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Abstract 
In the mining industry tumbling mills is commonly used to reach a product size of 40 microns for 

most minerals with possibility of finer grinding. Grinding to an ultrafine particle size, less than 10 

microns, with tumbling mills is an ineffective process. The demand for ultrafine grinding has 

increased in many industries which has led to increased research in that area. Stirred media mills is 

one of the mill types that can grind minerals finer than tumbling mills can. This mill type has a higher 

efficiency than tumbling mills but its not widely used in the mining industry because it is not a proven 

technology and that there is not as much knowledge concerning stirred media mills as with tumbling 

mills.  

This project had as goals to do a pilot study, measurement basis for validation and to create a digital 

twin of a stirred media mill. The intent of this is that it will be used in future projects which will lead 

to improvements of the design and increased understanding about stirred media mills. An CAD-

model was created of a stirred media mills which was used in a flow simulation that proved that the 

CAD-model could be used for that and for simulations in future projects.  

The measurement on the scaled down stirred media mill, which was also modelled, was collected for 

power consumption, power output, energy loss due to cooling, particle size and viscosity. This was 

done with 23,5 liter of Myanit slurry with a 30 weigh-% mix that passes through the mill two times 

and samples taken before and after each pass at the while measuring of the power consumption and 

output was done continuously for the experiment. The power consumption for each pass was 1,1 

kWh with an average power output of 4,3 kW for the first pass and 4,15 kW for the second. The 

percentage of the power supply to the mill which was lost due to cooling was measured to be 

46,24%. The samples of the slurry were used to measure the particles size in the 90th percentile to 

be 36,52 microns after mixing of the slurry and to 8,75 microns after the second pass through the 

mill. The result of this prove that stirred media mill has a high efficiency when grinding from the 

product size tumbling mill produces all the way to ultrafine sizes.  

The three slurry samples were analyzed and the results was for yield stress about 10 𝑃𝑎 and the 

dynamic viscosity about 0,05 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 for all three samples. Contradictory to this was that during the 

experiment it was observed that the slurry became thicker after each pass through the mill.  

  



 
 

 

  

  



 
 

Sammanfattning 
Inom gruvindustrin används oftast kulkvarnar för att nå en produktstorlek på 40 mikrometer av 

mineralen med möjlighet för finare malning. Malning till ultrafin partikelstorlek, mindre än 10 

mikrometer, med roterande trumkvarnar är en ineffektiv process. Efterfrågan på ultrafin malning 

inom många industrier har ökat och lett till ökad forskning inom området. Rörverkskvarnen är en 

kvarntyp som kan mala finare än roterande trumkvarnarna. Denna kvarntyp har högre verkningsgrad 

än roterande trumkvarnar men används inte i stor utsträckning i gruvindustrin för att det inte är en 

beprövad teknik och det inte finns lika stor förståelse kring rörverkskvarnar jämfört med roterande 

trumkvarnar.  

Det här projektarbetet har haft som mål att utföra en förstudie, mätningsunderlag för validering och 

skapa en digital tvilling av en rörverkskvarn. Avsikten med detta var att det ska användas i framtida 

projekt som ska leda till förbättringar och bättre förståelse för rörverkskvarnar. Det skapades en 

CAD-modell över rörverkskvarnen som användes i en flödessimulering som bevisade att CAD-

modellen kunde användas för det och därmed i simuleringar i framtida projekt.  

Mätningar på den skalenliga rörverkskvarn som även modellerats utfördes också för 

energiförbrukning, effekt, energiförlust genom kylning, partikelstorlek och viskositet. Detta utfördes 

med 23,5 liter Myanit slurry av 30 vikt-% blandning som passerade genom kvarnen två gånger med 

prover taget före och efter varje passering samtidigt som energiförbrukningen och effekten mättes 

under experimentet. Energiförbrukningen för varje passering var 1,1 kWh med en medeleffekt på 4,3 

kW för första passeringen och 4,15 kW för andra. Andelen av energitillförseln till kvarnen som 

förloras genom kylning mättes till 46,24%. Proverna som togs på slurryn mättes partikelstorlekarna 

för provet i 90-percentilen till 36,52 mikrometer efter blandning av slurry och till 8,75 mikrometer 

efter andra passeringen genom kvarnen. Resultaten från detta visar att rörverkskvarnen har hög 

effektivitet vid malning från storleken roterande trumkvarnar har som slutprodukt till ultrafin storlek. 

De tre slurry proverna analyserades och gav resultatet för flytspänning på ca 10 𝑃𝑎 och dynamiska 

viskositet på ca 0,05 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 för samtliga tre prover. Motsägande för detta iakttogs det under 

experimentet att slurryn blev tjockare efter varje passering genom kvarnen.  
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1. Introduktion 
Denna rapport beskriver det arbetet som genomförts för Luleå Tekniska Universitet (LTU) med 

framtagning av ritningar över en rörverkskvarn som forskningsämne för Mineralteknik LTU. Detta 

som en del i ett examensarbete för civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik med inriktning 

konstruktion.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete har varit att skapa 3D-modeller och digitalt underlag av en 

rörverkskvarn som finns i Mineraltekniks laboratorium för att skapa möjlighet till fortsatt forskning 

inom området genom användning av simuleringsprogram. Experimentella mätningar skulle också 

utföras för skapande av ett underlag för validering.   

Det finns redan etablerad kunskap om hur grov malning ser ut inuti kvarnar för roterande 

trumkvarnar men för de mindre partikelstorlekarna med andra kvarntyper är det känt att malning 

sker mer genom slipning-nötning dock är fördelningen mellan mekanismerna oklar. Därför har 

förhoppningen varit att detta projekt ska vara en del på vägen för att utöka kunskaperna inom 

malning genom att skapa ett underlag för användning av simulerings- och CAD-program för att 

kopplas mot multifysiska simuleringar. Med sådana program finns det möjlighet att simulera och 

analysera nya konstruktioner eller geometriändringar istället för att en prototyp tillverkas.  

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet har varit att bidra till förbättrad förståelse av rörverkskvarnar genom att 

skapa ett underlag med digitala modeller av rörverkskvarnar som används för experimentella och 

numeriska studier av effektivitet och nötning. En grundlig förstudie som underlag om rörverkskvarnar 

inför framtida arbeten utfördes. De stora uppgifterna som skulle göras och mätas i projektet är:  

• Uppmätning av kvarn 

• CAD-modell av kvarnen 

• Effektmätning av provkörning med slurry (material blandat med vatten) 

• Energiförlust genom kylning 

• Viskositetsmätning av slurryn 

• Partikelstorlek 

• Multifysik modellering och simulering 

1.3 Bakgrund rörverkskvarnar 
Att mala ett material betyder att materialet som till exempel kan vara mineraler eller växter 

finfördelas eller pulvriseras till mindre partiklar. Syftet med att mala material är att separera det 

värdefulla från skräpet och ta tillvara på det för senare användning. Malning kan göras vått eller torrt 

[1]. Bland det första som kommer att tänkas på när det gäller malning kan vara inom gruvindustrin 

och inom mat såsom mjöl, kryddor mm. De industrier som malning av material förekommer inom 

med stor utsträckning är mineral, kemikalier, läkemedelsföretag, keramik, färg, lackering, bläck, 

skönhetsprodukter och inom bioteknologi [2]–[5]. En ökande efterfråga av ultrafinmalningen har 

stigit inom de flesta av de nämnda industrierna. De vanligaste kvarnarna som har använts för att nå 

ultrafinmalning är rörverkskvarnar även om det är möjligt med roterande trumkvarnar [5].  

Vid malning av mineraler från grov till fin partikelstorlek när det utförs med kvarnar så har sättet 

malning går till på kopplats till flera malningsmekanismer. Bland den vanligaste kvarntypen, 

roterande trumkvarn, har de huvudsakliga malningsmekanismerna kopplats till; krossning, kollision, 

slipning, och nötning [1], [4], [6].  
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Krossning sker främst innan godset matas till kvarnen och det görs för att materialet ska minskas till 

den storlek som kvarnens malningsområde klarar av. Vad som särskiljer de olika processerna är att 

krossningen inte har som huvudsakliga avsikt att separera skräpet från de värdefulla partiklarna. Med 

kollision innebär det att kroppen av det som ska malas kolliderar med andra kroppar, mot 

kvarnväggen eller med malkroppar. Krossning och kollision sker samtidigt i en roterande trumkvarn 

men det krävs att det har skapats tillräckligt hög rörelseenergi för sprickbildning annars sker slipning. 

Slipning och nötning sker i samband med de tidigare nämnda mekanismerna men även enskilt då 

slurryn flyter mellan malkropparna [1], [4], [6].  

1.4 Roterande trumkvarnar 
Bland de vanligaste kvarntyperna finns roterande trumkvarnar som fungerar på det sättet att de är 
placerade på en ställning som kvarnen roterar på genom en kuggkrans-kuggdrivning. Kvarnen, som 
ser ut som en cylinder, har så kallade lyftare jämnt fördelade inuti kvarnen som lyfter malkropparna 
och det kastas ut mot kvarnväggen. För vissa kvarntyper sker malningen torrt och det innebär då att 
materialet inte blandas med någon vätska när det ska matas in i kvarnen. Materialet (torrt) eller 
slurry (vått) matas in i ena änden och efter malningen ut i den andra. Malningen sker oftast i flera 
steg från grov storlek (10 cm) ända ned till ultrafin (mindre än 10 mikrometer) [7]. Kvarnens insida 
skyddas mot nötning genom att använd en typ av offermaterial så som utbytbar infodring gjord av 
stål eller gummistycken.  
 
Roterande trumkvarnar har trots tekniska och ekonomiska förbättringar i malningseffektiviteten inte 

förändrats mycket. Trumkvarnar har fungerat bra för ett bestämt malningsområdet för inmatning av 

mineral i partikelstorlekar inom 75-600 mikrometer men mindre partikelstorlekar, <50 mikrometer, 

har det inte varit effektivt [1]. Även om det inte har varit ett problem för många mineraltyper så 

förloras en betydande del av mineralen på grund av att det inte går att frigöra allt. För att uppnå den 

partikelstorlek för mest utvinning ur malmen vid användning av roterande trumkvarnar pumpas ofta 

produkten tillbaka till kvarnen för om-malning vilket ofta leder till övermalning. Detta är ett problem 

för den värdefulla mineralen går förlorad i det avvisade slammet [1]. Roterande trumkvarnar får inte 

ha högre rotation än dess kritiska hastighet vilket är då centrifugering sker, de körs oftast på ca 70% 

av kritiska hastigheten [8]. Den här kvarntypen fylls till ca 40% av volymen med malkroppar [2].  

1.4.1 Stångkvarn 
Vid malning av grovt material har det ofta använts stångkvarnar i början som oftast sker vått innan 

fortsatt finmalningen [7]. En stångkvarn har som kännetecken att den är långsmal jämfört med 

kulkvarnar se Figur 1. Kvarnen är längre än dess diameter och de fylls med förutom malnings 

materialet också med stålstänger som malkroppar vilka ska vara något kortare än kvarnens längd, 

detta för att hindra stängerna från att vridas inuti kvarnens [9].  
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Figur 1. Stångkvarn under service i Anrikningsverket, LKAB Malmberget. 

Stålstängerna ska vara gjorda av ett stål med god slitstyrka men samtidigt tillräckligt segt att det inte 

bryts av i onödan. En stångkvarn kan fylls med 30% till 35% av totala volymen med stänger [9].   

1.4.2 Kulkvarn 
Kulkvarnar används normalt efter en stångkvarn för den fortsatta finmalningen av mineralen och det 

sker ofta vått. Principiellt fungerar de på samma sätt som stångkvarnar men det används kulor 

istället för stänger. Typiskt har en kulkvarn ungefär samma längd som dess diameter, se Figur 2.  

 

Figur 2. Två kulkvarnar i drift i Anrikningsverket, LKAB Malmberget. 

En kulkvarns vanligaste malningsområde är inom området 1000 till 10 mikrometer, vilket är 

finmalning, även om det också har fungerat för ultrafinmalning (mindre än 10 mikrometer) men är då 

inte energieffektivt [3], [5], [7].  

1.4.3 Autogenkvarn 
Autogenkvarnar fungerar i princip på samma sätt som en kulkvarn med skillnaden att de inte 

använder tillförda malkroppar utan malmen fungerar även som malkroppar under malning som byts 

ut kontinuerligt. Autogen kvarnar har en stor inmatningsstorlek av malm och som i regel körs vått 

[10], [11]. Det krävs dock att malmen har rätt egenskaper för att det ska fungera bra med den här 
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typen av kvarnar och att malmen ska brytas längs korngränserna för den eftertraktade 

partikelstorleken. Det krävs att de finare partikelstorlekarna kontinuerligt tas ur kvarnen för att 

undvika stockning.  

Autogenkvarnar har flera fördelar och några är att en autogen kvarn kan ersätta 2 eller 3 steg av 

malning, t.ex. en stångkvarn med en eller 2 efterföljande kulkvarnar, och den kanske största fördelen 

är att förbrukningen av malkroppar försvinner helt [11], [12]. Ett malningsområde på 400 millimeter 

till 75 mikrometer är inte omöjligt så länge det tillförs energi för att malningen ska nå det minsta men 

vanligt är att det gått vidare till nästa steg i processen för fortsatt malning.  

En annan version av autogenkvarnar är semiautogenkvarn. Den typen av kvarn fungerar i princip som 

en autogenkvarn förutom att den fylls med ca 10 volym-% stora stålkulor som malkroppar och denna 

typ används då det finns risk att malmen inte har fullständigt rätta egenskaper för kunna köra 

kvarnen kontinuerligt [10], [11].  

1.5 Ultrafin malning 
Traditionellt har roterande trumkvarnar använts för utvinning av mineraler i flera år men fortfarande 

är grundproblemet detsamma vilket är energiförbrukningen. Problemen är att processen begränsas 

av centrifugeringen som sker för hastigheter över den kritiska och malkropparna får inte vara för små 

för att kollisionsenergin därmed blir liten. För malning av partiklar i mikrometerstorlek eller mindre 

har stora malkroppar i roterande trumkvarnar inte varit tillfredsställande [7].  

På grund av övermalningen krävdes utveckling av ett nytt system för att ta tillvara på de sista 

mineralerna som avvisades i slammet. Den nya maltekniken var rörverkskvarnar, även kallad 

attritorkvarnar, som ökade finmalningen mer än de vanliga roterande trumkvarnar  [1], [7]. Tekniken 

för rörverkskvarnar har funnits i över 60 år men det är ganska nyligt som denna typ av kvarn har blivit 

eftertraktad [4]. Den nya finmalningen maler typiskt partiklarna inom 1-10 mikrometer och denna 

finhet fick benämningen ultrafinmalning. I Figur 3 finns jämförelse för olika kvarntypers 

malningsområden.  
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Figur 3. Genomsnittligt energikrav för olika kvarntyper baserad på figur 2 i  [7]. Där x-axeln är inmatnings-produkt storlek i 
mikrometer och y-axeln är specifik energitillförsel i kWh/t. Den svarta cirkeln är typisk inmatning storlek och svarta ringen är 

typisk produktstorlek.  

1.6 Omfattning och avgränsningar 
Ett examensarbete för civilingenjörer är på 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors 

heltidsarbete. För ett godkännande krävs en skriftlig rapport som examinator godkänner och 

publicerat på LTUs databas samt att arbetet skall presenteras och försvaras muntligt vid ett av de 

fyra tillfällena som ges under året på LTU.   

Arbetet omfattar en litteraturstudie inom malning och om hur de olika kvarnarna som finns fungerar 

samt samverkar med varandra. Fokus i studien ligger på förstudie om rörverkskvarnars funktion och 

de varianter som finns samt vad som påverkar energiförbrukningen för denna kvarntyp.  

En CAD-modell av en experimentell rörverkskvarn ska skapas. Ett av målen är ett skapa ett underlag i 

form av en 3D-modell för användning i ett multifysik-simuleringsprogram.  

Det har också gjorts en del mätningar under ett test av kvarnen för att få en inblick i på hur stor 

effektförbrukningen är, hur stor del av energin som går förlorad i kylvattnet, partikelstorlek för 

slurryn efter malning och hur viskositetens förändring påverkar effektförbrukningen.    

1.7 Tidigare arbeten 
Även om det har arbetats mycket med att öka förståelsen för rörverkskvarnar men även vanliga 

roterande trumkvarnar så är det fortfarande mycket oklart om hur malningsprocessen ser ut inuti en 

kvarn. Det har skapats en del med modeller för olika fysikaliska fenomen så som fördelningen av 

stressenergin som är den energi som uppstår av malkropparna vid omrörning inuti kvarnar och den 

energin leder till malning. Andra modeller är de olika dissipationsmekanismerna inuti 

malningskammaren, energitätheten mm för rörverkskvarnar [13].  
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien i detta examensarbete omfattar rörverkskvarnar och dess funktioner, reverse 

engineering samt reologi.  

2.1 Rörverkskvarn 
Dagens moderna rörverkskvarnar kan vara konstruerade på ett relativt enkelt sätt. För en kvarn med 

horisontell axel kan det se ut enligt Figur 4, denna typ av rörverkskvarnar fokuserar rapporten på. 

Den har de huvudsakliga delarna; malningskammare, omrörningsaxel, malkroppsseparator och 

kylningskanal/hölje [2]–[4].  

 

Figur 4. Principskiss av en sluten rörverkskvarn med diskar [2]. 

Rörverkskvarnar kan tillverkas i olika storlekar från laborationsskala till produktionsstorlek och 

volymerna varierar mellan 1 liter och 3000 liter [2]–[4]. Kammaren har en enkel konstruktion med 

jämn yta genom hela komponenten som innesluter omrörningsaxeln och i varje ände av kammaren 

finns in och utflöde för slurryn att pumpas igenom. Omrörningsaxeln kan ha olika 

omrörningsmetoder så som diskar, pinnar-motpinnar och ringformigt mellanrum som har olika 

fördelar under malningsprocessen. Vid utflödet för slurryn finns malkroppssepareringspatroner, som 

håller tillbaka malkropparna från att lämna kvarnen för tidigt, på grund av att malkropparna också 

blir malda. Det finns öppningar på malkroppseparatorerna för att partiklar av en viss storlek släpps 

igenom och storleken brukar som minsta vara på någon tiondels millimeter. Kylningen för kvarnen 

har en typisk lösning som är att kammaren har inneslutits av ett hölje med kylkanalerna genom vilket 

kallvatten kontinuerligt pumpas genom och absorberar värmen från kvarnen. Det finns 

rörverkskvarnar som även har kylning genom omrörningsaxeln vilket kan vara ett krav om malnings 

materialet är värmekänsligt [2], [4]. 

En stor skillnad med rörverkskvarnar jämfört med roterande trumkvarnar är att det är höghastighets 

kvarnar vilket betyder att omrörningsaxeln kan uppnå en sådan hög rotation så att periferin på 

disken har en hastighet upp till 20 𝑚/𝑠 vilket ger en centrifugal acceleration upp till 50 gånger så stor 

som gravitationen vilket en trumkvarnar begränsas av. Kammaren fylls till ca 80% av kvarnens volym 

med malkroppar som kan vara gjord av metall, glas eller keramer med densitet mellan 2500 𝑘𝑔/𝑚3 

och 7800 𝑘𝑔/𝑚3 i storleken 0,1-10 millimeter, se Figur 5 för en delvis fylld rörverkskvarn med diskar 

[2]–[4].  
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Figur 5. Hur en rörverkskvarn med diskar kan se ut med malkroppar [2]. 

De huvudsakliga malningsmekanismerna som sker i en rörverkskvarn har kopplats till nötning, 

slipning och skjuvningskrafter. Malningen sker med hjälp av malkropparna och användning av mindre 

malkroppar leder till att slutprodukten får en finare partikelfördelning. Godset maler sig själv vilket är 

en likhet med autogenmalning. Högeffektiv användning av energitillförseln är den karaktäristiska 

fördelen för rörverkskvarnar. Det finns olika typer av rörverkskvarnar uppdelat med avseende på 

geometri av kammare och omrörningsaxel se referenser [1], [3], [5], [7].  

De tre olika typerna av rörverkskvarnar med relativt samma geometrier har skillnaderna att de 
skapats med diskar, pinnar-motpinnar och ringformigt gap, se Figur 6. Gemensamt för de tre olika 
typerna är att inflödet av slurry sker från vänster i figuren och utflödet till höger. Axeln är försedda 
med en typ av omrörningsmetoder vilket leder till omrörning av malkroppar och slurry som därmed 
mals. 
Figur 6a är kvarntypen med enklast geometri och där är omrörningsaxeln försedd med diskar. Vid 
rotation av omrörningsaxeln sker omrörningen genom vidhäftningskrafter där ytorna på diskarna är 
en påverkande faktor, t.ex. yt-friktion och area, och den här typen har lägre verkningsgrad än de 
övriga. Ett sätt att göra kvarntypen som använder diskar effektivare är genom att diskarna är 
försedda med cirkulära eller elliptiska hål som är placerade excentriskt och detta ger därmed upphov 
till förflyttningskrafter. Förflyttningskrafter i en vätska eller slurry är när en del av vätskan trycks 
undan och annan del av vätskan tar dess plats. 
Figur 6b är skillnaden i geometrin att istället för diskar används pinnar på omrörningsaxeln vilket gör 
att omrörningen sker genom förflyttningskrafter. När motpinnar används som är monterade på 
malningskammarens vägg uppnås en högre verkningsgrad än den med diskar.  
Den tredje typen är Figur 6c där omrörningsaxeln är av en stor, ytfin omrörare och en stator som rör 
om slurryn tillsammans med malkropparna genom vidhäftningskrafter. Det speciella med den här 
typen är att det är ett ringformigt mellanrum mellan omröraren och malningskammarväggen som är 
4-5 gånger så stor som den specificerade malkroppsstorleken för kvarnen. Detta är ett kort avstånd 
mellan ytorna jämfört med diskar som leder till högre verkningsgrad. Ett sätt att öka verkningsgraden 
är genom att omröraren och statorn är försedda med pinnar som ger upphov till förflyttningskrafter. 
Detta har en stor nackdel som är svårigheten att tillverka pinnar av keramiskt material men 
användning av pinnar fungerar utmärkt för högviskös slurry eller malkroppar av hög densitet så som 
stål [2]–[4].  
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Figur 6. a) Disk geometri, b) Pinnar och motpinnar geometri, c) Ringformig gap geometri [2]. 

Det vanliga användningsområdet för rörverkskvarn är med en inmatnings partikelstorlek på ca 100 

mikrometer vilket typiskt ger en slutprodukt med partikelstorlekarna inom 1-10 mikrometer [4]. 

Kvarnens kammare kan orienteras vertikalt eller horisontellt beroende på typ av produkt och olika 

processparametrar såsom viskositet, inmatningshastighet, storlek och densitet på materialet. För att 

ha den mest fördelaktiga malningen har som regel varit att kvarnen ska orienteras så att slurryn blir 

jämt fördelad inom kammaren [2], [4].  

Malning med avseende på ultrafinmalning har länge varit en energikrävande process för att uppnå en 

slutprodukt i storleksspannet 1 mikrometer. Hög energiåtgång kombinerat med ineffektiva 

malningstekniker har länge ansetts som ett område för fortsatt utvecklingen speciellt för att nå 

partikelstorlekar under mikrometern. Energiförbrukningen för processen ökar när produktstorleken 

minskar [7].   

Normal energiförbrukning för roterande trumkvarnar är 5-15 kWh/ton och ultrafinmalnings 

rörverkskvarnar förbrukar upp till 10 gånger mer. När rörverkskvarnar maler till ultrafin 

partikelstorlek så förbrukas mycket energi och därför är det viktigt att energin används så effektivt 

som möjligt. Detta har kunnat nås genom forskning i området som i framtiden förhoppningsvis 

förbättrar det mer. Den tillförda energin förbrukas i många områden under malning och de finns att 

se i Figur 7 [1].  



10 
 

 

Figur 7. Energianvändningen och i vilka moment det förbrukas i [2]. 

Minskning av energiförbrukningen i rörverkskvarnar uppnås då kvarnen har förmågan att röra om 

även de minsta partiklar. Några av sätten för att öka effektiviteten är användning av små malkroppar, 

ny metod för separeringen av malkroppar från det malda godset och genom att tillföra kraftfält så 

som centrifugering eller vibrationer. [7]  

Höghastighets rörverkskvarnar har använts för ultrafinmalning och det har visat en betydande 

minskning av den specifika energiförbrukningen som krävs för den ultrafina partikelstorleken jämfört 

med roterande trumkvarnar. Det beror på användning av malkroppar i millimeterstorlekar som inte 

har fungerat bra i trumkvarnar på grund av låg kollisionsenergi. Även den höga verkningsgraden av 

den här kvarntypen är några av de påverkande faktorer [7].  

Fyllnadsgraden av malkroppar påverkar verkningsgraden för rörverkskvarnen. För fyllnadsgrad från 

50% till 83% av den totala volymen har en linjär ökning av verkningsgraden noterats vilket tyder på 

att vid hög fyllnadsgrad utnyttjas malkropparna och malningskammarens volymen effektivare. Dock 

vid användning av mindre malkroppar har inte ökningen av verkningsgraden varit lika hastig för låg 

fyllnadsgrad som kan bero på den låga massan de mindre malkropparna har. Valet av malkroppar 

görs beroende på slurry egenskaperna även typen av malkropp har stor påverkan för ultrafinmalning. 

Densiteten på malkropparna bör väljas för att förbättra energianvändningen. Det måste ändå tas 

hänsyntill valet av storleken på malkroppar för att passa ihop med den effektivaste storleken för 

partikelstorleken på slutprodukten [7].  

2.2 Reologi 
Reologi är studien av deformation och flöde av materia. De storheter som mäts med hjälp av reologi 

är viskositet, elasticitet och flytgränser för olika materier. Sambandet mellan skjuvspänning och 

rörelsen utryckt i materians motstånd till flödet bestäms genom en konstitutiv ekvation. Om 

relationen är utryckt med en konstant viskositet så betraktas materian ha Newtonska egenskaper, 

materians skjuvspänning är linjärt proportionell mot töjningshastigheten. Icke linjärt samband 

betraktas vara icke-Newtonska egenskaper. Flytspänningen är definierad som den minimala 

skjuvspänningen som krävs för att materialet ska börja flyta [14].  

Slurryn med partiklar av finmalda partikelstorlekar eller andra liknande egenskaper kan mediet ofta 

representeras med homogen egenskaper vilket reologiska mätningar kan används för. Mätningarna 
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kan görs med en rotationsviskometer och det finns flera olika mätutrustningar, t.ex. viskositets kopp 

och konsistensmeter, som också fungerar lika bra. Ett slurryprov från en malningsprocess i 

gruvindustrin är ofta en blandning av att en del av partiklarna sjunker och resten flyter. Dessa 

partiklar har ett brett storleksspann där de medelstora partiklarna är 20-120 mikrometer medans de 

största är upp till 0,5-1 millimeter. Detta kan leda till att mätningar och utvärderingar blir svåra att 

utföra samt kanske inte är väl definierad på grund av att en del partiklar har lagt sig på botten [14].  

Det har länge varit känt att slurryns reologi påverkar malningsprocessen och det har konstaterats att 

egenskaperna beror på hur stor andel av partiklarna i slurryn påverkar varandra eller klumpar ihop 

sig. Det har blivit in parameter som är viktig för malningsprocessen att styra för att undvika stockning 

eller andra problem i produktionen. Slurryns reologiska egenskaper med avseende på malbarhet har 

fått mer uppmärksamhet och intresse, speciellt för ultrafina partikelstorlekar, se Figur 8 för att se hur 

reologin förändras för olika solidblandningar. På grund av att malningsmekanismen i rörverkskvarnar 

är annorlunda jämfört med trumkvarnar och malningen sker främst genom skjuvning när slurryn 

tillsammans med malkropparna blandas vid hög hastighet. Den effektiva rörelsen för blandningen är 

kopplat till flödesfältet inuti kammaren. Därför har slurryns flytbarhet eller reologi för ultrafinmalning 

blivit viktigt att undersöka. Det är känt att de flesta semi-solida blandningar så som mineral slurry 

uppvisar icke newtonska egenskaper som har lett till svårigheter att mäta eller förutse slurry reologin 

under malningsprocessen [5].  

 

Figur 8. Reologins förändring för olika solidblandningar [15]. X-axeln är partikelstorlek och y-axeln är andelen solid material i 
volymen.  

2.3 Reverse Engineering (Omvänd ingenjörskonst) 
Ingenjörskonst är utvecklingsprocessen för konstruering, tillverkning, montering och hållbarhet vid 

framtagning av produkter och system. Det finns två typer av ingenjörskonst, traditionell och omvänd. 

Traditionell ingenjörskonst, på engelska ”forward engineering”, är den vanliga processen vid 

produktutveckling, från en ide till en slutgiltig produkt. Den andra är omvänd ingenjörskonst, på 

engelska ”reverse engineering”, vilket har som syfte att återskapa ritningar och/eller annan teknisk 

data av en existerande komponent eller produkt. Det finns flera anledningar till att använda reverse 

engineering och det som kanske folk tänker första på är att konkurrerande företag inhandlar och 



12 
 

demonterar produkten för att på så sätt ta reda på de inre komponenterna som bygger upp 

produkten och dess funktion. Några andra anledningar kan vara att den ursprungliga tillverkaren inte 

existerar längre vilket kan skapa svårighet att få tag på reservdelar, ursprungstillverkare kan även ha 

slutat med produktion av den produkten och det kan vara så illa att dokumentationen från 

produktutvecklingen gått förlorad eller inte skapades på ett korrekt sätt [16]–[18].  

Den klassiska metoden för reverse engineering är att plocka isär produkten och måttsätta 

komponenterna med enkel utrustning så som skjutmått, måttstock mm för att sedan skapa ritningar. 

Mer modernt är att en CAD modell återskapas genom att använda 3D punktskanning som sedan 

används i CAD programmet för att skapa en modell med hjälp av punkt molnet. Vanligt är att en 

kombination av de båda används vid återskapande av ritningar.  
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3. Teori 
De teoretiska områden och information som använts vid beräknar för att lösa projektets mål 

redogörs i detta avsnitt.  

3.1 Finita Elementmetoden (FEM) 
Något som är användbart för simuleringar är finita element som vid utförande med FEM eller FEM-

simuleringar innebär att komponenten geometri delas upp, diskretiseras, i mindre delar av enkel 

geometri vilket kallas för finita element. Vi uppdelningen av geometrin till finita element blir de 

bundna i varandra i specifika punkter, noder, som har platser i hörn eller kanter av elementen. Vid 

skalmodeller, två dimensioner, av geometrin är det vanligt att elementen skapas som trianglar och 

fyrhörningar. För solidmodeller, tre dimensioner, används vanligen elementtyperna tetraediska och 

hexagonala element [19].  

Elementen tillsammans med noderna som skapats bildar ett nät eller mesh av geometrin. Syftet med 

FEM är att ställa upp ett ekvationssystem där de okända storheter, förskjutning, temperatur eller 

spänning, kan beräknas. I meshen för varje element görs lokala interpolationer med hjälp av polynom 

som vanligtvis har gradtalet ett eller två. På grund av att elementen är sammanbundna genom 

noderna finns ett krav på kontinuitet för storheterna vilket gör att meshen bildar en enhet. Detta 

tillsammans med randvillkor, laster och spänningspunkter bildar till slut ekvationssystemet där de 

okända storheterna kan beräknas. Efter beräkningen går det att bestämma spänningar och töjningar i 

elementen och noderna vilket sedan analyseras för resultat [19].  

3.2 Computational fluid dynamics (CFD) 
CFD är studieområdet med avseende att lösa ekvationer för fluiders flöden med hjälp av en eller flera 

datorer. Dagens ingenjörer använder både experimentella och CFD analyser som kompletterar 

varandra. Experimentellt kan det vara att använda globala egenskaper så som lyft, luftmotstånd, 

tryckförändring och kraft. CFD kan istället användas vid framtagning av detaljer kring flödesfälten. Att 

tillägga är att experimentella data används för validering av CFD lösningar. Efter att lösningar 

validerats kan CFD användas för att minska konstruktionscykeln. I dagsläget inom CFD kan 

beräkningarna lösa laminärt flöde men för turbulent flöde är det nästintill omöjligt utan att inkludera 

turbulent modeller men det finns ingen universal modell för turbulent flöde att använda.  

För ett jämnt laminärt flöde av en viskös, inkompressibel, newtonsk vätska utan fria yt-effekter och 

de rörelseekvationer som används är kontinuitetsekvation; 

∇⃗⃗ ∙ �⃗� = 0       (1) 

och Navier-Stokes ekvation; 

(�⃗� ∙ ∇⃗⃗ )�⃗� = −
1

𝜌
∇⃗⃗ 𝑃′ + 𝜈∇2∇⃗⃗ .      (2) 

Kontinuitetsekvationen är en bevarande ekvation och Navier-Stokes är transporterings ekvation som 

representera förflyttningen av linjärt moment under beräkningen. Variablerna i ekvationen; �⃗�  är 

hastigheten av fluiden, 𝜌 är fluid densiteten och 𝜈 är dess kinematiks viskositet. Bristen på de fria 

ytornas effekt ger möjligheten att använda en modifierade tryck 𝑃′ och därmed eliminera 

gravitationstermen från ekvation (2). Ekvation (1) är en skalärekvation medans ekvation (2) är en 

vektorekvation. Ekvationerna måste modifieras om flödet av fluiden är kompressibelt men för flödet 

av en vätska kan nästan alltid anses vara inkompressibel.  
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För att lösa ekvationerna numeriskt används följande steg. Första steget är att genera ett rutnät, 

kallas även för mesh, som är uppbyggd av element som kallas celler. Två dimensionella celler är areor 

och tre dimensionella är volymer. Andra steget är att sätta upp randvillkoren för kanterna om 2D 

eller ytorna om 3D. Tredje steget är bestämning av vad för fluid och egenskaper som ska simuleras. 

Fjärde steget är bestämning av de numeriska parametrarna och valet av lösare. Det här valet görs 

specifikt för vad som ska beräknas. Femte steget är att specificera begynnelsevärdena för fluidens 

flödesfältvariabler för varje cell men dessa värden måste inte vara korrekt för en jämn 

flödesberäkning utan de krävs för att starta iterationsprocessen. Sjätte steget är iterationsprocessen 

för simuleringen där lösningen i CFD aldrig kan bli noll utan det ska förhoppningsvis minskas med 

gradvis stigande iteration, konvergerar mot noll. Sjunde steget är efterbehandlingsfasen där 

resultatet analyseras och i de flesta CFD program kan en grafisk analys fås. I sista steget beräknas de 

globala egenskaperna från den konvergerade lösningen [20].  

3.3 Värmeöverföring 
Värme är definierad som en form av energi som överförs mellan avgränsade system vid en given 

temperatur till ett annat system genom att det finns en temperaturskillnad och storheten för värme 

är Joule, J. När värme överförs till ett system betraktas det vara positivt, det värmer systemet, och 

från ett system är negativt, det kyler systemet [21].  

Värmeöverföring är transporten av energi och kan ske på tre olika sätt vilka är konduktivitet, 

konvektion och strålning. Vid värmeöverföring genom konduktivitet sker det mellan molekylerna i 

mediet. Värmeöverföring när ett medium flödar är konvektion som sker när mediet flödar över eller 

nära ytan med en annan temperatur än mediet. Värmeöverföring genom strålning sker genom att 

energi sänds iväg som elektromagnetiska vågor vilket kan ske i rymden och kräver ingen materia vid 

överföring [21].  

Vid beräkning av energin som överförs genom konvektion kan typiskt bestämmas enligt Newton’s lag 

för kylning enligt, 

𝑄 = 𝐴 ∙ ℎ ∙ Δ𝑇      (3) 

där överförings egenskaperna har klumpats ihop till värmeöverföringskoefficienten, ℎ, som är en 

funktion av medieegenskaperna, flödet och geometrin. 𝐴 är totala arean i kontakt och Δ𝑇 är 

temperaturförändringen av mediet.  

Ett komplett sätt att ställa upp energiekvation är genom bevaring av massan genom ett slutet system 

eller kontinuerlig massa med flödet genom ett öppet system enligt energiekvation,  

𝐸𝑐𝑣
̇ = �̇�𝑐𝑣 + �̇�𝑐𝑣 + ∑ �̇�𝐼𝑛 ∙ ℎ − ∑ �̇�𝑈𝑡 ∙ ℎ     (4) 

där �̇�𝑐𝑣 är flödets arbete som sätts till noll och �̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑢𝑡 ger att �̇�𝑐𝑣 bestäms enligt,  

�̇�𝑐𝑣 = �̇�(ℎ𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) = �̇�(𝑢𝑢𝑡 − 𝑢𝑖𝑛) + 𝑣(𝑃𝑢𝑡 − 𝑃𝑖𝑛).   (5) 

Beroende på system för värmeöverföringen kan det antas ske minimal eller ingen tryckförändring av 

mediet, 𝑃𝑢𝑡 ≈ 𝑃𝑖𝑛, vilket förenklar ekvation (3) till, 

�̇� = �̇�(𝑢𝑢𝑡 − 𝑢𝑖𝑛) = �̇� ∙ 𝐶𝑣 ∙ Δ𝑇.    (6) 

Där �̇� är massflödet i 
𝑘𝑔

𝑠
, 𝐶𝑣 är specifik värmekapacitet för vätskor och solider i enheten 

𝑘𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
.  
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4. Genomförande 
Detta avsnitt redogör för de metoder för de olika moment som utförds för att uppnå projektets mål. 

Kvarnen som projektet baseras på är tillverkade av Drais av modellen ”Perl Mill Horizontal 5 TEX” 

som tillverkades år 1986 med en laborationsstorlek på ca 6 liter, se Figur 9 för den uppställda 

kvarnen.  

 

Figur 9. Drais-kvarnen på uppställd plats. 

4.1 Demontering av kvarn 
Inför uppmätning av kvarn utfördes det undersökning och inspektion av laborationskvarnen, vilket 

behövdes på grund av ett långvarigt uppehåll av arbete med den. Efter demontering av 

malningskammare och gavel visade det sig att en del komponenterna var slitna samt att bultar för 

ihopmontering var rostskadade. Det behövdes därmed byte av de slitna delarna inför framtida 

projekt med kvarnen, se Figur 10 för slitna omrörningsaxeln med utbytbara komponenter. 

Omrörningsaxeln kunde inte monteras isär utan att riskera att det inte skulle att montera ihop axeln 

igen som skulle hindra testningen av kvarnen. Det kunde därför inte utföras exakt måttsättning för 

komponenterna som axeln består av. 
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Figur 10. a) Omrörningsaxeln som den ser ut nu med de slitna diskarna och distanser. b) Bulten med ”brickan” som håller 
delarna på omröraren på plats. 

Malningskammaren och gaveln skickades till centralverkstan på LTU campus för fullständig isär 

montering, rengöring och byte av bultar, se Figur 11 där visas malningskammaren innesluten i höljet 

och gaveln.  

 

Figur 11. Komplett malningskammare som är uppbyggd av malningskammare som innesluts av höljet ihop mot gaveln som 
monterades ned från kvarnen. 

Malningskammaren och gaveln, visas i Figur 11 monterades isär, rengjordes och bultar byttes av 

centralverkstan på LTU som gav de tre komponenter den består av, se Figur 12. Innerkammaren 

enligt Figur 12 a) är tillverkad i stål med hård krom pläterring på insidan för att minska friktionen och 

nötningen som sker under malning. Väggarna på ytterväggen är kylkanaler, som har är formade som 

gängor, vilket kylvattnet flödar längs med malningskammaren. Höljet visas i Figur 12 b) som 

malningskammaren placeras inuti och där utflödet är för kylvattnet. Denna del monteras mot gaveln 

vilket håller malningskammaren på plats och gör att höljet är lite kortare än malningskammarens då 

den ska sluta tätt mot gaveln. Den sista delen i Figur 12 c) är gaveln och inuti den finns en kammare 

för kylvattnet men gaveln är ursprungligen tillverkade i tre delar som svetsats ihop till en del. Ett 

antagande blev därför tvunget att göras för geometrin på kylkammaren inuti gaveln där inflödet av 

kylvattnet flödar för att sedan gå längs kylkanalen på malningskammaren.  
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Figur 12. a) Malningskammaren med kylkanaler. b) Kvarnhöljet innesluter kammaren och kylkanalerna som skapar en väg 
för kylvattnet. c) Gaveln som har inloppet för kylvattnet och som höljet och kammaren monteras i samt denna del sluter 

malningskammaren mot maskin väggen. 

De delarna som rörverkskvarnen är uppbyggd av är omrörningsaxeln som består av diskar, distanser, 

”special bricka” och en bult, se Figur 10. De resterande delarna är två malkroppsseparatorer, 

inloppsplatta och utlopps sammanslutning, se Figur 13. En disk från nya uppsättningen av diskar för 

omrörningsaxeln visas i Figur 13a.  
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Figur 13. a) Disk med inbyggda pinnar. b) Malkroppsseparator. c) Utloppssammanslutning. d) Inloppsplattan med centrerat 
inlopp och tömningsventil nedanför. 

4.2 Måttsättning av kvarnen 
Vid återskapning av ritningarna på kvarnen har den klassiska metoden för ”reverse engineering” 

använts vilket är måttagning sker för hand med måttstock och skjutmått som i kombination med 

fotografering av komponenterna från olika vinklar och vyer. På komponentbilderna antecknades det 

dimensionerna för komponenten på tillsammans med andra användbara anteckningar. För en del 

komponenter fanns vyer som inte kunde måttsättas med den utrustning som fanns till hands. Därför 

var det tvunget att använda ”känn och kläm” av komponenten tillsammans med ögonmått och 

resonemang för de dimensionerna. Eftersom omrörningsaxeln som inte kunde monteras isär, fick 

antaganden och ungefärliga mått ges för de flesta av dess komponenter förutom för axelns diskar, 

som det fanns en uppsättning nya, och ytterdiametern på distanserna. Utloppssammanslutning är 

beroende av geometrin på de komponenter den är monterad på. I modellbildning leder detta till att 

det är viktigare att geometrierna passar ihop än att alla mått blir exakta för den delen. 

Dimensioneringen ska utförs så att alla komponenter ska vara så nära nyskick som möjligt, speciellt 

de slitna delarna ska vara som nya.  

4.3 Uppställning inför testmätning med kvarn 
De tekniska specifikationerna och förberedelser som behövdes utföras inför testningen finns att läsa i 

manualen för kvarnen vilket bland annat kräver att det finns tillräckligt med låsningsvätska vilket kan 

kontrolleras på nivåglaset och att vätskan trycksätts med kvävgas med ett tryck som minst ska vara 4 

bar högre än det som uppstår inuti malningskammaren. Detta för att undvika att slurry ska läcka in i 

drivningen av kvarnen genom tätningen på omrörningsaxeln. Det bildas tryck i malningskammaren 

när det pumpas in slurry och det används en tryckmätare för att hålla koll på det samt för det högsta 

tryck som kvarnen får utsättas för, som är 3 bar, vilket är då kvarnen automatiskt stängas av. Trycket 

när kvarnen ska stängs av kan ställas in med ett högsta tryck på 3 bar och lägsta 1 bar. Vid  
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experimentet ställdes kvarnen in på det lägsta trycket vilket då krävde att kvävgasen skulle ställas in 

på 5 bars övertryck. Den hastighet som diskarna kommer rotera med för den här kvarnen är med 

periferi hastigheten 11,2 𝑚/𝑠 även det taget från tekniska specifikation i manualen för kvarnen. 

Detta motsvarar för diskar med diametern 120 millimeter en rotationshastighet på 891,3 rpm.  

Förutom förberedelserna inför körning av kvarnen behövs flödet för både slurry och kylvatten 

bestämmas. För att beräkna flödeshastighetens mäts tiden då en behållare av viss storlek fylls, vilket 

ger flödet i liter per minut för slurry och för kylvattnet i liter per sekund som ska används vid 

beräkning av värmeöverföring. Bestämning av flödet av kylvattnet måste göras varje gång kranen 

öppnas.  

Uppställning inför testning och mätning med kvarnen finns att se i Figur 14 där det fasta materialet i 

de två mindre hinkarna ska blandas med vatten och därmed skapa slurry i en av de vita behållarna. 

Innan utföring av testet måste de två behållare vara rengjorda från tidigare tester. I ena behållaren 

blandas slurryn innan passage genom kvarnen i och i den andra är för uppsamling av produkten efter 

passage genom kvarnen. Testningen ska göras två gånger, alltså slurryn ska köras två gånger genom 

kvarnen, provtagning på ca 0,5 liter slurry som ska användas vid mätning av partikelstorlekar och 

viskositeten sker före och efter varje passage. Det krävs inte att en till ren behållare används för 

andra passeringen så länge provtagningen sker ur utflödet och inte samlas från behållaren. 

 

Figur 14. Test av kvarn innan blandning av slurry. De två mindre hinkarna innehåller tillsammans 20 kg fasta materialet som 
ska blandas i behållaren med uppmätt vatten som vispen är inom. 

Malningskammaren är fylld med ca 4 liter malkroppar vilket är ca 80% av kvarnens totala volym. 

Malkropparna är av det keramiska materialet aluminiumoxid eventuellt legerat med SiO2 som har 

densiteten 3.41 𝑔/𝑐𝑚3 som har kulform med en diameter på 2 mm. Det material som användes till 

blandning av slurry var finmald dolomit, som har marknadsföringsnamnet Myanit. Blandning ska vara 

med 20 kg fast material och vatten. Blandning skulle görs till 30 vikt-% vilket utfördes enligt det 

recept som handledare tagit fram för den mängden vatten som materialet ska blandas med enligt 

Bilaga 1 - Receptet för blandning av slurry. Receptet har även en extra beräkning för en 20 vikt-% 

blandning skapad ifall slurryn är för tjock som därmed kan stocka igen pumpen. Om tryckmätaren på 

kvarnen ökar hastigt kan det tyda på stockning. På grund av de reologiska egenskaper som en slurry 

har på grund av beteende för finmalda partiklar i en vattenblandning måste därför en visp används 
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för att röra om slurryn som ska hindra partiklarna från att sjunka till botten av behållaren samt 

undvika en ojämn fördelning av partiklarna i slurryn, se Figur 15 a) för vispen och b) för vispen under 

användning.  

 

Figur 15. a) Tryckluftsdrivna vispen för slurryn. b) Visp under användning för slurryn. 

4.4 Effektmätning av kvarn under test 
För mätning av energiförbrukningen användes mätinstrumentet MicroVIP MK1.2 Energy Analyzer. 

Den mäter den sanna effekten genom spänningsdifferensen mellan två faser och strömgenomgången 

i en tredje och som kompenserar för fasvinkeln. Mätinstrumentet mäter energiförbrukningen i kWh 

med en decimals noggrannhet, effekten i kW och fasförskjutningen mäts med två decimalers 

noggrannhet. Det ska avläsa och anteckna effekten och fasförskjutningen en minut in i testerna 

därefter varannan minut tills det är klart. Energiförbrukningen ska antecknas i slutet för båda 

testerna.    

4.5 Värmeöverföring i kylvattnet 
 För att beräkna energin som går förlorad till kylning ska ekvation (6) användas som består 

variablerna massflödet för kylvattnet, 𝐶𝑣 värdet för vatten och temperaturförändring. Massflödet för 

kylvattnet beskrevs tidigare i avsnitt 4,3 och 𝐶𝑣 är ett tabellvärde som avläses från tabell A.4 i [21]. 

Mätningen för temperaturförändringen av kylvattnet ska utföras genom att samla upp kylvattnet 

från en parallell koppling av kranen till kylvattnet och från utloppet för kylvattnet i slutet av varje test 

i varsina hinkar och en vanlig termometer ska användas för temperaturtagning på vattnet. 

Anledningen till att vattnet tas vid slutet av varje test är för att vattnet flödar kontinuerligt från 

kranen och därför kommer vattnets temperatur att förändras när nytt vattnet pumpas in i 

ledningarna.  

4.6 Partikelstorlek 
För mätning av partikelstorlek för slurryn ska proverna gå igenom en partikelmätningsutrustning av 

modellen Cilas 1064 med våt cell. Den här utrustningen använder laserdiffraktion för bestämning av 

partikelstorlekar för procentuella andelar av provmängden.  
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4.7 Viskositeten 
Vid mätning av viskositetskurvan ska proverna analyseras med VTT550 rheometer för olika solida 

blandningar genom användning av en SV DIN kopp och rotor. Om solidmängden i proverna är låg ska 

proverna efter analyseringen torkas i en ugn på 105 ℃ som därefter ska blandas med jon blandat 

vatten ut till flera prover.  

4.8 Numerisk simulering 
Efter skapandet av CAD-modell för rörverkskvarnen skulle en enkel multifysisk simulering göras i 

programmet LS-Dyna version R10.1 [22]. Detta för att bevisa att CAD-modellen har uppfyllt kravet att 

den kan användas vid simuleringar. Inför simuleringen förenklades CAD-modellens geometri till det 

enligt Figur 16 som är över malningskammarens volym med in och utlopp enligt pilarna i figuren.  

 

Figur 16. Förenklad geometri av malningskammaren som används för multifysik simulering. Inflödet av vattnet sker från 
höger sida och utflödet sker från toppen enligt pilarnas riktning. 

Denna geometri är avgränsningen som simuleringen görs inom med omrörningsaxelns geometri 

förenklas till en solid placerad inuti geometrin enligt Figur 17. Det är det här som används för 

simuleringen förutom att malkroppar inte används och att upplägget för simuleringen är att 

geometrin är fylld med vatten innan start av simulering med inflöde av nytt vatten sätts till samma 

som pumpen till rörverkskvarnen. Omrörningsaxeln roterar moturs sett mot inflödet enligt pilens 

riktning i figuren. Malningskammarens väggar är skapade av 370,000 stycken CFD-volym-element 

med no-slip villkor. Omrörningsaxeln är skapad med fluid strukturinteraktion med no-slip villkor. 

Diskarna och axeln är skapad av 38,000 stycken skalelement med en medelstorlek på 3 millimeter. 

Randvillkoren för modellen är att inloppet har ett flöde medans vid utloppen är trycket noll.  
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Figur 17. Transparent figur av geometrin för simulering med omrörningsaxeln inuti. Omrörningsaxeln roterar moturs enligt 
pilen. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet för de moment som projektet har innefattat som var att mäta 

komponenterna som bygger upp kvarnen för att skapa en CAD-modell, resultaten från testning och 

mätningarna från provtagningarna av slurry.  

5.1 Uppmätning av komponenter 
Resultatet av uppmätningen för alla de komponenter som kunde monteras isär finns att se i Bilaga 2 - 

Bilder av kvarn med uppmätta mått. Varje bild för komponenterna som finns i bilagan kompletterar 

varandra och en del kompletteringar genom tillämplig av känn och kläm av de mindre 

komponenterna tillsammans med de antaganden som var tvunget att göras.  

För några komponenter har uppskattningar varit tvunget att göras på grund av att en fullständigt 

korrekt återskapande av kvarnkomponenterna skulle kräva att de skärs upp. De aktuella 

komponenterna var gaveln och malkroppsseparator vilka var svetsade till enskilda komponenter. För 

gaveln skapades en kammare i CAD-modellen för kylvattnet att kyla gaveln samtidigt som vattnet ska 

flöda längs kylkanalerna på malningskammaren. Malkroppsseparatorn var det viktigt att 

insläppsspringorna gjordes i rätt storlek, som måtten fanns graverade på undersidan, och att det 

fanns ett lagom med rum för slurryn att flöda ut ur kvarnen när det flödar genom springorna på 

malkroppsseparatorn.  

5.2 Mätningar från testet 
Den mängd vatten som det 20 kg fasta material blandades med var 16,4 kg vatten vilket gav slurry 

volymen 23,5 liter. Efter 0,5 liter provet som togs av blandningen var det ca 23 liter slurry som kördes 

genom kvarnen med provtagning igen på 0,5 liter efter första och andra passeringarna. Den mängd 

slurry som pumpades för andra passering var ca 22,5 liter.  

Flödet för kvarnpumpen mättes till 1,5 liter per minut och flödet av kylvattnet beräknades till 0,103 

liter per sekund, �̇� = 0,103 𝑘𝑔/𝑠, då densiteten av vatten är 1 𝑘𝑔/𝑑𝑚3.  

Resultatet från testet redovisas nedan för de två passeringarna av slurry och provtagningen som 

tagits på slurryn innan testet, efter första och andra passeringarna.  

Första passeringen av slurryn genom kvarnen tog 16 minuter och 7 sekunder och efter avläsning av 

effektmätaren som gav en energiförbrukning för testet på 1,1 kWh. Avläsning av effekten och 

fasförskjutningen kvarnen hade från första minuten in i testet som därefter lästes av varannan minut 

under testet, se Tabell 1 för resultatet av det.  

Tabell 1. Avlästa värden från effektmätaren för första passeringen av slurryn genom kvarnen. 

Minuter efter start av 
kvarn för första passering 

Effekt 
(kW) 

Fasförskjutning 
(grader °) 

1 minut 3,83 0,50 

3 minuter 4,3 0,50 

5 minuter 4,41 0,50 

7 minuter 4,25 0,51 

9 minuter 4,31 0,51-0,52 

11 minuter 4,34 0,51 

13 minuter 4,26 0,51 

15 minuter 4,39 0,52 

 



24 
 

Andra passeringen av slurryn genom kvarnen utfördes direkt efter att temperaturförändringen för 

kylvattnet mäts och platsbyte av behållarna. Andra passeringen tog 15 minuter och 36 sekund som 

hade en volymminskning på ca 0,5 liter av provtagningen. Avläsning för energiförbrukningen gav en 

total energiförbrukning för båda testerna med kvarnen på 2,2 kWh. Avdragning för 

energiförbrukningen för första passeringen ger en lika stor energiförbrukning, 1,1 kWh, för andra 

passeringen som första. Effekten och fasförskjutningen för andra passeringen utfördes på samma 

sätt som första passeringen, se Tabell 2 för resultatet av det.  

Tabell 2. Avlästa värden från effektmätaren för andra passeringen av slurryn genom kvarnen. 

Minuter efter start av 
kvarn för andra passering 

Effekt 
(kW) 

Fasförskjutning 
(grader °) 

1 minut 4,33 0,51 

3 minuter 4,20 0,50 

5 minuter 4,15 0,51 

7 minuter 4,19 0,50 

9 minuter 4,21 0,51 

11 minuter 4,10 0,50 

13 minuter 4,08 0,50 

15 minuter 4,16 0,50 

 

5.3 Värmeöverföring kylvatten 
Temperaturen på kylvattnet mättes vid båda ändarna av flödet till 13,2 ℃ för inflödet och 15,2 ℃ vid 

utflödet efter första passeringen som gav en temperaturförändring på Δ𝑇1 = 2 ℃ för första 

passeringen. För andra passeringen mättes temperaturen vid inflödet till 11,7 ℃ och vid utflödet till 

16,2 ℃ som gav en temperaturförändringen på Δ𝑇2 = 4,5 ℃. Specifik värmekapacitet för vatten vid 

25 ℃ är 𝐶𝑣 = 4,18
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
 enligt tabell A.4 i [21]. Dessa användes tillsammans i ekvation (6) för att 

beräkna värmeförlusten som skett under testerna.  

Den energi som överfördes kylvattnet beräknades för första passering av slurry till  

�̇�1 = �̇� ∙ 𝐶𝑣 ∙ Δ𝑇1 = 0,103
𝑘𝑔

𝑠
∙ 4,18

𝑘𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
∙ 2 𝐾 = 0,86108 

𝑘𝐽

𝑠
= 0,86108 𝑘𝑊. 

Andelen av effekten som kvarnen förbrukade som överfördes genom kylningen, vilket anses vara 

energiförlust, för detta bestämdes med den sista antecknade effekten enligt Tabell 1 till 

0,86108 𝑘𝑊

4,39 𝑘𝑊
≈ 19,61%. 

Energiöverföringen till kylvattnet för andra passeringen av slurry beräknades till 

�̇�2 = �̇� ∙ 𝐶𝑣 ∙ Δ𝑇2 = 0,103 
𝑘𝑔

𝑠
∙ 4,18

 𝑘𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
∙ 4,5 𝐾 = 1,93743 

𝑘𝐽

𝑠
= 1,93742 𝑘𝑊. 

Vilket gav andelen av kvarnens effekt som överfördes genom kylning till bestämdes med den sista 

antecknade effekten från Tabell 2 till  

1,93743 𝑘𝑊

4,16 𝑘𝑊
≈ 46,24%.  

De andelar som beräknas för hur stor del av den tillförda effekten som gick åt till kylning av kvarnen 

blev till 19,61% för första passering av slurry och till 46,24% för andra passeringen.  
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5.4 Partikelstorlek 
Mätning av partikelstorlekar för de tre prover av slurryn som togs utfördes med Cilas maskinen. 

Fullständigt resultat finns att se i Bilaga 3 - Fullständiga resultat av partikelstorleksmätningen och 

sammanfattat resultat ses i Figur 18. Det som ska noteras är när 90% av partiklarna har en diameter 

mindre än de uppmäta storlekarna. Partikelstorlekarna för när 90% av proverna är under en viss 

diameter uppmättes innan körning genom kvarnen till 36,51 mikrometer, efter första passeringen till 

14,38 mikrometer och efter andra passeringen 8,75 mikrometer. Den genomsnittliga 

partikeldiametern var innan körning genom kvarn 14,31 mikrometern, efter första passering 5,77 

mikrometer och efter andra passeringen 3,90 mikrometer.  

 

Figur 18. Partikelstorleksmätningsresultatet för de tre proverna som togs. a) är provet innan passering genom kvarn. b) är 
efter första passering genom kvarnen. c) är efter andra passering genom kvarnen. 

En grafisk jämförelse av partikelstorlekarna för de tre proverna i procentuell andel av partikelstorlek, 

y-axel, mot partikelstorlek i mikrometer, x-axel, se Figur 19. I figuren är det lila provet taget innan 

passering genom kvarn, blåa är efter första passeringen och gula är efter andra passeringen.  

 

Figur 19. Grafisk jämförelse för partikelstorlekarna från experimentet som visar hur stor andel av partiklarna har för storlek. 
Lila är innan experimentets start, blå är efter första passeringen genom kvarnen och gul är efter andra passeringen. 
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5.5 Viskositet 
Mätningarna för viskositeten av proverna som utfördes gav det här sammanfattade resultatet och 

den fullständiga viskositetsrapporten finns i Bilaga 4 – Viskositetsrapport. För samtliga fall är det 

”Run 1” som det intressanta resultatet och det avläses för en skjuvhastighet på 100 Hz. 

Viskositetsmätningarna som utförts för provet innan körningen visas i Figur 20. Resultatet för 

skjuvspänningen i grafen samlades tillsammans med andra resultat kring nollinjen och för ”Run 1” var 

skjuvspänningen ca 10 Pa. Den dynamiska viskositeten för denna skjuvhastighet var på ca 0,05 𝑃𝑎 ∙ 𝑠. 

För provet från innan körning var slurry blandningen, enligt viskositetsrapporten, 55 vikt-% fast.  

 

Figur 20. Viskositetsresultat från provet för inmatning. Övre figuren är för de olika flytspänningarna och den nedre figuren 
presenterar den dynamiska viskositeten för provet för olika hög skjuvningshastighet. 

Viskositetsresultatet från provet efter första passeringen visas i Figur 21. Den skjuvspänning som 

noterades efter första passeringen har en minimal ökning till ca 10 Pa och en dynamisk viskositet på 
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ca 0,05 𝑃𝑎 ∙ 𝑠. Efter första passeringen var slurry blandningen, enligt viskositetsrapporten, 54,7 vikt-

% fast. 

 

Figur 21. Viskositetsmätning från provet efter första passeringen. Övre figuren är för de olika flytspänningarna och den 
nedre figuren presenterar den dynamiska viskositeten för provet för olika hög skjuvningshastighet. 

Viskositetsresultat efter andra passeringen visas i Figur 22. Den skjuvspänningen som mättes efter 

andra och sista passeringen hade igen en liten ökning från förra som var ca 10 Pa och en dynamisk 

viskositet på ca 0,05 𝑃𝑎 ∙ 𝑠. Slurry blandningen efter andra passeringen var på 49,9 vikt-% fast.  



28 
 

 

Figur 22. Viskositetsresultat från provet efter andra passeringen. Övre figuren är för de olika flytspänningarna och den nedre 
figuren presenterar den dynamiska viskositeten för provet för olika hög skjuvningshastighet. 

5.6 CAD 
Skapandet av CAD-modeller av rörverkskvarnen gjordes i CAD-programmet Siemens NX 11. För 

utseende av varje enskild CAD-modell för alla komponenter som bygger upp rörverkskvarnen se 

Bilaga 5 – Figurer för alla CAD-modeller från olika vyer. Den sammansatta CAD-modellen visas i Figur 

23 och inflödet av slurry är från höger sida som sedan flödar ut efter malning ur 

sammanslutningsplattan på toppen av gaveln. Höljet har en diameter på 245 millimeter och längden 

är 303,9 millimeter. Gaveln har en ytterdiameter på 297 millimeter, innerdiameter för 

sammankoppling med malningskammaren är 150 millimeter och längden är 111,3 millimeter.  



29 
 

 

Figur 23. Sammansatt CAD-modell över rörverkskvarnen. Inflödet genom hålet i plattan som och utflöde genom 
sammansluttningsplattan på toppen av gaveln.  

I genomskärningsfiguren i Figur 24 går det att se kammaren i gaveln och utrymmet längs 

malningskammaren där kylvattnet ska flöda. Det går att se hur kvarnen ser ut inuti.  

 

Figur 24. Genomskärnings bild av den fullständiga CAD-modellen. Där utrymmena för kylvattnet kan ses. 
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Malningskammaren är delen med kylkanalen som har en ytterdiameter på 200,8 millimeter vilket 

sluter tätt mot höljet. Malningskammaren har en innerdiameter på 149 millimeter och längd på 

320,55 millimeter. Den är längre än höljet för den är inspännd mot gaveln, se Figur 25.  

 

Figur 25. Den sammansatta CAD-modell över rörverkskvarnen utan höljet. 

Omrörningsaxelns placering och utformning finns visas i Figur 26. Omrörningsaxeln består av 7 diskar 

som har distanser mellan dem. Diskarna har en diameter på 120,5 millimeter och är 12 millimeter 

tjocka som är gjord av polymeren, polyuretan. Distanserna har en ytterdiameter på 50 millimeter. 

Hela längden på omrörningsaxeln inklusive bulthuvudet som håller komponenterna på plats är 406,9 

millimeter.  

 

Figur 26. Den samansatta CAD-modellen utan höljet och malningskammaren. 
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5.7 Numerisk simulering 
Vid simuleringen användes inflöde av vatten, som var det som uppmätts för kvarnpumpen, 1,5 liter 

per minut och en rotationshastighet för omrörningsaxeln på 253 rpm vilket motsvarar en periferi 

hastighet för diskarna på 1,6 𝑚/𝑠. Den egentliga rotationshastigheten är 891,3 rpm men i detta fall 

används 253 rpm för att illustrera funktionen av kvarnen. Resultatet från simuleringen visas i Figur 27 

där simuleringen uppnått jämviktsläge för hastigheten för vattnet. I figuren ser man hastighetsfältet 

för vattnet och den består av pilar som är färgkodade vektorer. Vattnet uppnår högst hastighet i det 

röda fältet på ca 1,6 𝑚/𝑠 och minskar längre ifrån diskarna.  

 

 

Figur 27. Resultat från simuleringen när jämnviktsläge nåts. Där pilarna är färgkodade vektorer. 
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6. Diskussion och slutsats 
Demontering och uppmätning av komponenterna av kvarnen utfördes med så stor noggrannhet som 

var lämpligt för den tid som fanns tillgängligt för det momentet. De viktigaste delarna var de som 

hade störst funktionskrav så som malningskammaren, gaveln, malkroppsseparatorer och 

omrörningsaxeln. Malningskammaren hade en enkel geometri bortsett från kylkanalen som var som 

gängor där kravet var på antal varv och höjd på väggarna. För gaveln var det viktigt att placeringarna 

för malkroppsseparatorerna blev rätt, längden för den och att malningskammaren med dess hölje 

passade på den. Kylkammaren inuti gaveln kunde inte mätas upp på grund av att som påpekades i 

metod är i grunden tillverkad i tre delar som svetsats ihop. Enligt de mått för de fyra hålen som 

kylvattnet flödade genom och resonemang så har förmodligen gaveln en typ av vägg för kylvattnet 

att flöda längs men det ansågs inte vara kritiskt för CAD-modellen. För malkroppsseparatorerna var 

det viktigt att öppningarna för springorna gjordes enligt det mått som var graverat på den och att 

mellanrummet för utflödet av slurry upp genom komponenten antogs vara lika från toppen till 

botten. De hade som gaveln svetsats ihop från flera delar men vid skapning av CAD-modell gjordes 

det som en enda del. På grund av att bulten som håller delarna på omrörningsaxeln på plats inte 

kunde skruvas ut kunde inte exakt mätning göras för den. Anledningen till att bulten inte tvingades 

lös var för den stora risken att det inte skulle kunna monteras ihop igen i tid för testning av kvarnen. 

Många av delarna på omrörningsaxeln kunde inte mätas exakt utan det gjordes på ett ungefär för 

distanserna samt att en ny disk från en uppsättning diskar kunde användas för mätning för exakta 

mått för diskarna. För skapandet av CAD-modell för omrörningsaxeln var det viktigt att de yttre 

dimensionerna blev så korrekta som möjligt medans resten så som tjocklek på distanserna och axelns 

utseende kunde göras på ett ungefär och rimliga antaganden.  

Mätningen av energiförbrukningen för kvarnen var otillräcklig vilket främst beror på att utrustningen 

var gammal och avläsningen av resultat gjordes på displayen vilket antecknades. Detta tillsammans 

med att noggrannheten/upplösning på mätaren inte var tillräckligt hög gav ett resultat av 

energiförbrukningen för båda passeringarna av slurryn genom kvarnen blev lika på 1,1 kWh. För 

första passeringen beräknades effekten approximativt till ca 4,30 kW och första passeringen av slurry 

tog 16 minuter och 7 sekunder. Andra passeringen hade ungefärlig effekt på 4,15 kW och en körtid 

på 15 minuter och 36 sekunder. När detta jämfördes med de antecknade effekterna, som utfördes en 

minut in i testerna och därefter varannan minut, tolkas det som att för första passeringen så var 

förmodligen energiförbrukningen närmre 1,2 kWh och därmed att energiförbrukningen för andra 

passeringen var närmre 1,0 kWh. Den stora skillnaden på effekten mellan passeringarna kan ha 

berott på att kvarnen inte nått arbetstemperaturen, att de reologiska egenskaperna för slurryn 

förändrats under malningen eller bådadera. 

Vid beräkning av andelen av energin som förloras i kylningen används det för att ge ett preliminärt 

värde för verkningsgraden för rörverkskvarnen. Beräkningen av andelen för första passeringen gav 

att andelen av energin som förloras i kylning på ca 20%. Det resultatet är inte tillförlitligt för när det 

jämförs med resultat från andra passeringen, som var ca 46%, är det för stor skillnad. Enligt andra 

resultat är verkningsgraden för kvarnen 54%. Resultatet från andra passeringen är lämpligare att 

använda för att kvarnen hade varit i drift längre som ledde till att rörverkskvarnen var närmre dess 

arbetstemperatur. Med stor sannolikhet hade inte kvarnen varit i drift tillräckligt länge för att nå dess 

arbetstemperatur. Det skulle kunna leda till att temperaturskillnaden på kylvattnet ökar och 

medföljer att verkningsgraden sjunker något. Därför bör ett flertal identiska tester utförs och skapa 

ett statistiskt starkt resultat. 

Resultatet från mätningarna av partikelstorlekar för de olika proverna av slurry verkar lovande. Detta 

för partikelstorlekar när 90% av partiklarna är mindre än en viss storlek. Resultatet för första slurry 
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provet, som var det innan passerade genom kvarnen, som för 90% av partiklarna var mindre än 40 

mikrometer vilket är en typisk produktstorlek av mineraler. Denna slurry efter två passeringar genom 

kvarnen gav för 90% av partiklarna en storlek mindre än 10 mikrometer och detta kan leda till ökad 

utvinning av mineraler om rörverkskvarnar används efter roterande trumkvarnarna.  

Resultat från mätningarna för viskositeten för de tre proverna av slurryn som togs var svåra att läsa 

av värden för på grund av den låga upplösningen men det antogs att när de andra 

viskositetsproverna ökade så gjorde också det för ”Run 1”. Det var förväntat att viskositeten skulle 

öka men inte så lite som resultatet kanske visade med tanke på att under försöket så kunde det 

tydligt ses att slurryn blev tjockare efter varje passering. Anledningen till att viskositeten borde öka 

för en slurry som har malts i en kvarn är att partiklarna har blivit mindre och fler partiklar som 

blandas in vidare i slurryn. En ökande viskositet för slurryn borde kräva mer energi för omrörning 

men vid experimentet ökade viskositeten så pass lite att det inte kunde mätas och slutsatsen drogs 

från det att som nämndes tidigare hade inte kvarnen nått sin arbetstemperatur ännu eller vid första 

passeringen.  

Då kvarnen blir utsatt för omfattande nötning som visas i Figur 10 blir distansen mellan de innersta 

diskarna på omrörningsaxel sliten. I det området av kvarnen är malkroppsseparatorerna och det 

uppstår därmed högre tryck av slurry och malkroppar när det ska flöda ut ur kvarnen men hålls 

tillbaka. Även de två komponenterna som hela malningskammaren består av hade blivit utsatta av 

slitage. En del kanter vid sammankopplingarna av komponenter hade tydliga spår av slitage men 

även malningskammarens väggar kunde det känns att ytan inte var jämn längre utan det fanns slitage 

”spår”. Om det hade funnits någon dokumentation från tidigare körningar så som körtider och om 

komponenter byts ut för kvarnen så hade det resultat för slitning kunnat göras. Detta är ett område 

som behövs fortsatta studier inom för att minska kostnader och servicearbeten då just den här 

rörverkskvarnen inte har något offermaterial för slitning.  

I jämförelse med hur roterande trumkvarnar blir slitna där kvarnväggen ”skyddas” av att det är 

slurryn som malkropparna kolliderar med även om de krossas mot kvarnväggen vilket gör att slitaget 

blir mindre. För att göra rörverkskvarnen mer eftertraktade och användbara inom gruvindustrier 

skulle kunna vara om en ny konstruktion av malningskammare tas fram som har relativt enkla 

utbytbara malningskammarvägg.  

Gå från CAD-modell för att skapa möjligheter för användning av multifysikaliska simuleringar var ett 

av målen i projektet. Exempel simulering som utförts i projektet är en FEM-CFD modell. Där det tittas 

på flödet genom kvarnen. Detta arbete är ett exempel på hur man kan mäta upp en kvarn för hand 

och skapa CAD-modell som kan används för simulering.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Receptet för blandning av slurry 
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8.2 Bilaga 2 - Bilder av kvarn med uppmätta mått 
Alla mått är i millimeter även för de som det inte har skrivit enheten för. 

Gavel
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Malkammare med kylkanel
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Höljet
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Handtag för höljet 
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Inloppsplatta 
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Omrörningsaxel 

 

Disk 
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Utloppssammanslutning 

 

Malkroppsseparatorpatron 
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8.3 Bilaga 3 - Fullständiga resultat av partikelstorleksmätningen 
Mätresultat av slurry provet som togs innan det passerat kvarnen. 
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Mätresultat av slurry provet som togs efter första passering genom kvarnen. 
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Mätresultat av slurry provet efter andra passeringen genom kvarnen.  
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8.4 Bilaga 4 – Viskositetsrapport
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8.5 Bilaga 5 – Figurer för alla CAD-modeller från olika vyer 
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Malningskammaren med kylkanaler 
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