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Sammanfattning 
Sveriges miljömål gällande god vattenkvalitet innebär bland annat att uttaget av naturgrus skall 

minskas; cirka 20 miljoner ton naturgrus används årligen i Sverige till bland annat betong och asfalt. 

För att minska uttaget behöver Sveriges betong- samt asfaltindustri en fullgod ersättningsprodukt. 

Denna rapport behandlar förfining genom klassering av en tilltänkt ersättningsprodukt; industriellt 

producerat grus under 2 mm. Klasseringen kommer att ske genom vindsiktning, vilket är ett 

samlingsnamn för torra klasseringsmetoder som arbetar med luft som bärande medium. Genom 

provning i fullskala och strömningsmekaniksberäkningar har två vindsiktar undersökts; en med 

internt cirkulerande luftflöde, och en med en extern fläkt, från tillverkaren Buell (marknadsförs i 

Sverige av Metso).  

Internflödesvindsikten har en diffus skärningspunkt som påverkas både av huvudfläktens och 

separatorfläktens hastighet. Detta innebär att mindre partiklar än skärningspunkten kommer att 

finnas i slutprodukten. På motsvarande sätt finns det risk att återfinna större partiklar i den fina 

sorteringen. Enfas strömningsberäkningar visar att en högre hastighet på huvudfläkten kommer att 

öka hastigheten på luftflödet, vilket i sin tur indikerar en högre upplevd lyftkraft på partiklarna. 

Beräkningarna visar att separatorfläkten bromsar luftflödet samt skapar en återcirkulerande zon runt 

sig.  

Buells vindsikt är en vindsikt som producerar tre olika produkter genom två steg och uppvisar en 

skarp skärningspunkt. Luftflödet in i vindsikten, och därmed luftflödet, kontrolleras genom tre olika 

styrparametrar. Det har visat sig att den dominerande styrparametern är den som kontrollerar 

återcirkulationen av partiklar i första steget. 

Då de undersökta vindsiktarna används framförallt inom mineralindustrin är de anpassade efter ett 

annat produktbehov. Mer studier över de existerande maskinerna bör göras för att öka kunskapen 

och anpassa tekniken till stenbrottsindustrin. Studier bör också genomföras för att öka effektiviteten 

i maskinerna. 

En ökad förståelse för vindsiktning har skapats genom forskningen. Det är möjligt att få en skarp 

skärningspunkt genom att i någon form återcirkulera material mot separationszonen. För att få en 

effektiv process bör detta göras genom luftströmmar inutimaskinen istället för externa system. 
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Abstract 
Due to environmental concerns, the supply and use of natural gravel has been limited by the Swedish 

government. The Swedish concrete and asphalt industry are using about 20 million tonnes of natural 

gravel per year. The Swedish concrete and asphalt industries are therefore examining manufactured 

sand as an alternative to natural gravel with equal or even better product quality. However, in order 

to comply with the specifications set by the concrete industry, a better means of classification is 

needed, as the proportion of fine particles smaller than 63-125 µm in size (filler) must be reduced. 

This report examines the process of air classification. Two different types of air classifiers has been 

investigated; one with internal circulating air and one with an external fan; the latter from the 

manufacturer Buell. 

The internal circulating air classifier has a diffuse cut point which is affected by the speed of the main 

fan and the separator fan. This means that finer particles than the cut size will end up with the coarse 

fraction and vice verse. One phase computational fluid dynamics (CFD) simulations show that an 

increase in velocity of the main fan increases the circulating air flow speed, thus indicating an 

increased drag force on the particles. The CFD calculations also point out that separator fan controls 

the cut size by disturbing the flow created by the main fan by creating a recirculation zone around 

itself. 

The air classifier from Buell produces three products by using two stages for the classification and 

shows a sharp cut point. The air flow into the air classifier is controlled by three parameters. It has 

been shown that the most important parameter is the valve controlling the recirculation of particles 

towards the separation zone for the first stage. 

The investigated air classifiers are mainly used in the mineral industry and are therefore aimed for a 

different product demand than the aggregate industry. More studies are therefore recommended to 

adapt the technologies for the demands from the aggregate industry. Studies on the efficiency of the 

machines are also recommended. 

An increased understanding of the air classification process has been achieved due to the performed 

research. A good cut size should be possible to achieve by recirculation of material towards the 

separation zone. An effective way to do so is to use internal airflows instead of external systems. 
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Bakgrund 
Sveriges miljömål gällande god vattenkvalitet innebär bland annat att uttaget av naturgrus skall 

minskas; cirka 20 miljoner ton naturgrus används årligen i Sverige till bland annat betong och asfalt. 

För att minska uttaget behöver Sveriges betong- samt asfaltindustri en ersättningsprodukt. Denna 

rapport behandlar ersättningsprodukten industriellt producerat grus under 2 mm, vilket idag är en 

restprodukt i flera stenbrott. Dock skiljer sig det industriella gruset mot naturgrus på viktiga 

parametrar som form och partikelstorleksfördelning. När det gäller form så beror det framförallt på 

hur produktionen av gruset sker medan partikelstorleksfördelningen beror på klasseringen av gruset. 

Då klassering av fina fraktioner med partikelstorleken 0-2 mm inte är vanligt i svenska stenbrott så 

behövs nya metoder för lösa problemet. Denna rapport berör vindsiktning vilket idag används inom 

mineralindustrin. Mineralindustrin använder dock vindsiktning för att samla in mineraler medan 

målet för stenbrottsindustrin är att minska mängden filler; dvs. material under 63 µm. 

För betongindustrin innebär det att minska filler för att kunna tillverka en betong som uppfyller 

existerande krav utan att öka inblandningen av cement. Inom asfaltstillverkning torkas traditionellt 0-

2 mm fraktionen för att senare avskilja filler. Torkning är energikrävande och det åtgår ungefär 7-8 

liter eldningsolja per inmatat ton. Då mycket av fukten sitter i fillerhalten finns förhoppningar att 

kunna avskilja en del av fillerhalten innan torkning för att minska energiåtgången. Om möjligt är det 

också önskvärt att minska glimmerhalten, detta gäller både tillverkningen av betong och asfalt. 

Vindsiktning är ett samlingsnamn på ett flertal olika typer av maskiner som arbetar med olika 

metoder men som har gemensamt att de alla klasserar med luft. För att kunna använda vindsiktning 

praktiskt behövs kunskapen om de olika alternativa maskinerna ökas i Sverige och hur dessa ska 

tillämpas inom stenbrottsindustrin. Denna rapport kommer att behandla två typer av vindsiktar en 

internflödesvindsikt och en från tillverkaren Buell (marknadsförs av Metso i Sverige). 

De två studerade vindsiktarna löser klasseringsluftflödet på två olika sätt. Internflödesvindsikten har 

ett internt fläktsystem som styr luftflödet medan Buell använder en extern fläkt med tillhörande 

filter. Internflödesvindsikten producerar två produkter medan Buell producerar tre produkter. 

Metod 
Studierna på de berörda vinsiktarna har bedrivits genom att sammanlänka provning och 

strömningsmekanikberäkningar. Provning ger en empirisk kunskap över hur den slutgiltiga produkten 

påverkas av maskininställningarna. De utförda strömningsmekanikberäkningarna kan förklara det 

som sker inuti maskinen, vilket ökar förståelsen för klasseringsprocessen och möjliggör därmed 

förbättringsarbete. 

Organisation 
Projektet startade i april 2009 och har beviljats medel från MinBaS II programmet samt från SBUF. 

Projektet har drivits som ett forsknings- och doktorandprojekt vid Chalmers tekniska högskola och 

kommer mynna ut i en teknologie licentiatexamen för Robert Johansson under hösten 2011. Första 

delen av forskningsprojektet har bekostats av MinBas och SBUF kommer att stå för andra delen. 

Sedan 1993 har nio doktorandprojekt inom krossning och siktning av bergmaterial med maskin- och 

processperspektiv på Chalmers avslutas.  
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Projektets styrgrupp har utsetts från industriella intressenter och medlemmar i MinBas. Följande 

industriella intressenter har deltagit i styrgruppen: Pär Johnning, NCC, Magnus Bengtsson, Skanska, 

Niklas Skoog, Sand och Grus AB Jehander, Bengt-Olof Tjell, Sandvik Mining and Construction, Hans 

Erik Gram, Cementa AB, Monica Soldinger, Swerock och Anders Hägglund, KGS/LKAB. 

Förändringar som har skett är att Niklas Skoog har ersatts av Niklas Osvaldsson för Sand och Grus AB 

Jehander. Dessutom har Anders Hägglund meddelat att han inte har möjlighet att delta mer. I Januari 

2011 tillkom även Christopher Mörtsell för AB Färdig Betong i styrgruppen. 

Chalmers har representerats av Magnus Evertsson, projektledare, samt Robert Johansson, 

doktorand. 

Internflödesvindsikten 
Internflödesvindsikten, är ca 5 meter hög och 3 meter i diameter utan tillhörande stöd. Den bygger 

på ett internt cirkulerande luftflöde vilket innebär att ingen luft passerar in eller ut från maskinen. 

Därmed behövs inte heller några externa filter. Skruvmatning används för att mata in den icke 

klasserade stenfraktionen samt mata ut den färdiga produkten och filler. 

Vindsiktar av denna typ kan enligt Shapiro och Galperin (2005) skalas upp för stora volymer, dock 

reduceras klasseringseffektivitet på grund av ackumulering av damm i den inre zonen vilket beror på 

dålig separation mellan damm och luft. 

 

 

Figur 1 Genomskärsbild på vindsikt 
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Stenfraktionen som ska klasseras matas in i centrum av vindsikten genom inloppsröret, se figur 1. 

Inuti vindsikten har ett cirkulerande stigande luftflöde skapat av huvudfläkten, detta flöde är vad som 

klassificerar stenfraktionen. Fillerpartiklarna stiger med luftflödet medan de tyngre partiklarna faller 

neråt. Separatorfläkten används för att kontrollera skärningspunkten genom att förändra 

strömningsbilden, detta kommer att diskuteras i kapitel: Internflödesvindsikten - Computional Fluid 

Dynamics. Finandelen som klasseras bort kommer följa luftflödet förbi separatorfläkten och genom 

huvudfläkten. Efter huvudfläkten vänder luftflödet neråt och vid returskenorna bromsas luften upp. 

Denna inbromsning gör att finandelen fortsätter neråt medan luftflödet återcirkuleras in emot 

centrum. 

Internflödesvindsikten - Provning Fullskala 
Provning på vindsikten har utförts för att belysa hur hastigheten på de olika fläktarna påverkar 

skärningspunkten och partikelstorleksfördelningen. Provningen skedde på Skanskas krossanläggning 

Vikan i Göteborg. Vindsikten matades med en VSI krossad 0-4 mm fraktion med en hastighet på 50 

ton/h. Provningen skedde vid ett torrt klimat med strålande sol och lite vind. Siktningen för att få 

fram partikelstorleksfördelningen skedde på Skanskas stenlabb i Vikan. 

Motorfrekvensen till huvudfläkten varierades stegvis mellan 30-50 Hz (50 Hz motsvarar 340 rpm) 

medan motorfrekvensen till separatorfläkten hölls konstant på 20 Hz (140 rpm). Provtagning skedde 

vid varje hastighetssteg efter att maskinen fått tid att ställa om sig.  

Figur 2 visar hur partikelstorleksfördelning påverkas av huvudfläktens motorfrekvens. Det kan 

konstateras att en högre motorfrekvens och därmed högre hastighet på huvudfläkten sänker filler 

halten. Som mest noterades en sänkning från 15% till 4% av partiklar under 63 µm. 

Motorfrekvenserna 40 och 50 Hz följer en likvärdig utveckling bortsett från att den lägre 

motorfrekvensen startar på en högre fillerhalt. Utvecklingen på partikelstorleksfördelningskurvan för 

30 Hz skiljer sig dock mer åt från de andra motorfrekvenserna. 
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Figur 2 Partikelstorleksfördelning beroende på huvudfläktens motorfrekvens (0-4 mm) 

Figur 2 ger också en indikation på att vindsikten har en diffus skärningspunkt. Det går att notera att 

fillerhalten minskas men ingen storleksfraktion är helt bortsorterad. För de högre motorfrekvenserna 

(40 och 50 Hz) kan noteras att lutningen på partikelstorleksfördelningskurvan skiljer sig åt innan 1 

mm vilket indikerar att skärningspunkten ligger runt 1 mm. En sådan skillnad syns inte för den lägsta 

motorfrekvensen. Partikelstorleksfördelningskurvan har en relativt konstant lutning som är brantare 

än matningen vilket indikerar en lägre skärningspunkt än de högre motorfrekvenserna. 

Figur 3 visar partikelstorleksfördelningen under 1 mm. Noterbart är att partikelstorleksfördelningen 

för matningen nästintill är parallell med de för de högre motorfrekvenserna vilket indikerar att en del 

av fraktionerna under 1 mm klasserar in i finandelen. För motorfrekvensen 30 Hz syns tydligt den 

mer brantare lutningen än för den inmatade fraktionen. 
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Figur 3 Partikelstorleksfördelning beroende på huvudfläktens motorfrekvens (0-1 mm) 

Separatorfläktens motorfrekvens och dess påverkan på skärningspunkten undersöktes genom att 

frekvensen mellan 20-40 Hz (40 Hz motsvarar 270 rpm) medan huvudfläkten motorfrekvens hölls 

konstant på 50 Hz (340 rpm). Materialprover togs för varje 5 Hz steg och maskinen fick tid på att 

ställa in sig mellan materialproverna. Figur 4 visar hur partikelstorleksfördelningen varierar med 

separatorfläktens motorfrekvens. Högre hastighet på separatorfläkten innebär högre fillerhalt i den 

slutgiltiga produkten. Provresultaten visar att partiklar under 63 µm kan varieras från 4 till 10% och 

varje motorfrekvens steg på 5 Hz motsvarar en ökning på 1-2%.  

 

Figur 4 Partikelstorleksfördelning beroende på separatorfläktens motorfrekvens (0-4 mm) 
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Figur 5 visar partikelstorleksfördelningen mellan 0-1 mm får de olika motorfrekvenserna. Den stora 

skillnaden syns mellan att använda motorfrekvensen 20 Hz och 40 Hz mellan fraktionen 125 µm till 1 

mm. Det tyder på att vad separatorfläkten gör är att flytta skärningspunkten neråt och minska 

klasseringseffektiviteten över skärningspunkten. 

 

Figur 5 Partikelstorleksfördelning beroende på separatorfläktens motorfrekvens (0-1 mm) 
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Internflödesvindsikten – Computional Fluid Dynamics 
Enfasströmningsmekaniksberäkningar har utförts för att få en större förståelse för vad som händer 

inuti vindsikten. Enfasberäkningar innebär att inga partiklar ingår i beräkningarna, detta beror att 

behovet av beräkningstid ökar exponentiellt när mer än en fas introduceras. 

Kraften som en partikel upplever p.g.a. drag är, som noteras av Kolacz (2002), enligt ekvation 1. Om 

lyftkraften överskrider gravationen kommer partikeln följa luftströmmen. 

   
 

 
     

  ekv. 1 

Ekvation 1 förutsätter dock att luft- och partikelflödet är fritt och ostört, långt ifrån vad som sker i en 

interncirkulerande luft klassificerare. Detta ger att alla resonemang från enfasberäkningar på ett 

flerfasflöde bör vara generella och inte absoluta. 

Beräkningarna skedde med mjukvaran Fluent 6.3 och en mesh på 9,5 miljoner celler skapade i 

mjukvaran Harpoon 3.6a. Enligt Shapiro och Galperin (2005) så är strömningsfältet i den inre delen av 

vindsiktet likt en cyklons strömningsfält. Som utpekat av Slack (2000), Brennan (2003) och Mousavian 

och Najafi (2009) är standard k-ε inte lämplig för det anisotropa strömningsfallet som existerar i en 

cyklon. Istället har valet fallit på den fulla Reynolds stress modell (RSM) som har använts av 

Mousavian och Najafi (2009) och Udaya Bhaska (2006) för att prediktera skärningspunkten med god 

samstämmighet med provningsdata. 

Beräkningar utfördes på huvudfläkten med frekvenserna 30, 40 och 50 Hz på motorn medan 

separatorfläktens motorfrekvens hölls konstant på 20 Hz. Resultatet från beräkningarna visar på en 

ökad hastighetsamplitud i den centrala delen av vindsikten. Figur 6 visar amplituden på 

strömningshastigheten i XZ-planet för Y = 0 för de olika hastigheterna på huvudfläkten. Som synes så 

ökar hastigheten på strömningsfältet med ökande hastighet på huvudfläkten, vilket stämmer med 

vad ekvation 1 och provtagningen indikerar; en högre hastighet på huvudfläkten innebär en högre 

skärningspunkt. 

 

Figur 6 Strömningsfältets magnitud beroende på motorfrekvens från vänster 50 Hz, 40 Hz och 30 Hz 
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För separatorfläkten utfördes beräkningar med en motorfrekvens på 20 och 40 Hz men en 

motorfrekvens på huvudfläkten på 50 Hz. Figur 8 visar magnituden i plan XZ-planet för Y = 0 för de 

båda fallen. Till vänster visas fallet när separatorfläkten motorfrekvens ligger på 20 Hz och till höger 

visas fallet med motorfrekvensen på 40 Hz. När separatorfläkten roterar uppkommer en 

återcirkulerande zon utanför bladen på fläkten. En högre hastighet på separatorfläkten kommer att 

utöka storleken på den återcirkulerande zonen. Detta kan noteras i figur 7 där en lokalt högre 

hastighet syns runt separatorfläkten. De utförda experimenten indikerar att en högre hastighet på 

separatorfläkten innebär en lägre skärningspunkt. 

 

Figur 7 Strömningsfältets magnitud beroende på separatorfläktens motorfrekvens till vänster 20 Hz och till höger 40 Hz 

Storleken på den återcirkulerande zonen reglerar klasseringsflödet genom att det stör luftflödet som 

skapas av huvudfläkten. Störningen ger en liten lägre strömningshastighet i centrum av vindsikten, 

men också att öppningen för finare partiklar att transporteras förbi separationsfläkten minskar. Enligt 

ekvation 1 innebär en lägre strömningshastighet lägre dragkraft på partiklarna och därmed, som visat 

i experimenten, en lägre skärningspunkt. En mindre öppning för transport förbi separatorfläkten 

innebär att partiklar kommer recirkuleras en längre tid runt separatorfläkten och därmed kommer 

tyngre partiklar bromsas upp. 

  



12 
 

Internflödesvindsikten – Slutsatser 
Internflödesvindsikten har en diffus skärningspunkt som påverkas både av huvudfläktens och 

separatorfläktens hastighet. Detta innebär att mindre partiklar än skärningspunkten kommer att 

finnas i slutprodukten. På motsvarande sätt finns det risk att återfinna större partiklar i den fina 

fraktionen. Denna effekt kan mildras genom att skärningspunkten kontrolleras med högre 

hastigheter på separatorfläkten. Om separatorfläkten används på detta vis kommer dock en högre 

fillerhalt finnas i den önskade produkten till betong- eller asfaltproduktion. Detta kan bero på att för 

mineralindustrin är mineralerna i den fina fraktionen är den önskade produkten och den grova 

produkten återcirkuleras till krossarna. 

De beräkningar som utfördes med hjälp av Computional Fluid Dynamics (CFD) visar att en högre 

hastighet på huvudfläkten kommer att öka hastigheten på luftflödet, vilket i sin tur indikerar en 

högre upplevd lyftkraft på partiklarna. Detta överens stämmer även med utförda experiment. 

Beräkningarna visar att separatorfläkten bromsar luftflödet samt skapar en återcirkulerande zon runt 

sig. Detta förklarar vad som syns i de utförda experimenten med en ökande mängd filler i den grova 

produkten med ökande hastighet på separatorfläkten. 

  



13 
 

Buell Vindsikt 
Den provade vindsikten består av två steg vilken levererar tre produkter med olika 

partikelstorleksfördelningar. Vindsikten fungerar så att en fläkt skapar ett undertryck i det totala 

systemet, det luftflöde som skapas av undertrycket drar med sig de finare partiklarna genom 

systemet. Idén är att ju tidigare en produkt plockas ur maskinen desto större genomsnittlig 

partikelstorlek har produkten. De två steg som bygger upp vindsikten kan ses i figur 8, steg 1:s ”outlet 

air with fines” är steg 2:s ”Primary air with inlet feed material”. 

 

Figur 8 Översikt funktion av Buell vindsikt, till vänster steg 1 och till höger steg 2 

Det som styr skärningspunkten är de tre luftinloppen som finns uppdelade på de två delstegen. Steg 

1 har två luftinlopp, som i figur 8 har beteckningen primary air inlet och secondary air inlet. För steg 2 

finns ett inlopp, secondary air inlet. 
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Steg 1 - Teori 
Partiklar faller med hjälp av gravitation från inlopp 1, se figur 9. Dessa blandas med en neråtgående 

luftflöde vid punkt 2. Från utgång 7 skapas ett sug som suger ut små partiklar genom ett 

separationsgaller (se punkt 3 i figur 9), gallret stoppar grövre partiklar att följa med luftflödet. När 

partiklarna har passerat gallret möts det blandade flödet av ett luftflöde från punkt 4 (se figur 10). 

Detta luftflöde skapar ett återcirkulerande flöde runt punkt 5. De grova partiklarna faller till slut ner 

genom punkt 6. 

 

Figur 9 Steg 1 överblick 

Steg 2 – Teori 
Från inlopp vid punkt 1 (se figur 10) kommer ett luftflöde med de små partiklarna som lämnade steg 

1 i punkt 7 (se figur 9). Kröken vid punkt 2 i kombination med rörelsemängden i partiklarna separerar 

partiklarna och huvuddelen av luftflödet. Partiklarna går på insidan av skenan vid punkt 3 medan 

luftflödet går på utsidan av skenan. Vid punkt 4 korsas partiklar och luftflödet vilket i sin tur skapar 

en ny separation mellan fines (<63µm) och de grövre partiklarna. Fines sugs sedan ut genom 

öppningen i centrum, punkt 5. En andra klassering kan ske innan utflödet för de grövre partiklarna 

(punkt 6) om inloppet vid punkt 7 är öppet. 

 

Figur 10 Steg 2 överblick 
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Buell - Provning 
Uppmätning av interiöra luftflödes parametrar i en vindsikt är svårt på grund av partiklarna påverkan 

på instrument samt instrumentens påverkan på luftflödet kan förvränga resultatet. Dessa svårigheter 

har skapat ett behov av indirekt validering. Detta för att inte störa flödet eller förstöra utrustningen. 

NCC Roads installation av Buell vindsikt möjliggör mätning av luftflödesmätningar i alla inflöden samt 

mätningar av produkten i de två första stegen. Dessvärre är det inte möjligt att mäta finandelen efter 

vindsiktningen, anledningen till detta är att luftflödet med finandelen passerar ett filter innan silon 

som lagrar finandelen. 

Målet med den utförda provningen är att skapa en grundläggande förståelse för hur produkten 

påverkas av maskinens styrparametrar. Provningen har utförts genom faktorförsök, det som har 

undersökts är hur partikelstorleksfördelning i de mätbara produkterna ändras. Målet var även att 

utnyttja möjligheten att mäta luftflödet in i de olika inloppen. Detta misslyckades på grund av att 

partiklarna påverkade inflödet vilket gjorde det svårt att läsa av mätningarna. För att få mer exakt 

mätdata på luftflödena kommer ny provning ske när loggning av luftflödet kan ske. 

Provplanen för faktorförsöket ses i figur 11. Den utförda provningen har skett randomiserat för att 

minska risken för att ordningen av provningen ska påverka resultatet. 

 

Figur 11 Provplan faktorförsök 

För varje delförsök har produktprover tagits för varje delprodukt förutom för filler delen tas. 

Delförsöken kommer att utföras slumpmässigt. Figur 12 visar parametrarnas värden. 

Parameter Förkortning Hög (+) Låg(-) 

Primary air inlet steg 1 PA1 Fullt öppet Stängt 

Secondary air inlet steg 1 SA1 Fullt öppet Stängt 

Secondary air inlet steg 2 SA2 Fullt öppet Stängt 
Figur 12 Parametervärde 

  

Delförsök PA1 SA1 SA2

1 - - -

2 + - -

3 - + -

4 - - +

5 + + -

6 + - +

7 - + +

8 + + +

Faktor



16 
 

Mätmetod 
Produktproverna togs under drift från den öppning som finns mellan silo och partikelutsläpp för de 

stora partikelfraktionerna. Figur 13 visar öppningen för provtagningen vid steg 2. 

 

Figur 13 Öppning för provtagning steg 2, i bakgrunden syns öppningen för steg 1. 

Totalt togs ca 2-3 kg grus för varje produktprov mer än vad som krävs för att uppfylla standarden för 

partikelprovning. Från att vindsikten har ställts bör det gå minst 10 minuter mellan omställning och 

prov. Produktproven som har tagit kommer att genom gå mekanisk siktning på Chalmers tekniska 

högskola för att få fram partikelstorleksfördelningen. 
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Provresultat 
Figur 14 visar partikelstorleksfördelningen för de olika testen för produkt 1. Noterbart är att kurvorna 

är uppdelade i två lägen, fyra kurvor har minskat partiklar under 63 µm till runt 1-2% medan de 

övriga 4 ligger runt 7-9%. 

 

Figur 14 Partikelstorleksfördelning produkt 1 för de olika testen 

För att undersöka vilken eller vilka parametrar som påverkade partikelstorleksfördelningen 

genomfördes en skattning av deras inverkan på två produktparametrar. De produktparametrar som 

valdes var material under 125µm och P50. Produktparametern 125 µm valdes för att undersöka den 

synliga skillnaden i utgångspunkt. P50 valdes för att se vad som påverkar 

partikelstorleksfördelningskurvan att separeras för de fyra kurvor som starta med likvärdig mängd 

partiklar under 63 µm. Skattning av produktparametrarna skedde genom den metod som beskriven 

av Bergman och Klefsjö (2002). Figur 15 visar skattningsmatrisen som användes. 

 

Figur 15 Skattningsmatris för styrparametrar 

Delförsök PA1 SA1 SA2 PA1xSA1 PA1xSA2 SA1xSA2 PA1xSA1xSA2

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1

2 1 -1 -1 -1 -1 1 1

3 -1 1 -1 -1 1 -1 1

4 -1 -1 1 1 -1 -1 1

5 1 1 -1 1 -1 -1 -1

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1

7 -1 1 1 -1 -1 1 -1

8 1 1 1 1 1 1 1

Faktor
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Resultatet från skattningen används för att filtrera bort gensvar som beror på statistiskt brus. För 

båda produktparametrarna sticker framförallt styrparametern SA1 ut som den som påverkar mest. 

Vilket tyder på att återcirkulation av finare partiklar efter separtionsgallret (se figur 9) är viktigt för 

klasseringen av de fina partiklarna. 

Figur 16 visar partikelstorleksfördelningen för produkt 2 med avseende på de olika delförsöken. De 

olika försöken är svåra att jämföra med varandra då kurvornas utseende delvis beror på vad som 

klassificeras ut från produkt 1. För att uppskatta effekterna valdes mängden partiklar under 250 µm 

som produktparameter, se figur 16 för skattningstabell.  

 

Figur 16 Partikelstorleksfördelning för produkt 2 

Skattningen ger att återigen påverkar framförallt styrparametern SA1, vilket inte är förvånade med 

avseende på vilken inverkan SA1 visade på mängden finmaterial i produkt 1. Transporteras mer 

material vidare till steg två bör detta innebära mer finandel i produkt 2. Produktparametern påverkas 

även av SA2 samt samarbetet mellan SA1 och SA2. Detta samarbete behöver utredas noggrannare. 
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Buell – Computional Fluid Dynamics 
De utförda faktorförsöken påvisade ett starkt beroende på SA1 för den slutgiltiga produktens 

sammansättning. För att utröna anledningen till detta har två studier utförts på steg 1 på vindsikten. 

För att jämföra de strömningsfall som uppkommer med öppen respektive stängd SA1 har först enfas 

strömningsberäkningar utförts. Dessutom har flerfasberäkningar utförts på fallet när SA1 är helt 

öppen. Alla beräkningar utfördes i Fluent 12.1.4. 

Mesh 

Ytmeshen skapades i mjukvaran ANSA64 version 13.0.3 och exporterades sedan till mjukvaran Tgrid 

version 5.0 för att skapa volyms meshen. För att minska beräkningsbehovet utfördes beräkningarna 

på ett snitt av steg 1, se figur 17. Sidoväggarna som har introducerats för att göra snittet användes 

randvillkoret symmetri. Meshen består av ca 350000 celler. 

 

Figur 17 Buell Mesh 
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Enfasberäkningar 

De utförda enfasberäkningarna skedde vid stationärt tillstånd med standard k-€. Figur 18 visar 

hastighetsfältet för de två beräknade fallen, SA1 stängd och SA1 öppen. 

 

Figur 18 Hastighetsfält för beräknade fall, till vänster med SA1 stängd och till höger med SA1 öppen 

Båda fallen uppvisar likvärdiga hastighetsamplituder skillnaden som kan noteras är den luftström 

som kommer från den öppna SA1. Strömningen ifrån SA1 möjliggör att partiklar runt 

skärningspunkten som passar separationsgallret kan återcirkuleras mot gallret. Denna möjlighet tas 

bort vid ett stängande av SA1. I figur 19 presenteras hastigheten i vektorform för de båda fallen, som 

synes existerar en stark återcirkulation från SA1. 

 

Figur 19 Hastighetsfältet i vektorform, till vänster med SA1 stängd och till höger med SA1 öppen 
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Flerfasberäkningar 

Flerfasberäkningar utfördes på fallet med SA1 öppet för att utreda om teorin om återcirkulation av 

fina partiklar stämmer. För att hålla ner beräkningsbördan användes två faser, luft och 125 µm 

partiklar. För att få med strömningsfältets tidsberoende så utfördes beräkningarna transient med ett 

tidsteg på 1 µs. Definitionsmässigt i Fluent antas alla fasta partiklar vara sfärer, vilket innebär att 

dragkraften som partiklarna upplever i Fluent skiljer sig från verkligheten. 

Figur 20, se sida 21, visar volymsfraktionen för 125 µm partiklar beroende på tiden. Volymsfraktion 

beskriver volym grus per total volym som finns i det berörda området. För att få 

beräkningsmässigstabilitet antogs ett startvärde på volymsfraktionen på 0,1 i hela vindsikten. 

Vindsikten matades med en volymsfraktion på 0,3 från PA1. 

Vid första ögonblicksbilden har partikelfraktionen precis börjat matas in ifrån PA1. De partiklar som 

användes som startvärde har börjat falla och vissa områden blir helt fria från partiklar. Allt eftersom 

strömningsfältet byggs upp så börjar luftflödet från SA1 påverka koncentrationen av partiklar i de 

olika områdena. De partiklar som startade i de nedre regionerna av vindsikten börjar nu 

återcirkuleras via ytterväggen. I den lägre bildraden syns tydligt hur en hög koncentration av partiklar 

håller på att återcirkuleras emot separationsgallret. 

Utsuget börjar efter någon millisekund bli noterbart och partiklar börjar transporteras ut från steg 1. 

I början chokas luft och partikelflödet genom separationsgallret på grund av den höga 

koncentrationen av fast material. Vilket leder till att en del finmaterial passerar förbi utsuget, detta 

är synligt i sista bildraden där en koncentration av grus återigen samlas i den nedre regionen precis 

under gallret. 

Buell – Slutsatser 
Buells vindsikt är en intressant vindsikt som producerar tre olika produkter vilket gör det möjligt att 

blanda dem för att skapa önskad kurva. Luftflödet in i vindsikten, och därmed luftflödet, kontrolleras 

genom tre olika styrparametrar. Under faktorförsök har det visat sig att den styrparameter som 

kontrollerar återcirkulationen av partiklar i steg 1, SA1, är den dominerande styrparametern. 

De strömningsberäkningsresultat som har presenterats visar på att SA1 är viktig på grund av att en 

del partiklar som är under skärningspunkten kommer passera separationsgallret. Det sker på grund 

av en stor volym av partiklar men antagligen också på grund av interaktionen mellan större partiklar 

och små partiklar. Detta måste dock utredas noggrannare. 
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Figur 20 Volymfraktion partiklar (sand) beroende på tiden 
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Diskussion 
Begreppet vindsiktning innehåller ett flertal olika metoder som alla innebär klassering av material 

med hjälp av luft. Denna rapport har beskrivit två olika maskiner från två tillverkare som arbetar med 

två olika metoder. Båda maskinerna har visat sig kunna klassera upp material och ta bort finandelen 

från den önskade fraktionen. 

Internflödesvindsikten har en diffus skärningspunkt som påverkas både av huvudfläktens och 

separatorfläktens hastighet. Detta innebär att mindre partiklar än skärningspunkten kommer att 

finnas i slutprodukten. På motsvarande sätt finns det risk att återfinna större partiklar i den fina 

sorteringen. Denna effekt kan mildras genom att skärningspunkten kontrolleras med högre 

hastigheter på separatorfläkten. Enfas strömningsberäkningar visar att en högre hastighet på 

huvudfläkten kommer att öka hastigheten på luftflödet, vilket i sin tur indikerar en högre upplevd 

lyftkraft på partiklarna. Beräkningarna visar att separatorfläkten bromsar luftflödet samt skapar en 

återcirkulerande zon runt sig. Detta förklarar vad som syns i de utförda experimenten med en 

ökande mängd filler i den grova produkten med ökande hastighet på separatorfläkten. 

Buells vindsikt är en vindsikt som producerar tre olika produkter vilket gör det möjligt att blanda dem 

för att skapa önskad kurva. Skärningspunkten mellan de tre produkterna är skarp. Luftflödet in i 

vindsikten, och därmed luftflödet, kontrolleras genom tre olika styrparametrar. Under faktorförsök 

har det visat sig att den styrparameter som kontrollerar återcirkulationen av partiklar i steg 1, SA1, är 

den dominerande styrparametern. Strömningsberäkningarna som har utförts visar på att SA1 är 

viktig för att den skapar en återcirkulering av fina partiklar som har passerat separationsgallret. Detta 

medför att det är möjligt att ha en skarpare skärningspunkt och därmed fås en större kontroll över 

den slutgiltiga produkten. 

Då de undersökta vindsiktarna används framförallt inom mineralindustrin är de anpassade efter ett 

annat produktbehov. Mer studier över de existerande maskinerna bör göras för att öka kunskapen 

och anpassa tekniken till stenbrottsindustrin. Studier bör också genomföras för att öka effektiviteten 

i maskinerna. Vissa områden behöver turbulens för att öka klasseringen, dock verkar det i vissa 

områden skapas turbulens och luftströmmar som är onödiga vilket borde innebär energiförluster. 

Hittills har inga undersökningar gjorts på möjligheten att klassificera bort glimmer, detta bör provas 

både i verkligheten och i teorin. Tid bör läggas på att studera glimmers dragkraft i förhållande till den 

önskade produkten. 
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