. 
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Figur 5. Flödesschema för betongsandsanläggningen, gjort i Sandviks PlantDesigner (Skanska 

Asfalt och Betong, 2012). 

1.4 Bakgrund 

I riksdagens miljömål finns en begränsning för hur mycket naturgrus som får 

användas då naturgrus är en ändlig naturresurs och har sin största betydelse som 

vattenreningsfilter samt grundvattenmagasin. På grund av detta har en 

ersättningsprodukt i form av krossat bergmaterial tagits fram för att ersätta naturgruset 

vid bland annat betongtillverkning. 

Under 2013 byggde Skanska Asfalt och Betong AB en betongsandsanläggning vid 

Vikan Kross och i februari 2014 var anläggningen färdig att tas i bruk. Med hjälp av 

anläggningen kan ett ersättningsmaterial tas fram genom att två biprodukter, 0–2mm 

och 4–8mm, blandas ihop och bearbetas med hjälp av en VSI-kross och en vindsikt. 

Den färdiga produkten levereras sedan till en intern och extern betongfabrik med 

omnejd.  

Vid tillverkning av betongsand eftersträvas en jämn och bra kvalité. För att uppnå 

detta krävs rätt fukthalt, kornform, fillerhalt samt inställningar på kross och vindsikt. 

Processen stöter på problem då variationer i fukthalten förekommer på det ingående 

materialet. 
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1.5 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur fukthalten i det ingående materialet samt 

hastighetsinställningen på VSI-krossen påverkar kornformen och fillerhalten i den 

framställda slutprodukten. I förlängningen påverkas också den luft och energi som 

krävs vid vindsiktningen för att blåsa bort tillräcklig mängd filler, så det framställda 

materialet kan nyttjas vid betongtillverkning. 

1.6 Mål 

Målet är att med avseende på fukthaltens och hastighetsinställningens påverkan 

bestämma vilken hastighet på VSI-krossen som bör användas samt undersöka 

vindsiktens kapacitet vid de olika fukthalterna. Resultatet ska sedan ingå i ett 

körschema för anläggningen som ska användas av operatörerna vid Vikan Kross. Ett 

förslag på instrument för att mäta fukthalten i det ingående materialet i anläggningen 

och bestämning av kornform ska också tas fram. 

1.7 Avgränsningar och antaganden 

Examensarbetet avser endast betongsandsanläggningen vid Vikan Kross. Fokus ligger 

på hur fukthalten och VSI-krossens hastighetsinställning påverkar kornformen och 

fillerhalten vid tillverkning av betongsand. Några tester på vindsiktens inställningar 

kommer inte att genomföras i denna studie. Endast en jämförelse av vindsiktens 

förmåga att reducera andelen filler i slutprodukten vid de olika fukthalterna ingår. 

1.8 Målgrupp 

Denna rapport riktar sig främst till personer inom berg- och anläggningsbranschen. 

Förkunskaper inom bergmaterial- och betongindustrin anses som fördelaktiga. 
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2 Teori 

Då naturgrus är en ändlig naturresurs och har sin största betydelse som 

vattenreningsfilter samt grundvattenmagasin har riksdagen upprättat ett 

miljökvalitetsmål vid namn Grundvatten av god kvalitet. Syftet är att 

naturgrusavlagringar som är av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 

energilagring samt natur- och kulturlandskapet ska bevaras (Göransson, 2015). 

Under 2014 togs ca 11 miljoner ton naturgrus ut och användningsområdet betong stod 

för 5,6 miljoner ton, vilket motsvarar 52% av totala uttaget, se figur 6. 

 

Figur 6. Naturgrusleveranser fördelade på användningsområde (Göransson, 2015). 

 

Vid produktion av bergmaterial är syftet oftast att producera ballast med specifika 

produktkrav. Produktionsprocessen leder ofta till ett överskott på material finare än 

2–4mm. Detta överskott tillsammans med riksdagens miljömål har uppmuntrat 

användningen av krossat bergmaterial i betong. Resultat från bl.a. STEM projekt 

30491-1 - Energieffektiv framställning av betong med krossat bergmaterial 

(Lagerblad och Bida, 2011) visar att det är möjligt att tillverka krossad ballast som 

kan ersätta naturgruset vid betongtillverkning med vissa anpassningar (Quist och 

Evertsson, 2010). 

 

Det största problemet med krossat bergmaterial är dess kornform och 

partikelfördelning, materialet är mer flisigt och innehåller mer finmaterial än 

naturgruset, vilket påverkar betongens gjutbarhet. 

Enligt Lagerblad och Bida (2011) kan bra krossballast för betong tillverkas med en 

kombination av VSI-kross och vindsikt, där VSI-krossen förbättrar kornformen 

genom att göra partiklarna mer kubiska och vindsikten reducerar finmaterialhalten. 
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2.1 Beskrivning av VSI, Sandvik CV 216 

Det ingående materialet matas in i toppen av VSI-krossen och delas upp i två 

materialströmmar. Det första materialflödet transporteras vidare till en rotor som 

slungar ut materialet i krosskammaren. I kammaren bildas en vägg av material som 

gör att det inkommande materialet krockar med den bildade väggen och krossas 

genom slag och nötning, vilket ger rundare och mer kubisk form på det utgående 

materialet. 

Det andra materialflödet, så kallat Bi-flow, leds in i krosskammaren, utan att passera 

rotorn, som ett riktat och styrt flöde. Detta ökar mängden energi i materialet och  

kammaren, vilket är ett effektivt sätt för att styra krossningen och nötningen. 

Krossproduktens storlek styrs med hjälp av hastigheten på rotorn och andelen Bi-

flow. En ökning av rotorhastigheten medför ökad nedkrossning men genomflödet i 

ton/timme minskar. Ökat Bi-flow minskar nedkrossningen och ökar genomflödet.  

Skillnaden i rotorhastighet har även betydelse för kornformen och mängden tillverkat 

filler. Eftersom högre hastighet ökar nedkrossningen anses den ge bättre kornform 

och mer tillverkat filler. Lägre hastighet minskar nedkrossningen och anses ge sämre 

kornform och mindre filler. 

Rotorhastigheten ändras genom att byta kilremsskivor och Bi-flow regleras med hjälp 

av justerplåtar (Sandvik, 2011). 

Processen illustreras i figur 7. 

Figur 7. Tvärsnitt av VSI CV216 och beskrivning av materialflödena (Sandvik, 2011). 
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2.2 Beskrivning av vindsikt, Sandvik USF/R25 

Det ingående materialet matas in från en transportör och landar på en 

fördelningsplatta som slungar ut materialet i den inre kammaren för att få en jämn 

matning och fördelning. 

Fördelningsplattan, markerad med grönt i figur 8, skapar en centrifugalkraft som 

driver de inmatade partiklarna utåt i den inre kammaren. Genom den cyklon som 

bildas i kammaren lyfts de finare partiklarna upp medan de grövre partiklarna faller 

nedåt på grund av gravitationskraften, se den bruna pilen till höger i figur 8. 

Main Rotor (MR), markerad med rött i figur 8, suger upp luft från den yttre 

kammaren i ett slutet system för att luften ska vara fri från filler. Med hjälp av luften 

skapar MR en lyftkraft i den inre kammaren som lyfter upp de fina partiklarna 

(Skanska Asfalt och Betong AB, 2014). 

Figur 8. Tvärsnitt av vindsikten och partiklarnas väg genom sikten (Skanska Asfalt och Betong 

AB, 2014). 

 

De fina partiklarna träffar sedan en Control Regulatorn (CR), markerad med gult i 

figur 8, som skapar ytterligare en centrifugalkraft och luftström uppe i kammaren. 

Vilket gör att de fina partiklarna fortsätter genom CR och sedan vidare ut i yttre 

kammaren och blir den färdiga filler produkten, se den turkosa pilen till höger i figur 

8. De större partiklarna slungas ut ur CR och faller ned tillbaka genom den inre 

kammaren och sedan ut via en transportör, se den orangea pilen till höger i figur 8. 

Separeringen regleras med hjälp av de frekvensomriktare som styr CR och MR. 

Lägre hastighet på CR gör att större partiklar passerar CR och blir till färdig filler 

produkt, högre hastighet ger det omvända att ännu finare partiklar passerar CR och 

blir till färdig filler produkt. 

Högre hastighet på MR gör att större luftvolym omsätts, vilket ger större lyftkraft i 

den inre kammaren (Skanska Asfalt och Betong AB, 2014). 
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2.3 Kornform 

En metod som används för att bestämma kornform för ballast är flisighetsindex, enligt 

europastandard EN 933-1 Ballast - Geometriska egenskaper - Del 3: Bestämning av 

kornform - Flisighetsindex. 

Flisighetsindex bestäms genom att provets ingående fraktioner siktas och indelas i 

provfraktioner med kornstorleksspannet d-D mm, d är nedre fraktionsgränsen och D 

är övre fraktionsgränsen. Spanngränserna ska uppfylla kvoten D/d=1,25-1,28. 

Provfraktionerna siktas sedan på en spaltsikt med spaltvidden D/2. Materialet som 

passerar spaltsikten vägs upp och flisighetsindex beräknas. Flisighetsindex kan anges 

för en sortering eller för varje delfraktion. För en sortering är flisighetsindex summan 

av alla delfraktioners flisighetsindex (Stenlid, 2011).  

Definitionen av flisighetsindex finns illustrerad i figur 9.  

Figur 9. Definitionen av flisighetsindex enligt EN 933-3 (Stenlid, 2011). 

 

Denna standard och metod avser endast grovballast ned till 4 mm. Men behovet av att 

kunna bestämma kornformen på ballast mindre än 4 mm har ökat då finballasten 

används som ersättare av naturgrus vid framställning av betong. Därför har en 

modifiering av metoden för flisighetsindex, EN 933-3, tagits fram av Stenlid (2011) i 

SBUF –Rapport 12270. 

Enligt EN 933-3 för grov ballast analyseras flisighetsindex med korta fraktioner och 

en spaltsikt för varje delfraktion, samma metod fast modifierad för de mindre 

partiklarna används för flisighetsindex enligt Stenlid (2011). 

Figur 10 visar en sammanställning över de fraktioner och spaltsiktar som används vid 

respektive metod och figur 11 visar de siktar som framtagits och används vid SBUF 

projekt 12770. 
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Figur 10. De analysfraktioner och spaltbredder hos spaltsikarna som används för flisighetsindex 

med EN 933-3 och SBUF projekt 12770 (Stenlid, 2011). 

 

Figur 11. Siktarna som används vid framtagning av flisighetsindex för finballast < 4mm (Stenlid, 

2011). 

 

Formbestämning för finmaterial kan även utföras med hjälp av bildanalys genom 

digitala foton på fritt fallande partiklar i luft (Stenlid, 2011). 
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2.4 Fukthalt 

Fukthalt är den procent av materialet som består av vatten. Fukthalten tas fram genom 

att jämföra materialets vikt när det är torrt respektive fuktigt, viktskillnaden delas 

sedan med det våta materialets vikt. Metoden finns reglerad i europastandard, EN 

1097-5:2008 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av 

vattenkvot genom torkning i ett torkskåp. 

2.5 Kornstorleksfördelningskurva 

Kornstorleksfördelningen tas fram genom att provet siktas enligt europastandard, EN 

933-1:2012 Ballast - Geometriska egenskaper - Del 1: Bestämning av 

kornstorleksfördelning – Siktning. 

Materialet får passera flera siktar med varierande maskvidd som släpper igenom 

partiklar som understiger en viss storlek, på så sätt sorteras provet i olika 

kornstorleksfraktioner. Sedan bestäms fraktionens viktprocent av provets totala vikt. 

2.6 Tidigare framtagen kornstorleksfördelningskurva 

Andelen filler i betongsanden påverkar betongen på flera sätt. Är det mycket filler 

krävs mer vatten och det påverkar betongens konsistens vilket gör betongen mer 

svårarbetad. Vid förvaring i silo bidrar höga fillerhalter till att betongen packas på ett 

annat sätt (Khachadoorian B., muntligt). 

I samarbete med den interna betongfabriken har en siktkurva med övre och undre 

gräns för den tillverkade betongsanden tagits fram. Målet är att kurvorna från 

provtagningen i detta examensarbete ska matcha den önskvärda kurvan som 

representeras av värdena i tabell 1, fillerhalten är markerad med fet stil. 

 
Tabell 1. Översikt av den önskvärda kornstorleksfördelningskurvan för slutprodukten, d.v.s. den 

tillverkade betongsanden (Skanska Asfalt och Betong AB, 2016). 

Sikt 
Passerad 
mängd i 
vikt-% 

Passerad 
mängd i 
vikt-% 

Passerad 
mängd i 
vikt-% Maskvidd 

[mm] Övregräns önskemål nedregräns 

32 100 100 100 

16 100 100 100 

11,2 100 100 100 

8 100 100 98 

5,6 98 96 92 

4 94 92 87 

2 75 70 65 

1 57 53 47 

0,5 38 34 28 

0,25 23 21 19 

0,125 17 14 12 

0,063 9 7 5 
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3 Metod 

Studien omfattar betongsandsanläggningen vid Vikan Kross. Det som undersöks är 

fukthaltens och VSI-krossens hastighetsinställnings påverkan på kornform och 

fillerhalt vid framställning av betongsand, vidare studeras om det finns något 

samband mellan de olika parametrarna. Inhämtning av information gällande 

instrument för fuktmätning och kornformsbestämning har också skett. 

I provtagningen som studien grundas på förekommer tre olika fukthalter och två 

hastighetsinställningar på VSI-krossen. Proven är tagna på tre av bandtransportörerna. 

Det första innan VSI-krossen för att kontrollera det ingående materialet, det andra 

efter VSI-krossen för att undersöka skillnaden i materialet efter krossning och det 

sista efter vindsikten vilket påvisar hur slutprodukten ser ut. 

Inhämtningen av material har genomförts i enlighet med tidigare utförda tester av 

personalen på Vikan Kross. Detta för att upprätthålla rutinen samt att proverna från 

denna studie ska kunna jämföras med den framtagna kurvan som presenteras under 

rubrik 2.6. 

Provtagningen har utförts under en period med hög belastning på produktionen, ca 

6000 ton/dag, vilket betyder att det ingående materialet i anläggningen varit färskt och 

inte legat på något upplag. 

3.1 Provtagning 

Proverna är tagna i sex provserier med tre prov i varje. Provserierna är indelade efter 

fukthalterna torrt, fuktigt och mycket fuktigt samt två hastighetsinställningar på VSI-

krossen, se tabell 2 och 3. Detta för att se fuktens påverkan men även hastigheten på 

VSI-krossens betydelse för kornform och fillerhalt.  

Tabell 2. Förteckning av provserier och dess fukthalt samt hastighet på VSI-kross. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Förteckning av provserier och dess fukthalt samt hastighet på VSI-kross. 

Provserie Fukthalt Hastighet på VSI 

4 Torrt (direkt från silo) 52m/s 

5 Fuktigt 52m/s 

6 Mycket fuktigt 52m/s 
 
Tabell 4. Förteckning av provtagningsplats, bandtransportör och materialegenskaper. 

Provplats Bandtransportör Materialegenskaper 

A Innan VSI Obehandlat 

B Efter VSI Behandlat 

C Efter vindsikt Slutprodukt 
 

Provserie Fukthalt Hastighet på VSI 

1 Torrt (direkt från silo) 55 m/s 

2 Fuktigt 55 m/s 

3 Mycket fuktigt 55 m/s 
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Tabell 4 visar vart i anläggningen proverna togs och materialets egenskaper vid 

respektive provplats. Bokstäverna A-C är beteckningar för bandtransportörerna där 

proverna togs, se figur 12. 

Figur 12. Betongsandsanläggningen i profil med markeringar som visar provtagningsplatserna 

(Skanska Asfalt och Betong AB, 2012). 

 

Anläggningen startades upp och fick gå i ca 15 minuter för att materialet ska hinna gå 

igenom hela anläggningen och flödet stabiliseras. Sedan stoppades anläggningen och 

proverna till första provserien togs. Efter att samtliga prover var tagna startades 

anläggningen upp på nytt och med hjälp av vatten från en vattenslang fuktades det 

ingående materialet. Mängden tillsatt vatten reglerades med hjälp av munstycket på 

vattenslangen. Vid det fuktiga materialet öppnades munstycket till första steget på 

reglaget, vid mycket fuktigt material öppnades munstycket fullt ut. Anläggningen fick 

sedan gå ytterligare 15 minuter innan den stoppades på nytt och prover till andra 

provserien togs. Denna process upprepades sedan för tredje och sista provserien, enda 

avvikelsen är att mer vatten tillsattes. Skillnaden mellan fukthalterna var tydlig vid 

inhämtningen av materialet på bandtransportörerna, då olikheter i materialets 

egenskaper uppmärksammades, bl.a. i form av klumpbildning. 

Efter att provserie 1-3 var avklarade så byttes kilremsskivorna i VSI-krossen och 

därmed sänktes hastigheten från 55m/s till 52m/s. När detta var genomfört repeterades 

provtagningsprocessen enligt ovan med provserie 4-6. 

Proverna består av en halvmeter med material som med hjälp av tumstock mättes upp 

på bandtransportörerna, se figur 13. Materialet placerades sedan i hinkar med lock 

som markerades med provseriens nummer och vilken bandtransportör provet tagits 

från samt materialets fukthalt. Hinkarna transporterades sedan till Skanskas 

laboratorium i Angered där testerna för att ta fram kornstorleksfördelning samt 

kornform i form av flisindex genomfördes. 

Kornstorleksfördelningen tas fram enligt standarden EN 933-1:2012 Ballast - 

Geometriska egenskaper - Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning 

och kornformen tas fram genom SBUF projekt 12770 (Stenlid, 2011). 

Eftersom möjligheten att kontrollera fukthalten vid provtagningstillfället saknades 

togs fukthalten i materialet fram i laboratoriet enligt EN 1097-5:2008 Ballast - 

Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 5: Bestämning av vattenkvot genom 

torkning i ett torkskåp. 
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Figur 13. Bild från provtagning. En halvmeter material mättes upp på bandet och placerades i 

hinkar som sedan transporterades till Skanskas laboratorium i Angered (Foto: Elin Haglund, 

2016). 

3.2 Inhämtning av information gällande instrument 

Inhämtning av information om instrument för fuktmätning och bestämning av 

kornform har skett med personlig kontakt och möten med Lars-Olof Eliasson och Erik 

Hulthén. 

Lars-Olof från företaget Pigmentec AB har tidigare hjälpt den interna betongfabriken 

vid Vikan Kross med instrument för mätning av fukthalt i betong. Mötet med Lars-

Olof gav information om instrument från Franz Ludwig GmbH som är en del av 

Pigmentec AB:s sortiment inom fuktmätning. 

Erik är forskare vid Produkt- och produktionsutveckling på Chalmers tekniska 

universitet i Göteborg. Mötet med Erik gav information om ett instrument från Retsch 

Technology som används för att genomföra partikeltester på olika typer av material. 

Instrumentet är en del av utrustningen i laboratoriet vid Chalmers tekniska universitet. 

  



 

17 

 

4 Resultat 

4.1 Provtagning 

Då det ingående materialflödet i betongsandsanläggningen är en blandning av två 

produkter, 0–2mm och 4–8mm, och en slutprodukt i form av kubiserat 4–8mm tas 

fram efter VSI-krossen består materialflödet till vindsikten av en 0–4 mm sortering. 

På grund av detta konverteras resultaten för att anpassas till denna sortering och kan 

därmed jämföras med samtliga resultat på ett rättvist sätt, se tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av omräkning från fillerhalt i sorteringen 0-8mm till fillerhalt i 

sorteringen 0-4mm. 

  Konvertering av fillerhalt i 0-8mm till 0-4mm 

 Vikt-% 

Prov Passerad mängd vid 5,6mm fillerhalt 0-8mm fillerhalt 0-5,6mm 

1A 80 10,7 13,4 

2A 82 12,3 15,0 

3A 80 10,5 13,1 

4A 75 10,6 14,1 

5A 76 11,7 15,4 

6A 77 12,2 15,8 

        

1B 94 13,5 14,4 

2B 92 14,9 16,2 

3B 93 15,2 16,3 

4B 92 14,4 15,7 

5B 93 15,5 16,7 

6B 91 16,6 18,2 

        

1C 91 6,9 7,6 

2C 78 5,8 7,4 

3C 90 13,9 15,4 

4C 88 7,2 8,2 

5C 94 16,2 17,2 

6C 85 13,8 16,2 
 

Resultaten av kornstorleksfördelningskurvorna för samtliga provserier, se bilaga 2–7, 

har sammanställts och presenteras tillsammans med de konverterade värdena i tabell 6 

och 7. 
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Tabell 6. Sammanställning av resultaten från kornfördelningskurvorna för provserie 1-3, 

samtliga värden är angivna i viktprocent. 

 VSI 55m/s 

 Fukthalt 

  Torrt Fuktigt Mycket fuktigt 

Råmaterial (0-8mm) 10,7 12,3 10,5 

Råmaterial (0-5,6 mm) 13,4 15 13,1 

Efter VSI (0-4mm) 13,5 14,9 15,2 

Efter VSI (0-5,6mm) 14,4 16,2 16,3 

Tillverkat filler VSI 1,0 1,2 3,2 

Efter vindsikt (0-4mm) 6,9 5,8 13,9 

Efter vindsikt (0-5,6mm) 7,6 7,4 15,4 

Bortsiktat (0-4mm) 6,6 9,1 1,3 

Bortsiktat (0-5,6mm) 6,8 8,8 0,9 

Fillerhalten i slutprodukten, markerad med fet stil i tabell 6, för både det torra och 

fuktiga materialet vid hastighetsinställningen 55m/s ligger inom de framtagna 

gränserna på fem respektive nio viktprocent, som presenteras under rubrik 2.6. Det 

fuktiga materialets slutprodukt har något lägre fillerhalt än den torra. Vid mycket 

fuktigt material ökar fillerhalten markant och passerar den övre gränsen med flera 

viktprocent. 

Tabell 7. Sammanställning av resultaten från kornfördelningskurvorna för provserie 4-6, 

samtliga värden är angiva i viktprocent. *Detta värde betyder en ökning av fillerhalten. 

 VSI 52m/s 

 Fukthalt 

  Torrt Fuktigt Mycket fuktigt 

Råmaterial (0-8mm) 10,6 11,7 12,2 

Råmaterial (0-5,6 mm) 14,1 15,4 15,8 

Efter VSI (0-4mm) 14,4 15,5 16,6 

Efter VSI (0-5,6mm) 15,7 16,7 18,2 

Tillverkat filler VSI 1,6 1,3 2,4 

Efter vindsikt (0-4mm) 7,2 16,2 13,8 

Efter vindsikt (0-5,6mm) 8,2 17,2 16,2 

Bortsiktat (0-4mm) 7,2 -0,7* 2,8 

Bortsiktat (0-5,6mm) 7,5 -0,5* 2 
 

Vid den lägre hastigheten, som visas i tabell 7, är det endast det torra materialets 

slutprodukt som ligger inom gränserna. Både vid fuktigt och mycket fuktigt material 

ökar fillerhalten markant och är högt över den övre gränsen. I denna provserie syns 

fukthaltens påverkan tydligare, dock har det mycket fuktiga materialet lägre fillerhalt 

än det fuktiga. 

Diagrammet i figur 14 visar skillnaden i slutprodukternas fillerhalter. 
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Figur 14. Skillnaden mellan slutprodukterna från respektive provserie med avseende på 

fillerhalt. 

 

VSI-krossen ökar mängden finmaterial i samtliga provserier, ökningen är dock 

marginell i det torra och fuktiga materialet vid båda hastigheterna. Mest filler 

tillverkas vid mycket fuktigt material och den högre hastigheten. Skillnaden mellan 

hastigheterna är minst i fuktigt material, se figur 15. 

Resultaten för torrt och fuktigt material avviker från teorin där högre hastighet anses 

generera mer filler. 

 

Figur 15. Skillnaden mellan provserierna med avseende på den mängd filler som VSI-krossen 

tillverkar. 
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I torrt och fuktigt material, vid hastigheten 55m/s, reducerar vindsikten mer än den 

ökning VSI-krossen genererar. Men vid mycket fuktigt material klarar inte vindsikten 

av att reducera ökningen som krossen ger.  

Mängden bortsiktat material efter vindsikten är störst i fuktigt material och minst vid 

mycket fuktigt material för hastigheten 55m/s. Vid den lägre hastigheten är mängden 

bortsiktat material störst i det torra materialet och i det fuktiga materialet sker en 

ökning av fillerhalten, se figur 16. 

 

Figur 16. Reducerad mängd filler efter vindsiktning, minustecken betyder att fillerhalten ökat.  

 

Resultaten av samtliga provseriers flisighetsindex, se bilaga 8–13, har sammanställts 

och presenteras i tabell 8 och 9. 

Tabell 8. Sammanställning av resultaten gällande kornformen för provserie 1-3. 

Flisighetsindex vid VSI 55 m/s 

Fukthalt Råmaterial (1-4) Efter VSI och sikt (1-4) Förbättring i % 

Torrt 17,6 10,2 42,0% 

Fuktigt 17,9 11,2 37,4% 

Mycket fuktigt 16,3 12,6 22,7% 
 

Tabell 9. Sammanställning av resultaten gällande kornformen för provserie 4-6. 

Flisighetsindex vid VSI 52 m/s 

Fukthalt Råmaterial (1-4)  Efter VSI och sikt (1-4) Förbättring i % 

Torrt 17 10,8 36,5% 

Fuktigt 19 15,2 20,0% 

Mycket fuktigt 18,9 13,1 30,7% 
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Flisighetsindex förbättras efter att materialet bearbetats av VSI-krossen, vilket 

bekräftar teorin. Värdena tyder på att fukthalten har betydelse för resultatet då det 

torra materialet har det lägsta indexet och den största skillnaden från ingående till 

utgående material, se tabell 8 och 9. Den högre hastigheten ger bättre kornform vid 

samtliga fukthalter. 

Skillnaden i flisighetsindex mellan hastigheterna är som störst i det fuktiga materialet, 

den minsta skillnaden är i det mycket fuktiga materialet, se figur 17. 

 

Figur 17. Skillnaden i kornform mellan hastigheterna och fukthalterna.  

 

I laboratoriet fastställdes fukthalterna på det ingående och utgående materialet i 

respektive provserie, en sammanställning av fukthalterna presenteras i tabell 10.  

Tabell 10. Sammanställning av de noterade fukthalterna på det ingående och utgående 

materialet i samtliga provserier. 

Provserie 
 

Fukthalt ingående material 
[vikt-%] 

Fukthalt i slutprodukt 
[vikt-%] 

1 0,6 0,3 

2 2,4 1,0 

3 4,2 3,7 

4 0,6 0,4 

5 1,7 1,4 

6 2,8 2,5 
 

Värdena tyder på att variationen i det ingående materialets fukthalt inte behöver vara 

särskilt omfattande för att påverka tillverkningsprocessen. Skillnaden i fukthalt 

illustreras i figur 18. 
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Figur 18. Fukthalten i det ingående materialet för samtliga provserier. 

4.2 Inhämtning av information gällande instrument 

Inhämtningen av information resulterade i tre instrument som anses lämpliga för 

betongsandstillverkning. Två instrument från Franz Ludwig GmbH, ett portabelt och 

ett fastmonterat, för fuktmätning och en Camsizer från Retsch Technology för 

bestämning av kornform.  

4.2.1 FL-Mobimic Profi-Check 

FL-Mobimic Profi-Check, se figur 19, är en portabel fuktmätare med trådlös teknik 

och USB-anslutning som gör den kompatibel med både mobiltelefon och dator. 

Enheten utvärderar både temperatur och fuktighet med hjälp av mikrovågsteknik och 

kan användas i hela tillverkningsprocessen från ingående material till slutprodukt.  

Mätningen sker genom att utrustningen stoppas ned i det material som ska 

undersökas, se figur 20. I programmet i datorn eller applikationen i mobiltelefonen 

markeras vilket material som mätningen ska genomföras i och dess kornstorlek. Med 

hjälp av detta kalibreras maskinen automatiskt, sedan tar det bara några sekunder 

innan resultatet visas på skärmen. Resultatet från mätningarna kan visas som 

fuktprocent eller W/C (Water/Cement Ratio). 
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Figur 20. Användning av FL-Mobimic Profi-Check i betong och grus (Franz Ludwig GmbH, 2016). 

 

Figur 19. FL-Mobimic Profi-Check, portabel fuktmätare (Franz Ludwig GmbH, 2016). 

 

 

 

 



 

24 

 

4.2.2 FL-Digi Smart Basic och Microwave Moisture Probe 

FL-Digi Smart Basic och Microwave Moisture Probe, se figur 21, är en kombination 

av mätare och sond som kopplas ihop och används som permanent fuktmätare i 

kontinuerliga flöden. Sonden, Microwace Moisture Probe, monteras vid utmatningen 

under silon så att materialflödet passar sonden och sedan vidare, se figur 22. 

Detta ger snabb och enkel övervakning av den procentuella fukthalten i realtid. 

Utrusningen kan kopplas ihop med flera enheter om övervakning önskas eller krävs 

på fler ställen i anläggningen. 

Figur 21. FL-Digi Smart Basic och Microwave Moisture Probe, permanent fuktmätare (Franz 

Ludwig GmbH, 2016). 

Figur 22. Illustration av Microwave Moisture Probe och Non-Stick Wear Protection Tile som är 

monterade vid uttaget i botten på en silo (Franz Ludwig GmbH, 2016). 

4.2.3 Camsizer 

Camsizer, se figur 23, är ett laboratorieinstrument som mäter kornstorleksfördelning, 

kornform och andra partikelegenskaper i material med storleksordningen 20 m - 30 

mm. Mätningen baseras på dynamisk bildanalys, enligt ISO 13322-2, av det fritt 

fallande materialflödet och pågår ca en till tre minuter per prov. 

Utrustningen kan användas på både vått och torrt material av flera typer, t.ex. sand, 

metallpulver, plast och glas. 
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Figur 23. Camsizer , ett instrument som bl.a. används för bestämning av kornform och 

kornstorlek (Retsch Technology, 2016). 

 

En liten mängd material placeras i den trattformade öppningen och matas vidare in i 

instrumentet. Sedan faller materialet i ett fritt flöde och genomstrålas av de dubbla 

kamerorna som skapar den dynamiska bildanalysen med hjälp av 60 bilder/sekund. 

Figur 24 visar hur processen går till. 

Figur 24. Det fritt fallande flödet genomstrålas av de dubbla kamerorna som tar 60 

bilder/sekund (Retsch Technology, 2016). 
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5 Diskussion 

De resultat som framkommit visar att fukthalten i det ingående materialet påverkar 

hela tillverkningsprocessen. Små variationer räcker för att ändra förutsättningarna för 

slutprodukten. 

Materialet som behandlats av VSI-krossen vid den högre hastighetsinställningen ger 

lägst fillerhalt i slutprodukten. Skillnaden mellan torrt och fuktigt material vid denna 

inställning är knapp. Fukthaltens påverkan blir mer påtaglig vid den lägre hastigheten 

där fillerhalten mer än fördubblas när materialet går från torrt till fuktigt. 

Den mängd filler som krossen tillverkar är också lägre vid den högre 

hastighetsinställningen, förutom vid mycket fuktigt material, vilket avviker från teorin 

och bör undersökas ytterligare. 

Fukthalten tycks även påverka kornformen då det torra materialet anses ha bäst 

kornform i form av flisighetsindex. Hastighetsinställningen på VSI-krossen har också 

betydelse för kornformen eftersom flisighetsindex är lägst vid den högre hastigheten 

för samtliga fukthalter.  

Vindsiktens förmåga att reducera fillerhalten i materialet varierar kraftigt mellan 

fukthalterna. I ett utav fallen genererar sikten en ökning av andelen filler i 

slutprodukten, vilket anses mindre trovärdigt och antas bero på en slump. 

Variationer i det ingående materialet i betongsandsanläggningen kan förekomma då 

materialet produceras löpande och kommer från olika områden i täkten samt olika 

sprängsalvor. Studien har genomförts under en period med hög produktionstakt och 

således har materialet även varit färskt, d.v.s. inte förvarats på något upplag, om detta 

påverkar resultatet är oklart. 

Provtagningen har skett under våren då materialet generellt är torrare och inte lika 

stora problem i produktionen av betongsanden förekommer. För att kontrollera dess 

påverkan vore ett komplement av tester genomförda under höst och vinter intressant. 

Eftersom möjligheten att konstatera den exakta fukthalten vid provtagningstillfället 

saknades och testerna i laboratoriet inte kunde utföras i direkt samband med 

inhämtningen av proverna kan de faktiska och framtagna fukthalterna skilja sig åt. 

För att tydliggöra påverkan och samband bör fler tester genomföras kontinuerligt 

under en längre tidsperiod. Test och utvärdering av vindsiktens inställningar 

möjliggör ytterligare optimering av tillverkningsprocessen. 

De instrument som den inhämtade informationen resulterade i kan också generera 

förbättringar i processen. Eftersom det ingående materialets fukthalt och VSI-

krossens hastighetsinställnings påverkan kan undersökas och utvärderas på ett bättre 

sätt. 

Det fastmonterade instrumentet kan kontrolleras via datorn i kontrollrummet därifrån 

anläggningen styrs. Vilket ger möjlighet att kontinuerligt mäta det ingående 

materialflödets fukthalt utan att driften av anläggningen påverkas. 

Ett portabelt instrument kan användas i hela anläggningen, fukthalten kan därmed 

fastställas i allt material från ingående till slutprodukt. Mätningen utförs förhand och 

anläggningen måste stoppas för att den ska kunna genomföras. 
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Med avseende på kornform kan Camsizern vara ett komplement till flisighetsindex. 

Ett sådant instrument utökar möjligheten att undersöka materialet och dess 

egenskaper då flera olika parametrar kan analyseras. Provmaterialet måste delas ned i 

fraktioner, liknande den neddelning som utförs vid flisighetsindex, innan analys 

genomförs och processen kan därmed anses som tidskrävande. 
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6 Slutsatser 

Fukthalten påverkar både fillerhalten och kornformen i slutprodukten, men även hela 

produktionsprocessen, därför bör någon form av kontinuitet eftersträvas. 

Sammantaget ger den högre hastighetsinställningen på VSI-krossen en bättre 

slutprodukt. Processen påverkas då inte lika mycket av skillnader i fukthalt och 

genererar en bra slutprodukt vid både torrt och fuktig material. 

Vindsiktens förmåga att reducera fillerhalten i materialet påverkas av fukthalten, dess 

inställningar bör därför undersökas. 

6.1 Rekommendationer 

Baserat på denna studie och dess resultat ges följande rekommendationer: 

Att i dagsläget använda den högre hastighetsinställningen på VSI-krossen då det 

resulterar i en bättre slutprodukt och processen blir då inte lika känslig för variationer 

i fukthalten. 

Instrument för fuktmätning bör införskaffas. Av de framtagna instrumenten 

rekommenderas det fastmonterade för att automatiskt och kontinuerligt mäta 

fukthalten i det ingående materialflödet. Dess påverkan och samband kan därmed 

förtydligas om resterande parametrar undersöks när den exakta fukthalten kan 

fastställas. 

Eftersom en metod för kornform i form av flisighetsindex finns är instrument för 

kornform inget måste. Men det kan ge användbar information och underlätta 

optimering av produktionsprocessen då fler materialegenskaper kan tas fram, speciellt 

kubicitet och rundhet som har betydelse för nyttjandet av betongsanden. 

Rekommendationer för fortsatta studier: 

 Ta flera prover under en längre tidsperiod vid olika årstider 

 Utökad studie av skillnaden mellan hastigheterna på VSI-krossen och 

utvärdera med avseende på tillverkat filler, kornform och slitage 

 Undersöka vindsiktens inställningar och dess påverkan på slutprodukten 

 Utökad studie av kornformen, dess påverkan och hur den kan förbättras 

 Undersöka och utvärdera lösningar för att minska variationen i materialflödets 

fukthalt 
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