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Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material 

Sammanfattning 
Denna rapport är en slutlig sammanställning av det forsknings- och utvecklingsarbete som 
utförts inom ramen för det uppdrag som omfattat utveckling av modeller som beskriver utfall 
och prestanda för ett flertal olika typer av maskinutrustningar som används i 
krossanläggningar. Det övergripande syftet har varit att öka omfattningen och den industriella 
användbarheten av den optimeringsprogramvara som utvecklats i forskningsprojektet 
Utformning och drift av krossanläggningar (finansierat av MinBaS, SBUF och Sandvik). 
Programvaran är mycket kvalificerad och beräkningstung. Detta datorstöd möjliggör en 
totaloptimering av mekaniska fragmenterings- och sorteringsanläggningar ur både teknisk och 
ekonomisk synvinkel. Idag finns ett flertal mjukvaror för simulering av krossprocesser men 
ingen medger en fullständig optimering, vilket gör den nya programvaran unik. 

Optimeringsprogrammet kräver att användaren är kvalificerad och har tillgång till en stor 
mängd av detaljerade data vilket utgör en pratisk begränsning. För att programvaran skall 
kunna utnyttjas av en bredare grupp användare är det önskvärt att en enklare och mer 
användarvänlig version finns. En sådan version är möjlig att tillhandahålla om enkla 
delmodeller för främst krossar och siktar utvecklas. Programvaruskalet där 
optimeringsalgoritmerna ingår kommer att vara detsamma vilket medger att användaren kan 
växla mellan olika nivåer av detaljering efter eget önskemål och förmåga.  

Inom forskningsprogrammet MinBaS har sex delprojekt för att undersöka anläggningsenheter 
genomförts. De sex olika delprojekten omfattar utveckling av matematiska modeller och 
samband för tre huvudsakliga områden. Dessa områden är: krossning, siktning och malning. 
Inom krossning har användarvänliga och enkelt kalibreringsbara modeller utvecklats för käft-, 
kon- och slagkrossar.  Kalibreringen sker genom att användaren förser en kalibreringsrutin 
med ett fåtal kornkurvor som var och en svarar mot en maskininställning. Därefter kan 
produktutfallet för en godtycklig inställning predikteras med tillräcklig noggrannhet. 

För siktningsprocesser har en beräkningsmässigt snabb siktmodell utvecklats ur en tidigare 
presenterad siktmodell. Ny programkod har skrivits som utgörs av anropningsbara rutiner i 
programmeringsspråket C++. Dessutom har ett fristående lättanvänt användargränssnitt i 
Windows-miljö utvecklats. I detta program kan exempelvis så komplexa siktar som så kallade 
Banana-screens studeras. Slitageförlopp för siktmedia kartlagts i fullskalemiljö. Ett samband 
som beskriver slitaget som funktion av mängden material som passerar genom en siktmaska 
har bestämts. Den så kallade passageparametern har bestämts för olika typer av 
siktmediematerial och för olika typer av geometri på siktmaskor. 

Malning är en mycket energikrävande process i fragmenteringskedjan. Den bygger på att 
lägesenergi omvandlas till kinetisk energi som i sin tur utnyttjas för att sönderdela partiklar 
inuti en kvarn. En mycket stor del av den tillförda energin försvinner (dissiperas) bort genom 
inre friktion, dämpning, vibrationer och ljud. Av denna anledning är optimering av extra stor 
vikt för att öka utbytet i processen. En kvarnmodell har sammanställts som tar hänsyn till 
kvarnens storlek, hastighet, materialflöde samt malbarhet (work index). Resultat från 
modellen är storleksfördelning och energiförbrukning. I och med implementering av 
kvarnmodellen kan hela sönderdelningsprocessen från förkrossning till kvarnar och färdigt 
koncentrat studeras. 

Erhållna resultat, modeller och kunskaper från de olika delprojekten har successivt 
implementerats och använts under genomförandet av projektet. Resultaten kan dessutom 
användas fristående i andra projekt där så önskas. 
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De projektresultat som presenteras i denna slutrapport möjliggör att datorstödet kan utvecklas 
till en lättillgänglig, användarvänlig och heltäckande programvara för simulering och 
optimering av produktionsprocesser där krossning, siktning och malning ingår. 
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Bakgrund 
I doktorandprojektet Utformning och drift av krossanläggningar utvecklas en avancerad 
programvara för optimering av krossanläggningars styrparametrar för högsta bruttovinst på 
anläggningen. Själva optimeringskärnan består av bl.a. av evolutionära algoritmer. Det som 
algoritmerna använder är modeller av anläggningsenheter som finns på krossanläggningar. I 
tidigare undersökningar har krossar och siktar undersökts. Eftersom malning är det processteg 
som följer efter krossning är det angelänget att kunna ta med även dessa. 

Projektets genomförande 
Denna rapport är finansierad inom forskningsprogrammet MinBaS och omfattar följande 
delprojekt: 

1. Krossmodell baserad på användare- eller broschyrdata 
2. Modell för slagkrossar (VSI) 
3. Förenklad siktmodell 
4. Slitagemodell för siktar 
5. Komplettering av siktmodell 
6. Kvarnmodell 

Delrapporterna återfinns som bilagor till denna rapport. Bilagan MinBaS –
programområde 1, Slutrapport, Delprojekt: Förenklad siktmodell, Krossmodell baserad 
på användare och broschyrdata behandlar delprojekt 1-3. Artikeln Model development 
and optimisation of a banana screen for robust performance behandlar delprojekt 4. 
Slutligen behandlar rapporterna Passageparametrar vid siktning och Kvarnmodell 
delprojekt 5 respektive 6.  

Samtliga delprojekt har drivits under ledning från Maskin- och fordonssystem (sedan 2005 
Tillämpad mekanik), Chalmers tekniska högskola. Ansvarig projektledare har varit Dr. C. 
Magnus Evertsson. Under perioden från mars-december 2003 arbetade Magnus Bengtsson i 
projektet. Under 2004 arbetade Erik Hulthén i projektet.  

Eftersom de olika delprojekten har levererat modeller till projektet Utformning och drift av 
krossanläggningar har även omfattande kontakter med doktorand Per Svedensten funnits.  

Specialkunskap från Dr Monica Soldinger har anlitats där så erfordrades för att garantera 
kvaliteten på det siktningsrelaterade arbetet. 

Flera företag har ställt maskinutrustning och laboratorieresurser till förfogande samt 
tillhandahållit bergmaterial för projektets genomförande. Dessa företag har varit Jehanders 
AB i Kållered, NCC Roads i Stenungsund samt Sandvik Rock Processing i Svedala. 
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Krossmodeller 

Bakgrund 
I projektet har två olika typer av krossar undersökts: 

• Tryckande krossar (kon- och käftkrossar) 
• Slagkrossar 

År 2000 presenterades av Magnus Evertsson vid Maskin- och fordonskonstruktion en 
fundamental krossmodell som tar hänsyn till både bergmaterialets sönderdelningsbeteende 
och krossmaskinens detaljutformning. Därmed kan man studera hur variationer i krossens 
geometri, varvtal och slag påverkar slutproduktens kornstorleksfördelning, krossens kapacitet, 
energiförbrukning och uppkomna krafter.  

För att genomföra simuleringar med modellen krävs tillgång till indata som är mycket 
detaljerade och ofta förbehållet maskintillverkarna. Användaren måste därmed vara väl insatt 
i krossars konstruktion. Dessutom måste man ha tillgång till sönderdelningsbeteendet för det 
aktuella bergmaterialet. Simuleringarna kräver dessutom stor datorkapacitet, vilket det inte 
finns då optimeringen i doktorandprojektet Utformning och drift av krossanläggningar bygger 
att många enskilda simuleringar kan göras på kort tid. Sammantaget innebär ovanstående att 
höga krav ställs både på användarens kompetens och dennes datorresurser.  

Slagkrossars användning kommer med stor sannolikhet kommer att öka i och med övergången 
från naturgrus till helkrossat ballastmaterial i betong.  Slagkrossar har en 
fragmenteringsprincip som är helt skild från kompressivt arbetande krossar. Den största 
stenstorleken är oförändrad även för höga reduktionsgrader vilket beror på att det inte finns 
någon geometrisk spalt som fysiskt kalibrerar storleken. Kornformen anses allmänt vara bättre 
ifråga om kubicitet. Förklaringen ligger i hur krossenergin tillförs och hur spänningsbilden i 
materialet utvecklas. Slagkrossar anses också producera större andel finmaterial än 
konkrossar. Slagkrossar har en storutbredning även i mineral- och gruvindustrin. En av deras 
stora konkurrensfördelar är den relativt låga investeringskostnaden. 

Mål 
Målet med detta projekt är att en lättfattlig och användarvänlig krossmodell för tryckande 
krossar skall utvecklas. Användaren lägger själv in ett begränsat antal 
kornstorleksfördelningar som funktion av krossens spalt.  

Målet är även att ovanstående principer för  konkrossar skall gälla för slagkrossar. De typer av 
krossar som räknas till slagkrossar är HSI (Horisontal Shaft Impactor), VSI (Vertical Shaft 
Impactor) och så kallade Shoe and Anvil slagkross. Användaren lägger själv in ett begränsat 
antal kornstorleksfördelningar som funktion av slagkrossens varvtal och eventuellt 
kaskadflöde eller utformning på slagor. 

 Modellerna skall utformas på ett sätt att de snabbt kan kalibreras med egna broschyr- eller 
mätdata av användaren.  

Genomfört arbete 
Arbetet med att ta fram en förenklade krossmodell för käft-, kon- och slagkrossar har 
innefattat en kort litteraturundersökning av vilka beräkningsmodeller som existerar samt deras 
dokumenterade prestanda. Omfattande kontakt har hafts med intressanta krosstillverkare, 
användare och forskningsorganisationer. De olika modellerna har utvärderats med avseende 
på både användbarhet i optimeringsmodeller samt prestanda. Förutom resultat och 
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beräkningshastighet är antal variabla parametrar intressanta. I arbetet har det fokuserats på 
inställningen av spaltmåttet på konkrossar då detta är den i särklass mest betydelsefulla 
parametern.  

Uppnådda resultat 
Resultatet från modellerna omfattar produktens kornstorleksfördelning och kapacitet efter en 
konkross. För slagkrossar omfattas endast kornstorleksfördelning. Indata till modellerna är 
ingående materials kornstorleksfördelning, typ av bergmaterial (genom anpassning), modell 
av konkross (genom anpassning) och spalt. 
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Fig. 1. Principskiss för modellskattning 

 

Resultatet av arbetet är att kon- och slagkrossar finns implementerade i 
optimeringsprogrammet som utvecklas i doktorandprojektet Utformning och drift av 
krossanläggningar. För utförlig beskrivning av modellerna och datorprogram hänvisas till 
Krossmodell baserad på användare och broschyrdata.  

 
Fig. 2. Jämförelse mellan tre modellutfall (heldragen linje) respektive referensutfall. 
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Siktar  

Bakgrund 
I projektet har följande siktrelaterade delprojekt genomförts 

• Förenklad siktmodell 
• Slitagemodell för siktar 
• Komplettering av siktmodell 

Kortfattat kan sägas om modellerna att den första är en anpassning av den modell som Monica 
Soldinger Stafhammar utvecklat. Den andra behandlar hur slitage påverkar siktars prestanda 
och den tredje är en utökning av den förenklade modellen till att även innefatta andra 
dukmaterial och form på maskorna.  

För simulering och optimering av krossanläggningar de använda siktmodellerna avgörande 
för resultatet. Siktar bestämmer de olika produkternas egenskaper och är därför avgörande för 
resultatet i optimeringsrutinen. På en siktmodell ställs därför ett antal olika krav: 
beräkningshastighet, många optimeringsparametrar och resultatnoggrannhet. Dessa krav kan 
ofta vara motstridiga vilket gör att en lämplig kompromiss måste uppnås.  

Eftersom maskinutrustningen i allmänhet och siktar i synnerhet kontinuerligt är utsatta för 
slitage kommer siktarnas utfall också att förändras över tiden. Krossar kan genom 
spaltjustering till stor del kompensera för detta och därigenom hålla utfallet konstant inom 
vissa gränser. För siktar finns ingen sådan justeringsmöjlighet vilket gör att en optimering av 
siktparametrar måste ta hänsyn till siktmediets slitage för att vara användbar.  

Monica Soldinger Stafhammar disputerade i mars 2002 med avhandlingen “Screening of 
crushed rock material” (Siktning av krossat ballastmaterial). I projektet studerades siktar, som 
används i nästan all produktion av ballastmaterial. Den utvecklade modellen har gjort det 
möjligt att prediktera massflödet och storleksfördelningen av både materialet som har passerat 
genom öppningarna i siktduken och det som är kvar och därmed passerar siktplanet.  

I modellen har man avgränsat sig till att sikten antas ha trådsåll och ett cirkulärt eller linjärt 
slag. Siktmodellen implementerades i ett beräkningsprogram och verifierades med ett stort 
antal fullskale-experiment. Det är nu möjligt att optimera en enskild siktprocess, med hänsyn 
till den tillåtna andelen över- och underkorn. Det möjligt att visa hur andelen över- och 
underkorn i materialet ändras då siktens frekvens, slag (typ och storlek), lutning, längd, bredd, 
hålstorlek och antal siktplan samt påmatningshastigheten och storleksfördelningen hos det 
ingående materialet varieras. Användningsområdet för siktmodellen ökar om den 
kompletteras med siktmedia av plast eller gummi, olika typer av form på siktmaskor och 
flexibla dukar.  

Mål 
Målet med arbetet är utveckla en lämplig modell som implementerad i ett datorprogram 
exekveras snabbt och ger ett godtagbart resultat. Siktar som först och främst skall modelleras 
är sådana lämpande för slutsiktning och användning i sluten krets.  

Baserat på resultatet från den implementerade modellen skall modellen kompletteras för att 
även kunna ta hänsyn till slitage. Slitagemodellen för siktar skall också kunna implementeras i 
den mer omfattande och detaljerade siktmodell som utvecklats av Dr. Monica Soldinger 
Stafhammar. Slutresultatet kommer att vara världsunikt i och med att processoptimeringen 
kommer att kunna ta hänsyn till slitaget av siktmediat.  

 10(58) 



Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material 

Inom ballast- och mineralindustrin är flera olika typer av siktdukar vanliga, till exempel 
trådsåll av stål och såll av polyuretan eller gummi. Syftet med detta projektet är därför att 
komplettera den befintliga siktmodellen så att det blir möjligt att även kunna hantera andra 
typer av siktdukar än trådsåll vävda av stål. Detta skulle göra modellen betydligt mer 
användbar för industrin. Plast och gummisåll har en mycket utbredd användning på grund av 
sin långa livslängd vilket innebär låga underhållskostnader. Även andra typer av geometrier, 
exempelvis rektangulära och runda siktmaskor, skall studeras. Projektet skall även 
åskådliggöra de olika siktdukarnas prestanda på ett sådant sätt att enklare jämförelser mellan 
dem kan göras.  

 

 
Figur 3. Så kallad Banana-screen.  

 

Genomfört arbete 
Arbetet med att ta fram en förenklad siktmodell har genomförts genom en grundlig 
genomgång av tidigare arbete inom området genom en undersökning av vilka 
beräkningsmodeller som existerar samt deras dokumenterade prestanda. De olika modellerna 
har utvärderats med avseende på användbarhet i optimeringsmodeller samt prestanda. 
Förutom resultat och beräkningshastighet är antal variabla parametrar intressanta. Dessa kan 
rangordnas efter deras betydelse för optimeringsresultatet. 

Nödvändiga parametrar: maskvidd, bredd och längd på siktduken, siktmedia 

Önskvärda parametrar:  siktdukens lutning, slaglängd, varvtal samt olika typer av 
geometri (typ banansikt).  

Förutom de variabla parametrarna finns ett antal andra indata som modellen också skall ta 
hänsyn till. 

Nödvändiga indata:  stenmaterialets storleksfördelning, mängd stenmaterial per 
tidsenhet 

Önskvärda indata:   densitet, fukthalt. 
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Under projektets gång är det viktigt att hålla i tanke att modellen skall kunna byggas på med 
resultatet från projektet Slitagemodell för siktar. 

För att modellen skall kunna bli implementerbar i en datormjukvara för optimering krävs att 
följande kan fås som resultat av modellen: stenmaterialets storleksfördelning samt mängd 
stenmaterial per tidsenhet beroende på vilken grad av slitage siktmedierna är utsatta för. Detta 
gäller för samtliga siktplan. 

Två nya optimeringsparametrar tillkommer till modellen: maskvidd vid noll procents slitage 
samt maskvidd (eller eventuellt annat mått) när siktduken betraktas som utsliten. Utifrån start 
och slutpunkt skall det sedan gå att räkna ut livslängden på siktduken som funktion av mängd 
passerat material. Anledningen till denna modellbeskrivning är att det vid optimering av 
sorteringsprocessen är nödvändigt att både ta hänsyn till start och slutvärde för att erhålla en 
optimal slitagetolerans.   

Mellan olika typer av siktdukar varierar andelen öppen siktarea (hur stor andel av ytan som 
består av öppningar), siktdukens tjocklek och elasticitet samt öppningarnas form. Vid siktning 
pågår två processer samtidigt, passage av finmaterial genom öppningarna i siktduken och 
stratifiering i materialbädden. I modellen bestäms partiklarnas passagehastighet av en så kallad 
passageparameter. Passageparametern har bestämts för trådsåll genom experiment, både egna 
försök i laboratorium och fullskaleförsök tillhandahållna från industrin. Stratifieringsprocessen 
inkluderar både separation och mixning av partiklar av olika storlek i materialbädden på sikten. 
Stratifieringshastigheten har liten inverkan på siktresultatet jämfört med passagehastigheten. 
Inverkan på stratifieringshastigheten av typen av siktduk bör också vara begränsad, varför 
stratifieringen troligen inte behöver studeras separat. 

Genomförandet har i huvudsak bestått av tre delar: planläggning, försök och analys av erhållna 
data. Planläggningen har omfattat val av siktmedia, val av bergmaterial (kvartsit) och planering 
av försök. Försöken genomfördes i laboratorium, hos Sandvik Rock Processing (Test and 
Research Centre), och omfattade provpreparering, passageförsök på en sikt av storleken 
1.2x0.4m, se figur 4, och siktanalys av de erhållna provresultaten. Den avslutande analysen av 
försöksdata har omfattat databehandling, sammanställning samt anpassning av matematiska 
funktioner som har de uttryck som beskriver passageparametern för respektive siktmedia. För 
råd kring försöken av passageparametrar har kvalificerad kompetens utnyttjats genom att 
Monica Soldinger Stafhammar anlitas.  

 
Figur 4. Försök med mätning av passageparametrar på delvis täckt sikt .  

 12(58) 



Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material 

 

Uppnådda resultat 
Resultatet från modellen är stenmaterialets storleksfördelning från respektive siktplan samt 
mängden per tidsenhet. Utifrån detta beräknas även andelen över- och underkorn. 
Uppbyggnad av modellen visas i figur 5.  
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Fig. 5. Schematisk beskrivning av siktmodellen 

 

Dessutom är resultatet av arbetet implementerat i en anropbar funktion (fil) skriven i 
programspråket C++.  Funktionen används både i optimeringsprogrammet och från ett särskilt 
siktprogram. Siktprogrammet kan användas för simulering av godtycklig siktning i 
användarvänligt program, se illustration av program i figur 6.  
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Figur 6. Användarvänligt gränssnitt till siktningsprogram.  

För detaljerad beskrivning av siktmodeller och program hänvisas till bilagan Förenklad 
siktmodell. 

A1

A2

An

 
 Figur 7. Bestämning av slitage baseras på mätning av maskvidder. 

Resultatet av slitagemodellen för siktar är att slitaget sker linjärt med passerad mängd 
material. Denna modell har tagits fram genom mätningar av däcken, se figur 7, på siktar i full 
skala.  
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:

material

material

w f A F t
w wear material
A deck area
F feed rate

=

 

För exempelvis polyuretan är slitaget 1 µm per ton och m2, se figur 8.  
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7-8 2003 12-8 2003 17-8 2003 22-8 2003 27-8 2003 1-9 2003 6-9 2003 11-9 2003 16-9 2003 21-9 2003 26-9 2003 1-10 2003  
Figur 8. Mätning av slitage på  polyuretandäck.  

De resultat som kommit fram genom utvecklingsarbetet har implementerats i 
beräkningsmodellen. 

Passageparametrarna har kompletterats så att de även omfattar gummidukar och annan 
maskform än kvadratisk. Huvudresultatet av dessa undersökningar är att det är den totala 
maskarean som är avgörande för passagehastigheten för materialet. För utförlig beskrivning av 
komplettering av passageparametrar, se separat rapport. Kompletteringen har lett till att de 
olika siktmediernas prestanda kan jämföras genom att passageparametrarna studeras. Detta har 
möjliggjort att prediktera materialets storleksfördelning och massflöde för olika typer av 
siktdukar. Rätt typ av siktduk kan då väljas, innan inköp, för exempelvis en speciell sikt eller 
en viss sorts material.  
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Kvarnmodell  

Bakgrund 
Olika typer av kvarnar har en bred användning för olika slags malningsoperationer. Kvarnar 
har därmed en stor utbredning inom mineral- och gruvindustrin. Malning i roterande kvarnar 
har en energibetingad fragmenteringsprincip som är helt skild från exempelvis kompressivt 
arbetande krossar.  

Mål 
Inom projekt skall matematiskt lättfattliga och användarvänliga krossmodeller för kvarnar att 
utvecklas. De typer av kvarnar som i första hand skall modelleras är kulkvarnar för 
finmalning.  

Modellerna skall utformas på ett sätt att de snabbt kan kalibreras med egna broschyr- eller 
mätdata av användaren. Användaren lägger själv in ett begränsat antal 
kornstorleksfördelningar som funktion av kvarnens varvtal och belastning. 

 
Figur 9. Kvarn sedd i genomskärning från sidan.  

Genomfört arbete 
Arbetet med att ta fram en kvarnmodell har främst bestått av en omfattande 
litteraturundersökning av vilka beräkningsmodeller som existerar samt deras dokumenterade 
prestanda. Kontakt har också hafts med intressanta kvarntillverkare, användare och 
framstående forskningsorganisationer (ex. Metso Minerals, LTU, JKMRC). De olika 
modellerna har utvärderats och jämförts med avseende på användbarhet i 
optimeringsmodeller samt prestanda. Förutom resultat och beräkningshastighet är antal 
variabla parametrar intressanta.  

Uppnådda resultat 

Resultatet från modellen omfattar produktens kornstorleksfördelning, kapacitet och kvarnens 
energiförbrukning. Indata till modellen är ingående materials kornstorleksfördelning, typ av 
bergmaterial, fyllnadsgrad samt kvarnens storlek och varvtal. Resultatet av arbetet är en 
funktion (fil) skriven i MATLAB. Funktionen kommer att översättas till programspråket C++ 
så att funktionen kan anropas av optimeringsprogrammet. Modellen kommer att fortsätta 
utvecklas även efter det att projektet är slutfört.  
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Förenklad Siktmodell 
 
Arbetet med att ta fram en förenklad sikt modell har fortgått och ett program har skrivits i 
C++. Siktmodellen bygger på Monica Soldingers avhandling [5] och är till vissa delar en 
förenklad modell. Det som är nytt med modellen och som kan ses som lite banbrytande är att 
modellen kan simulera en ”Banana screen” och hantera upp till 4 däck. Dessutom kan däcken 
ha varierande lutning. Modellen kan vidare simulera slitage i olika delar av sikten.  

Förutom de förenklingar som gjorts så har passageparametern ändrats. Genom att studera 
mätdata i [5] har en ny passageparameter beräknats med hjälp polynomanpassning. I figur 1 
visas en schematisk bild över siktmodellen.  

 

 

minit_ber
Maskinparametrar

d50_make

frak_omv

frak_uppdel

SIKTMODELL

hastighet

a1a2VjVav

stratif_all

sum

Funtioner för fraktion och
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Struktur för sikt program i C++

MP_all

sum

passageparameter

Iterativ del, siktmodell

delning_massa
stegtid

massbalans

slitagemodell slitagefunktion

 
Fig. 1. Schematisk beskrivning av siktmodellen 

 

Siktmodellen i detalj 
 

För att få en inblick i vilka delar som utgör kärnan i modellen, visar figur 2 den iterativa delen 
av modellen. Denna del beräknar hur massbalansen förändras för varje beräkningssteg.  I figur 
3 visas hur dataflödet är i den iterativa delen. För att kunna följa dataflödets väg genom 
programmet och för att läsaren lätt ska kunna sätta sig in i programstrukturen så förklaras den 
iterativa delen av siktmodellen mer utförligt framgent i detta avsnitt. 
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SIKTMODELL

a1a2VjVav
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Fig. 2. Blockschema över funktioner i siktmodellens iterativa del 
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Mtemp2 
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Mdown 
Mup 
MP 
dt 
lma 

 
Fig. 3. Schematisk bild över hur dataflödet är i den iterativa delen av modellen 

 

Subfunktion ”a1a2VjVav” 
 

Denna subfunktion beräknar medelvolymen Vav och fraktionsvolymen Vj. Genom att dela 
fraktionsvolymen med medelvolymen beräknas en parameter a som beskriver en partikels 
förmåga att stratifiera sig i grusbädden. Siktmodellen har två lager som stratifiering sker 
mellan, detta gör att det finns två parametrar med benämningen a. Parameter a1 tillhör det 
övre skiktet, och a2 är det undre skiktets parameter. I tabell 1 visas det indata som behövs för 
att beräkna parametern a. 

 

 
Variabel: Förklaring: Riktning: 
Mtemp1 Massa för alla fraktioner i övre grusskiktet   Indata 
Mtemp2 Massa för alla fraktioner i undre grusskiktet   Indata 
p Bulkdensiteten Indata 
a1 Parameter a=Vj/Vav för övre skiktets stratifieringsparameter  Utdata 
a2 Parameter a=Vj/Vav för undre skiktets stratifieringsparameter Utdata 
length_massa Antal fraktioner Indata 
  

Tabell. 1 

Subfunktion “stratif_all” 
 

Subfunktionen “a1a2VjVav” beräknar parametern a som ligger till grund för beräkning av 
stratifieringsparametrarna Cup och Cdown. I denna subfunktion beräknas dessa parametrar. I 
tabell 2 visas det indata som behövs för att kunna beräkna stratifieringsparametrarna. 
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Variabel: Förklaring: Riktning: 
vektor_maskpar Vektor med maskinparametrar, W, p Indata 
v Aktuell hastighet på siktduken Indata 
d50 d50 för alla fraktioner Indata 
a1 Parameter a=Vj/Vav för övre skiktets stratifieringsparameter Indata 
a2 Parameter a=Vj/Vav för undre skiktets stratifieringsparameter Indata 
length_massa Antal fraktioner Indata 
Mtemp1 Massa för alla fraktioner i övre grusskiktet   Indata 
Mtemp2 Massa för alla fraktioner i undre grusskiktet   Indata 
Cdown Stratifieringsparameter för nedåtgående massflöde Utdata 
Cup Stratifieringsparameter för uppåtgående massflöde Utdata 
H1 Fraktionens höjd i övre skiktet In/Ut 
H2 Fraktionens höjd i undre skiktet In/Ut 
  

Tabell. 2 
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Subfunktion “MP_all” 
 

I denna del av siktmodellen beräknas massflödet som passerar genom siktduken. Dessutom 
beräknar funktionen det massutbyte som sker i grusbädden på grund av stratifiering. I det fall 
då det endast finns ett lager i grusbädden, sker ingen stratifiering och då är Mup och Mdown lika 
med noll. Tabell 3 visa det indata som krävs för att beräkna Masstransporten. 

 
Variabel: Förklaring: Riktning: 
Mtemp1 Massa för alla fraktioner i övre grusskiktet   Indata 
Mtemp2 Massa för alla fraktioner i undre grusskiktet   Indata 
Mdown Masstransport från övre till undre skikt Utdata 
Mup Masstransport från undre till övre skikt Utdata 
MP Masstransport genom siktduk Utdata 
length_massa_all Antal fraktioner Indata 
Cdown Stratifieringsparameter för nedåtgående massflöde Indata 
Cup Stratifieringsparameter för uppåtgående massflöde Indata 
v Aktuell hastighet på siktduken Indata 
vektor_maskinparametrar Vektor med maskinparametrar, W, p Indata 
frak_mm Diametern på största fraktionen i grusbädden Indata 
antal_skikt Antal skikt i grusbädden sin ingår i beräkningen In/Ut 
d50 d50 för alla fraktioner Indata 
k[][10][10] Passageparameter Indata 
q Variabel för aktuellt däck Indata 
r Variabel för aktuell del av däcket Indata 
  

Tabell. 3 

 

Subfunktion “Massbalans” 
 

Denna subfunktion utför beräkningen av massbalansen. Indata till subfunktionen är befintlig 
massa i ett gruslager, samt alla positiva och negativa massflöden till respektive lager. 

 
Variabel: Förklaring: Riktning: 
antal_skikt Antal skikt i grusbädden sin ingår i beräkningen Indata 
Mtemp1 Massa för alla fraktioner i övre grusskiktet   In/Ut 
Mtemp2 Massa för alla fraktioner i undre grusskiktet   In/Ut 
Mdown Masstransport från övre till undre skikt Indata 
Mup Masstransport från undre till övre skikt Indata 
MP Masstransport genom siktduk Indata 
dt Tidssteg i beräkningen (dimensionslös) Indata 
lma Antal fraktioner Indata 
  

Tabell. 4 
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Bestämning av passageparameter 
 

Passageparametern har tagits fram genom diagramvärden från [5], värdena har logaritmerats 
och därefter polynomanpassats. I figur 2 visas hur en polynomanpassad kurva följer 
logaritmerade mätdata. 

 

y = -35,967x3 + 44,174x2 - 22,073x + 5,7774
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3

4

5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Series1
Poly. (Series1)

 
Fig. 2. Kurvanpassning med hjälp av polynommetod. 

 

Den nya passageparametern fås genom att ta exponenten av polynomet, ett exempel på 
beräkning visas i ekvation 1. 
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Andel öppen siktareas inverkan på passageparametern 
 
Siktmodellen tar även hänsyn till andel öppen siktarea i siktdäcket men eftersom 
passageparametern inte gör det måste den modifieras enligt följande; 
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Adaptiv krossmodell 
 

Inledning 
 

Krossmodellen är baserad på den modell som Whiten, W. J. [6] utvecklat. För en lätt 
beskrivning av modellen rekommenderas boken ”Mineral and Grinding Circuits” Lynch, A. J. 
[1]. Denna bok har inspirerat till vissa subfunktioner i modellen. Det grundläggande i 
modellen är dock hämtat från en artikel publicerad i Minerals Engineering nr 15 (2002) [2]. 
Optimeringen är hämtad från en artikel publicerad i Applied Mathematics and Computation  
146 (2003) [4]. 

 

Syftet med en adaptiv krossmodell är att kunna förutsäga ett visst utfall genom att 
kurvanpassa modellens utfall mot kända utfall. I modellen finns ett antal parametrar som styr 
hur modellen kommer att bete sig vid olika inställningar, insignaler mm. Dessa parametrar 
genomgår mindre justeringar till dess att modellens utfall så när överensstämmer med ett 
referensutfall. Den skillnad som finns mellan modellutfall och referensutfall är det fel som 
beskriver hur bra skattning av modellen som råder.  

Modellskattning med hjälp av mätdata 
 

Genom att jämföra modellens utfall mot ett referensutfall kan ett värde beräknas på hur bra 
modellskattning som råder. I figur 1 visas en schematisk bild över hur en modellskattning 
fungerar. Modellen ställs in med ett par parametrar, därefter beräknas ett utfall, i figuren 
kallad produkt. Produkten jämförs med referensprodukten, ett fel beräknas och skickas till 
funktionen discr_test1 som avgör huruvida en ny parameterinställning ska göras. Processen 
fortgår tills dessa att ett lokalt minimum hittats. Från modellskattningen finns nu en ny vektor 
med parametrar tillgänglig.  

 

F(s)

discr_test
Optvec

Optparam

Optparam

feed
produkt

referens produkt

error

feltest

init_kross

 
Fig. 1. Principskiss för modellskattning 

                                                 
1 PGSL Algoritm. 
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Verifiering av modell 
 

För att kunna testa modellens giltighet kan verifiering göras. Bedömningen huruvida 
modellen är rimlig görs genom att studera utfallet från modellen jämfört med ett 
referensutfall. I figur 2 visas en principskiss för hur modellverifiering kan göras. 

 

F(s)

Optparam

feed
produkt

referens produkt

verifying

resultat modell

referens

 
Fig. 2. Modellens utfall och ett referensutfall jämfört i en graf. 

 

I ett försök att visa på hur en verifiering kan se ut efter en modellskattning, visas i figur 3 en 
graf över hur ett modellutfall och referensutfall överensstämmer. 

 

 
Fig. 3. Jämförelse mellan tre modellutfall (heldragen linje) respektive referensutfall. 
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Krossmodell 
 

Krossmodellen är uppbyggd enligt följande, en sönderdelningsmatris B som beräknar den 
relativa fördelningen för varje fraktion efter att den sönderfallit. B-matrisen är triangulär i 
nedre delen. 

 

Klassificeringsmatrisen C beskriver sannolikheten för en partikel av storleken x ska utsättas 
för krossning.  C-matrisen är en diagonalmatris. 

 

Sönderdelningsmatris 
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Klassificeringsmatris 
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Modell 
 

Krossmodellen härstammar från Whitens [6] tidigare arbete, i ekvation 5 visas den 
matematiska uppställningen av modellen. I är identitetsmatrisen, C är klassificeringsmatrisen, 
B är sönderdelningsmatrisen, f är feedvektor och p är produktvektor.  

 

( ) ( ) 1−=p I - C I - B C f      (5) 
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Kapaciteten som funktion av CSS 
 

Kapaciteten kan beskrivas som en funktion av CSS och det finns flera vägar att gå för att 
beskriva sambandet mellan de båda. I ekvation 6 beskrivs en funktion som kan användas för 
att beskriva sambandet mellan kapacitet och CSS. Eftersom anpassningen ska hänsyn till 
samtliga mätdata så blir ekvationssystemet överbestämt, detta löses genom en metod som 
beskrivs utförligt i Peter Pohls bok Grunderna i numeriska metoder [3]. 

 
2

2( )
1 1

x xf x
x x

α β γ= + ⋅ + ⋅
+ +

     (6) 

 

Exempel: 
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I figur 4 visas hur väl kurvanpassningen kan beräkna kapaciteten, punkterna i figuren 
representerar mätdata.  

 
 

Fig. 4. Kurvan är modellanpassningen och punkterna är uppmätta data. 
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Programstruktur Konkross 
 

En förenklad programstruktur över den adaptiva krossmodellen visas i figur 5. 

 

ADACCVSI.m kum_omv.m

Init_kross.m

discr_test.mdiscrete_opt.m kurv_anpass.m

feltest2.m feltest3.m

kross_skal.m kross_skal.m

Krossmodell

Adaptiv konkrossmodell,
programstruktur

Grafiskt gränssnitt

feltest1.m

kross_skal.m

 
Fig. 5. Programstruktur för den adaptiva konkrossmodellen. 

 

VSI 
 

Den diskreta optimeringsmetod som används för att prediktera en konkross utfall, kan även 
användas för att simulera en VSI. I figur 6 visas ett exempel på hur väl en simulering 
överensstämmer med mätdata. 

 
Fig. 6. Simulering av en VSI, punkterna i figuren representerar mätdata. 
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Programstruktur VSI 
 

En förenklad programstruktur över den adaptiva VSI modellen visas i figur 7. 

 
 

ADACCVSI.m kum_omv.m

Init_VSI.m

VSI_discr_test.mdiscrete_opt.m kurv_anpass.m

feltest_VSI.m

VSI_kross_skal.m

Krossmodell

Adaptiv VSImodell,
programstruktur

Grafiskt gränssnitt

 
Fig. 7. Programstruktur för den adaptiva VSI modellen. 
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Abstract 
Screens are an important production unit in crushing plants. The performance of the screen is 
essential to the performance of the crushing plant. During the wear out process of the screen 
media the performance of the screen will always change. To be able to predict the screen 
performance a model that both predicts the performance change due to wear and the wear rate 
on the different part of the screen media is needed 

The developed model can be used for optimisation of the screen so that it has the best 
performance during the wear life of the screen media. This means that the dependency 
between the feed material, machine parameters and the banana shape can be studied. 

In this paper a mathematical model of the banana screen are described and a novel method for 
screen parameter selection is presented. The optimisation routine will generate the optimal 
machine parameters for the banana screen during the specified operating conditions. The new 
model can also be used for maximum capacity calculation an calculation of the product size 
distribution of the different screen planes 

Introduction 
In this work a schematic model of a basic screen is presented. The screen model is based upon 
the work from Monica Soldinger Stafhammar [1].The model is developed as an on going 
research in optimising crushing plants. Earlier models has shown to be quite slow to be 
suitable for optimisation, the reason for this is that the model originally was programmed in 
Matlab and only as a demonstration for the performance of the model. This model is more 
efficient then earlier creations and even though the model only uses 2 stratification layers it 
has a very good performance compared to a more general model. The model is developed in 
C++ and can be implemented as an object in a larger program structure, the change from 
Matlab to C++ increases the performance a lot but the real change in the model is that the 
algorithms are all optimised to improve the performance further. On the other hand some new 
features have been added in the model, for instance a possibility to simulate a banana screen. 
The model can simulate up to four screen decks. Above all the most important contribution in 
this work is the prediction of wear in the screen media along the screen deck and the effect the 
wear will have on the passage of the material through the decks.  

Flow model 
The model is developed by a simplified theoretical flow model is shown in figure 1. The flow 
of material on the screen deck is model by introducing small discrete zones. To describe the 
material the particle size distribution is divided in small sub fractions j, in every sub fraction 
all particles are assumed to be of equal size. This means that to have a correct description of 
the rock material it is important that these fractions are small enough.  Between the discrete 
zones mass are passed so that a flow of material over the screen is correctly described. Every 
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zone i is divided into two layers (k), an upper and a lower layer. Between these layers 
material are also exchange through stratification. From the lower of these layers material can 
also pass through the screen apertures. The mass passing the aperture will be added to the 
zone below or added to the total mass passing all decks if there are no decks below the current 
one. Monica Soldinger Stafhammar developed this model and it is thoroughly described in her 
PhD thesis [1].  The major changes of her model are that only two layers are used, this 
increases the calculation speed. One aim of this model is to use in simulation and optimisation 
softwares, it is therefore crucial to minimize the calculation speed.  
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Figure 1. The model calculates the mass flow for a finite number of fractions in i timesteps for 
2 layers. 

 

As seen in figure 1 there is an incline on the screen deck. The model is able to simulate a 
screen that has different inclines along a screen cloth. The most common screen with this 
feature is the banana screen. The input to the model is the angle for every screen cloth and the 
amount of angles (cloths with different angle). In the model the incline of the screen will 
change the transport velocity of the rock material. Since a higher velocity will make the layers 
thinner it will also change the stratification and the passage through the screen decks. The 
model with needed input is shown in figure 2 in a more real way. The velocity is calculated 
either by using a physical model or with a model based on a fitted function to the physical 
model. The fitted model is much faster so if the calculation time is crucial the fitted model 
must be used.  

 

 36(58) 



Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material 

12a

, , ,ij ijPSD m a α&

12α

,ij ijPSD m&

 
Figure 2. An example of how what type of screen the model can simulate, notice the variation 
of angle along the screen deck. The model can calculate the result for several decks as well. 

 

 

Wear 
 

The wear rate in a screen cloth is essential to know to be able to predict the amount of non-
wanted fractions in a certain deck. Today most plant managers change the screen cloth either 
when it is broken or in best case when the amount of over size is to large. Neither of these 
strategies can be expected to be the very best from an economical point of view. The model 
can be a key part in the goal in reaching the optimal way to run a screen both economically 
and from a quality perspective.  

 

As the model is quite easy to add new feature due to the fact that it is programmed in C++, the 
wear rate was naturally implemented. The wear rate is based on measured data and is 
depending on what material the screen cloth is mainly maid of and the rock material fed to the 
screen. The most commonly used materials for screen cloths in Sweden are polyurethane, 
rubber and steel. Steel cloths are most used material and the reason for this is that it has large 
proportion of holes that gives good capacity and separation in the screen. The downside with 
the use of steel is that it have a very large wear rate witch leads to lots of replacements and 
with that lots of down time when the screen stands still for maintenance. The Polyurethane 
has a smaller proportion of holes in the same area of screen media but the wear rate is up to 
20 times lower compared to steel. This fact is used in practice where problems with to much 
down time due to maintenance is avoided by using a polyurethane cloth in the first part of the 
deck and steel cloths in the following. 

Model characteristics 
Using the model the difference in passage through a banana screen compared with a normal 
screen with only one angle can be easily shown, see figure 3. It is a common fact that the 
banana screen increases the passage rate of small fractions and this model makes it possible to 
simulate the behaviour in a certain screen. The down side with an increase in passage of 

 37(58) 



Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material 

material is that the local wear on the screen cloth increases. The model is adapted to calculate 
the influence of wear in screen cloth. As an example it is possible to calculate the change in 
amount over size and under size fractions due to wear. In a macroscopic perspective this 
model gives a good understanding of the fundamental functions in a real screen and it is 
suited to be used both stand alone and as part for optimizing a hole crushing plant.   

 

 
Figure 3. The banana screen compared with a screen with only one deck angle (dashed line). 

 

Model development 
The model is able to adapt the passage parameter due to wear. The material used in the screen 
cloth has great influence on the wear rate. The wear has been measured on different types of 
screen media to determine the wear rate on different materials in the screen cloth.  

The passage rate is also depending on what material is used in the screen cloth. Therefore 
several tests on different screen cloths where made to determine what parameters influence 
the passage rate. 

 

Measuring the aperture size 
The measurement of aperture sizes where made in an extensive way to be able to eliminate 
errors due to wrongful measurement. Discrete areas inside the screen were selected and in that 
area about 15 measurements where taken. The approach is shown in figure 4. The measuring 
point is carefully chosen and the measuring is done in one specific direction. A median value 
of all measured values is calculated and after only 3 different measuring occasions it is 
possible to see how the wear has influenced the screen cloth. In figure 5 an example of mean 
values for 3 different occasions is presented.  The measured data named Series 2 is located in 
an area where the mass flow is high and the other data named Series 3 is located where the 
mass flow is less intensive. 
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Figure 4. Measuring the screen cloth. 

 
Measuring wear in screen cloths is time consuming and demands good relations with the plant 
manager’s as well. The essential is to collect all data that surrounds the screen. The capacity 
and particle size distribution are most important and they are used for calibrating the model. 
Polyurethane and steel cloths are used in the screen where the measurement was made. In 
figure 5 the measurement made on polyurethane cloth is shown.  The measured wear rate and 
the known capacity for the screen where the measurements where performed is taken into the 
model where the wear rate is calculated. 
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Figure 5. Measurements on a polyurethane screen cloth.  

 

The particle size distribution was measured and the result is shown in figure 6. There are lots 
of error sources when measuring the particle size distribution in the normal case one should 
take several test samples from the conveyor belt during a reasonable time frame. The reason 
for this procedure is that the particle size distribution can fluctuate due to certain deviations in 
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the material flow in the plant. Knowing the particle size distribution fed to the screen and the 
wear on a few different points on the screen makes it possible to calculate the wear rate. This 
can then be fed back to the model and used to find both the wear of the screen after a 
specified period of time and the effect the wear have on the passage of material through the 
screen decks. By using this information a good solution for which aperture size and screen 
deck material to choose can be gained.  The model can be used as a fast way to test a few 
different alternatives for the screen and yield a good starting point for improving the quality 
of the screen result and maintenance interval. The model has been implemented in a graphical 
user interface so the model is easy accessed through the normal windows environment.  

 
Figure 6. The particle size distribution.   

Results 
The contributions have been a more precise flow model for screens in general and for banana 
screens in particular. Most important is the extended knowledge of wear behaviour in 
different materials. A more reliable model is received because of the possibility to calibrate 
the model for certain materials, wear rate and part open size area.  

Conclusions 
An extended knowledge in wear in screen cloths combined with a further knowledge in 
material characteristics has made the model more suitable for optimisation purposes. As well 
as using the model for optimising a crushing plant the model alone can be used as a tool to 
develop more robust and reliable screens in the future. 
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Passageparametrar vid siktning 
med avseende på dukmaterial, andel öppen siktarea samt hålform.  
Civ. Ing. Erik Hulthén och Civ. Ing. Magnus Bengtsson, Chalmers tekniska högskola.  

 

 

Sammanfattning 
Egenskaper för siktdukar av gummi som används inom ballastproduktion har undersökts. 
Syftet har varit att undersöka hur passagehastigheten för krossat ballastmaterial hos olika 
siktdukar påverkas av dukmaterial, hålform och andel öppen siktarea. Sedan tidigare finns en 
väl fungerande modell för trådsåll utvecklad av Dr. Soldinger Stafhammar. Målet med studien 
är att utöka den modell som utvecklats i tidigare forskning till att även innefatta hur 
dukmaterialet och geometrin i den öppna siktarean (hålformen) påverkar passagehastigheten. 
Den här studien fokuserar på passageflödet genom hålen på duken.  

Ett nytt sätt att beräkna en passageparameter k har tagits fram. Det tar nu även hänsyn till 
andelen öppen siktarea och hålformen. Resultatet är en formel som ger passagehastigheten 
med medelpartikelns diameter, siktdukens aperturmått, och andelen öppen siktarea. 
Passagehastigheten påverkas i hög grad av andelen öppen siktarea, vilket betyder att en 
gummiduk med mindre andel öppen siktarea måste bli större jämfört med ett trådsåll för att 
bibehålla kapaciteten.  
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Bakgrund 
Egenskaper för siktdukar som används inom ballastproduktion har undersökts. Traditionellt 
har trådsåll med tråd av någon slags stål använts. För att inte behöva byta duk så ofta på grund 
av slitage använder man numera även såll av gummi eller gummiliknande material. Detta 
medför dock att ett antal egenskaper hos sikten ändras. Bland annat blir andelen öppen 
siktarea mindre jämför med ett trådsåll. Tidigare har flera undersökningar av 
passageparametrar och stratifiering gjorts på trådsåll. Detta har vilket lett fram till en mycket 
heltäckande och allmän modell för siktar med trådsåll (Soldinger Stafhammar, 2002).  

Syfte 
Att undersöka hur passagehastigheten för krossat ballastmaterial hos olika siktdukar påverkas 
av dukmaterial, hålform och andel öppen siktarea.  

Mål 
Målet med denna undersökning är att utöka kunskapen om hur olika materialparametrar i en 
siktduk påverkar passagehastigheten. Denna kunskap ska kunna användas för att kalibrera och 
utöka den siktmodell som utvecklats i tidigare forskning (Soldinger Stafhammar, 2002).  

Specifikt mål med denna studie är att få en väl fungerande modell för hur dukmaterialet och 
geometrin i den öppna siktarean (hålformen) påverkar passagehastigheten.  

Allmänt 
Siktar används inom ballastproduktion för att skilja stenpartiklar med olika egenskaper åt. Det 
vanligaste är att man skiljer partiklar med olika storlek åt, men även olika kvaliteter, t.ex. 
flisighet (dvs. hur avlånga de enskilda partiklarna är), kan skiljas åt. Själva separeringen sker 
genom att materialet matas ut på och skakas nerför en siktduk med hål. Vissa partiklar, 
vanligen de mindre eller de med en särskild form, passerar då genom hålen medan resten åker 
ut och tas om hand i dukens ände. Oftast är det viktigt att separationen av de olika partiklarna 
har skett innan materialet når siktens ände (annars är inte materialet ovanpå sikten helt fritt 
från de partiklar som skulle frånskiljas). Å andra sidan utnyttjas inte sikten fullt ut om 
separationen är klar långt innan materialet når änden. Den här rapporten fokuserar på 
passageflödet genom hålen på duken. Kunskap om det flödet måste finnas för att själva 
separationen skall kunna modelleras. Dessutom ger de olika flödena i sikten siktens kapacitet.  

Teori 
Tidigare forskning har fokuserat på modellering av passagehastighet som en separat del för att 
beskriva hur väl siktduken separerar stenmaterialet (Soldinger Stafhammar, 2002). Denna 
modell för att beräkna massflödet genom siktduken bygger dels på siktdukens geometri och 
dels på en passageparameter. Passageparametern k [1/s] är framtagen genom provning. I 
ekvation 1 visas hur passageparametern beräknas ur uppmätta data. 

,

502 / 3
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w dρ

=
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l
  ekv. 1.  

 

,P totM& ,  Massflödet genom sikten. 

 ρ ,  Materialets bulkdensitet. 

 , Siktens bredd. w
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 ,  Medianpartikelns diameter (50d 502 / 3 d⋅ ≈materialbäddens höjd) 

 , Siktens längd l

 

 Målet är att känna k tillsammans med övriga parametrar för att kunna läsa ut flödet, i 
ekvation 2 visas hur modellen beräknar massflödet genom sikten. 
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Ett empiriskt samband är att k beror på kvoten d/a som är förhållandet mellan 
medianpartikelns diameter och aperturmåttet. Är förhållandet mellan en stenpartikel och 
aperturmåttet 1 kommer teoretiskt ingen sten igenom, men om det närmar sig 0 finns det inget 
som stoppar och då är det bara gravitationen som styr hastigheten för materialet. I tidigare 
forskning gjordes siktförsök för att bestämma k som en funktion av d/a (Soldinger 
Stafhammar, 2002).  

Experiment 
För att komplettera de tidigare försök som gjorts (Soldinger Stafhammar, 2002), har nya 
försök gjorts på gummidukar med två olika hålformer.  

 

 
Figur 1. Siktuppställning med matare. Som synes är övre delen av sikten täckt med plåt. 
Monterat såll är ett trådsåll av stål med aperturmått 9mm.  

Utrustning 
Samma sikt som i vissa tidigare försök användes (Soldinger Stafhammar, 2002), se figur 1. 
Det är en 1,225 m lång och 0,32 m bred sikt. Lutningen är 14,2° och slaget har ställts till ett 
linjärt med längden 6,5 mm både i början och i slutet. För att minska materialåtgången hade 
den första delen av sikten täckts över så att endast 0,198 m fungerade som sikt. Två nya dukar 
i gummi provades liksom ett gammalt trådsåll i stål. Det sistnämnda för att kontrollera att 
resultatet inte avvek för mycket från tidigare resultat (Soldinger Stafhammar, 2002). Den ena 
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gummiduken hade kvadratiska hål med aperturmåttet 10 mm och väggbredden mellan hålen 
var 3,5 mm. Duken kan ses inspänd i figur 2. Den andra gummiduken hade avlånga 
rektangulära hål med aperturmåtten 8 mm och 23,5 mm och väggbredder 3 mm och 7 mm. 
Andelen öppen siktarea var 0,54 för gummiduken med kvadratiska hål, 0,47 för den med 
avlånga hål respektive 0,67 för trådsållet. Materialet matades fram till sikten av en elektrisk 
skakmatare.  

 
Figur 2. Gummiduk med kvadratiska maskor med aperturmått 10 mm. Plåten som skall göra 
den öppna delen mindre är monterad under duken.  

Material 
Det material som testats är kvartsit från Södra Sandby, krossad till tre industrifraktioner. 
Materialet hade förvarats torrt en vecka innan försöken. Bulkdensiteten mättes genom att fylla 
material i en bägare med en bestämd volym och sedan väga materialet. För att få fram 
partikelstorleksfördelningen siktades prover av materialet upp på Chalmers i efterhand. 
Diametern på medianpartikeln, d50, hämtades från denna partikelstorleksfördelning.  

 

Fraktion 2-5 mm 5-8 mm 8-11 mm 

Bulkdensitet [ton/m3] 1,40 1,42 1,43 

d50 [mm] 2,8 6,0 8,2 

Matningskapacitet 
[kg/s] 

3,6 3,1 3,2 

Tabell 1. Materialegenskaper 
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Genomförande 
Försöksdagen var en klar septemberdag med en temperatur på ca 15 °C mitt på dagen. 
Försöken genomfördes utomhus vid Sandvik Rock Processings Test Center i Svedala. Varje 
försök inleddes med att fylla sikten så det fanns tillräckligt med material på hela duken. 
Försöken fick inte vara beroende på materialtillgången. Därefter samlades det material som 
passerat genom siktdukens maskor upp under ca 10 s. Tiden mättes med ett stoppur. Därefter 
vägdes det material som passerat genom siktduken. För varje kombination av material och 
duk upprepades försöket tre till fyra gånger.  

Resultat 
Passageparametern, k, har räknats fram för från de genomsnittliga passagehastigheterna och 
kan ses i figur 3. Varianserna vid de olika försöken var relativt små. Resultatet för trådsållet 
stämmer väl överens de resultat som erhållits tidigare (Soldinger Stafhammar, 2002), se 
figur 3. Dessa resultat är tillförlitliga då ett av resultaten från försöken i denna provplan är 
identisk med tidigare resultat (Soldinger Stafhammar, 2002). Som synes i figur 3 är 
passageparametrarna väldigt olika för de olika sållen.  

 

 
Figur 3. Passageparametern k i förhållande till medianpartiklarnas diameter genom 
aperturmåttet. 
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Figur 4. Passageparametern k i förhållande till medianpartiklarnas diameter genom 
aperturmåttet och andel öppen siktarea. 
 

I ett försök att kompensera för olika andel öppen siktarea har k studerats som funktion av 
medianpartikelns hålrelativa diameter och andelen öppen siktarea. Detta kan ses i figur 4. 
Som synes är har funktionerna för de olika sållen närmat sig varandra.  

  

 
Figur 5 Passageparametern k i förhållande till medianpartiklarnas diameter genom 
aperturmåttet och formfaktor. 
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Som komplement till andel öppen siktarea har en formfaktor som beskriver hur kvadratiskt ett 
hål är tagits fram: 

längd bredd

längd

a a
f

a
⋅

=  

där f är formfaktorn,  är hålens längd (längs partiklarnas färdriktning) och  är 
hålens bredd (tvärs partiklarnas färdriktning). Ett kvadratiskt hål får formfaktorn 1. Detta gör 
att faktorn inte påverkar siktdukar med kvadratiska hål. Hål som är längre tvärs partiklarnas 
färdriktning än längs färdriktningen har ej studerats. Genom att studera k som funktion av 
medianpartikelns hålrelativa diameter och fromfaktorn f har kurvorna som syns i figur 5 
erhållits. Väljer man istället att studera k som funktion av både medianpartikelns hålrelativa 
diameter, andelen öppen siktarea och fromfaktorn f fås resultatet i figur 6. 

längda bredda

   
Figur 6. Passageparametern k i förhållande till medianpartiklarnas diameter genom 
aperturmåttet, andel öppen siktarea och formfaktor. 

Formel 
För att kunna användas i beräkningar, t.ex. i simuleringsprogram, behöver förhållandet i 
figur 4 skrivas som en matematisk formel. För att ta fram en sådan formel har en minsta 
kvadratanpassning gjort till punkterna i diagrammet. Utgångspunkten har varit den formel 
som beskrivs i tidigare forskning (Soldinger Stafhammar, 2002). Med nya parametrar 
beräknas passageparametern enligt ekvation 3. 

 
16,7258 5,094935,2586( )xk e e− ⋅ −= − x⋅    ekv. 3  

 

Där / / / / 5x d a formfaktor andel= , där d är medelpartikelns diameter, a är det längsgående 
aperturmåttet, formfaktor är formfaktorn enligt ovan och andel är andel öppen siktarea. I 
figur 7 kan verkligt utfall ses i förhållande till formelns resultat. För att verifiera denna formel 
skulle fler försök behöva göras, se nästa kapitel.  
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Figur 7. Formelns utfall i förhållande till de verkliga försöken.  

Fortsatt arbete 
Ytterligare försök för att verifiera funktionen är önskvärd. Sådana försök skulle dels kunna 
verifiera formeln ovan, dels kunna ta hänsyn till fler faktorer. I dessa försök skulle givetvis 
dukar med olika andel öppen siktarea och olika hålformer provas, men också; 

 

• Duktjocklek 

• Hålformer, andra hålformer än rektangulära 

• Koniska hål 

• Avbärarlister som får materialet att rotera och förhindrar att större stenar blockerar 
hålen.  

Under alla försök är ett så stort spann av fraktioner som möjligt önskvärt. Speciellt intressanta 
är fraktioner som ligger nära de aktuella aperturmåtten. På längre sikt skulle en utökning av 
den fysikaliska modellen (Soldinger Stafhammar, 2002) för att simulera en sikt med hjälp av 
diskreta element vara önskvärd.  

Slutsatser 
Ett nytt sätt att beräkna passageparametern k har tagits fram. Det tar hänsyn till andelen öppen 
siktarea och hålformen. Resultatet är en formel som ger passagehastigheten med 
medelpartikelns diameter, siktdukens aperturmått, och andelen öppen siktarea. Ytterligare 
verifiering av formeln är önskvärd.  

Källor 
[1] Soldinger Stafhammar, M., Screening of Crushed Rock material, Ph.D. Thesis, 

Machine and Vehicle Systems, Chalmers University of Technology, Sweden, 
2002.  
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Bilaga 1. Data från försök 
Tabell 2. Provvikter 

Försök Fraktion 2-5 mm 5-8 mm 8-11 mm 

1 Trådsåll, m [kg] 11,2 2,2 - 

2 Trådsåll, m [kg] 12,0 1,8 - 

3 Trådsåll, m [kg] 10,7 2,6 - 

4 Trådsåll, m [kg] 10,6 2,9 - 

1 Gummiduk med kvadratiska hål, m [kg] 9,6 3,6 - 

2 Gummiduk med kvadratiska hål, m [kg] 9,3 3,0 - 

3 Gummiduk med kvadratiska hål, m [kg] 9,9 2,9 - 

4 Gummiduk med kvadratiska hål, m [kg] 7,7 3,2 - 

1 Gummiduk med avlånga hål , m [kg] 9,0 3,2 1,3 

2 Gummiduk med avlånga hål, m [kg] 9,9 3,9 1,1 

3 Gummiduk med avlånga hål, m [kg] 9,4 4,2 1,3 

 

Tabell 3. Passagetider 

Försök Fraktion 2-5 mm 5-8 mm 8-11 mm 

1 Trådsåll, t [s] 11,6 6,6 - 

2 Trådsåll, t [s] 11,9 7,2 - 

3 Trådsåll, t [s] 10,8 10,4 - 

4 Trådsåll, t [s] 10,8 10,2 - 

1 Gummiduk med 
kvadratiska hål, t [s] 

10,4 10,6 - 

2 Gummiduk med 
kvadratiska hål, t [s] 

10,0 10,5 - 

3 Gummiduk med 
kvadratiska hål, t [s] 

10,7 10,4 - 

4 Gummiduk med 
kvadratiska hål, t [s] 

8,3 10,7 - 

1 Gummiduk med avlånga 
hål, t [s] 

8,5 8,1 19,2 

2 Gummiduk med avlånga 
hål, t [s] 

9,7 9,6 16,6 

3 Gummiduk med avlånga 
hål, t [s] 

8,9 9,2 17,7 
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Kvarnmodell 
Enkel modell för implementering i optimeringsprogram 

 

Civ. Ing. Erik Hulthén, Krossgruppen (CRPR),Chalmers tekniska högskola.  
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Bakgrund 
I doktorandprojektet Utformning och drift av krossanläggningar utvecklas en avancerad 
programvara för optimering av krossanläggningars styrparametrar för högsta bruttovinst på 
anläggningen. Själva optimeringskärnan består av bl.a. av evolutionära algoritmer. Det som 
algoritmerna använder är modeller av anläggningsenheter som finns på krossanläggningar. I 
tidigare undersökningar har krossar och siktar undersökts. Eftersom malning är det processteg 
som följer efter krossning är det angelänget att kunna ta med även dessa.  

Olika typer av kvarnar har en bred användning för olika slags malningsoperationer. Kvarnar 
har därmed en stor utbredning inom mineral- och gruvindustrin. Malning i roterande kvarnar 
har en energibetingad fragmenteringsprincip som är helt skild från exempelvis kompressivt 
arbetande krossar.  

Mål 
Målet med detta projekt är att utveckla en enkel och lättkalibrerad matematiskt 
fragmenteringsmodell för kvarnar. Modellerna skall utformas på ett sätt att de snabbt kan 
kalibreras med egna broschyr- eller mätdata av användaren. Användaren lägger själv in ett 
begränsat antal kornstorleksfördelningar som funktion av kvarnens varvtal och belastning. I 
första hand skall modellen användas i ovan nämnda optimeringsprogram, men modellen skall 
även kunna implementeras i separat program.  

Genomförande 
Arbetet med att ta fram en kvarnmodell har främst bestått i en litteraturundersökning av vilka 
beräkningsmodeller som existerar samt deras dokumenterade prestanda. Kontakt har hafts 
med tillverkare och framstående forskningsorganisationer (Metso Minerals, LTU, JKMRC). 
Flera olika modelltyper har utvärderats och jämförts med avseende på användbarhet i 
optimeringsmodeller samt prestanda. Förutom resultat och beräkningshastighet är antal 
variabla parametrar intressanta. Till skillnad mot tidigare utvecklade modeller i projektet som 
behandlat krossar och siktar, [1], har det ej funnits möjlighet att kalibrera modellen mot mer 
avancerade och beräkningskrävande modeller. Kvarnar är ett nytt område för forskargruppen 
(CRPR) och detta arbete skall därför ses som en introduktion av kvarnar.  
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Resultat 
Resultatet är en kvarnmodell som är baserad på den modell Whiten utvecklade 1974 [7]. 
Forskare vid JKMRC har sedan förfinat modellen med fler parametrar. I detta projekt har 
denna modell fått utgöra grunden främst tack vara sin enkelhet. Nackdelen med denna enkla 
modell är att den saknar fysikalisk beskrivning av de underliggande processerna. JKMRC:s 
modell bygger på så kallad perfekt blandning, dvs. att samma kornstorleksfördelning och 
materialegenskaper gäller för hela den del av processen som avses. En förenkling som innebär 
att samma förhållanden antas råda över tiden (steady-state) är nödvändig för det här projektet, 
framförallt på grund av prestandakrav. 

Ingående data till modellen är ingående materials kornstorleksfördelning, typ av bergmaterial, 
samt kvarnens storlek och varvtal. Resultatet från modellen omfattar produktens 
kornstorleksfördelning, kapacitet och kvarnens energiförbrukning. Dokumentationen består 
av denna rapport. Modellen är implementerad i MATLAB och kommer att även att 
implementeras i ett C-program.  

Kvarnar 
Kvarnar är benämningen på de stora roterande cylinderformade stålbehållare som används för 
malning. Malning är det sista steget fragmenteringskedjan. Inuti den roterande stålbehållaren 
finns materialet som skall malas, oftast tillsammans med någon form av malmedia. Det som 
skall malas är inte fixerat i kvarnen utan roterar som en fri massa. Exempel på malmedia kan 
vara stålkulor, stålstänger och mineral av hårdare slag än det som skall malas. Kvarnar som 
saknar malmedia låter istället det som skall malas slitas och krockas mot sig självt. Insidan av 
cylindern är klädd med slitdelar som skall skydda kvarnen och är förhållandevis enkla att byta 
när de är utslitna. Kvarnarna är dessutom ofta utrustade med flänsar som är fästa på insidan 
som hjälper till att lyfta materialet högre upp.  

 

 

 
Figur 1. Materialet i kvarnen följer med en bit upp när kvarnen roterar och faller sedan ner 

och träffar sig själv. 

 

Materialet som skall malas följer med en bit upp på väggen då kvarnen roterar. När materialet 
kommit en bit upp finns det inte längre något som håller det kvar där, utan istället rasar det 
ser. Det är viktigt att materialet träffar sig själv när det faller ner för då slits inte slitdelrna lika 
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snabbt. Detta regleras genom hastigheten på kvarnen. Om hastigheten är för hög följer 
materialet med kvarnen runt och någon malning sker egentligen inte. Denna hastighet 
benämns kvarnens kritiska hastighet. Materialflödet i kvarnen kan ses i figur 1. Storleken på 
kvarnar varierar, men diametern är vanligen 5-10 meter och längden varierar mellan 1-3 
gånger diametern. Det ingående materialet är vanligen mellan 5-250 mm och det utgående 10-
300 μm. Inmatning och utmatning sker vanligen kontinuerligt. Utmatningen sker genom 
siktmaskor som är monterade på ena kortsidan, vilket gör att produkter som är tillräckligt 
finmalda kommer ut. Sedan avskiljs grövre material som får gå i retur och malas på nytt.  

Att mala mineral i kvarnar är en mycket energikostsam process. Den mesta av energin blir 
värme och ljud och en mycket liten del sönderdelar materialet. Det har dock på senare tid 
framförts åsikter om att energin för sönderdelning borde räknas ut annorlunda [4]. Det går 
dock aldrig att komma ifrån att kvarnar är mycket energikrävande.  

Modell 
Modellen bygger på att det råder stabila förhållanden och att storleksfördelningen är konstant 
för varje del i processen. I litteratur om kvarnar benämns detta oftast med steady-state 
respektive perfekt blandning (eng. perfect mix). Modellen består av grundfunktionen som 
bestämmer produktens uppbyggnad: 

1

i

i i j j ij i
j

ip f r s a
=

= + −∑ r s  

där p är produkten, f är feeden, r är nedbrytningsgraden, s är mängden material i kvarnen och 
a är nedbrytningsresultatet. Indexeringen börjar på den grövsta fraktionen. På matrisform, i 
exempelvis MATLAB, uttryck detta som: 

( ) ( ) 1−=p I - C I - B C f  

där I är enhetsmatrisen, C är klassificeringsmatrisen (motsvarar r ovan) och B är 
sönderdelningsmatrisen (motsvarar a ovan). Både B och C är kvadratiska matrisen med 
längden i. C beräknas genom: 
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Figur 2. Modellens parametrar. D motsvarar kvarnens diameter, L är kvarnens längd, s är 

fyllnadsgraden, n är varvtalet, BWI symboliserar materialegenskaper, C är kvarnens 
kapacitet och PSD in samt PSD out är feeden respektive produktens 

partikelstorleksfördelningar. 

Kapacitet 
Kapaciteten i en kvarn är direkt kopplad till storleken på kvarnen och styr också 
malningsgraden på produkten. Eftersom kvarnar ofta har en återkoppling av för grovt material 
betyder det att om kvarnen får för mycket material kommer det inte att malas tillräckligt fint 
och därmed kommer ännu mer material till kvarnen genom återkopplingen. Kapaciteten kan 
skrivas som: 

2

2
Ds L

C
t

π ⎛ ⎞⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

där C är kapaciteten, s är fyllnadsgraden och t uppehållstiden för materialet i kvarnen. 
Egentligen är uppehållstiden ett resultat av kvarnens längd (går ej att variera) och 
tömningshastigheten. Uppehållstiden styr nedbrydningsgraden av materialet.  

Energi 
Redan i början på 50-talet presenterade Bond sin tredje teori som behandlar energiåtgång vid 
fragmentering (3). Sedan den presenterades har den ofta kritiserats, men alltjämt använts. 
Energiåtgången kan skrivas som: 

2 1

1 1
iW m W

x x

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

där W är energin, m är massan, Wi är en konstant och x1 och x2 är diametern vid 80% i den 
kumulativa fördelningsfunktionen för produkt respektive feed. Konstanten Wi kallas Bond 
Work Index och är materialberoende. Bond Work Index används universellt för att beskrivas 
hur svårt det är att mala materialet.   
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För krossar har Hulthén föreslagit ett sätt att prediktera energiåtgången genom att räkna fram 
skapad yta [9]. Krossenergin antas ha ett enkelt beroende med ytan med endast två 
materialkonstanter. Modellen är giltig endast då den yta som är större än den minsta spalten 
tas med. Modellen likar den Rittinger föreslog redan på 1800-talet som ändvänds just för små 
partiklar. Energin räknas ut som: 

3*
1 2

K
totalW K K S= + ⋅  

där K1, K2 och K3 är konstanter (K3 indikerar att endast ytan på partiklar som är större än det 
måttet räknas in) och Stotal räknas ut som: 

3* *

2 2 1

6 1l l
K malt

total i i
i i i i

S S m
d dρ= = −

⎛ ⎞
= = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ 1  

där ρ är materialets densitet och l är sådant att dl= K3.  

Anpassning av modell 
Modellen som är beskriven i denna rapport behöver kalibreras mot verkliga kvarnar och 
material. Nedbrytningsresultatet behöver framförallt kalibreras mot materialet. De uppenbart 
maskinberoende parametrarna behöver kalibreras mot maskinen.  

För energiberäkningarna är det konstanterna K1, K2 och K3 som behöver kalibreras. K3 är den 
variabel som har fysisk anknytning i form av måttet på den minsta partiekl som bidrar till 
energiförbrukningen. Enheten är alltså meter. K1 och K2 är rena anpassningsparametrar. 
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