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Sammanfattning 
Sveriges krossanläggningar konsumerar tillsammans uppskattningsvis 724.000 MWh vilket 
motsvarar 0,48% av landets industriers sammanlagda energianvändning. Knappt hälften av 
denna energianvändning kommer från ballastbranschen, knappt hälften från gruvbranschen 
och cirka 6 % från industrimineralbranschen. Behovet av krossning av berg väntas öka de 
närmaste åren. Detta beror bl.a. på den ökade efterfrågan på stål och att ballastbranschen i 
Sverige i enlighet med riksdagens miljömål håller på att minska sin användning av naturgrus 
och ersätta detta med krossat material.  
 
Energiförbrukningen hos olika produktionsenheter i en krossanläggning har undersökts. 
Modellerna kommer att användas i ett forskningsprojekt på Chalmers för optimering av 
olika typer krossanläggningar för att hänsyn skall kunna tas till energiförbrukning redan då 
en anläggnings önskade parametrar tas fram. Om det exempelvis finns stora mängder 
cirkulerande laster i en anläggning bidrar dessa till hög energiförbrukning. Genom att ändra 
dessa parameterinställningar kan onödigt stora cirkulerande laster undvikas.  
 
Modellerna har tagits fram genom fältstudier, mätningar och beräkningar. Det som driver 
modellerna är massan på det passerade bergmaterialet, dvs. för varje ton material som 
passerat en produktionsenhet beräknas också konsumerad energi. Slutligen summeras all 
energiförbrukning för de färdiga produkterna.  
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Bakgrund 
År 2003 krossades eller sönderdelades det i Sverige ca 94 miljoner ton berg och mineral på 
något sätt. Av detta stod ballastindustrin för ca 41 miljoner ton helkrossad ballast [12]. 
Gruvindustrin producerade ca 22 miljoner ton järnmalm, 22 miljoner ton sulfidmalm [14]. 
Övrig mineralindustri stod för 9 miljoner ton industrimineraler som behöver krossas för att 
bli användbara [14].  

För att få ett perspektiv på hur mycket energi som går åt vid krossning av bergmaterial i 
Sverige har energikonsumtionsdata från en krossanläggning1 för ballast som anses typisk 
för landet översatts till hela Sveriges produktionsvolym. Beräkningarna återfinns i bilaga 2. 
Den energikonsumtion som beskrivs här är den som går åt inne på anläggningen, det vill 
säga transport av produkten till kund är inte inräknad. Beräkningarna ger att Sveriges 
krossanläggningar för ballast konsumerar 131.200 MWh el vilket är 0,23 % av Sveriges 
industriers elförbrukning. Dieselförbrukningen är 19.680 m3,  vilket är 0,94 % av 
dieselanvändningen hos Sveriges industrier. Sammanlagt, både el och diesel, förbrukar 
Sveriges krossanläggningar för ballastproduktion 327.213 MWh vilket är 0,22 % av landets 
industriers sammanlagda energianvändning. Denna andel väntas öka då ballastbranschen 
håller på att minska sin användning av naturgrus och ersätta naturgruset med krossat 
material. Det kommer därmed att krävas mer krossning av bergmaterial inom 
ballastindustrin i framtiden. Detta beror på att man vill bevara gruset i naturen då det bl.a. 
används för vattenrening. Riksdagens naturgrusmål innebär att uttaget av naturgrus maximal 
får uppgå till 12 miljoner ton år 2010, att jämföra med dagens 20,3 miljoner ton [12]. Detta 
kommer att öka behovet av krossat berg och därmed också energianvändningen i landets 
krossanläggningar.   
 

 Andel av energiförbrukningen Andel av elförbrukningen 
Krossar 16% 41% 
Siktar 6% 16% 

Bandtransportörer 9% 22% 
Fordonstransporter 60% - 

Övrigt 8% 20% 
Tabell 1. Fördelning av energi- och elförbrukning inom en krossanläggning för 

ballastproduktion.  
Tabell 1 visar de olika enheternas andel av energiförbrukningen och elförbrukningen på en 
typisk svensk krossanläggning för ballastproduktion. En väldigt stor del av 
energiförbrukningen går alltså åt till fordonstransporter inne på anläggningen.  

För gruvindustri och industrimineralbranschen ser fördelningen inte likadan ut som för 
ballastbranschen. Mängden fordonstransporter är betydligt mindre men å andra sidan 
krossas materialet mer, dvs. till finare fraktioner. Om samma mängd energi används till 
finfördelning inom gruvbranschen som ballastbranschen och industrimineralsidan använder 
60 % av denna energimängd fås en total energiförbrukning på ca 724 GWh för krossning av 
berg i Sverige (inkl. interna transporter).  

                                                           
1 NCC Ballast i Stenungsund 
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Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla modeller för energiförbrukningen i de väsentliga delarna 
av en krossanläggning för olika typer av bergmaterial och mineraler. Modellen skall 
användas i ett datorprogram för optimering av krossanläggningar.  Datorprogrammet 
utvecklas i forskningsprojektet ”Utformningen och drift av krossanläggningar” på Chalmers 
[13]. Ett av målen för detta program kommer att vara att optimera energiutnyttjandet i en 
krossanläggning. Att bryta och krossa bergmaterial medför oundvikligen 
miljökonsekvenser, men genom att ställa in anläggningen rätt kan man minska 
energiförbrukningen och den totala miljöbelastningen.  

Modellerna för de olika produktionsenheterna kan sättas samman till godtyckliga 
konfigurationer för att väl kunna beskriva den anläggning som man vill optimera. Det kan 
alltså både vara en gruvanläggning, en ballastproduktionsanläggning eller en 
industrimineralanläggning. Eftersom energimodulen läggs till de befintliga modellerna 
gäller flexibiliteten även energimodellerna.  

Finansiering 
Projektet Energimodulen är finansierat av Statens Energimyndighet genom MinFos program 
för industrimineralteknisk forskning. Forskningsprojektet ”Utformningen och drift av 
krossanläggningar” är delfinansierat av MinBaS inom deras forskningsområde 1 
(Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt). 

Datakällor 
Under projektet har kontakter upprättats med ett några krossanläggningar i södra och 
mellersta Sverige. Dessa krossanläggningar är viktiga källor för data om olika 
anläggningsenheter, både för specifikationer och lagrade driftsdata. Dessutom har ett antal 
material- och krossningsprov gjorts på dessa anläggningar. Data från ett flertal prover har 
även erhållits från Sandvik Rock Processing i Svedala. Informationen används för att bygga 
och verifiera energimodeller för de olika delarna i krossanläggningen. En krossanläggnings 
viktigaste komponenter är krossar, siktar och bandtransportörer samt olika typer av 
lastfordon.  

Energimodeller 
För att ta fram och testa en modell för energiförbrukningen har data för ström och last 
inhämtats, tillsammans med specifikationer för ett antal anläggningsenheter. Från ett par 
enheter har förutom tomgångseffekt och full arbetseffekt också tätt samplade (0,2-100 Hz) 
data över ström och last inhämtats för ett par arbetsdagar. Eftersom samtliga testade motorer 
är 400V 3-fas asynkronmotorer fås effekten genom: 
 
 3 cofas huvudP I U sϕ=  (1.1) 
 
Enbart med: 
 
 3 fas huvudP I U=  (1.2) 
 
fås istället den skenbara effekten, dvs. både den aktiva och den reaktiva effekten. Den 
reaktiva effekten straffskattas hårt av energi- och nätbolag varför den vanligtvis är 
bortkompenserad med hjälp av kondensatorbatterier på respektive krossanläggning. Än så 
länge har inte cosϕ  undersökts för varje enskild enhet, utan schablonmässigt satts till 0,9.  
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2. TRANSPORTÖRER 
Den första anläggningsenheten som behandlats är bandtransportören. Bandtransportörer är 
den talrikaste enheten på en anläggning och utgör tillsammans med mobila lastmaskiner 
(t.ex. lastbilar och dumprar) en anläggnings infrastruktur. Förflyttning av materialet med en 
transportör kan ske antingen endast i sidled eller i både sid- och höjdled. Lyfthöjd krävs för 
att driva flödet i krossar och siktar. Transport endast i höjdled kan ske med en elevator, ett 
lodrät transportband med skopor.   

Energimodell 
För bandtransportörer har data inhämtats från ett tiotal enheter. Energiförbrukningen i en 
bandtransportör kan delas in i två delar; en lastberoende förbrukning och en 
tomgångförbrukning: 
  
 total tomgång lastberoendeP P P= +  (1.3) 
 
Insamlad data kan indelas i dessa två delar genom att jämföra effekten vid tomgång med den 
för full last.  

Lastberoende effekt 
Den lastberoende förbrukningen kan vidare härledas till sådan som tillför lägesenergi, 
acceleration, bromsar fallhastighen på inkommande material samt friktionsenergi. För de  
tre förstnämnda finns det givna formler som kan sättas samman till: 
 
 2(last släppP m gh v gh sin )α= + +&  (1.4) 

(se bilaga 1) 
 
Där α är transportbandets lutning och släpph  är materialets fallhöjd innan det hamnar på 
transportbandet. Hur mycket extra friktionsenergi som används för att dra runt 
tranportbandet med material på är mer komplext. Den första delen, lägesenergin, har 
emellertid visat sig vara helt dominerande jämfört med de övriga. De övriga tre delarna 
bidrar tillsammans bara med ett par procent var till den sammanlagda lastberoende effekten. 
I simuleringsprogrammet där modellen skall användas kommer därför 1,  att 
användas, dvs. friktionsenergin antas i genomsnitt uppgå till 2%  av lägesenergin.  

02 lägeP

Lastoberoende effekt 
Den lastoberoende delen, tomgångseffekten, beror på flera egenskaper på 
bandtransportören. En fältstudie har genomförts där ett tiotal transportörer hittills har 
undersökts. Genom att jämföra tomgångseffekter och ett antal parametrar hos dessa 
transportörer har en formel för att beräkna tomgångseffekten tagits fram. Tomgångseffekten 
är därför: 
 
 2 4 6

1 3 5 71000 ( ) cosC C C
tomgångP C l C b C v C ϕ= ⋅ ⋅ + ⋅ + + ⋅  (1.5) 

(enhet för effekten blir  
 
där l är transportörens längd, b är bandets bredd och v är dess hastighet. Konstanterna har 
fastställts till: 
 
C1 = 1,03*10-5,  
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C2 = 3,07,  
C3 = 10,4,  
C4 = 1,88,  
C5 = 1,97,  
C6 = 0,756  
C7 = -2,92.  
 
Allteftersom fler transportörer undersöks kommer både formeln och konstanterna att 
revideras. I simuleringsprogrammet kommer man att kunna välja ovanstående formel för att 
beräkna  eller sätta in den uppmätta tomgångseffekten om denna är känd. Det 
sistnämnda är givetvis att föredra då detta är mer exakt. Ett transportbands tomgångseffekt 
kan variera tillexempel efterhand som det slits, om det spänns olika hårt eller andra yttre 
faktorer t.ex. temperaturvariationer.  

tomgångP

Avgränsningar 
Transportfordon och elevatorer är inte behandlade. Transportfordon kommer eventuellt att 
undersökas senare i projektet. Det finns ingen anledning att tro att en modell för en elevator 
skulle skilja sig väsentligt från en för en transportör. Men mätningar har ej utförts varför 
modellens giltighet ej kunnat verifieras.  

Exempel 
För att illustrera modellen ovan ges här ett exempel på ett transportband. Det aktuella 
transportbandet är 130 m långt, 1,0 m brett, lyfter materialet 32,6 m och körs med 
hastigheten 1,6 m/s. Den skenbara tomgångseffekten har uppmätts till 42,1 kVA ( cosϕ  ej 
medräknad) och samma tomgångseffekt blir 41,6 kVA enligt formeln ovan. Arbetseffekten 
har uppmätts till ca 71 kVA vid ca 311 ton/h vilket innebär att bandet förbrukar ca 28,9 
kVA för att lyfta materialet. Om cosϕ  sätts till 0,9 innebär att transportbandet teoretiskt 
skulle lyfta 311 ton/h 32,6 m (effektiv lyfthöjd) med 31,3 kVA. Totalt skulle då modellen 
estimera en effekt på 41,6 kVA + 31,3 kVA = 72,9 kVA (att jämföra med bandets verkliga 
71,0 kVA).  
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3. SIKTAR 
Sikar används för att separera materialets olika fraktioner. I början av processen kan det 
handla om att få bort fina partiklar av lägre kvalitet som uppkommit redan vid sprängning 
eller för att sortera materialet som skall krossas så att det hämnar i rätt kross. När materialet 
krossats siktas det material som skall krossas om fram. I slutet av processen används siktar 
för att få fram önskade slutprodukter.  

Energimodell 
Energin i en sikt går åt till att accelerera massa - stenmaterial och sikten själv - fram och 
tillbaka i en eller flera riktningar. Då materialmassan på siktens däck är litet i förhållande till 
siktens massa är effekten endast till liten del beroende av om sikten är full eller tom. 
Energiförbrukningen i en sikt kan precis som bandtransportör kan delas in i två delar; en 
lastberoende förbrukning och en tomgångförbrukning, men den lastberoende blir mycket 
liten.  

En handfull siktar har undersökts. Det som styr en sikts effekt är storleken, antal däck, antal 
obalanser och slaget. Antalet obalanser styr vilken slags rörelse sikten får och slaget är ett 
mått på hur mycket sikten rör sig i olika ledder. På de sikar som undersökts skiljer sig 
tomgångseffekterna väsentligt. Här måste från tillverkaren specificerad effekt alternativt 
uppmätt effekt användas.  

Även skillnaderna i arbetseffekt är stora. Detta kan bero på att siktarna är olika mycket 
lastade eller att de är olika känsliga för last.  

 

 arbete tomgångP K P= ⋅  (1.6) 

 

där K är en konstant. Fastställt värde på K är 1,15.  
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4. KONKROSSAR 
För anläggningar som producerar ballastmaterial används oftast konkrossar som sekundär- 
och tertiärkrossar. Konkrossar utgör tillsammans med käftkrossar, spindelkrossar och 
valskrossar gruppen klämmande krossar. En klämmande kross sönderdelar materialet 
genom att klämma sönder det. Det kallar man en formbetingad sönderdelning. En slagkross 
å andra sidan accelererar upp materialet och låter sedan materialet krocka med en vägg eller 
andra partiklar, dvs. materialets rörelsemängd används för att sönderdela materialet. För 
konkrossar har Dr. Evertsson tagit fram en väl utprovad modell [1] som bl.a. beskriver 
energiförbrukningen. Denna modell är emellertid alltför beräkningskrävande för att kunna 
användas under optimeringen i simuleringsprogrammet. I en konkross kläms materialet i 
dess kammare mellan en excentriskt roterande kona och kammarväggen [1]. Figur 1 visar en 
konkross. En spindelkross (Gyratory crusher) är lik en konkross, men skiljer sig genom att 
konan är längre och sidorna mer vertikala. CSS (Close Side Setting) är minsta spalt i 
krossen och kan också användas som ett mått på hur stora partiklar krossen släpper igenom. 
Ju mindre CSS desto mindre är de största partiklarna som kan passera genom krossen.  

 
Figur 1. Princip för konkross 

Energimodell 
Precis som för övriga anläggningsenheter kan konkrossars effekt delas in i tomgångs- och 
arbetseffekt. Då konkrossars vikt varierar från några till över hundra ton och dess rörliga 
delar (konan mm.) varierar mellan 0,5 ton och 21,7 ton [2 och 3], inses lätt att 
tomgångseffekten varierar kraftigt. Man har emellertid oftast god vetskap om sina 
konkrossars tomgångsförbrukning, av erfarenhet eller via specifikationer från tillverkare. 
Modellering av tomgångseffekten hos konkrossar kommer därför ej att redovisas här. 
Simuleringsprogrammet kommer att ge användaren själv möjlighet att mata in denna 
uppgift. Den nyttiga effekten, det vill säga skillnaden mellan arbetseffekten och 
tomgångseffekten, varierar både beroende på egenskaper hos materialet och på inställningar 
hos krossen.  
 
 

 
Figur 2. Modell över vad som ät styrparametrar och vad som är resultat i krossförloppet i en konkross.  
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Modellens plats i systemet 
I figur 2 visas en modell över vad som är påverkande parametrar och vad som är resultat av 
processen.  

I aktuellt simuleringsprogram finns sedan tidigare redan en modell som ger 
partikelstorleksfördelning för utgående material och krossens kapacitet som resultat av 
ingående material och aktuellt CSS, visad i figur 3. Denna modell är en variant av en s.k. 
Whitenmodell och finns beskriven i [4].  
 

 
Figur 3 En Whitenmodell används för närvarande för materialsimuleringen.  

 
Modellen som presenteras här för att beskriva effekten vid krossningen har både ingående 
material och produkten tillsammans med kapaciteten som indata. Modellens in- och utdata 
kan ses i figur 4.  

 
Figur 4. In- och utsignaler för effektmodell. CSS är en styrparameter.  

 
Denna modell för effektberäkning bygger alltså på utdata från tidigare modeller. 
Whitenmodellen för beräkning av produkten kan justeras eller ersättas av en annan modell 
utan att effektmodellen behöver göras om. Att modellen har både ingående och utgående 
material gör dessutom att den kan kalibreras och jämföras med verkliga data utan skalning.  

Bonds tredje teori 
För kvarnar har alltsedan 50-talet den ofta kritiserade men likväl brett etablerade ”Bonds 
tredje teori” [5] använts för uppskattning av energin för att sönderdela bergmaterial i 
kvarnar. I denna teori, liksom exempelvis i en av dess kritikers alternativa modeller [6], 
används d80 för att med en skalär beskriva hur grovt ett material är. d80 är storleken på 
partiklarna vid 80% av den kumulativa partikelstorleksfördelningen och dess enhet är 
millimeter. Måttet säger ingenting om hur partikelstorleksfördelningen ser ut i resten av 
materialet. Att mäta d80 är intressant vid malning, då man nöter och sliter ner de större 
partiklarna till minde. Genom att mäta d80  får man då kunskap om hur mycket man slitit ner 
de största partiklarna.  Energin för att mala materialet beräknas med Bonds ekvation som 
 

 10 10(iW W
P F

= − )  (1.7) 
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där =work index (materialparameter), P= diW 80 för produkten och F=d80 för ingående 
material. ”Work index” är en konstant presenterad av Bond för att beskriva ett materials 
motståndskraft mot sönderdelning vid malning eller krossning. Då materialet kläms sönder i 
en konkross stämmer inte Bonds ekvation och d80 är olämpligt då det inte tar hänsyn till 
resten av materialets storleksfördelning. I figur 5 kan partikelstorleksfördelningar för ett 
ingående material och två produkter ses. De två produkterna har nästan samma d80 trots att 
de är olika och det har krävts 38 % mer energi per ton för att krossa det finare materialet. 
Att prediktera energiförbrukningen enbart med d80 kan därför vara svårt.  
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Figur 5. Två materialflöden från samma kross har samma d  trots80  att det krävts 38% mer energi för att 

producera det finare.  
 

Energi baserad på skapad yta 
En annan teori för energiåtgången vid sönderdelning av bergmaterial är att energin är 
proportionell mot den skapade ytan. Redan 1867 presenterade Rittinger en sådan teori [11]. 
Rittingers teori används vanligen för mycket små partiklar. Nedan presenteras en enkel 
variant på denna teori. Modellen bygger på att partikelstorleksfördelningarna för feed resp. 
produkt är kända. Vid en fraktionsuppdelning som är grov görs en linjär omräkning till en 
finare uppdelning. Huvudidén med modellen är att materialet i en viss krossning antingen 
finns i befintlig fraktion i feeden eller har krossats till befintlig fraktion från närmast 
föregående fraktion samt att materialet efter krossning antingen finns kvar i befintlig 
fraktion eller har krossats till närmast efterföljande, se figur 1. Desto högre index på en 
fraktion desto finare är materialet. Materialet som krossas i en viss fraktion är alltså 
 
  (1.8) 1

krossat feed krossat produkt
i i i im m m m−= + −

 
där i=1..k och k är antalet fraktioner. är 0.  0

krossatm
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Figur 6. Intuitiv modell för krossning av en blandad fraktion.  
 
Materialets totala massa M är  
 
 

1

k kprodukt feed
ii i

M m m
= =

= =
1 i∑ ∑  (1.9) 

 
Partiklarna antas vara sfäriska. Ytan på medianpartikeln i en viss fraktion är  
 
 2 4i iS r π= ⋅  (1.10) 
 
där ir  är medianpartikelns radie. Volymen hos en medianpartikel i en viss fraktion är  
 

 
3 4
3

i
i

rV π⋅
=  (1.11) 

 
Partiklarna i en viss fraktion antas alla vara medianstora. Antalet partiklar blir då 
 

 

1
i

i
i

m
n

V
ρ
⋅

=  (1.12) 

 
där  är antalet partiklar och in ρ  är materialets kompaktdensitet. Den sammanlagda ytan i 
en viss fraktion är 
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där id  är medianpartikelns diameter. Samma förhållande mellan yta och volym råder för en 
kub, tetraeder eller annan kompakt, icke avlång, form. Ett annat förhållande fås först då 
partiklarna är avlånga. Den yta som bildas då en fraktion bryts ner till nästa är  
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Den sammanlagda ytan som bildas är då 
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Huvudantagandet är sedan att denna yta är linjärt proportionell mot använd energi, det vill 
säga 
 
 W K S= ⋅  (1.16) 
 
där K är en konstant och S är skapad yta. Detta gör att man i praktiken beräknar effekten på 
ett liknande sätt som Bond, fast med hela partikelstorleksfördelningen istället för bara 
skillnaden i d80-fraktionen. Med ett konstant tillägg till ekvation (1.16) ovan är energin 
 
  (1.17) *

1 2 totalW K K S= + ⋅
Slutligen, för att få effekten, deriverar man både massan och energin med avseende på tiden 
och får då effekten respektive massflödet: 

 
 P W= &  (1.18) 

Alternativ yta 
Krossen kommer inte åt att klämma sönder partiklar som är mindre än CSS själv, utan sådan 
sönderdelning sker genom s.k. interpartikulär krossning. Dvs. materialet krossas i en bädd 
genom att krossen klämmer på hela bädden. En teori är därför att energin skulle vara 
proportionell mot den yta som skapats när materialet som är större än CSS krossas. Detta 
innebär att ekvation (1.15) skrivs om så att 
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där l är sådant att dl=CSS. Ekvation (1.17) blir då istället  
  (1.20) *

1 2
CSS

totalW K K S= + ⋅
Effekten ges dock fortfarande av ekvation (1.18).  

Ytparametrar 
I Oscarssons examensarbete [10] studeras olika materials inverkan på krossning i en 
konkross. Där beskrivs bl.a. två faktorer α och β som har införts för att mer exakt kunna 
räkna ut ytan på bergmaterial. α -faktorn beskriver materialpartiklarnas form. Desto mer 
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avlånga partiklar desto lägre α. I ytmodellerna ovan är α –faktorn 6, dvs. partiklarna är inte 
avlånga alls. β-faktorn beskriver ett materials skrovlighet. I ytmodellerna ovan är β-faktorn 
1, vilket innebär att alla partiklarna modellerats som helt släta.  

Val av beräkningssätt 
För att prova hur väl modellen stämmer har den använts på data från 60 krossningar, dvs. 
partikelstorleksfördelning före och efter ett krossteg, från en Sandvik Hydrocone H3800 
med olika kammare och material. Informationen från de 60 krossförsöken kommer från 
Sandvik Rock Processing i Svedala. Förutom partikelstorleksfördelning finns även 
effektförbrukning och kapacitet för alla krossningarna vilket gjort att de olika ytmodellerna 
har kunnat testas mot verkliga data. α –faktorer och β-faktorer för de olika materialen har 
hämtats från [10]. Korrelationen mellan de skapade ytorna och den verkliga energiåtgången 
kan ses i tabell 2.  
 
 Total ny yta Ny yta större än CSS Bond work index 
med WI 0,802 0,909 0,858 
utan faktorer 0,780 0,930 0,854 
med α –faktor 0,705 0,873 - 
med β-faktor 0,807 0,883 - 
med α –faktor  och β-faktor 0,754 0,868 - 
Tabell 2. Korrelation mellan verklig energiåtgång och olika sätt att prediktera densamma. 
 
Som synes erhålls den högsta korrelationen genom att endast räkna med den yta som 
skapats som är större än CSS samt att inte ta med några faktorer som ökar precisionen i 
ytbestämningen. Energiåtgången tycks alltså inte vara beroende på skapad ytan utan snarare 
på något annat som är proportionellt mot d-1. Ty även andra koefficienter än -1 har provats 
men med sämre resultat. En teori är att energiförbrukningen skulle vara omvänt 
proportionell mot sannolikheten för inbyggda defekter i materialet (t.ex. sprickor), vilken i 
sin tur skulle kunna vara proportionell mot just d-1. Vidare undersökningar av denna och 
andra teorier skulle vara önskvärda, men inkluderas inte i detta arbete.  

Använd modell 
Resultatet av jämförelsen ovan är att energin kommer att predikteras med hjälp av ekvation 
(1.20) och effekten av (1.18). MATLAB har använts för att genom en minsta 
kvadratanpassning fastställa konstanterna K1 och K2 till 0,1779 respektive 1,4081. Används 
denna formel på den data som den anpassats efter blir det relativa medelkvadratfelet 0,053 
dvs. det relativa medelfelet blir 0,23. Det vore naturligtvis önskvärt att detta fel blir lägre, 
men då behövs troligen fler inparametrar såsom materialets hårdhet, fukthalt, etc. och 
krossens olika egenskaper. Detta innebär också att det tar lång tid att utföra dem. En fördel 
med föreliggande modell är att den undantaget kompaktdensiteten är oberoende av 
materialets egenskaper. Resultatet av formeln för de 60 krossförsöken kan ses i figur 7.  
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Figur 7. Energi per skapad ytenhet för partiklar större än CSS.  
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5. KÄFTKROSSAR 
Käftkrossar används som förkrossar, mobila eller fasta. Är de mobila är de vanligtvis 
dieseldrivna medan de är eldrivna om de är fasta. Det ingående materialet utgörs av 
sprängsten och det utgående brukar vara mellan 0-90 och 0-300 (mm). Det kan alltså vara 
mycket stor skillnad på produkten från en käftkross. Likaså skiljer sig sprängstenen mycket 
åt i storlek och detta går inte heller att påverka genom inställningar på käftkrossen. 
Käftkrossar ingår i gruppen klämkrossar. Materialet kläms mellan två käftar som rör sig mot 
och från varandra. En skiss över en käftkross kan ses i figur 8.   
 

 
Figur 8. Käftkross med material. 

Energimodell  
Data till nedanstående prediktion av energin är hämtad från sprängförsök i Vändle bergtäkt i 
Västmanland. En stor mängd material (2000 ton) har krossats av käftkrossen samtidigt som 
effektdata har sparats. I just detta fall har bruttoeffekten mätts, dvs. inga reaktiva 
komponenter är inkluderade men väl motor- och transmissionsförluster. Nettoeffekten har 
sedan erhållits genom att från bruttoeffekten subtrahera tomgångseffekten. Energin är 
slutligen beräknad genom integration av effekten över tiden. Energin har sedan jämförts 
med den massa som passerat över en bandvåg precis efter krossen.  

För det ovan nämnda försöket har energin för att krossa berget räknats fram enligt:  

 0,30
1000netto

mW = ⋅  (1.21) 

Nettoeffekten: 
  (1.22) netto nettoP W= &

Bruttoeffekten: 
 netto tomgångP P P= +  (1.23) 
 
Tomgångseffekten var ca 25 kW vid start (-8 grader kallt) och sedan gradvis minskande till 
ca 15 kW vid dagens slut.  

En modell liknande den för konkrossar (se föregående kapitel), där både ingående och 
utgående material samt krossens inställningar beaktas, hade varit önskvärd. Det är dock 
svårt att på samma sätt som för konkrossen variera slag (CSS) och sedan mäta skillnader i 
materialet. Generellt medför storleken på det material en käftkross hanterar stora svårigheter 
när det gäller att mäta hur mycket materialet krossas med på ett statistiskt riktigt sätt.  

Detta är ett exempel på en energiberäkning för en viss käftkross och skall inte ses som en 
generell modell. Den utgör dock en god bas för fortsatta studier av käftkrossars 
energikonsumtion.  
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6. FORDON 
På en krossanläggning finns flera sorters fordon. De vanligaste är dumprar, lastbilar och 
frontlastare. Materialet som flyttas med fordon kan vara sprängsten, förkrossad sten och 
färdig produkt. Transport av materialet mellan sprängplatsen och själva anläggningen sker 
antingen genom att sprängstenen förkrossas på plats och sedan körs till sekundärkrossen 
eller genom att sprängstenen körs till förkrossningsstationen som då oftast har 
bandtransportör till sekundärkrossen. Att man inte kan har en fast bandtransportör hela 
vägen beror på att sprängplatsen varierar. Det förekommer att täkten ligger så långt ifrån 
krossanläggningen att det är olönsamt eller tekniskt svårt att upprätta en fast förbindelse i 
form av en bandtransportör. Dessutom kan inte en transportör transportera alltför stora 
stenar, vilket betyder att man i så fall är tvingad att ha någon form av förkrossning redan i 
anslutning till bergtäkten. I slutet av anläggningen används ofta dumprar för att fördela ut 
produkten från silos till högar i väntan på försäljning. Vissa anläggningar har 
bandtransportörer från silos till högar och då minskar behovet av fordon. Slutligen används 
nästan uteslutande frontlastare för att lasta produkter från högar till lastbilar för vidare 
transport till kund. 

Modell 
Fordonstransporter finns med som en slags transportör i aktuellt simuleringsprogram. 
Fordonstransporter är egentligen svårare att modellera då de är diskreta händelser, men detta 
tas ingen hänsyn till i befintlig programvara utan de ses som vilken transportör som helst 
med begränsningar i kapacitet och med fasta och rörliga kostnader. Skillnaden kommer att 
bestå i att energin kan konsumeras i annan form än el. Detta innebär att både att priset per 
kilowattimme kan skilja sig från elenergins dito, men också att programmet kan utökas i 
framtiden så att utsläpp från exempelvis dieselfordon lätt kan sammanställas för hela 
anläggningen.  

Energimodell 
Information om olika fordons energi- eller bränsleförbrukning ges ofta per tonkilometer 
eller per maskintimme. För simuleringsprogrammet kommer förbrukningen att behöva 
mätas i tonkilometer. I de fall då bränsleförbrukningen finns i det andra formatet får 
omräkning ske. Detta innebär att också mängden transporterat material per timme för dessa 
maskiner måste vara känd. Omräkning måste också kunna ske mellan energi (dvs. kWh) och 
bränslevolym (dvs. liter eller m3). Detta beror på att bränslet köps per volym medan 
motsvarande el köps per kilowattimme. [8] anger energiinnehållet i diesel till 9,96 kWh/l.  

Bränsleekonomin för ett fordon varierar beroende på last, hastighet, antal stopp, 
höjdskillnader, vägstandard mm. Bäst ur bränsleekonomisk synvinkel är långväga 
transporter som ofta sker på stora vägar med bra beläggning och få höjdskillnader, få stopp, 
en jämn hastighet och med hög beläggningsgrad. I en krossanläggning råder ofta motsatta 
förhållanden. Här är sträckorna korta, stoppen många, vägstandarden dålig, höjdskillnaderna 
stora och beläggningsgraden dålig. Beläggningsgraden antas här vara 50 %, då fordonen i 
princip alltid kör tomma i returriktningen och fulla i materialflödesriktningen. Sträckan för 
vilken energiförbrukningen skall beräknas är emellertid den dubbla, ty även den tomma 
returresans energiförbrukning måste räknas in.  

I [9] anges att en lättare distributionslastbil drar 0,64 kWh/tonkilometer vid en beläggning 
på 48 %. Beläggningsgraden är alltså liknande den för en krossanläggning. Likaså 
överensstämmer körmönstret med många korta sträckor och många stopp väl in. Det som 
skiljer är att en distributionslastbil i genomsnitt kör lasten lika mycket uppför som nerför, 
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h

medan man i en krossanläggning oftast transporterar upp materialet för att få självfall i 
produktionen. En modell för energikonsumtionen skulle därför kunna se ut som: 
 
  (1.24) ( ) ( , , ) ( , ) 2 ( , )lägesenergi distributionslastbilW m W m s h W m h W m s= = + ⋅
 
där m är materialets massa, s är sträckan och h är höjdskillnaden.  Lägesenergin beräknas 
precis som för bandtransportörer: 
 
 ( , )lägesenergiW m h m g= ⋅ ⋅  (1.25) 
 
och distributionslastbilens energi är  
 

 ( , ) 0.64
1000 1000distributionslastbil

m sW m s = ⋅ ⋅  (1.26) 

 
Ovanstående modell skulle då bli rimlig både för de fall då sträckorna är korta men 
höjdskillnaderna stora och då sträckorna är längre och höjdskillnaderna därför inte spelar så 
stor roll.  

Exempel / Validering 
För att validera modellen ges här ett exempel på en fordonstransport mellan en bergtäkt och 
en förkrossningsstation. Avståndet är ca 1,5 km och trafikeras av två lastbilar (typ Volvo 
FH12 eller motsvarande) som går i skytteltrafik. Förkrossen ligger ungefär på samma höjd 
som täkten. Lastbilarna transporterar ca 110 ton sprängsten per timme var. Energin som går 
åt under en timme blir då: 
 

 110000 15000 2 0,64 / 211,2
1000 / 1000 /

kg mW kWh tonkilometer kWh
kg ton m km

= + ⋅ ⋅ ⋅ =  (1.27) 

 
Detta motsvarar i diesel: 
 

 1211,2 21,2
9,96 /

kWh l
kWh l

⋅ =  (1.28) 

 
vilket ganska väl överensstämmer med den uppgift om bilarnas dieselkonsumtion på 20 l/h 
som erhållits från anläggningen.  
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Bilaga 1 Formel för igångsättningseffekt 
Förutom energin för att ge materialet rörelseenergi tillkommer energi för att materialet slirar 
då det släpps på bandet.  
Tiden för att accelerera materialet från 0 till v blir: 

vt
a

=  

Sträckan: 
2 2

0 2 2

t at vs a t dt
a

= ⋅ ⋅ = =∫  

Arbetet som utförs blir då 
2 2

2 2friktion
v mW s F s m a m a
a

= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ =
v  

Energin som övergår till materialet i form av rörelseenergi är 
2

2rörelseenergi
mvW =  

Den totala energin för att sätta materialet i rörelse blir därför: 
2 2

2

2 2total rörelseenergi friktion
mv mvW W W m= + = + = v  

Effekten blir då 
2total

total
dWP m

dt
= = & v  
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Bilaga 2 Beräkningar för energiperspektiv 
Data för 2003 om inget annat anges.  
 
Omräkningsfaktor för diesels effektiva värmevärde: 9,96 MWh/m3 [8].   
 
Anläggningens produktion av ballastmaterial: 350.000 ton.  
Sveriges produktion av ballastmaterial (exl. naturgrus): 41.000.000 ton [12].  
Skalfaktor: 41.000.000 ton / 350.000 ton = 117,14.  
Anläggningen har produktion ca 200 dagar/år.  
 
Anläggningens elkonsumtion per år: 1.120 MWh. 
Anläggningens maskiner drar tillsammans ca 105 liter diesel per timme.  
Anläggningens dieselkonsumtion: 105 liter/h * 1600 h = 168 m3 eller 138 ton.  
 
Sveriges krossanläggningars elkonsumtion: 1.120 MWh * 117,14 = 131.200 MWh.  
Sveriges krossanläggningars dieselkonsumtion: 168 m3 * 117,14 = 19.680 m3.  
Energiinnehåll i krossanläggningarnas dieselkonsumtion: 19.680 m3 * 9,96 MWh/m3 = 
196.013 MWh.  
Sveriges krossanläggningars totala energikonsumtion: 196.013 MWh + 131.200 MWh = 
327.213 MWh.  
 
Sveriges industriers elkonsumtion (2002): 56,0 TWh [8].  
Sveriges industriers användning av oljeprodukter (2002): 20.9 TWh [8].  
Sveriges industriers totala energikonsumtion 2002: 152 TWh [8].  
 

Sveriges krossanläggningars andel av industriernas elkonsumtion: 0,131 TWh / 56,0 TWh = 
0,23% 
Sveriges krossanläggningars andel av industriernas oljeprodukter: 0,196 TWh  / 20,9 TWh = 
0,94%.  
Sveriges krossanläggningars andel av industriernas energikonsumtion: 0,327 TWh / 152 
TWh = 0,22%.  
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