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Sammanfattning 

 
Kankbergs guld och tellurmalm har under åren visat sig bestå av dels mer lättmald- och dels mer 

svårmald malm. 

När den svårmalda malmen kommer in till anrikningsverket så kan autogenkvarnarnas genomsättning 

nästan halveras, från 110 ton/timme (lättmald malm) jämfört med 60 ton/timme (svårmald malm). 

 

Det som eftersträvas är att kunna identifiera vilken malmtyp det är och därifrån kunna påverka 

genomsättningen av nedkrossningen i käftkrossen av den svårmalda malmen så att Boliden i slutändan 

kan få ut ungefär lika mycket ton per tidsenhet i autogenkvarnen av svårmald malm som det fås vid 

lättmald malm. Genom att optimera käftkrossen kommer detta leda till en minskad 

totalenergiförbrukning i autogenkvarnens process, vilket medför höjd produktkvalitet och sänkt 

produktionskostnad. 

 

Ett flertal undersökningar och tester gjordes då käftkrossen var aktiv för att utifrån detta kunna 

identifiera vilken typ av malm som har passerat genom käftkrossen. Det som eftersträvades var att få 

ett så kallat nyckeltal som har enheten kWh/ton. Detta nyckeltal kommer sedan kunna användas för att 

kunna identifiera vilken malmtyp som har passerat genom käftkrossen.  

 

Resultatet blev att det var möjligt att kunna urskilja vilken typ av malm som var mer svårmald- och 

lättmald malm genom att jämföra olika värden hos nyckeltalet med likartad massa ton malm och 

varierad energiåtgång.  

 

Utifrån dessa resultat kommer det i framtiden att vara möjligt att effektivisera genomsättningen hos 

autogenkvarnen i anrikningsverket tack vare ett effektiviserat system hos käftkrossen. 

 

 

 

 

  

 

  



 
 

Abstract 

 
Kankberg’s gold and tellurium ore has been shown to consist of more easily-ground ore and more 

hard-ground ore for the last decade. When the hard-ground ore enters the enrichment-plant so can the 

flow rate of the autogenous mill almost halved, from 110 ton/hour (easily-ground ore) compared to 60 

ton/hour (hard-ground ore). 

 

What one wishes to try to achieve is to identify the ore-type and affect the conversion of the crushing 

process into the jaw-crusher of the hard-ground ore, so that you can finally get as equally tonnes per 

unit of time in the autogenous mill as can be obtained from easily-grounded ore. By optimizing the 

jaw-crusher, it will lead to a reduced total energy consumption in the autogenous mill, resulting in 

high product quality and reduced production costs. 

 

A number of surveys and tests were done when the jaw-crusher was active in order to identify what 

kind of oret hat has been going through the jaw-crusher. The aim was to get as so-called ”key 

indicator” that has the unit kWh/ton, which could then be used to identify the ore type. 

 

As a result, it was possible to distinguish the type of ore that was more hard-ground ore and easily-

ground ore by comparing different values of the ”key indicators” with equal mass of tonnes ore and 

varied energy consumption. 

 

Based on these results, it is possible to streamline the turnover of the autogenous mill at the 

enrichment plant, thanks to an efficient system of the jaw-crusher.      
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1. Inledning 

 
Boliden är ett metallföretag i världsklass. Företaget har cirka 5500 personer som jobbar runt om i 

världen, där verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Finland och Irland.  

Det som företaget bryter fram från bland annat sina egna gruvor och smältverk är massvis av mineraler 

så som zink, guld, koppar, järn med mera, som utvinns från malmen (Boliden, 2017). 

 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 

Bolidenområdet som ligger i Skellefteå kommun utvecklar ständigt med att förbättra sin 

högteknologiska teknik, en av de projekt som Boliden vill utveckla är inom Kankbergsgruvan som har 

visat sig under åren bestå av dels lättmald malm och svårmald malm. Genom att försöka kunna se ett 

samband med hur förhållandet mellan lättmald malm och svårmald malm hoppas Boliden att utifrån 

detta kunna optimera processens gång som sker i käftkrossen. 

 

Vad är lättmald- och svårmald malm och vad är en käftkross? 

 

 

1.1.1 Lättmald- och svårmald malm 

 

Malm i sig är en beståndsdel som kommer från berggrunden där malmen innehåller flera olika typer av 

mineraler, där bland annat guld, koppar, zink, med mera. Syftet är att kunna utvinna de mineraler som 

fås ut från malmen (Wikipedia, 2017). Denna malm kan delas upp i bland annat två typer av 

malmsorter, nämligen: lättmald malm och svårmald malm. Den lättmalda malmen var dominerande 

när gruvindustrin startade sin produktion, men med åren som gick blev gruvorna större och djupare 

vilket medförde att det krävdes högre kraft- oh energiåtgång för att komma åt malmen. Anledningen 

till detta är för att grävmaskinerna kom närmare jordskorpan med tiden, vilket medförde hårdare och 

mer hållfast yta, därav namnet svårmald malm (Albin Gröndahl, 2016). Sverige är dock känt för att i 

allmänhet ha ett rätt så hårt och kompakt bergmaterial, det vill säga stor utsträckning av hårdmald 

malm runt om i Sveriges berggruvor. Detta kan bero på den så kallade istiden då stora isblock tryckte 

ned/ihop marken under sig vilket medförde att bergarterna som finns runt om i norra Europa har i 

allmänhet en högre hållfasthet, slitstyrka och högre kompakthetsgrad i jämförelse med södra Europa 

(Wikipedia, 2017). 

Den svårmalda malmen definieras som mer kompakt och har en högre hållfasthet vilket medför att 

käftkrossen som ska krossa sönder malmen till mindre kornstorlekar behöver använda sig av en högre 

energi för att lyckas sönderdela malmens hållfasthet. I korta drag kan det sägas att krossens kraft, det 

vill säga kompressionen från krossen vid en viss punkt där malmen befinner sig i, behöver vara större 

än hållfastheten i partikeln hos malmen. 
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1.1.2 Käftkross 

 

Det finns flertal olika typer av krossar, bland annat konkross, käftkross, spindelkross och pendelkross. 

En kross uppgift är att sönderdela de material som kommer in i krossen. Hur detta går till beror på 

vilken typ av kross det är, men eftersom detta examensarbete kommer handla om effektivisering av en 

käftkross så kommer det bara fokuseras på denna typ av kross.  

En käftkross består av två vertikala krossplattor, där ena plattan är fast monterad medan den andra är 

en rörlig platta som för sig mot den fasta plattan. På så sätt krossas materialet som kommer i dess väg 

(Ebba Hedenblad, 2011). Plattorna i käftkrossen är justerbara i förhållande till varandra, vilket medför 

att det kommer att kunna få ut den fraktion som önskas. Inställningen kring spaltöppningen (minsta 

breddöppningen mellan de två plattorna vid nedre delen av käftkrossen) avgör hur stor fraktionen blir 

på utgående krossprodukt.  Se Figur 1 och Figur 2 för att få en visuell uppfattning om hur en käftkross 

fungerar och hur den ser ut. 

 

       

Figur 1 käftkross sett uppifrån                     Figur 2 käftkross principskiss sett från sidan (Johansson, 2011) 

       

 

Det som kan ses från Figur 1 ovanför är att de två krossplattorna som används för att krossa malmen 

har så kallade gaffeltänder, vilket innebär att krossplattorna har vikar i sig. Det dessa gaffeltänder har 

som syfte är att försöka få ett bättre grepp på malmen så att den inte bara glider ned. Gaffeltänderna 

har även som syfte att sortera bort de väldigt små malm-stenarna så att dessa stenar kan glida förbi de 

större stenarna. 
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1.2 Syfte 

Det som eftersträvas är att kunna påverka genomsättningen av nedkrossningen (från käftkrossen till 

autogenkvarnen) av den svårmalda malmen i lika hög grad/nära där till som för den lättmalda malmen. 

Genom en optimering kring processen av nedkrossningen i käftkrossen och nedmalningen i 

autogenkvarnen är förhoppningen att utvinna en så liten totalenergi som möjligt i slutändan.  

Problemet som finns idag för Boliden är att när den svårmalda malmen kommer in till 

anrikningsverket så kan autogenkvarnens genomsättning nästan halveras, från 110 ton/timme (lättmald 

malm) jämfört med 60 ton/timme (svårmald malm). 

Genom att anpassa nedkrossningen i käftkrossen kan produkten som går in till kvarnarna optimeras för 

maximal genomsättning oavsett malmtyp, nedkrossningen måste då styras beroende på den malmtyp 

som kommer passera genom käftkrossen. Växlingen mellan den svårmalda och lättmalda malmtypen 

som går in till krossen och autogenkvarnen kan ske flera gånger om dagen. 

 

 

 

1.3 Hypotes 
 

En idé som kom fram kring hur Boliden ska kunna påverka genomsättningen är att mäta storleken på 

den utgående krossprodukten med en styckefallsmätare vid en känd spaltöppning på käftkrossen. Med 

hjälp av detta sedan kunna beräkna en kvot mellan krosseffekten och matningen (hur mycket ton malm 

som kommer in i käftkrossen under en viss tid), för att sedan kunna få ut ett nyckeltal på den energi 

som krävs. När väl ett indikerat index har räknats fram på hur den lättmalda och den svårmalda 

malmen förhåller sig till varandra, under krossens process, går det därifrån få ut vilken 

spaltöppning/avstånd som är mest lämpad.   

Det kommer kunna gå att justera spaltöppningen under tidens gång genom att använda sig av ett 

styrsystem där kommunikationen till styrsystemet sker genom kodning för att kunna styra 

hydraulcylindrarna som ansätter käftkrossens spaltöppning. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Detta arbete går ut på att försöka optimera hela processen genom att effektivisera käftkrossen så 

mycket som det går. Det som inte kommer att tas hänsyn till i detta arbete är att försöka räkna ut den 

energi som transportbandet kräver (där kommer bland annat fallhöjd, matning och hur stor massa som 

ligger på transportbandet påverka energin kring hela processen). Det kommer även inte tas hänsyn till 

att räkna ut den energieffektivisering som kan göras på kvarnarna (som maler ner den krossade 

malmen).  

Ett till moment som ej kommer tas hänseende till är hur mycket energi som går åt vid borrning och 

sprängning av bergarterna för att ta fram malmen från berget i gruvan.  

 

Eftersom detta examensarbete ska representera ett 10 veckors arbete så kommer det även finnas 

avgränsningar kring hur många undersökningar, mätdata och tester som kan göras kring käftkrossens 

process, detta beror på brist av tid. 
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1.5 Produktionsbeskrivning 
 

En översiktsbild och en kort förklaring kring hur hela processens gång går till kommer förklaras i detta 

kapitel så att läsaren får en bättre förståelse både teoretiskt och visuellt. 

 

Det första steget som görs för att ta fram malmen är att börja borra hål i berget för att sedan kunna 

göra det tillgängligt att placera sprängämnen i berget, se Figur 3. 

 

 

Figur 3 borrning i underjordsgruva (Ekholm, 2010) 

 

När borrningen är klar placeras sprängämnen i de färdigborrade hålen.  

Efter att hålen har borrats klart i berget och sprängämnen har placerats i hålen så sprängs berget upp 

för att kunna utvinna malmen från berget. Malmen lastas sedan i en lastbil för att sedan frakta malmen 

till området där krossen befinner sig. När lastbilen med malmen kommer fram till området åker 

fordonet igenom en våg för att kunna väga hur mycket ton malm som kommer fram till käftkrossen. 

Sedan lastas malmen ned till matningsbandet som matar fram malmen in till käftkrossen. När malmen 

sedan har krossats klart i käftkrossen, det vill säga då malmen är tillräckligt liten i diameter för att 

passera genom spaltöppningen, åker den krossade malmen vidare på ett transportband, där en 

bandvågsviktavkännare sitter i transportbandet för att kunna mäta upp hur mycket ton malm som har 

passerats genom käftkrossen. Efter att malmen har passerat bandvågen fortsätter malmen sig vidare till 

kvarnarna där de resterande partiklarna/kornbitarna av malmen mals ned genom antingen 

autogenkvarnsmalning eller med hjälp av stålstänger/stålkulor som ligger i kvarnen. 

I Bolidenområdet använder de sig mest av autogenkvarnsmalning. Autogenkvarnsmalning fungerar på 

följande sätt: 

När den krossade malmen lämnar käftkrossen så transporteras den krossade malmen till kvarnarna. 

När malmen har hamnat i kvarnen mals malmen ned, detta kallas för autogenmalningsmetoden. Denna 

process använder sig av bland annat centrifugalkraft, där malmen ligger mot varandra i innerväggarna 

i kvarnen där den krossade malmen mals ned på grund av friktion som uppstår. Det är därför viktigt att 

ej ha för hög hastighet på kvarnarna eftersom då kommer inte den krossade malmen att glida mot 

varandra.  

Genom att ha en någorlunda variation mellan fraktionsstorlekarna av den krossade malmen kommer 

detta medföra en så bra friktion och kraft som möjligt mot varandra. För att få en visuell förståelse 
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kring hur den krossade malmen beter sig/rör sig i kvarnen, se Figur 4:  

 

 

Figur 4 hur malmen rör sig i kvarnen, sett inifrån, principskiss 

 

Se Figur 5 för att se hur en kvarn ser ut utifrån: 

 

 

Figur 5 autogenkvarn  (spminstrument, 2017) 

Efter att malmen har malts ned i kvarnen kan de olika mineralerna därifrån sorteras ut med hjälp av 

kemisk process för att kunna särskilja ut de olika mineralerna från varandra.  

Se Figur 6 för en överblick över hela processens gång:  
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Figur 6 hela processens gång, principskiss (Parasnis, 2014, s. 9) 
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2. Teori 

 
När malmen hamnar på matningsbandet för att sedan åka in i käftkrossen så vet Boliden inte i 

dagsläget hur många procentsdelar av denna malm som är lättmald malm och svårmald malm. Det 

som dock kommer att märkas är att käftkrossen kommer arbeta olika hårt, det vill säga att krossen 

ibland använder en högre energiförbrukning för att kunna krossa malmen som befinner sig i 

käftkrossen. Därifrån kan det fås en någorlunda uppfattning om hur mycket ton malm som var lättmald 

malm och svårmald malm. Genom att till exempel ta fram indata från de tester som gjordes vid 

körning av käftkrossen och jämföra dessa värden med varandra går det utifrån detta se ett förhållande 

om det var lättmald malm eller svårmald malm. 

 

2.1 Beräkning av energieffektivisering kring käftkrossen 

 
Genom att jämföra hur stor nettoeffekten var under en viss tid, det vill säga hur hög energiåtgång som 

har krävts för att krossa en/flera batch last, går det utifrån detta förhoppningsvis kunna hitta ett 

varierande mönster. Genom att få fram flera olika värden på nettoeffektens energiåtgång under likartat 

mycket massa ton som har passerat genom käftkrossen, kan detta tyda på att det har varit olika typer 

av malmer. 

Krossningens process består av tre delar: inmatning av material från mataren, sönderdelning av 

materialet (malmen i vårt fall) i käftkrossen och den sista delen är det önskade resultatet som fås ut 

efter krossningen (i vårt fall en fraktion < 300mm). 

För att käftkrossen ska använda så effektiv energiåtgång som möjligt för att kunna ge det önskade 

resultatet, det vill säga att kvarnens totala energiåtgång ska vara lägre än i dagsläget, så finns det flertal 

faktorer som kommer ha en påverkan på hur energin förhåller sig.  
Det som är givet är att käftkrossen kommer drivas av en viss effekt som varieras med tiden under 

krossningens process. Det som också är givet är att mataren kommer ha en betydelse om hur hårt 

krossen får arbeta. Om det är en jämnare inmatning av malm (hur mycket ton som matas till krossen 

per tidsenhet) till käftkrossen, kommer detta medföra en jämnare effektförbrukning. Om det skulle 

vara en ojämn matningskurva så skulle detta medföra en ojämn och eventuellt ostabil 

effektförbrukning hos käftkrossen.  

Kvoten mellan effektens energiåtgång och hur mycket ton malm som matningen kommer att skicka till 

inflödet av käftkrossen kommer att ge ett nyckeltal som kommer visa hur hög totalenergi som krävs 

för att driva käftkrossen vid ett visst spaltavstånd.  

 

Tabell 1 Enheter 

Vilken typ av process Enhet 

Matning  Ton/h (ton/timme) 

Effekt på krossen kW (kilowatt) 
 

Genom att se från Tabell 1 ovanför så kan det observeras att matningen kommer bero på hur mycket 

ton som lastas på mataren och hur lång tid det tog för käftkrossen att krossa materialet. Detta mäts 

genom att använda sig av en viktavkännare som känner av en tyngdmassa av malmen och dess tid det 

tog att passera förbi viktavkännaren (omvandlat i timmar med avseende på hastigheten på bandvågen). 
Genom att multiplicera matningens enhet (hur mycket ton som har passerat per tidsenhet) med dess tid 

som det tog att krossa denna massa av malm kommer det fås ut hur mycket ton malm som passerat 

genom käftkrossen. 
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För att få ut ett nyckeltal måste energin (som går åt under en batch krossning i käftkrossen) och hur 

mycket ton malm som har passerat genom käftkrossen räknas ut. Genom att dividera energin och 

massa ton malm kommer nyckeltalets värde fås ut. Enheten som nyckeltalet kommer ha är kWh/ton 

(kilowattimme per ton). 

Med hjälp av nyckeltalet kan det gå att jämföra olika beräkningsvärden med varandra för att utifrån 

detta kunna identifiera vilken typ av malm som har passerat genom käftkrossen. Genom att använda 

nyckeltalet som utgångspunkt kring vilken typ av malm som har passerat käftkrossen går det 

förhoppningsvis optimera käftkrossens process. 

 

2.2 Malmtyp 
 

Ett annat alternativ för att kunna få fram vilken malmtyp (lättmald eller svårmald) som har kommit in i 

käftkrossen är att analysera den kemiska sammansättningen (procentdel av varje mineral). Detta efter 

att malmen har krossats i en käftkross och malts ned i en kvarn. De faktorer som kommer att påverka 

nedkrossningen och nedmalningen av de olika mineralerna är bland annat: hur hög hållfasthet har 

mineralen och hur slitstarkt är mineralen. Ett problem som stöttes på var att Boliden ej visste malmens 

kornstorlek när kornen analyserades. Detta kommer göra det svårt att kunna jämföra i en jämn nivå. 

Dock ger den information som finns till godo ett förhållande kring styrkan i malmen. Med hjälp av 

detta kan det gå att identifiera ett samband med procentdelen som är svårmald malm och lättmald 

malm i krossen under krossningens process av malmen i käftkrossen. Se Figur 7 för att få en visuell 

uppfattning kring hur separationen av de olika mineralerna går till för att kunna få fram de olika 

kemiska sammansättningarna: 

 

 

Figur 7 kemiska sammansättningarna, principskiss   
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3. Metod 

 
I detta projekt genomfördes ett flertal undersökningar och tester för att kunna identifiera vilken typ av 

malm som har passerats genom käftkrossen. Följande metoder har genomförts under detta 

examensarbete: 

1. Insamling av indata från käftkrossprocessen & bandvågen med hjälp av sensorer & 

viktavkännare. 

2. Insamling av indata kring spaltöppningen i käftkrossen. 

3. Insamling av indata från styckefallsmätaren. 

4. Programkodning för att kunna justera spaltöppningen i käftkrossen. 

 

De insamlingar av indata och dess beräkningar som gjordes genomfördes genom Microsoft Excel 

2016. 

 

3.1 Insamling av indata från käftkrossprocessen med hjälp av sensorer 

 
För att kunna effektivisera käftkrossprocessen behövs det insamling av indata, detta görs för att kunna 

se ett mönster och utifrån detta kunna hitta lösningar. Med hjälp av sensorer kan insamling av värden 

kring käftkrossprocessens arbetsgång hämtas, så som:  

 Tomgångseffekt i käftkrossen innan belastning av ett x-antal ton malm i sig. 

 Hur mycket nettoeffekt har gått åt vid till exempel en kross batch malm & hur lång tid tog det 

för krossen att krossa en batch malm. 

 Hur mycket ton malm har passerat genom käftkrossen. 

 Hur stor var nivån (i procent) i käftkrossen under en batch krossning?  

Med hjälp av dessa indatavärden går det att börja räkna ut den energi (i kWh) som går åt vid ett x-antal 

batch för att senare kunna få fram ett nyckeltal som eftersträvas. 

 

3.1.1 Tomgångseffekt innan belastning 

För att räkna ut hur stor tomgångseffekten (den effekt som går åt vid ej belastat läge) var i käftkrossen 

så jämfördes bruttoeffektens indata med bandvågens indata (hur mycket ton som har passerat genom 

krossen). Käftkrossen kommer att få sina indata (vid aktivt läge) före bandvågen får sitt indata 

(viktavkännaren känner av x-antal ton malm på bandvågen).  

Genom att jämföra då bandvågens indatavärde var noll med bruttoeffektens indatavärde går det att se 

vad tomgångseffekten i käftkrossen låg på för värde.  

Det insamlade data som användes av sträckte sig från den 24:e mars, 26:e – 28:e mars, 3:e april, 5:e – 

6:e april och den 10:e april, det vill säga 8 olika dagars tester/undersökningar har genomförts. Genom 

att räkna ut flertal medelvärden på tomgångseffekten kunde tomgångseffektens totala medelvärde 

räknas ut.  Detta totala värde användes senare för att kunna räkna ut nettoeffekten. 
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3.1.2 Beräkning av nettoeffekten & dess energi  

 

Genom att studera bruttoeffektens och bandvågens indata går det att räkna ut bruttoeffektens värde, det 

vill säga då inflödet av malm kom in till käftkrossen. 

Det som gjordes var att se när bandvågen var aktiv och fick indata av ett x-antal ton malm som låg på 

transportbandet. Utifrån detta avlästes bruttoeffektens värde (som är angivet i kW). Det som dock togs 

till hänsyn vid avläsning av bruttoeffekten var att det är ungefär 8 sekunders dötid från att den 

krossade malmen har lämnat käftkrossen (utflödet från käftkrossen) till att den krossade malmen har 

passerat fram till bandvågen (inflödet till bandvågen). Genom dessa observationer går det att räkna ut 

ett genomsnittligt värde kring bruttoeffekten då malm fanns i käftkrossen. Dessa beräkningar gjordes 

genom användning av Microsoft Excel 2016. 

När väl bruttoeffektens värde har beräknats ut av flera olika värden går det med hjälp av detta få ut 

nettoeffekten.  

Nettoeffekten i sig kommer att bestå av följande (se ekvation (1)): 

 

                                          𝑃𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 − 𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔                                                                             (1) 

 

Där: 

 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 står för den totala effekten som det tar att krossa materialet. Denna effekt kan läsas av 
från indata och sedan se över hur hela processens gång ser ut med avseende på tiden. 

 𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 står för tomgångseffekten (obelastad, kan antas vara konstant). 

 

Anledningen till varför det valdes att subtrahera effektens tomgångsvärde (𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔) med effekten 

som det tar att krossa materialet (𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜) var för att det värde som fås ut från 𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 kommer att ha 

tomgångseffekten inkluderat i sitt värde.  

Se figur 8 nedanför för att kunna få ett samband och en förståelse kring hur nettoeffekten kommer att 

förändras med tiden. Figur 8 är en principskiss kring hur nettoeffekten förhåller sig med tiden. 

 

 

Figur 8 energiåtgång (kWh), principskiss 
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3.1.3 Beräkning av ton malm som har passerat genom käftkrossen 

 

Genom att studera bandvågens indata som är angivet i ton/timme, för att sedan multiplicera det med 

den tid som det tog för all malm att passera bandvågen fås det ut den massa ton malm som har passerat 

genom käftkrossprocessen. Se ekvation (2) för att se hur massa malm ton beräknas ut: 

 

                                      
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑚 𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔
 ∗ 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎                                    (2)  

 

3.1.4 Beräkning av nivån i käftkrossen  

 

För att kunna få ut hur stor nivån (i procent) var i käftkrossen under en batch krossning användes en 

lasergivare som kunde läsa av hur högt upp malmen låg i förhållande till käftkrossens maximala nivå. 

Den procentuella nivån erhölls från lasernivågivaren medelvärde. Genom detta gick det att se var 

nivån låg på i procent under en kross batch malm. Det är dock viktigt att tänka på att denna lasergivare 

ibland kunde vara missvisande. Detta beror på att den kan visa en viss procentsnivå av malm i 

käftkrossen men i verkligheten är nivån kanske till och med lägre än vad det visar. Anledningen varför 

detta kan ske är för att lasergivaren skickar indata direkt då den fångar upp ett material, i detta fall 

malm. Om en malmbit har fastnat mellan en av krossplattorna, det vill säga mellan gaffeltänderna på 

käftkrossen, så kommer lasergivaren tro att det är där som malmnivån ligger vid i käftkrossen.   

En annan faktor att ta hänseende till är att lasernivågivaren bara kan mäta från en viss höjdnivå från 

startpunkten och uppåt. Det vill säga att när det står att det är 0 procent malm i käftkrossen så kanske 

det inte alltid stämmer med verkligheten eftersom malmen ligger under ”nollnivån”, där lasergivaren 

ej känner av malmen. Se Figur 9 för en bättre visuell förståelse: 

 

 

 

Figur 9 nivågivare till käftkrossen 

Genom att observera Figur 9 så går det att se att det ibland kan hända att vid tippning av enstaka last 

malm att nivån i krossen inte kommer upp till noll-procentsnivån vid krossningen.  

Genom att beräkna nivån i käftkrossen går det att se vilket indata som är relevant eller inte relevant. 

Om bruttoeffekten under en batch krossning kräver ungefär lika stor effekt som vid 

tomgångseffekten och att nivån i käftkrossen är ”0 procent”, då går det utifrån dessa indata bortse 

från dessa typer av indatavärden eftersom det mest troligt innebär att malm-stenarna är så pass små 

i diameter att dem åker rätt igenom spaltöppningen utan att ha påverkat effekten hos käftkrossen 
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avsevärt/över huvud taget.   

En fördel som kan finnas med att ha en relativt hög nivå malm i käftkrossen är att malmen som 

befinner sig i krossen kommer inte bara krossas mot krossplattorna utan även mot varandra, det vill 

säga de intermediära (mellanliggande) malm-stenarna krossas mot varandra, eftersom det kommer 

vara så pass mycket malm som kommer befinna sig i käftkrossen. Det gäller dock att inte ha en för 

hög nivå i krossen eftersom detta kan leda till att malmen inte krossas mot varandra utan istället 

trycks uppåt vilket leder till en energiförlust av käftkrossen. 

 

3.1.5 Nyckeltalet 

 

Syftet med nyckeltal är att kunna jämföra olika värden med varandra och utifrån detta kunna 

bestämma vilken typ av malm som har passerat genom käftkrossen.  

Nyckeltalet kommer att bestå av kvoten mellan den energiåtgång som går åt att krossa en batch (last) 

malm och hur mycket ton malm som har passerats genom käftkrossen. För att kunna få fram den 

energiåtgång som går åt under en batch krossning räknas det ut den så kallade nettoeffekten för att 

sedan multiplicera detta värde med hur lång tid (omvandlat i timmar) det tog att krossa malmen i 

käftkrossen. Det kommer då fås ut en energi som har enheten kWh (kilowattimme) som representerar 

den energi som gick åt att krossa en batch malm. 

Nyckeltalet, det vill säga den energi som det krävs för käftkrossen att krossa materialet, kommer ges 

på följande ekvation (Se ekvation (3)):  

 

 

                          𝑛𝑦𝑐𝑘𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙 (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛) [
𝑘𝑊ℎ

𝑡𝑜𝑛
] =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖å𝑡𝑔å𝑛𝑔 (𝑘𝑊ℎ)

𝑖𝑛𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑙𝑚 (𝑡𝑜𝑛)
                                              (3) 

 

Med nyckeltalet fås det ett samband mellan energiåtgången och inmatningen av malm. Detta kommer 

att göra det möjligt att kunna identifiera vilken typ av malm som har passerat genom käftkrossen och 

utifrån detta kunna effektivisera krossen. 

 

Effektiviseringen av käftkrossen kommer att leda till att kvarnarna som ska mala ned malmen kommer 

få en lägre energiåtgång. Detta beror på grund av att den krossade malmen som kommer från 

käftkrossen är i mindre fraktioner än tidigare. Om den krossade malmen har en mer jämn och finare 

fraktion kommer detta leda till att kvarnen behöver arbeta mindre hårt för att mala ned materialet. 

Slutligen kommer detta medföra att helheten av hela processens gång (från krossning till malning) 

kommer använda sig av en lägre energi sett ur ett helhetsperspektiv, vilket medför att Boliden både 

sparar tid och pengar på detta. Det kan även tilläggas att kvarnarna som maler ned malmen är igång i 

princip tjugofyra timmar om dygnet, jämfört med käftkrossen som är igång några timmar per dag.  

I dagsläget är kvarnarna den största flaskhalsen i hela processen medan käftkrossen är en av de 

effektivaste. Genom att öka krossningen i käftkrossen kommer detta medföra att flaskhalsen i 

kvarnarna kommer att minska, vilket kommer leda till en markant sänkning av produktionskostnad 

under likartat tidsspann som tidigare. 
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3.2 Insamling av indata kring spaltöppningen av käftkrossen 
 

Efter att det har beräknats ut olika nyckeltal (hur mycket energi som har gått åt vid en batch malm 

under ett visst antal ton malm) undersöktes spaltöppningen i käftkrossen under krossning. 

Spaltöppningen kommer ha en stor påverkan kring utfallet av fraktionsstorlekarna av den krossade 

malmen av krossen. Genom minskning av spaltöppningen kommer fraktioner som kommer ut från 

käftkrossen att minska. Detta kommer medföra lägre totalenergiåtgång. 

En minskad spaltöppning påverkar även snittet kring bruttoeffekten eftersom käftkrossen behöver 

arbeta hårdare för att det blir större kraftpådrag mot malmen då även nivån i krossen kan öka.   

Genom att minska spaltöppningen kring käftkrossens utfall kommer detta även leda till att malmen 

som befinner sig i käftkrossen kommer få mer slag mot sig tills den krossade malmen har passerat 

genom spaltöppningen, jämfört med vid en större spaltöppning.  

Det kommer vara 3 huvudmekanismer som kan karakterisera hur malmens rörelse kommer bete sig i 

käftkrossen och det är nämligen: glidning, fritt fall och klämning (Evertsson, 2000-10-03). Se Figur 10 

och Figur 11 för en principskiss kring hur mycket klämning malmen får vid en minskad spaltöppning i 

jämförelse med en ökad spaltöppning: 

 

     

  Figur 10 minskad spaltöppning, principskiss                                         Figur 11 ökad spaltöppning, principskiss 

       

Figur 9 och Figur 10 visar att det fås mer slag per fritt fall på malmen i en minskad spaltöppning i 

jämförelse med en ökad spaltöppning. Detta leder till att fraktionen hos malmen kommer bli mindre 

vid en minskad spaltöppning om det är av samma sort av malmtyp. 

 

Med hjälp av en lasergivare som var placerad mellan de 2 krossplattorna erhölls spaltöppningens 

storlek (som mätte avståndet i millimeter) på spaltöppningen. 
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3.3 Insamling av indata från styckefallsmätaren 

 
Styckefallsmätaren sitter mellan utfallet från käftkrossen och bandvågen. Styckefallsmätarens uppgift 

är att kunna mäta differensen mellan fraktionsstorleksvariationerna av malmen som passerar 

styckefallsmätarens laserstråle. Detta kommer ge en indikation kring hur jämn nivån är på 

fraktionerna. Om utfallet från käftkrossen (den krossade malmen) har väldigt jämn höjdnivå i 

storleksordning per batch så kommer styckefallsmätaren visa ett väldigt lågt värde på 

variationsförhållandet.  

Slutsats: Styckefallsmätaren visar att när malmnivån på käftkrossen är jämn desto jämnare kommer 

nivån från utfallet av käftkrossen vara. Detta medför en lägre energiförbrukning kring kvarnarna 

eftersom kvarnarna ej behöver arbeta lika länge för att kunna mala ned materialet till en önskad 

storlek. Detta innebär att den totala energiförbrukningen hos käftkrossens- och kvarnens process har 

energieffektiviserats på grund av att en minskad flaskhals hos autogenkvarnsprocessen.  

Se Figur 12 för att få en bättre förståelse kring placeringen av styckefallsmätaren: 

 

 

Figur 12 styckefallsmätare 

 

 

3.4 Styrningen av spaltöppningen i käftkrossen 
 

När det resultat som eftersträvas har beräknats kommer ABB använda sig av programkodning för att 

kunna styra spaltöppningsavståndet hos käftkrossen. Genom att styra spaltöppningen kommer Boliden 

att kunna justera storleken hos fraktionen vid utfallet av käftkrossen.  
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3.5.1 Identifiering av malmtyp 
 

Efter att ha fått fram flertalet olika indata, så som: bruttoeffekten, hur mycket ton malm som har 

passerat genom käftkrossen, nivån i krossen (i procent) och fraktionen på den krossade malmen genom 

styckefallsmätaren, så analyserades dessa data för att hitta ett samband. Det gick att se en variation 

kring hur mycket energiåtgången varierade med avseende på den malm som hade passerats genom 

käftkrossen. Genom att utgå från energiåtgången under en krossning batch malm (kWh) och hur 

mycket ton malm som har passerats genom, gick det börja jämföra dessa värden med varandra för att 

sedan se hur mycket nyckeltalet kunde variera.  

Från dessa slutsatser skulle det vara bra att använda styckefallsmätaren för att försöka se vilken 

spaltöppning som skulle ge bäst resultat kring hur jämn nivån av fraktionen av den krossade malmen 

var och hur dess storlek i fraktionshöjd var. Under de förhållandena att det var av samma sort av 

malmtyp. Det bästa resultatet skulle vara att ha en liten differens i nivåskillnad av fraktionen och en 

liten fraktionshöjd kring utfallet av käftkrossen. Genom att ha en liten fraktionshöjd och liten differens 

i nivåskillnad skulle detta leda till att kvarnarna skulle behöva använda sig av en lägre energiåtgång 

för att mala ned materialet i önskad storlek.   

 

3.5.2 Benämning: uppdelning av kWh & ton 

 
Efter att ha jämfört flertal olika data från flera batcher malm har det gått att kunna identifiera vilken 

typ av malm som har passerat käftkrossen, genom att jämföra dess ton och dess energiåtgång (kWh) 

för att få fram ett nyckeltal (kWh/ton). Men det optimala för Boliden hade varit att genom att bara köra 

en batch malm genom käftkrossen kunnat identifiera vilken typ av malm det är som har passerat 

genom. Så länge nästa batch last kommer från samma gruva (Kankbergsgruvan) går det 

förhoppningsvis utifrån detta se vilken typ av malm som har passerat käftkrossen, genom att jämföra 

energiåtgången i kWh och antal ton malm. Från detta kan Boliden sätta den spaltöppning som verkar 

ge det mest optimala resultatet som eftersträvas.  

Genom att benämna och uppdela kWh och massa ton i stigande ordning hoppas man se ett samband av 

vilken typ av malm det är, det vill säga om det är mer av en lättmald malm eller mer av en svårmald 

malm.  Hur denna uppdelning går till kommer visas i resultatdelen! 
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4. Resultat & diskussion 
 

När det kommer till beräkningar, tabeller och grafer så har detta utförts i Microsoft Excel 2016. 

 

4.1 Värdena på den totala tomgångseffekten 

 
I Tabell 2 visas värdena på tomgångseffekten. Summan av tomgångseffekten representeras med det 

totala medelvärdet för varje testkörning, det vill säga varje dag som testet genomfördes. För att se en 

mer utförlig beskrivning på de totala värdena av tomgångseffekten vid varje testkörning, vänligen se 

Bilaga A. 

Tabell 2 totala tomgångseffekten vid varje testkörning 

Datum vid tomgångseffekt Summa av tomgångseffekten i kW 

2017/03/24, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 11,9478 
2017/03/26, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 13,0317 
2017/03/27, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,0390 
2017/03/28, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,1024 
2017/04/03, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,8100 
2017/04/05, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,8675 
2017/04/06, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,3916 
2017/04/10, [𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,3782 

 

 
Från dessa 8 värden beräknades den totala tomgångseffekten, det vill säga det totala medelvärdet för 

tomgångseffekten. Detta värde användes senare som utgångsläget för tomgångseffekten kring 

beräkning av nettoeffekten. Se ekvation (4) för att se det värdet på den totala tomgångseffekten:  
 

 

 

                                                            𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 = 12,5455 kW                            (4) 
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4.2 Nyckeltalet (kWh/ton), spaltöppning & procentsnivån i käftkrossen 

 
I Metod-delen: 3.1.2 Hur nettoeffekten & dess energi beräknades, förklarades hur energiåtgången 

(kWh) beräknades fram. För att räkna ut nettoeffekten krävs bruttoeffektens värde. Den bruttoeffekt 

och nettoeffekt som användes vid beräkningar kommer att hänvisas till Bilaga B. Även nettoeffektens 

tid (den effektiva tiden) och den tid då bandvågen var aktiv kommer att visas i Bilaga B. 

 

Efter att malmen har lämnat käftkrossen kommer den krossade malmen skickas vidare till bandvågen. 

Bandvågen kommer känna av hur mycket ton som har passerats genom. Hur dessa beräkningar går till 

väga finns beskrivet sen tidigare i Metod-delen: 3.1.2 Hur mycket ton malm som har passerat genom 

käftkrossen.  

Efter att energiåtgången (kWh) och hur mycket ton malm som har passerats genom käftkrossen har 

räknats ut kan nyckeltalet (kWh/ton) fås ut, vilket är det som eftersträvas.  

Från tabell 3.1 och Tabell 3.2 går det att se det slutgiltiga resultatet kring energiåtgången (i kWh), hur 

mycket ton malm som har passerats genom käftkrossen och nyckeltalet under de olika dagar som 

mätningarna genomfördes. Tabell 3.1 och Tabell 3.2 inkluderar även den procentsnivå av malm som 

befann sig i käftkrossen under processens gång. Detta är för att det senare ska kunna gå att jämföra de 

likartade nivåerna i käftkrossen med varandra för att kunna dra någon slutsats kring identifiering av 

malmtyp. Det är dock viktigt att förstå att dessa tabeller nedan (Tabell 3.1–3.2) bara visar: 

medelvärdet, maximala värdet och minsta värdet, under varje enhet: energiåtgång, massa ton, 

procentsnivå i krossen & nyckeltalet. För att se alla dessa värden vid de olika testerna, se Bilaga C.  

Bilaga C inkluderar benämning som fördelar massa ton i siffror i stigande ordning och energiåtgången 

(kWh) i latinska alfabetet i stigande ordning. Hur dessa benämningar är gjorda och strukturerade finns 

beskrivet sen tidigare i Metod-delen: 3.5.2 Uppdelning av kWh & ton. 

 

Se Tabell 3.1 och Tabell 3.2 för att se resultatet: 
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Tabell 3.1 beräkning och framtagning av nyckeltalet 

 2017-03-24 2017-03-26 2017-03-27 2017-03-28 

ENERGI (kWh)     
MEDELVÄRDET 10,9100 1,8984 11,7417 7,4223 
MAXVÄRDET 20,0856 5,8607 22,0647 20,1669 
MINSTA VÄRDET 0,4516 0,1190 3,8024 0,7335 

BANDVÅG (Ton)     
MEDELVÄRDET 178,7442 51,8197 260,0823 148,7441 
MAXVÄRDET 328,4317 92,1320 394,2120 314,0156 
MINSTA VÄRDET 11,4460 29,9143 133,4474 30,8545 
%-NIVÅ I KROSSEN     
MEDELVÄRDET 22,9416 14,8517 13,4944 16,7063 
MAXVÄRDET 41,1809 38,5727 20,9023 35,2351 
MINSTA VÄRDET 4,8017 1,6905 4,6625 4,4996 
NYCKELTAL (kWh/t)     
MEDELVÄRDET 0,0576 0,0359 0,0444 0,0487 
MAXVÄRDET 0,0881 0,0689 0,0623 0,0911 
MINSTA VÄRDET 0,0369 0,0025 0,0203 0,0238 
     
Spaltöppning 190mm 190mm 190mm 190mm 

 

 
 
 
Tabell 3.2 beräkning och framtagning av nyckeltalet 

 2017-04-03 2017-04-05 2017-04-06 2017-04-10 

ENERGI (kWh)     
MEDELVÄRDET 9,0763 4,4588 4,9779 6,6643 
MAXVÄRDET 21,1116 9,5911 8,1797 15,1048 
MINSTA VÄRDET 1,4877 0,5018 1,5709 0,3551 
BANDVÅG (Ton)     
MEDELVÄRDET 89,1483 135,5780 101,7442 84,9049 
MAXVÄRDET 181,6323 304,5727 150,9994 221,3777 
MINSTA VÄRDET 45,0974 27,7420 40,7283 8,8560 
%-NIVÅ I KROSSEN     
MEDELVÄRDET 28,5781 9,0046 0,2788 27,8005 
MAXVÄRDET 70,5569 17,6880 0,5401 45,6122 
MINSTA VÄRDET 0,5013 0,3212 0,0176 0,6058 
NYCKELTAL (kWh/t)     
MEDELVÄRDET 0,0972 0,0395 0,0470 0,0836 
MAXVÄRDET 0,1849 0,0967 0,0597 0,1665 
MINSTA VÄRDET 0,0291 0,0181 0,0317 0,0188 
     
Spaltöppning 192 mm 185mm 185mm 185mm 

 

  

Från Tabell 3.1 och Tabell 3.2 går det att få en uppfattning kring hur variationen vid energiåtgången 

och massa ton påverkar resultatet av nyckeltalet.  
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4.3 Uppdelning av kWh & ton 

 

Från Tabell 3.1 & Tabell 3.2 går det att bestämma hur stor variationen var mellan till exempel det 

minimala och det maximala värdet. Genom att benämna och uppdela kWh och ton i stigande ordning 

går det att se vilken typ av malm det är, genom att jämföra olika värden på energiåtgången (kWh) 

och likartad massa ton som har passerat genom käftkrossen. Detta gjordes för att få någon slags 

struktur i det hela. Massa tons värde delades upp i tiotal och energiåtgångens värde delades upp i 

ensiffrigt tal. Se Figur 13 och Figur 14 för att se uppdelningen, där pilen representerar dess ökning: 

 

 

                                      

Figur 13 benämning av massa ton (stigande)                                         Figur 14 benämning av kWh (stigande)  
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4.4 Styckefallsmätarens betydelse av slutresultatet 

Som tidigare nämndes i Metod-delen: 3.3 Insamling av indata från styckefallsmätaren, går det med 

hjälp av styckefallsmätaren att se variationen kring fraktionen av utfallet från käftkrossen.  

Ett problem som stöttes på under de 8 tester som gjordes var att styckefallsmätaren fungerade bara den 

10:e april. Därför valdes det att fokusera mer kring den 10:e aprils värden för att kunna se om likartad 

massa ton malm som har passerat genom käftkrossen kommer att ha en stor påverkan/variation kring 

energiåtgången (i kWh). Om så är fallet kommer detta medföra att nyckeltalet kommer att variera. 

 

Se tabell 4 för uppmätta och beräknade värden av: massa malm ton, energiåtgången, procentsnivån i 

käftkrossen, styckefallsmätarens värde i medelstorlek/nivåskillnaden och slutligen nyckeltalet. Det 

kommer även inkludera benämning av energiåtgången (i kWh) och massa ton för att utifrån detta 

kunna se ett mönster. OBS! Eftersom styckefallsmätaren mäter utifrån nivåskillnaden (hur jämn nivån 

är) och medelstorleken kommer denna enhet att vara dimensionslös (eftersom Boliden ej än vet i 

vilken enhet denna laserstrålsgivare mäter i).  

I övrigt är spaltöppningen på 185 mm från den 10:e april (Tabell 4). 

Tabell 4 benämning i storleksordning, 10mm:s spaltöppning 

10:e april 
Radnummer Benämning: 

siffra rep. Ton 

& bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) 

per x antal 

kross batch. 

Nivåberäkning av 

malm i krossen 

(%) 

Styckefallsmätaren: 

Medelstorlek/snitt 

Styckefallsmätaren: 

Nivåskillnad 

Bandvåg 

(massa i TON 

per x antal 

batch) 

Nyckeltalet i 

kWh/ton 

1 1a 0,3551 "0" 0,0118514 0,0017000 8,85601 0,04010 

2 2b 1,4323 0,6058 0,0223712 0,0002000 19,5547 0,07325 

3 3a 0,5353 "0" 0,0168467 0,0009000 28,4457 0,0188 
4 3d 3,5146 "0" 0,0209367 0,0012000 28,6005 0,1229 

5 5b 1,0790 "0" 0,0179074 0,0008000 46,4736 0,0232 

6 5b 1,9346 "0" 0,0199999 0,0006000 40,2359 0,0481 

7 5d 3,9187 42,9240 0,0169266 0,0009000 47,6894 0,0822 

8 5d 3,4897 32,6061 0,0205317 0,0005000 41,9946 0,0831 

9 5d 3,8013 10,6105 0,0183257 0,0007000 43,0290 0,0883 

10 5g 6,2383 32,2856 0,0223714 0,0003000 46,9824 0,1328 

11 5g 6,4262 31,4280 0,0210883 0,0004000 41,1538 0,1562 

12 6d 3,9863 40,4863 0,0227561 0,0000050 50,0204 0,0797 

13 6e 4,8259 1,1478 0,0214501 0,0003000 51,6859 0,0934 

14 6i 8,3441 27,9849 0,0213950 0,0005000 50,1196 0,1665 

15 8j 9,7660 45,6122 0,0206647 0,0002000 71,6184 0,1364 

16 9c 2,1763 "0" 0,0209606 0,0002000 86,0183 0,0253 

17 9m 12,9701 37,7614 0,0233455 0,0000300 83,4846 0,1554 

18 10e 4,8051 "0" 0,0216579 0,0000200 94,0390 0,0511 

19 10h 7,7786 33,7102 0,0224232 0,0001000 93,1368 0,0835 

20 10k 10,0170 37,8425 0,0241882 0,0000600 91,9068 0,1090 

21 14l 11,8022 5,2062 0,0198740 0,0001000 137,9838 0,0855 

22 19h 7,7037 "0" 0,0210185 0,0000100 187,5596 0,0411 

23 19o 14,9068 23,6830 0,0226825 0,0000080 180,8260 0,0824 

24 20m 12,8795 30,9820 0,0180010 0,0000600 193,6310 0,0665 

25 23n 13,4810 23,4105 0,0218350 0,0000004 221,1053 0,0610 

26 23p 15,1048 42,1216 0,0216105 0,0000600 221,3777 0,0682 
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Tabell 4 är uppdelad/sorterad utifrån storleksordning från lägsta till högsta massa ton och 

energiåtgång, där massa ton har benämningen i siffertal och energiåtgången i latinska alfabetet. Med 

hänsyn till denna aspekt går att börja jämföra då det är ungefär likartad massa ton malm som har 

passerats genom krossen för att se hur energiåtgången och styckefallsmätarens olika värden har 

varierats. Genom att exempelvis jämföra rad 5 med rad 10 från Tabell 4 går det att se att dess massa 

ton är väldigt lika varandra, men dess energiåtgång är mer än 5 gånger så stort på rad 10 jämfört med 

energiåtgångens värde på rad 5. Detta visar att rad 10 har definitivt varit en mer svårmald malm än rad 

5:s malm eftersom käftkrossen har krävt en högre energiåtgång för att kunna krossa ned malmen. 

Genom att fortsätta att jämföra dessa 2 rader med varandra och ser hur styckefallsmätarens värde 

varierar går det att se att styckefallsmätarens värde kring medelstorleken är mindre på rad 5:s 

medelvärde än rad 10:s medelvärde. Rad 5 har även en högre nivåskillnad än rad 10. Detta indikerar 

även här att rad 5 är en mer lättmald malm än rad 10 eftersom en mer lättmald malm har inte lika hög 

hållfasthet och slitstyrka som en svårmald malm. Detta medför att den lättmalda malmen krossas 

lättare och faller ut från käftkrossen tidigare än den svårmalda malmen. Den svårmalda malmen 

kommer därför (rad 10) ha en mer fin och jämnare nivåskillnad än rad 5:s värde på grund av att den 

har fått mer slag/klämningar i käftkrossen under processens gång jämfört med rad 5:s malm. 

Även procentsnivån i käftkrossen är en markant stor skillnad från rad 5:s värde jämfört med rad 10:s 

värde. Om det antas att rad 5 är en mer lättmald malm så innebär detta att den lättmalda malmen 

krossas väldigt lätt/fort eftersom den har en lägre hållfasthet och lägre slitstyrka än en mer svårmald 

malm. Detta medför att den lättmalda malmen ej hinner bygga upp en nivå i käftkrossen innan den 

faller ut genom käftkrossens spaltöppning. Jämfört med rad 10:s mer svårmalda malm krävs det en 

högre energiåtgång för käftkrossen att kunna krossa ned malmen till en fraktionsstorlek så att den 

krossade malmen kan passera genom spaltöppningen. 

 

4.5 Identifiering av malmtyp och dess påverkan  

 

I kapitel 4.5 kommer en fördjupning av identifiering och uppdelningen av de olika malmtyperna, samt 

hur dessa malmtyper kommer att kunna påverka genomsättningen i autogenkvarnen. 

 

4.5.1 Identifiering & uppdelning av malmtyp 

Nu har det visats hur det går att identifiera vilken typ av malm som har passerat genom käftkrossen. 

Dock innebär detta att det krävs minst 2 stycken batcher malm som körs för att kunna identifiera och 

hitta samband kring de malmtyper som befann sig i käftkrossen. Det optimala hade varit att kunna 

identifiera vilken typ av malm som har passerat käftkrossen genom att bara köra igenom 1 batch 

malm. Detta går förhoppningsvis att lösas genom att kolla på de uppdelningar som gjordes tidigare 

kring massa ton och energiåtgången (kWh), utifrån detta sedan kunna benämna uppdelningens skala 

med vilken sorts malmtyp som har passerats genom käftkrossen. 

Efter att ha gjort uppdelningen kring massa ton och energiåtgången från den 24:e mars till den 10:e 

april valdes det att börja sortera dess data i hur mycket antal som fanns av varje sort (utifrån 

uppdelningsskalan). Det som observerades var att viss massa ton malm kommer dominera i antal, 

likadant gäller även för energiåtgången. Genom att ta ut de dominerande antalen i varje gren (massa 

ton & energiåtgång) går det utifrån detta se vilken/vilka typ(er) av malm som är mest förekommande 

från Kankbergsgruvan, det vill säga om det förekommer mer lättmald malm eller mer svårmald malm. 

Se Tabell 5 och Tabell 6 för de värden som togs ut. 

För att se all data gällande massa ton & energiåtgången hänvisas till Bilaga D. 
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Tabell 5 benämning & sortering av massa ton 

Massa ton Benämning Antal 

40─50 5 31 

50─60 6 10 

90─100 10 9 
 

 Tabell 6 benämning & sortering av energiåtgång 

 

Energiåtgång kWh Benämning Antal 

 0─1 a 12 

1─2 b 16 

2─3 c 8 

3─4 d 15 

4─5 e 12 

 

De data som samlades in delades sedan upp från 5a ─ 5e, 6a ─ 6e och 10a ─ 10e. Efter att ha samlat in 

dessa värden kommer det att gå att se hur malmen beter sig under dessa förhållanden, det vill säga hur 

stor variationen är i nyckeltalet under dess breddgrad (från 5a till 10e).  De uppmätta och beräknade 

värdena som gjordes visas i Figur 15 nedan. Figur 15 är plottad i Microsoft Excel 2016 genom de 

värden som har beräknats ut sen tidigare. Figur 15 är sorterad efter storleksordning av datumet. Bilaga 

E visar de värden som användes för att skapa och plotta Figur 15. 

 

Figur 15 nedan kommer innehålla de följande serielinjerna: Nyckeltalet praktiskt framtaget, 

nyckeltalet teoretiskt framtaget (medelvärdet), nyckeltalet teoretiskt framtaget (Max.) och nyckeltalet 

teoretiskt framtaget (Min.). Alla dessa 4 serielinjerna har olika benämningar eftersom de är olika 

värden från massa ton och energiåtgången som det har hämtats ifrån. Den praktiskt framtagna 

serielinjen representerar de värden som beräknades fram utifrån de tester och beräkningar som gjordes 

i praktiken (energiåtgången i kWh och massa ton) för att sedan kunna räkna ut nyckeltalet. De 

teoretiska serielinjerna (medelvärdet, maximala- och minimala värdet) representerar de värden som 

räknades ut från den uppdelning som gjordes kring energiåtgången kWh och massa ton (se Tabell 5 

och Tabell 6 av sortering av massa ton och energiåtgången). Exempel kring hur de teoretiska 

beräkningarna togs fram: Det lägsta teoretiska nyckeltalsvärdet för just benämningen 5 (massa ton) om 

man utgår från Tabell 5 och Tabell 6 kommer att vara 5a, det högsta teoretiska värdet kommer vara 5e 

och medelvärdet kommer vara 5c.  

 

Med hjälp av dessa 4 olika serielinjerna (praktiska nyckeltalet och det teoretiska nyckeltalet) kommer 

det gå att kunna se ifall det praktiska värdet kring nyckeltalet stämmer överens med hur de teoretiska 

värdena är hos nyckeltalet. Det som kan ses från Figur 15 är hur stor variation det är i nyckeltalets 

(kWh/ton) värde. Detta verkar även vara logiskt eftersom det visar att det finns en variation av 

svårmald malm och lättmald malm.  

Se Figur 15 nedan för att få en visuell uppfattning kring nyckeltalets variation:
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4.5.2 Malmtypens påverkan hos autogenkvarnen 

 

Målet som ville uppnås i slutändan var att kunna påverka genomsättningen av nedkrossningen i 

käftkrossen av den svårmalda malmen så att det går att få ut lika mycket ton malm per tidsenhet som 

det går att få ut vid lättmald malm i autogenkvarnen. Genom att öka energiåtgången och minska 

spaltöppningen till ett optimalt spaltavstånd hos käftkrossen, beroende på vilken typ av malm som 

kommer in i käftkrossen, kommer bland annat de mer svårmalda malmerna få en mindre och jämnare 

fraktion i utflödet från käftkrossen. Detta skulle medföra en mindre energiåtgång hos autogenkvarnen. 

Efter att ha kunnat identifiera vilken typ av malm som hade passerat genom käftkrossen går det att 

jämföra hur förhållandet mellan den totala energiåtgången hos käftkrossen (kWh/ton) har för inverkan 

på den totala energiåtgången hos autogenkvarnen (kWh/ton). Se Figur 16, som representerar 

käftkrossens energiåtgång med avseende på massa ton, och Figur 17 som representerar 

autogenkvarnens energiåtgång med avseende på massa ton nedan.  

Notering! Det valdes att ringa in och färglägga & numrera det inringande området med olika 

färger/siffror för att utifrån detta kunna jämföra dessa 2 figurer (Figur 16 och Figur 17) med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figur 16 kWh/Ton, käftkross 

Figur 17 kWh/Ton, autogenkvarn 
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Figur 16 och Figur 17 visar att om energiåtgången ökar (med avseende på massa ton) hos käftkrossen 

så kommer autogenkvarnens energiåtgång med avseende på massa ton att minska. Anledningen till 

varför detta sker är på grund av att käftkrossen har arbetat hårdare med att krossa ned malmen, där 

av högre energiåtgång hos käftkrossen. Detta resulterade i att malmerna fick en mindre och jämnare 

fraktion i utflödet från käftkrossen. Till följd av detta blev det en mindre energiåtgång hos 

autogenkvarnen, precis som nämndes under kapitlet ” Malmtypens påverkan hos autogenkvarnen”.  

För att få en mer noggrann blick av de värdena i energiåtgången för käftkrossen och autogenkvarnen 

(Figur 16 och Figur 17), se Tabell 7 nedan: 

Tabell 7 Energiåtgångsvärden 

Numrering/färgsortering 
från Figur 16/17  

Spaltöppning 
från käftkrossen 
(mm) 

Energiåtgång 
kWh/ton, 
käftkross 

Energiåtgång 
kWh/ton, 
autogenkvarn 

Summa differens % 
(=käftkross/autogenkvarn) 

1, svart 190 0,065083667 30,1873757 0,215599 

2, röd 190 0,068852128 35,361847 0,194707 

3, limegrön 190 0,051576109 26,01864375 0,198228 

4, lila 192 0,072426698 27,190033 0,266372 

5, orange 185 0,083098376 69,90960931 0,118865 

6, mörkröd 185 0,088342835 78,87302673 0,112006 

 

 Det som kan uppmärksammas i Tabell 7 är differensprocenten mellan käftkrossens energiåtgång 

med autogenkvarnens energiåtgång. Från numreringen/färgsorteringen 1 till 3 i Tabell 7 är 

procentdifferensen mellan dessa ungefär lika i värde (under likartad spaltöppning). Från 

numreringen/färgsorteringen 4 ökar procentdifferensen en aning, samtidigt som man har ökat 

spaltöppningen från 190mm till 192mm. Från numreringen/färgsorteringen 5 till 6 minskar dock den 

procentuella differensen markant, från att ha varit ungefär 0,20 % till att vara kring 0,11 %. Detta 

sker också då spaltöppningen i käftkrossen har minskat till 185 mm. Vad detta visar är att 

spaltöppningen har en stor betydelse för hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli för den totala 

energiåtgången. Precis det som visades i kapitlet ” Insamling av indata kring spaltöppningen av 

käftkrossen” är att ju mindre spaltöppning desto mer slag kommer det att bli på den malmtyp som 

passerar genom käftkrossen. 

För att kunna se en översiktbild om hur mycket procentuellt det går att spara rent energimässigt på 

att öka käftkrossens energiåtgång för att kunna minska autogenkvarnens energiåtgång, se Tabell 8 

nedan. Denna tabell visar de värden som plottades strax före käftkrossens energiåtgångs-peak och 

visar därefter hur autogenkvarnens energiåtgångsvärde blev. Därefter visas hur stor energibesparing 

som gjordes genom att öka käftkrossens energiåtgång ytterligare till sin peak, för att sedan se hur 

stor skillnad detta gav för autogenkvarnens energiåtgång, det vill säga dess differens.  
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Tabell 8 Energibesparing 

Numrering/färgsortering 
från Figur 16/17 

Energiåtgång kWh/ton, 
käftkross  

Energiåtgång kWh/ton, 
autogenkvarn 

1, svart   

      Före peak 0,052067 36,22485 

      Vid peak 0,065083667 30,1873757 

      Differens  (kWh/ton) → 0,013016667 6,0374743 

2, röd   

      Före peak  0,055082 42,43422 

      Vid peak  0,068852128 35,361847 

      Differens (kWh/ton) → 0,013770128 7,072373 

3, limegrön   

      Före peak 0,041261 31,22237 

      Vid peak 0,051576109 26,01864375 

     Differens (kWh/ton) → 0,010315109 5,20372625 

4, lila   

      Före peak 0,057941 32,62804 

      Vid peak 0,072426698 27,190033 

      Differens (kWh/ton) → 0,014485698 5,438007 

5, orange   

      Före peak 0,066479 83,89153 

      Vid peak 0,083098376 69,90960931 

      Differens (kWh/ton) → 0,016619376 13,98192186 

6, mörkröd   

      Före peak 0,070674 94,64763 

      Vid peak 0,088342835 78,87302673 

      Differens (kWh/ton) → 0,017668835 15,77460327 

 

Det Tabell 8 visar är att det görs en rätt så markant energibesparing hos autogenkvarnen genom att 

försöka öka energiåtgången hos käftkrossen så mycket som man kan. Varför detta sker är, som 

nämns tidigare, att malmen får mer slag på sig, vilket leder till att malmen fåt mindre fraktioner. 

Detta gäller särskilt för en mer svårmald malm, eftersom denna typ av malm brukar kräva högre 

energi för att kunna malas ned i autogenkvarnen jämfört med en mer lättmald malm.  

Numrering/färgsorteringen 5 och 6 visar en större energibesparingsdifferens jämfört med övriga. 

Detta beror till stor del på grund av att spaltöppningen hos käftkrossen har varit mindre (185mm) 

jämfört med de övriga (190mm och 192mm). Detta visas även i Tabell 7 om hur stor påverkan detta 

kan ha. 

När det kommer till hur stor sänkning av produktionskostnad som Boliden kommer att kunna 

bespara på detta resultat går tyvärr inte att svara än. Det enda som Boliden vet om är att 

autogenkvarnens energiåtgång är den markant största flaskhalsen i den totala energiåtgången. Så 

genom att effektivisering av krossningen i käftkrossen kommer detta leda till att autogenkvarnen ej 

behöver mala lika länge. Detta medför en minskad energiåtgång i autogenkvarnen, vilket leder till 

minskad produktionskostnad/energiförbrukning. Det behövs dock fler tester i framtiden för att kunna 

se hur stor påverkan detta har i framtiden. 

 

Det är viktigt att nämna att tiden (från att den krossade malmen har lämnat käftkrossen tills att den 
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anländer fram till autogenkvarnen) kan variera mellan 1 timme till cirka 5 timmar! Därför är 

tidsförskjutningen mellan Figur 16 och Figur 17 några timmar vid likartade siffror/färg-inringning. 

Hur mycket Boliden kommer att tjäna i energibesparing och ekonomisk kostnad av att påverka 

autogenkvarnens genomsättning är idag oklart eftersom Boliden ej har hunnit se resultatet av att 

genomföra de förslag som har nämnts ovan i ett längre perspektiv.   
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       5. Analys & slutsats  

 
5.1 Identifiering av malmtyp  

 

5.1.1 Identifiering av malmtyp med hjälp av nyckeltalet 

 

Genom att jämföra ett likartat värde kring massan malm i ton med den varierande energiåtgången 

(kWh) kunde man se variationen kring hur hårt käftkrossen hade arbetat. Detta ledde till att det gick 

dra slutsatser kring om det var mer av en lättmald malm (låg energiåtgång vid till exempel femtio ton 

malm) eller om det var mer av en svårmald malm (hög energiåtgång vid till exempel femtio ton 

malm). Utifrån dessa slutsatser gick att kunna få ett hum av vilken typ av malm som hade passerats 

genom käftkrossen.  

 

Uppdelningen av nyckeltalet resulterade i att gick att identifiera de 2 faktorer (massa ton & 

energiåtgången kWh) som var mest dominerade. Resultatet blev att se hur nyckeltalet varierade och 

utifrån detta kunna se om det fanns något samband med energiåtgången hos käftkrossen och 

energiåtgången hos autogenkvarnen. Det som anmärktes var att då Boliden hade ökat käftkrossens 

energiåtgång för att krossa ned malmen i små fraktioner så minskade även autogenkvarnens 

energiåtgång. Med tanke på att det är autogenkvarnen som är den absolut dominerande flaskhalsen av 

dessa 2 (käftkrossen och autogenkvarnen) så kommer detta leda till att Boliden kommer kunna sänka 

produktionskostnaderna markant, vilket är positivt. Förhoppningsvis kommer Boliden att använda sig 

av dessa beräkningar och slutsatser för att utifrån detta kunna öka sin produktion vid lägre total 

energiåtgång. 

5.1.2 Identifiering av malmtyp med hjälp av kemiska sammansättningen 

 

Det som uteslöts i denna rapport var den kemiska sammansättningen. Anledningen till varför detta 

uteslöts var på grund av att Boliden ej visste hur lång dötiden var från att malmen hade lämnat kvarnen 

tills att malmen hade delats upp i de olika kemiska sammansättningarna.  

Dock behålls idén om kemiska sammansättningen kvar i rapporten eftersom denna metod kan förklara 

i sig vilken typ av malm som har funnits i käftkrossen inför framtida lösningar.   

 

5.2 Uppdelning av malm från Kankbergsgruvan 

 

Ett av de problem (som förhoppningsvis går att lösa) som Boliden har är hur Boliden kan sorterar den 

malm som har hämtats från Kankbergsgruvan. I dagsläget lastas malmen antingen av i en hög eller 

lastas av direkt till matarens transportband som sedan matas in till käftkrossen. De problem som 

uppstår är när nästa lastbil kommer och tippar av malmen i samma typ av malm-hög som tidigare. 

Detta gör att den malmtyp som fanns i malmhögen blandas med en annan malmtyp i samma malm-

hög. När väl lastbilschauffören väljer att hämta malm från den befintliga malmhögen för att forsla in 

malmen in till käftkrossen kommer käftkrossen mest troligt ha en blandning mellan svårmald och 

lättmald malm i sig. För att kunna lösa detta problem är ett förslag att lastbilschauffören börjar tippa 

av den malm som kommer från ett visst område (exempelvis ”område A”) av Kankbergsgruvan i 

samma typ av malmhög. Om chauffören senare har hämtat malm från samma gruva 

(Kankbergsgruvan) fast vid ett annat område i gruvan, exempelvis ” område B”, så kan chauffören 

tippa av denna malm i en annan slags malmhög. Detta gör att det blir lättare att kunna identifiera vars i 

Kankbergsgruvan det finns mer lättmald och mer svårmald malm, utifrån de resultat som kan fås efter 

att ha kört genom malmen i käftkrossen.  
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5.3 Tidsplan 
 

När det kommer till tidsplanen som satts upp så gick inte tidsplanen i den ordning som det var tänkt 

från början. De punkter som påverkades och som ändrades under tidens gång var bland annat 

projektmöten med handledaren från ABB och från LTU. Detta berodde både på tidsbrist från 

handledaren från ABB och på grund av att det ej krävdes lika många möten som hade satts upp från 

början (en gång per vecka var det uppsatta förslaget). Trotts dessa justeringar har jag fått god hjälp 

och goda resultat, vilket var det huvudsakliga målet. 

Det som också uteslöts under examensarbetet var PLC programmeringen hos käftkrossens 

spaltöppning för att kunna justera dess avstånd. Detta berodde på grund av tidsbrist. Därför valdes 

det att utesluta denna del i projektet.  

 

5.4 Etiska konsekvenser 
 

De fördelar som Boliden kommer att få om dessa förslag och lösningar genomförs hos Boliden är 

ekonomisk vinning eftersom det kommer att kunna krossas och malas ut mer ton malm per timme än 

vad som gjordes tidigare, detta medför att under ett längre perspektiv även kommer kunna använda 

sig av en lägre totalenergiåtgång per massa ton malm under samma tidsspann som fanns tidigare. 

Detta innebär ett stort lyft för företaget Boliden och även för samhället på grund av att detta kan 

leda till att företaget har råd att investera i mer arbetskraft om de känner att de krävs/behövs. 

 

5.5 Fortsatt arbete 
 
På grund av att styckefallsmätaren ej fungerade alla gånger under de tester som gjordes kommer detta 

ha en påverkan på slutresultatet. I ett fortsatt arbete bör Boliden få styckefallsmätaren att fungera 

korrekt och utifrån detta kunna jämföra olika nyckeltal med varandra. Genom att jämföra nyckeltalets 

värden, med utgångspunkten att det råder likartad massa ton, går det förhoppningsvis att hitta vilken 

spaltöppning som är den optimalaste för en viss typ av malmsort. 

En till del som bör göras under de tester som utförs är att hämta data i ett tätare intervall. I mitt fall har 

det ibland varit så att det har fått 2 värden varje minut, fast om värdena hade hämtats tidigare från de 

tester som gjordes skulle det kunna fås ut 6–7 stycken värden per minut. Detta ger en bättre koppling 

till hur käftkrossen betedde sig vid en viss tidpunkt.   
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Bilaga A 

 

Datum 

Summa av krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/03/24 kl.12.53-13.06 10,66736684 

2017/03/24 kl.13.29-13.33 11,47720058 

2017/03/24 kl.13.39 13,5218655 

2017/03/24 kl.13.51-13.56 11,57913765 

2017/03/24 kl.14.06 13,25471567 

2017/03/24 kl.14.15 12,965118 

2017/03/24 kl.14.25-14.27 13,20474489 

2017/03/24 kl.14.33 12,936428 

2017/03/24 kl.14.36-14.47 12,9364385 

2017/03/24 kl.15.04-15.22 10,51718644 

2017/03/24 kl.15.47-15.50 12,21768156 

2017/03/24 kl.15.56-15.58 12,86039978 

2017/03/24 kl.16.16-16.19 11,72463878 

2017/03/24 kl.16.25-16.26 12,90516117 

2017/03/24 kl.16.48-17.04 10,6575648 

2017/03/24 kl.17.13-18.11 11,12090316 

2017/03/24 kl.18.25 10,1930065 

2017/03/24 kl.18.37-18.40 11,65451 

2017/03/24 kl.19.05-19.09 11,10762215 

2017/03/24 kl.19.23 13,022764 

2017/03/24 kl.19.32-19.43 10,37902827 

∴Totalmedelvärde för 2017/03/27  
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 11,94778487 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/03/26 kl.04.15-06.54 11,32903604 

2017/03/26 kl.06.58-07.02 13,15018914 

2017/03/26 kl.07.08-07.10 13,75611475 

2017/03/26 kl.07.16-07.18 13,52273856 

2017/03/26 kl.07.24-07.26 13,75541288 

2017/03/26 kl.07.32-07.34 13,74890456 

2017/03/26 kl.07.40-07.42 12,80473813 

2017/03/26 kl.07.48-07.50 13,54849244 

2017/03/26 kl.07.56-07.57 13,7877246 

2017/03/26 kl.08.02-08.05 12,91465675 

2017/03/26 kl.08.11-08.12 13,5967162 

2017/03/26 kl.08.18-08.20 13,49549243 

2017/03/26 kl.08.26-08.33 11,1494141 

2017/03/26 kl.08.39-08.40 13,879898 

2017/03/26 kl.08.47-08.48 13,4320065 
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2017/03/26 kl.08.54-08.55 13,8074978 

2017/03/26 kl.09.01-09.03 13,25045578 

2017/03/26 kl.09.08 13,165019 

2017/03/26 kl.09-13-10.03 10,9548284 

2017/03/26 kl.10.09-10.11 12,4621535 

2017/03/26 kl.10.17-10.18 13,35547983 

2017/03/26 kl.10.24-10.25 13,8255186 

2017/03/26 kl.10.31-10.32 13,2957574 

2017/03/26 kl.10.38-10.41 12,6330491 

2017/03/26 kl.10.46-10.48 13,38250188 

2017/03/26 kl.10.54-11.19 10,81998049 

∴Totalmedelvärde för 2017/03/27 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 13,03168372 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/03/27 kl.13.35-13.40 11,6362022 

2017/03/27 kl.14.13-14.14 13,15049067 

2017/03/27 kl.14.20-14.21 13,5541864 

2017/03/27 kl.14.32 13,50031067 

2017/03/27 kl.14.41 12,205057 

2017/03/27 kl.14.47-14.49 12,58815425 

2017/03/27 kl.15.07-15.09 11,10788363 

2017/03/27 kl.15.26-15.37 11,0642055 

2017/03/27 kl.15.59-16.07 10,70932812 

2017/03/27 kl.16.35 12,96539233 

2017/03/27 kl.16.44-17.52 10,90293812 

2017/03/27 kl.18.08-19.37 11,08353442 

∴Totalmedelvärde för 2017/03/27 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔i kW] 12,03897361 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈  i kW] 

2017/03/28 kl.05.12-05.17 11,47674831 

2017/03/28 kl.10.33-10.36 13,496147 

2017/03/28 kl.10.42-10.43 13,40952575 

2017/03/28 kl.10.48-11.00 11,01712589 

2017/03/28 kl.11.21-11.34 11,19132818 

2017/03/28 kl.11.59-12.03 11,77823462 

2017/03/28 kl.12.20 13,20802133 

2017/03/28 kl.5.26-5.29 12,78461279 

2017/03/28 kl.5.35-5.45 12,97068784 

2017/03/28 kl.5.58-6.07 12,0628782 

2017/03/28 kl.6.21-6.32 10,80795197 

2017/03/28 kl.6.55-7.05 11,80395179 

2017/03/28 kl.7.17-7.22 11,75744933 
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2017/03/28 kl.7.34 13,12484 

2017/03/28 kl.7.37 13,228011 

2017/03/28 kl.7.47-7.55 10,9891628 

2017/03/28 kl.8.18-8.23 12,25163147 

2017/03/28 kl.8.33-9.21 10,64136319 

2017/03/28 kl.9.28-9.44 12,65549873 

2017/03/28 kl.9.49-10.21 11,39293294 

∴Totalmedelvärde för 2017/03/28  
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,10240516 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/04/03 kl. 13.01-13.04 14,75888217 

2017/04/03 kl. 13.51 11,3173395 

2017/04/03 kl.13.13-13.15 14,00643387 

2017/04/03 kl.13.23 12,74559575 

2017/04/03 kl.13.28-13.32 13,01215811 

2017/04/03 kl.13.38-13.40 13,80374745 

2017/04/03 kl.13.56-13.58 13,33417585 

2017/04/03 kl.14.03-14.54 10,90489018 

2017/04/03 kl.15.02-15.17 11,15612752 

2017/04/03 kl.15.25-15.27 13,45715527 

2017/04/03 kl.15.33-15.49 10,95510849 

2017/04/03 kl.15.52-15.54 13,70672025 

2017/04/03 kl.15.57-15.59 13,37055036 

∴Totalmedelvärde för 2017/04/03 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,80991421 

 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/04/05 kl.12.59-13.07 13,546149 

2017/04/05 kl.13.11-13.13 14,154916 

2017/04/05 kl.13.17-13.19 13,72675762 

2017/04/05 kl.13.33-13.35 13,5380332 

2017/04/05 kl.13.40-13.50 11,48834691 

2017/04/05 kl.14.11-14.13 13,41320047 

2017/04/05 kl.14.18 12,645729 

2017/04/05 kl.14.35-14.45 11,53591574 

2017/04/05 kl.14.59-15.02 13,62910889 

2017/04/05 kl.15.14-15.16 13,03961385 

2017/04/05 kl.15.43-15.56 10,82527031 

∴Totalmedelvärde för 2017/04/05 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,86754918 
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Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/04/06 kl.15.23-15.40 11,35727043 

2017/04/06 kl.15.44-15.46 14,14380945 

2017/04/06 kl.15.54-16.05 11,69307319 

2017/04/06 kl.16.16-16.20 13,34173104 

2017/04/06 kl.16.38-16.40 13,09531492 

2017/04/06 kl.16.47-16.57 10,87675895 

2017/04/06 kl.17.08-18.25 11,12493752 

2017-04-06 kl.16.24-16.26 13,49962557 

∴Totalmedelvärde för 2017/04/06 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,39156513 

 

 

Datum 

Summa av Krosseffektens värde vid tomgång/obelastat 
läge [𝑷𝒕𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈 i kW] 

2017/04/10 kl.09.59-10.41 10,90637255 

2017/04/10 kl.10.44-11.26 10,9004046 

2017/04/10 kl.11.28-12.49 11,11343249 

2017/04/10 kl.12.57-12.59 14,04234347 

2017/04/10 kl.13.03-13.11 11,85368872 

2017/04/10 kl.13.16-13.18 13,14289031 

2017/04/10 kl.13.26-13.32 11,41029314 

2017/04/10 kl.13.37-13.39 12,94686529 

2017/04/10 kl.13.43-13.46 13,35646824 

2017/04/10 kl.13.56-13.59 14,815051 

2017/04/10 kl.14.00-14.03 13,86065624 

2017/04/10 kl.14.11-14.20 11,00629846 

2017/04/10 kl.14.24-14.28 13,41428304 

2017/04/10 kl.14.35-14.37 13,55585875 

2017/04/10 kl.14.43-14.47 12,93433728 

2017/04/10 kl.14.52-14.55 13,06464659 

2017/04/10 kl.15.14-15.18 12,45294645 

2017/04/10 kl.15.20-15.22 12,69270929 

2017/04/10 kl.15.26-15.27 13,28571864 

2017/04/10 kl.15.31-15.32 13,50749609 

2017/04/10 kl.15.39-15.45 11,68183586 

2017/04/10 kl.15.49-15.53 12,8773914 

2017/04/10 kl.16.06-16.10 12,89056876 

2017/04/10 kl.16.15-16.21 11,81164774 

2017/04/10 kl.16.35-16.50 10,53882739 

2017/04/10 kl.17.06-17.36 10,52762861 

2017/04/10 kl.17.37-18.21 11,05858351 

2017/04/10 kl.18.37-18.47 10,93950234 

∴Totalmedelvärde för 2017/04/10 
[𝑃𝑡𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔 i kW] 12,37816951 
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Bilaga B 

 

24:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) per 

x antal batch. 

Effektiv 

nettoeffekt: Aktiv 

käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.13.06 74,88005181 62,33456984 1160 sek. 20,08558362 1410 sek. 228,0529615 
kl.13.33 60,37636068 47,83087871 800 sek. 10,62908416 1170 sek. 185,7436367 
kl.13.56 65,8235881 53,27810613 1290 sek. 19,09132136 1710 sek. 280,966567 
kl.14.28 59,55744708 47,01196511 260 sek. 3,395308591 930 sek. 55,38068026 
kl.14.48 70,3848303 57,83934833 860 sek. 13,81717766 1350 sek. 208,2924246 
kl.15.22 60,974474 48,42899203 1360 sek. 18,29539699 1530 sek. 328,4316549 
kl.15.50 48,24766473 35,70218276 220 sek. 2,181800058 390 sek. 52,29356714 
kl.15.59 48,83346642 36,28798445 920 sek. 9,273596026 1170 sek. 239,8562642 
kl.16.19 58,17710667 45,6316247 260 sek. 3,295617339 470 sek. 50,63662668 
kl.16.27 70,48283017 57,9373482 990 sek. 15,93277076 1290 sek. 244,3483527 
kl.17.05 39,639567 27,09408503 60 sek. 0,451568084 210 sek. 11,44596758 
kl.17.09 33,86324683 21,31776486 130 sek. 0,769808176 330 sek. 20,86674165 
kl.18.12 66,18731149 53,64182952 1150 sek. 17,13558443 1500 sek. 261,8117486 
kl.18.41 58,09923504 45,55375307 1180 sek. 14,93150795 1590 sek. 284,0196748 
kl.19.09 66,40475415 53,85927218 960 sek. 14,36247258 1410 sek. 229,0159779 

 

26:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) per 

x antal batch. 

Effektiv 

nettoeffekt: Aktiv 

käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.06.54 43,3276      30,78211803 
 

140 sek. 1,197082368 360 sek. 29,9143395 

kl.07.02 58,32778909 
 

45,78230712 240 sek. 3,052153808 360 sek. 45,80815251 

kl.07.10 44,43144933 31,88596736 200 sek. 1,771442631 390 sek. 49,38108475 
kl.07.19 47,96562914 35,42014717 140 sek. 1,377450168 390 sek. 47,27680948 
kl.07.27 40,73009838 28,18461641 180 sek. 1,409230821 390 sek. 49,86216298 
kl.07.34 36,32187088 23,77638891 170 sek. 1,122773921 330 sek. 45,71182589 
kl.07.43 38,66072489 26,11524292 200 sek. 1,450846829 390 sek. 48,6469996 
kl.07.51 36,10717733 23,56169536 200 sek. 1,308983076 390 sek. 48,56424074 
kl.07.58 50,55751 38,01202803 160 sek. 1,689423468 450 sek. 50,83555125 
kl.08.06 61,19328811 

 

48,64780614 200 sek. 2,702655897 390 sek. 48,75626442 

kl.08.13 69,86518811 57,31970614 180 sek. 2,865985307 390 sek. 48,38117737 

kl.08.21 66,6335336 54,08805163 220 sek. 3,305380933 390 sek. 48,00695404 

kl.08.33 48,52591391 35,98043194 220 sek. 2,198804174 390 sek. 46,69726417 

kl.08.42 62,780171 50,23468903 420 sek. 5,86071372 810 sek. 86,35566364 
kl.08.56 71,53388 58,98839803 200 sek. 3,277133224 390 sek. 47,93480991 
kl.09.04 65,2140522 52,66857023 340 sek. 4,974253855 690 sek. 81,16538561 
kl.10.03 35,21815075 22,67266878 180 sek. 1,133633439 330 sek. 39,78862627 

kl.10.11 17,8284 5,28291803 180 sek. 0,264145902 390 sek. 44,28078 

kl.10.19 14,4896 1,94411803 280 sek. 0,15120918 330 sek. 47,28553763 
kl.10.24 14,19283 1,64734803 260 sek. 0,118975136 390 sek. 47,99827708 
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kl.10.33 14,62766 2,08217803 330 sek. 0,190866319 330 sek. 45,24851306 
kl.10.41 14,27411 1,72862803 710 sek. 0,340923861 690 sek. 92,13195793 

 

27:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) per 

x antal batch. 

Effektiv 

nettoeffekt: Aktiv 

käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.13.18 66,42876662 53,88328465 900 sek. 13,47082116 1110 sek. 226,6351608 
kl.13.40 66,58156499 54,03608302 1470 sek. 22,0647339 2430 sek. 394,211918 
kl.14.21 66,71111664 54,16563467 910 sek. 13,69186876 1590 sek. 219,8595918 
kl.14.50 45,70200481 33,15652284 600 sek. 5,52608714 1110 sek. 133,4473839 
kl.15.09 48,80911005 36,26362808 860 sek. 8,662977819 1050 sek. 191,1399541 
kl.15.37 44,13319385 31,58771188 1120 sek. 9,82728814 1410 sek. 290,389164 
kl.16.08 53,49245168 40,94696971 1620 sek. 18,42613637 2250 sek. 365,3958532 
kl.17.52 28,84157559 16,29609362 840 sek. 3,802421845 930 sek. 186,8689691 
kl.19.37 38,23129188 25,68580991 1430 sek. 10,20297449 1950 sek. 332,7923804 

 

 

 

 

 

 

28:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) per 

x antal batch. 

Effektiv 

nettoeffekt: Aktiv 

käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.05.18 53,64155435     41,09607238 
 

420 sek. 4,794541778 570 sek. 89,98279087 

kl.05.30 53,39887033 40,85338836 200 sek. 2,269632687 330 sek. 33,89041058 
kl.05.43 58,05526345 45,50978148 750 sek. 9,481204475 810 sek. 152,0243669 
kl.06.06 83,83141465 71,28593268 660 sek. 13,06908766 930 sek. 143,496149 
kl.06.33 49,21828888 36,67280691 1260 sek. 12,83548242 1410 sek. 276,9356793 
kl.07.06 52,67330112 40,12781915 560 sek. 6,242105201 870 sek. 139,1435152 
kl.07.22 39,03786714 26,49238517 580 sek. 4,268217611 930 sek. 140,5187319 

kl.07.38 38,71931715 26,17383518 440 sek. 3,1990243 570 sek. 107,7470945 
kl.07.55 45,15700406 32,61152209 1080 sek. 9,783456627 1470 sek. 262,5561995 

kl.08.23 50,67328459 38,12780262 470 sek.   4,977796453 630 sek. 96,51361027 

kl.09.22 44,19799127 31,6525093 220 sek. 1,934320013 390 sek. 44,44210654 

kl.09.44 31,40609643 18,86061446 140 sek. 0,73346834 330 sek. 30,85454532 
kl.10.21 47,109119 34,56363703 550 sek. 5,280555657 750 sek. 138,5819495 
kl.10.36 47,73345089 35,18796892 370 sek. 3,61654125 750 sek. 77,71430996 

kl.11.00 66,70307445 54,15759248 975 sek. 14,6676813 1290 sek. 243,678713 

kl.11.35 65,15488495 52,60940298 1380 sek. 20,16693781 1590 sek. 314,0156249 
kl.12.03 52,91244493 40,36696296 790 sek. 8,858305761 1470 sek. 236,5545821 
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3:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) 

per x antal batch. 

Effektiv nettoeffekt: 

Aktiv käftkross 

(tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.13.04 126,136161     113,590679 
 

555,143 sek. 17,51640392 608,571 sek. 94,75174484 

kl.13.14 117,2722609 104,7267789 725,715 sek. 21,11158877 824,286 sek. 139,6832836 
kl.13.33 112,1751561 99,62967413 248,571 sek. 6,879191786 370 sek. 52,35705394 

kl.13.40 62,35580154 49,81031957 805,714 sek. 11,1480239 1025,71 sek. 181,6323253 

kl.13.59 34,99435508 22,44887311 238,571 sek. 1,487683258 325,714 sek. 51,0694217 

kl.14.54 90,37095598 77,82547401 428,571sek. 9,264937383 511,429 sek. 94,35663787 

kl.15.18 100,0460588 87,50057683 411,429 sek. 10,00006592 491,429 sek. 95,36055328 

kl.15.27 86,05880578 73,51332381 360 sek. 7,351332381 448,571 sek. 89,65575006 

kl.15.49 81,3777317 68,83224973 180 sek. 3,441612487 257,143 sek. 47,51856155 

kl.15.55 72,33421088 59,78872891 154,286 sek. 2,562374096 248,571 sek. 45,0974197 

5:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) 

per x antal batch. 

Effektiv nettoeffekt: 

Aktiv käftkross 

(tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.13.07 86,5901895     74,04470753 
 

217,1429 sek. 4,466188707 320 sek. 46,19145996 

kl.13.13 39,44302815 26,89754618 235,714 sek. 1,761148857 317,143 sek. 48,28882911 
kl.13.20 38,43961156 25,89412959 657,1429 sek. 4,726706195 890 sek. 144,0729702 
kl.13.35 45,7569191 33,21143713 282,857 sek. 2,60947006 360 sek. 53,00273603 
kl.13.50 28,80720527 16,2617233 1061,429 sek. 4,794627146 1290 sek. 229,3987006 
kl.14.14 30,5984811 18,05299913 942,857 sek. 4,728166439 1362,86 sek. 237,6410306 
kl.14.46 38,30632223 25,76084026 594,286 sek. 4,252583154 840 sek. 146,3255245 

kl.15.02 52,09338388 39,54790191 651,429 sek. 7,156287012 737,143 sek. 118,543663 
kl.15.17 38,47860493 25,93312296 1331,429 sek. 9,591139123 1664,29 sek. 304,5726772 

kl.15.57 26,59550429 14,05002232 128,571 sek. 0,501786512 197,143 sek. 27,74203541 
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6:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) 

per x antal batch. 

Effektiv nettoeffekt. 

Aktiv käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.15.39 39,03880796  26,49332599 
 

257,143 sek. 1,892380428 291,429 sek. 40,72834914 

kl.15.45 41,22237988 28,67689791 437,143 sek. 3,482194746 544,286 sek. 103,0754996 
kl.16.06 61,62394297 49,078461 600 sek. 8,1797435 720 sek. 136,9697379 
kl.16.20 37,92152721 25,37604524 222,857 sek. 1,570898039 300 sek. 49,57838957 
kl.16.27 55,70037504 43,15489307 680 sek. 8,151479802 777,143 sek. 150,9994157 
kl.16.40 59,5512533 47,00577133 420 sek. 5,484006655 488,571 sek. 91,90195159 
kl.16.57 50,49906241 37,95358044 577,143 sek. 6,084621626 730 sek. 138,95619 

10:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Snitteffekt 

brutto (kW). 

Nettoeffekt (kW) 

per x antal batch. 

Effektiv nettoeffekt. 

Aktiv käftkross (tid). 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 

Då bandvågen är 

igång (tid). 

Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch). 

kl.12.49 105,7660989  93,22061693 
 

377,143 sek. 9,765969392 485,714sek. 71,61842609 

kl.12.59 70,30571862 57,76023665 217,5 sek. 3,489680964 302,857 sek. 41,99457461 
kl.13.12 108,9385303 96,39304833 240 sek. 6,426203222 311,429 sek. 41,15377954 
kl.13.18 121,4946439 108,9491619 428,571 sek. 12,97013833 510 sek. 83,484603 

kl.13.32 125,5948877 113,0494057 265,714 sek. 8,344122803 334,286 sek. 50,11961262 

kl.13.39 97,98285903 85,43737706 262,857 sek. 6,238284673 334,286 sek. 46,98237344 

kl.13.46 94,55203741 82,00655544 154,286 sek. 3,514566662 200 sek. 28,60053212 

kl.13.58 86,20637038 73,66088841 70 sek. 1,432295052 141,429 sek. 19,55474203 
kl.14.03 93,45235065 80,90686868 445,714 sek. 10,01704088 497,143 sek. 91,90677966 

kl.14.21 73,79851127 61,2530293 234,286 sek. 3,986308256 280 sek. 50,02036232 

kl.14.28 55,18233591 42,63685394 405,714 sek. 4,805105761 505,714 sek. 94,03897192 

kl.14.37 35,98221686 23,43673489 334,286 sek. 2,17626824 420 sek. 86,01831858 
kl.14.48 72,75930742 60,21382545 234,286 sek. 3,91867753 291,429 sek. 47,68939044 

kl.14.55 68,31260367 55,7671217 831,429 sek. 12,87954954 1202,86 sek. 193,6310091 

kl.15.18 28,60306818 16,05758621 120 sek. 0,535252874 205,714 sek. 28,44569434 

kl.15.22 34,12537205 21,57989008 180 sek. 1,078994504 274,286 sek. 46,47357015 

kl.15.28 53,17126532 40,62578335 171,429 sek. 1,934561112 248,571 sek. 40,23592173 

kl.15.33 85,14595281 72,60047084 385,714 sek. 7,778621875 470 sek. 93,1368066 
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kl.15.45 81,96059745 69,41511548 197,143 sek. 3,801303942 265,714 sek. 43,02900125 

kl.15.54 83,96229878 71,41681681 751,429 sek. 14,90684351 847,143 sek. 180,8259548 

kl.16.11 87,15512688 74,60964491 232,857 sek. 4,825941316 315,714 sek. 51,68585669 

kl.16.21 50,02279263 37,47731066 740 sek. 7,703669413 891,429 sek. 187,5596303 

kl.16.50 69,26034252 56,71486055 855,714 sek. 13,48103233 975,714 sek. 221,1052686 

kl.17.36 31,58479857 19,0393166 67,143 sek. 0,355098365 94,286 sek. 8,856008807 

kl.18.21 75,04798379 62,50250182 870 sek. 15,10477127 1002,86 sek. 221,3776779 

kl.18.47 75,29117804 62,74569607 677,143 sek. 11,80216664 677,143 sek. 137,9838294 



10 
 

Bilaga C 

 

24:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av malm 

i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.13.06 23u 20,08558362 41,180945 228,0529615 0,088074206 
kl.13.33 19k 10,62908416 28,42612463 185,7436367 0,057224486 
kl.13.56 29t 19,09132136 32,20746424 280,966567 0,06794873 
kl.14.28 6d 3,395308591 34,29397744 55,38068026 0,061308539 
kl.14.48 21n 13,81717766 25,72139232 208,2924246 0,066335479 
kl.15.22 33s 18,29539699 21,40574018 328,4316549 0,05570534 
kl.15.50 6c 2,181800058 23,89530571 52,29356714 0,04172215 
kl.15.59 24j 9,273596026 4,801679208 239,8562642 0,038663139 
kl.16.19 6d 3,295617339 28,63009624 50,63662668 0,065083667 
kl.16.27 25p 15,93277076 28,58214013 244,3483527 0,065205149 
kl.17.05 2a 0,451568084 12,19862243 11,44596758 0,039452155 
kl.17.09 3a 0,769808176 7,9619105 20,86674165 0,036891633 
kl.18.12 27r 17,13558443 23,03163235 261,8117486 0,065450021 
kl.18.41 29o 14,93150795 9,290283943 284,0196748 0,05257209 
kl.19.09 23o 14,36247258 22,4960905 229,0159779 0,062713845 

 

 

26:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av malm 

i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.06.54 3b 1,197082368 6,620192 29,9143395 0,040017008 
kl.07.02 5d 3,052153808 25,73586043 45,80815251 0,066629053 
kl.07.10 5b 1,771442631 "0" 49,38108475 0,035872898 
kl.07.19 5b 1,377450168 1,690543 47,27680948 0,029135853 
kl.07.27 5b 1,409230821 16,98037467 49,86216298 0,028262529 
kl.07.34 5b 1,122773921 3,347771333 45,71182589 0,024562001 
kl.07.43 5b 1,450846829 2,3367095 48,6469996 0,029823974 
kl.07.51 5b 1,308983076 13,76980833 48,56424074 0,02695364 
kl.07.58 6b 1,689423468 10,76660969 50,83555125 0,03323311 
kl.08.06 5c 2,702655897 24,719957 48,75626442 0,055431972 
kl.08.13 5c 2,865985307 38,57271463 48,38117737 0,05923761 
kl.08.21 5d 3,305380933 16,58875856 48,00695404 0,068852128 
kl.08.33 5c 2,198804174 5,541578571 46,69726417 0,04708636 
kl.08.42 9f 5,86071372 34,43357324 86,35566364 0,067867161 
kl.08.56 5d 3,277133224 31,69459991 47,93480991 0,068366459 
kl.09.04 9e 4,974253855 25,127675 81,16538561 0,061285409 
kl.10.03 4b 1,133633439 7,727489 39,78862627 0,028491394 
kl.10.11 5a 0,264145902 20,43144676 44,28078 0,00596525 
kl.10.19 5a 0,15120918 7,737028364 47,28553763 0,003197789 
kl.10.24 5a 0,118975136 7,953933143 47,99827708 0,002478738 
kl.10.33 5a 0,190866319 5,456959947 45,24851306 0,004218179 
kl.10.41 10a 0,340923861 4,651321296 92,13195793 0,003700387 
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27:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.13.18 23n 13,47082116 15,86674248 226,6351608 0,059438355 
kl.13.40 40x 22,0647339 15,96105443 394,211918 0,055971758 
kl.14.21 22n 13,69186876 19,11251667 219,8595918 0,062275513 
kl.14.50 14f 5,52608714 13,90925967 133,4473839 0,041410232 
kl.15.09 20i 8,662977819 6,238353293 191,1399541 0,045322695 
kl.15.37 30j 9,82728814 4,662549688 290,389164 0,033841787 
kl.16.08 37s 18,42613637 20,90230642 365,3958532 0,050427875 
kl.17.52 19d 3,802421845 13,05837033 186,8689691 0,020348065 
kl.19.37 34k 10,20297449 11,73843744 332,7923804 0,030658678 

 

 

28:e mars 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv  

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.05.18 9e 4,794541778 21,17026929 89,98279087 0,053282875 
kl.05.30 4c 2,269632687 12,459596 33,89041058 0,066969761 
kl.05.43 16j 9,481204475 13,420056 152,0243669 0,062366347 
kl.06.06 15n 13,06908766 22,66292011 143,496149 0,091076226 
kl.06.33 28m 12,83548242 5,95561529 276,9356793 0,046348244 
kl.07.06 14g 6,242105201 4,49960685 139,1435152 0,044860914 
kl.07.22 15e 4,268217611 18,44654424 140,5187319 0,030374723 
kl.07.38 11d 3,1990243 22,1638534 107,7470945 0,029690121 
kl.07.55 27j 9,783456627 13,57588493 262,5561995 0,037262333 
kl.08.23 10e 4,977796453 8,768361231 96,51361027 0,051576109 
kl.09.22 5b 1,934320013 9,495148167 44,44210654 0,04352449 
kl.09.44 4a 0,73346834 9,5715002 30,85454532 0,023771808 
kl.10.21 14f 5,280555657 13,37374838 138,5819495 0,03810421 
kl.10.36 8d 3,61654125 35,23513952 77,71430996 0,046536362 
kl.11.00 25o 14,6676813 27,39348835 243,678713 0,060192707 
kl.11.35 32u 20,16693781 35,02279875 314,0156249 0,064222721 
kl.12.03 24i 8,858305761 10,79224924 236,5545821 0,037447196 
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3:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.13.04 10r 17,51640392 48,70234496 94,75174484 0,184866294 
kl.13.14 14v 21,11158877 70,55686985 139,6832836 0,151138978 
kl.13.33 6g 6,879191786 11,53859575 52,35705394 0,131389971 
kl.13.40 19l 11,1480239 8,145932727 181,6323253 0,061376872 
kl.13.59 6b 1,487683258 0,501328 51,0694217 0,029130607 
kl.14.54 10j 9,264937383 38,47191442 94,35663787 0,098190626 
kl.15.18 10k 10,00006592 42,06884253 95,36055328 0,104865855 
kl.15.27 9h 7,351332381 18,65595125 89,65575006 0,081995102 
kl.15.49 5d 3,441612487 18,56069017 47,51856155 0,072426698 
kl.15.55 5c 2,562374096 "0" 45,0974197 0,056818641 

 

 

5:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.13.07 5e 4,466188707 "0" 46,19145996 0,096688624 
kl.13.13 5b 1,761148857 "0" 48,28882911 0,036471144 
kl.13.20 15e 4,726706195 "0" 144,0729702 0,032807724 
kl.13.35 6c 2,60947006 17,687954 53,00273603 0,049232743 
kl.13.50 23e 4,794627146 0,321176 229,3987006 0,020900847 
kl.14.14 24e 4,728166439 "0" 237,6410306 0,019896255 
kl.14.46 15e 4,252583154 "0" 146,3255245 0,029062484 
kl.15.02 12h 7,156287012 "0" 118,543663 0,060368364 
kl.15.17 31j 9,591139123 "0" 304,5726772 0,031490478 
kl.15.57 3a 0,501786512 "0" 27,74203541 0,018087588 

 

 

6:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.15.39 5b 1,892380428 "0" 40,72834914 0,04646347 
kl.15.45 11d 3,482194746 "0" 103,0754996 0,033782953 
kl.16.06 14i 8,1797435 0,017605 136,9697379 0,059719348 
kl.16.20 5b 1,570898039 "0" 49,57838957 0,031685136 
kl.16.27 16i 8,151479802 "0" 150,9994157 0,053983519 
kl.16.40 10f 5,484006655 "0" 91,90195159 0,059672363 
kl.16.57 14g 6,084621626 0,5400615 138,95619 0,043788057 

 

 

 



13 
 

10:e april 
Klockslag då 

käftkrossen 

börja vara 

aktiv 

Benämning: 

siffra rep. Ton & 

bokstav rep. 

kWh 

Energin (kWh) per x 

antal kross batch. 
Nivåberäkning av 

malm i krossen (%) 
Bandvåg (massa i TON 

per x antal batch) 
Nyckeltalet i kWh/ton 

kl.12.49 8j 9,765969392 45,61218006 71,61842609 0,136361128 
kl.12.59 5d 3,489680964 32,60613729 41,99457461 0,083098376 
kl.13.12 5g 6,426203222 31,42801129 41,15377954 0,156150985 
kl.13.18 9m 12,97013833 37,76138167 83,484603 0,155359645 
kl.13.32 6i 8,344122803 27,98491689 50,11961262 0,166484184 
kl.13.39 5g 6,238284673 32,2855945 46,98237344 0,132779258 
kl.13.46 3d 3,514566662 "0" 28,60053212 0,12288466 
kl.13.58 2b 1,432295052 0,605777 19,55474203 0,073245408 
kl.14.03 10k 10,01704088 37,84246471 91,90677966 0,108991316 
kl.14.21 6d 3,986308256 40,48628571 50,02036232 0,07969371 
kl.14.28 10e 4,805105761 "0" 94,03897192 0,051096962 
kl.14.37 9c 2,17626824 "0" 86,01831858 0,025300056 
kl.14.48 5d 3,91867753 42,92403425 47,68939044 0,082170845 
kl.14.55 20m 12,87954954 30,98196929 193,6310091 0,066515945 
kl.15.18 3a 0,535252874 "0" 28,44569434 0,018816657 
kl.15.22 5b 1,078994504 "0" 46,47357015 0,023217379 
kl.15.28 5b 1,934561112 "0" 40,23592173 0,048080447 
kl.15.33 10h 7,778621875 33,71016973 93,1368066 0,083518237 
kl.15.45 5d 3,801303942 10,610502 43,02900125 0,088342835 
kl.15.54 19o 14,90684351 23,68301863 180,8259548 0,082437521 
kl.16.11 6e 4,825941316 1,1477665 51,68585669 0,093370636 
kl.16.21 19h 7,703669413 "0" 187,5596303 0,041073174 
kl.16.50 23n 13,48103233 23,41053382 221,1052686 0,060971104 
kl.17.36 1a 0,355098365 "0" 8,856008807 0,040096885 
kl.18.21 23p 15,10477127 42,1215832 221,3776779 0,068230778 
kl.18.47 14l 11,80216664 5,206208 137,9838294 0,085532969 
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Bilaga D 

 

Massa ton Benämning Antal 

0—10 1 1 

10—20 2 2 

20—30 3 6 

30—40 4 3 

40—50 5 31 

50—60 6 10 

60—70 7 0 

70—80 8 2 

80—90 9 6 

90—100 10 9 

100—110 11 2 

110—120 12 1 

120—130 13 0 

130—140 14 7 

140—150 15 4 

150—160 16 2 

160—170 17 0 

170—180 18 0 

180—190 19 5 

190—200 20 2 

200—210 21 1 

210—220 22 1 

220—230 23 6 

230—240 24 3 

240—250 25 2 

250—260 26 0 

260—270 27 2 

270—280 28 1 

280—290 29 2 

290—300 30 1 

300—310 31 1 

310—320 32 1 

320—330 33 1 

330—340 34 1 

340—350 35 0 

350—360 36 0 

360—370 37 1 

370—380 38 0 

380—390 39 0 

390—400 40 1 

 

 

  

Energiåtgång (kWh) Benämning Antal 
0–1 a 12 

1—2 b 16 

2—3 c 8 

3—4 d 15 

4—5 e 12 

5—6 f 4 

6—7 g 5 

7—8 h 4 

8—9 i 5 

9—10 j 7 

10—11 k 4 

11—12 l 2 

12—13 m 3 

13—14 n 5 

14—15 o 4 

15—16 p 2 

16—17 g 0 

17—18 r 2 

18—19 s 1 

19—20 t 1 

20—21 u 2 

21—22 v 1 

22—23 x 1 
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Bilaga E 

 

Starttid Benämning Nyckeltalet 

kWh/t, praktiskt 

framtaget 

Nyckeltalet kWh/t, 

teoretiskt framtaget 

(medelvärdet) 

Nyckeltalet 

kWh/t, teoretiskt 

framtaget (Min.) 

Nyckeltalet kWh/t, 

teoretiskt framtaget 

(Max.) 

2017/03/24 kl.14.28 6d 0,061309 0,063636 0,050000 0,080000 
2017/03/24 kl.15.50 6c 0,041722 0,045455 0,033333 0,060000 
2017/03/24 kl.16.19 6d 0,065084 0,063636 0,050000 0,080000 
2017/03/26 kl.07.02 5d 0,066629 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/03/26 kl.07.10 5b 0,035873 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.19 5b 0,029136 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.27 5b 0,028263 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.34 5b 0,024562 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.43 5b 0,029824 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.51 5b 0,026954 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/03/26 kl.07.58 6b 0,033233 0,027273 0,016667 0,040000 
2017/03/26 kl.08.06 5c 0,055432 0,055556 0,040000 0,075000 
2017/03/26 kl.08.13 5c 0,059238 0,055556 0,040000 0,075000 
2017/03/26 kl.08.21 5d 0,068852 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/03/26 kl.08.33 5c 0,047086 0,055556 0,040000 0,075000 
2017/03/26 kl.08.56 5d 0,068366 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/03/26 kl.10.11 5a 0,005965 0,011111 0 0,025000 
2017/03/26 kl.10.19    5a 0,003198 0,011111 0 0,025000 
2017/03/26 kl.10.24 5a 0,002479 0,011111 0 0,025000 
2017/03/26 kl.10.33 5a 0,004218 0,011111 0 0,025000 
2017/03/26 kl.10.41 10a 0,003700 0,005263 0 0,011111 
2017/03/28 kl.08.23 10e 0,051576 0,047368 0,040000 0,055556 
2017/03/28 kl.09.22 5b 0,043524 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/04/03 kl.13.59 6b 0,029131 0,027273 0,016667 0,040000 
2017/04/03 kl.15.49 5d 0,072427 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/04/03 kl.15.55 5c 0,056819 0,055556 0,040000 0,075000 
2017/04/05 kl.13.07 5e 0,096689 0,100000 0,080000 0,125000 
2017/04/05 kl.13.13 5b 0,036471 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/04/05 kl.13.35 6c 0,049233 0,045455 0,033333 0,060000 
2017/04/06 kl.15.39 5b 0,046463 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/04/06 kl.16.20 5b 0,031685 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/04/10 kl.12.59 5d 0,083098 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/04/10 kl.14.21 6d 0,079694 0,063636 0,050000 0,080000 
2017/04/10 kl.14.28 10e 0,051097 0,047368 0,040000 0,055556 
2017/04/10 kl.15.22 5b 0,023217 0,033333 0,020000 0,050000 
2017/04/10 kl.15.45 5d 0,088343 0,077778 0,060000 0,100000 
2017/04/10 kl.16.11 6e 0,093371 0,081818 0,066667 0,100000 

 

 

 


