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Sammanfattning 
Forskningsprojektet ”Optimal fragmentering” pågår sedan 2005 på Chalmers tekniska högskola. 
Lovande projektresultat ledde till att projektet 2007-07-01 omstrukturerades till ett doktorandprojekt, 
vilket kommer att pågå fram till juni 2012 och avslutas med doktorsexamen. Projektet finansieras 
gemensamt av MinFo (med bidrag från Ellen, Walter och Lennart Hesselmans stiftelse för 
vetenskaplig forskning, samt Knutbergsstiftelsen), MinBaS och Sandvik SMC.  

Kärnan i projektet går ut på att bättre krossmaskiner kan konstrueras genom optimering av en given 
krossprocess utifrån bergmaterialets fragmenteringsegenskaper. Det övergripande syftet med 
projektet är således att skapa effektivare krossning, processer och krossmaskiner genom teoretisk 
optimering av fragmenteringsprocessen.  

De preliminära slutsatser som kan dras av projektets hittills genererade resultat kan sammanfattas 
enligt följande: 

• Optimal krossning varierar beroende på applikation 
• Olika bergmaterial skall krossas på olika sätt 
• Färre kompressioner skall användas än vad som tros appliceras i befintliga konkrossar 
• Mindre kompressionsgrader skall användas än vad som tros tillämpas i moderna konkrossar 

om finandelen skall minimeras 
• Den optimala fördelningen mellan antalet interpartikulära och singelpartikulära 

kompressioner i en krossprocess beror dels på material, dels på applikation  
• Moderna konkrossar verkar inte optimala i de studerade aspekterna 
• Betydande vinster kan göras i både produktutbyte och processkapacitet om driften av den 

aktuella konkrossen kan anpassas på ett korrekt sätt 
• Krossanläggningssimuleringar visar på stora potentiella produktutbytesvinster, 

kapacitetsvinster, samt energibesparingar i hela krossanläggningar vid förbättrad konkross  
 
Studier av befintliga krossar och applikationer pågår för närvarande. Målsättningen med dessa är 
bland annat att utvärdera befintliga maskiner och att utreda vad som går att uppnå i en krossmaskin. 
Tanken är att projektet skall utmynna i förslag på ny konceptuell maskinlayout, samt riktlinjer för 
bättre val av maskinparametrar.  

Abstract 
 
The research project ”Optimal fragmentering” has been running at Chalmers University of 
Technology since 2005. Promising results, however, lead to the restructuring of the project to a Ph.D 
project in 2007-07-01. The project will thus be running till June 2012 and will be finished with a 
resulting Ph.D degree. The project is financed by MinFo (with means from the Ellen, Walter, and 
Lennart Hesselman’s foundation for scientific research and the Knutberg’s foundation), MinBaS, and 
Sandvik SMC. 
 
The core idea of the project is that better crushing machines can be constructed by optimizing a given 
crushing process with respect to the breakage characteristics of the rock material used. The aim of 
the project is thus to achieve more efficient crushing, crushing processes, and crushing machines 
through theoretical optimization of the size reduction process. 
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Preliminary conclusions, which can be drawn from the obtained results so far, include: 
 

• Optimal crushing varies depending on the application 
• Different rock materials should be crushed differently 
• Fewer compressions should be applied than what is believed to be used in existing crushers 
• Smaller compression ratios should be used than what is believed to be applied in modern 

cone crushers if the goal is to minimize the amount of fines 
• The optimal distribution between interparticle and single particle compressions in a crushing 

process depends on the rock material as well as the application 
• Modern cone crushers do not seem optimal in the studied aspects 
• Significant gains can be made in both product and process yield if the operation of a given 

cone crusher can be properly adjusted 
• Crushing plant simulations indicate large potential gains in both product yield and capacity, 

as well as energy savings, for the entire crushing plant with improved crushers   
 
Studies of existing crushers and applications are currently being conducted. The objective is to 
evaluate existing machines and to examine what can be achieved in a crushing machine. The 
expected outcomes from the project include suggestions of a new conceptual machine layout, and 
guide lines for better choices of machine parameters.  
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Inledning 
Forskningsprojektet Optimal fragmentering pågår sedan 2005 på Chalmers tekniska högskola. 
Projektet har under perioden 2005-08 – 2007-06 ensamfinansierats av MinFo. Lovande 
projektresultat ledde emellertid till att projektet 2007-07-01 omstrukturerades till ett 
doktorandprojekt som har drivits under 30 månader. Projektet finansierades därmed gemensamt av 
MinFo (med bidrag från Ellen, Walter och Lennart Hesselmans stiftelse för vetenskaplig forskning, 
samt Knutbergsstiftelsen), MinBaS och Sandvik SMC. 

Licentiatexamen, som erhölls i december 2009, markerade slutförande av projektets fas I. Projektets 
fas II tog därmed vid.  

Bakgrund 
Genom tidigare forskning (bland annat av Dr. Evertsson) har en modell över hur sönderdelning av 
bergmaterial går till i konkrossar tagits fram. I denna modell har zoner införts för att modellera 
krossens successiva klämmande påverkan på bergmaterialet, se figur 1. För att ta reda på resultatet av 
en kompression (påverkan på materialet i en krosszon) har två kompressionstester utvecklats, ett för 
enskilda stenar (singulärt) och ett för en bädd av stenar (interpartikulärt), se figur 2.  

 

 

Figur 1. Krosszoner i en konkross. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Interpartikulärt kompressionstest, med 
kompressionsgraden är s/b, där b är den ursprungliga 

bäddtjockleken och s är kompressionssträckan. 

Det är av stort intresse att studera en optimal sekvens av krosszoner helt befriad från dagens 
konkrossars fysiska randvillkor. Det innebär att man optimerar antal krossteg, kompressionsgrad i 
varje steg, och eventuell mellanliggande urskiljning (siktning) med avseende på materialutnyttjande, 
kraftminimering eller energiförbrukning. Detta skulle resultera i ny insikt i hur en optimal 
krossprocess ser ut vilket, i sin förlängning, skulle kunna resultera i en helt ny typ av maskiner som 
bättre utnyttjar begränsade resurser såsom energi, råvara eller maskinmaterial (också råvara i 
slutänden).  



MinBaS II Slutrapport    2011-01-31 
Optimal fragmentering  
           

6(20) 

På flera håll runt om i världen både i och utom Sverige har det uppmärksammats att man vid 
produktion av ballastmaterial skapar en förhållandevis stor mängd med oanvändbart finmaterial. 
Detta material är vanligen av en storlek under 2 mm men den absoluta gränsen för vad som anses 
vara finmaterial varierar. En konkross i ett krossteg kan typiskt producera mellan 15 och 30 procent 
finmaterial beroende på inställningar. Flera krossteg ger naturligtvis ytterligare finandel. 
Konsekvenserna av att man ”förstör” materialet är ödestigra ur flera olika aspekter. Dels är det ett 
allmänt resursslöseri och dels får det ekonomiska effekter på produktionskostnaderna.  

En ballastproducent i Chicago som krossar kalksten upptäckte att två av hans modernaste krossar 
(från olika tillverkare) relativt sett producerade mer finmaterial än 30 år gamla maskiner. Kortfattat 
står förklaringen att finna i det faktum att man inte i utvecklingsarbetet skiljt på olika tillämpningar 
och att man produktionsmässigt inte tidigare levt under den ekonomiska press som råder idag. De 
moderna maskinerna producerade omkring 19% finmaterial emedan den gamla typen av maskin 
endast producerade 15%. Dock var totalkapaciteten avsevärt lägre för den gamla maskinen. 

 

 

En testkampanj inleddes för att undersöka om det var möjligt att sänka genereringen av finmaterial 
till den nivå som den gamla maskintypen producerade. Den principiella maskinlayouten visas i figur 
3. Olika varvtal och slag provades samtidigt som nya krosskammargeometrier konstruerades. 

Resultat från försöken standard krosskammare i kombination med standard varvtal och slag jämförs 
med en av de nya krosskammargeometrierna för ett lägre varvtal och ett lägre slag i figur 4. Vid en 
första anblick förefaller det som om det inte är någon skillnad i resultaten. Förklaringen är att det är 
svårt att jämföra kumulativa fördelningar. Skillnaden är uppenbar då man bryter ner resultaten till 
fraktioner och jämför dessa, se figur 5.  

Figur 3. Konkross arbetande tillsammans med en sikt.
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För att erhålla optimala driftpunkter (krossmaskinens spalt) genomfördes en ekonomisk optimering 
där lägst möjliga produktionskostnad eftersöktes. Resultatet var att den ursprungliga krosskammaren 
skulle arbeta vid spalt 18 mm och den modifierade vid 17 mm.  

Ur figur 5 framgår att finandelsproduktionen (0-2mm) minskade från 18 till 15% samtidigt som 
produktionen av fraktionen 2-16 ökade från 55 till 65%. Med andra ord erhölls alltså en markant 
förbättring av utbytet för processen vilket leder till minskade produktionskostnader och lägre 
miljöbelastning.  

 

Figur 4. Kumulativa kornstorleksfördelningar. Utfall från tester med varierande slag och med modifierad krosskammare 

  

 

Figur 5. Utbytesdiagram (frekvensfunktioner). Jämförelse mellan standard och modifierad krosskammare 
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Syfte & mål 
Det övergripande syftet med projektet ”Optimal fragmentering” är att genom teoretisk optimering av 
fragmenteringsprocessen skapa effektivare krossning, processer och krossmaskiner. Detta syfte skall 
nås genom att man:  

• ökar grundförståelsen av vad som sker vid kompressiv krossning av bergmaterial  
• visar hur optimal krossning uppnås vid olika krav och bergmaterial 
• ger riktlinjer för hur man skapar koncept för nästa generations kompressionskrossar 

 
Själva kärnidén i projektet är således att bättre krossmaskiner kan tas fram genom att man först 
teoretiskt modellerar och optimerar en given krossprocess utifrån bergmaterialets 
fragmenteringsuppträdande, innan själva krossmaskinen konstrueras.  

Materialkarakterisering 
Då målsättningen för projektet är att bland annat undersöka hur optimal krossning skall uppnås för 
olika bergmaterial, krävs kunskap och insikt i olika materials sönderdelningsbeteenden. 
Materialkarakteriserande kompressionsförsök har därför hittills utförts för fyra olika bergmaterial 
inom ramen av forskningsprojektet. Dessa material är gnejs (Dalby), diabas (Billingsryd), marmor 
(tillika kristallin kalksten, Forsby) och kvartsit (Södra Sandby). Materialen har karakteriserats för 
både singelpartikulär och interpartikulär sönderdelning (se Figur 6). Själva provningsmetoden är 
beskriven i undertecknads licentiatavhandling från 2009. Materialens sönderdelningskarakteristik har 
därefter kunnat modelleras matematiskt och beskrivas med en s.k. sönderdelningsfunktion och en s.k. 
selektionsfunktion. Med hjälp av dessa matematiska funktioner har kompressiv krossning av 
materialen i sin tur kunnat simuleras.  

 

Figur 6. Schematisk bild över de olika krossprinciperna inom kompressiv krossning; singelpartikulär krossning (t.v.) och 
interpartikulär krossning (t.h.) 

Materialkarakteriserande kompressionsförsök utförs för närvarande för två olika typer av kinesiska 
järnmalmer; en från Dagushan samt en från Dong An-shan i Kina. Mätdata från dessa försök 
kommer sedan att användas för att bestämma respektive järnmalms sönderdelnings- och 
selektionsfunktion.  
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Optimeringsrutin 
För att möjliggöra teoretisk optimering av krossning av olika bergmaterial, har en optimeringsrutin 
byggts upp (se Figur 7). Denna är baserad på genetiska algoritmer och styrs av en värderingsfunktion 
som kallas för fitness-funktion. Beroende på hur denna funktion formuleras, erhålls olika optimala 
lösningar som endast är sanna för den specifika fitness-funktionen under givna förhållanden. 
Kunskap om hur ett bergmaterial bäst skall sönderdelas i olika situationer, erhålls därför med flertalet 
optimeringar med olika fitness-funktioner. 

 

Figur 7. Schematisk illustration över uppbyggd optimeringsrutin 

Optimeringsrutinen i Figur 7 har under projektets gång successivt vidareutvecklats och byggts ut, för 
att kunna tillgodose forskningens utveckling. Bland annat har rutinen utvecklats för att kunna hantera 
optimering av krossekvenser bestående av såväl interpatikulära som singelpartikulära kompressioner. 
Utgångspunkten har varit att i första hand anpassa optimeringen till att, i likhet med befintliga 
krossar, inleda med interpartikulär sönderdelning, för att därefter avsluta med singelpartikulär 
sönderdelning. Denna utbyggnad av optimeringsrutinen har dock resulterat i drastiskt ökade 
beräkningstider. I syfte att sänka beräkningstiden, har därför det totala antalet kompressioner i en 
krossekvens begränsats till maximalt 10. Fördelningen mellan antalet interpartikulära och 
singelpartikulära kompressioner har då lämnats öppen åt optimeringsrutinen att optimera fram. I 
senare optimeringar, där verkliga applikationer har undersökts, har dock fördelningen mellan dessa 
bestämts av användaren i syfte att ytterligare sänka de långa beräkningstiderna. Andelen mellan de 
interpartikulära och singelpartikulära kompressionerna har då satts till 20/80, 40/60, 60/40, samt 
80/20.    
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Resultat 
Nedan presenteras de resultat, som hittills har generats av projektet.  

Interpartikulära optimeringsresultat 
Ett antal olika optimeringar har kunnat genomföras för de olika materialen under projektets gång. 
Bland annat har produktutbytesoptimeringar (av dels en enskild målprodukt, dels två olika 
målprodukter), energiutbytesoptimeringar, samt tryckoptimeringar utförts. Jämförelse mellan dessa 
optimeringsresultat visar att olika produktutfall erhålls för olika material och olika applikationer (se 
Figur 8 och Figur 9). Detta indikerar att krossning bör anpassas till både material och applikation, 
även om resultaten visar att vissa material kan krossas på snarlika sätt.   

 

Figur 8 (a) Produktutbytesoptimala krossekvenser för 8-11 mm material med 2-5 mm som målprodukt. (b) Motsvarande 
produktutfall för de olika materialen. 

 

Figur 9. (a) Totaltrycksoptimala krossekvenser för 8-11 mm material med 0-2 mm som målprodukt. (b) Motsvarande 
produktutfall för de olika materialen. 
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Optimeringsresultaten tyder även på att färre kompressioner skall användas än vad som tros 
appliceras i dagens krossar, där antalet kompressioner har visats överstiga 10 (Evertsson, 2000). 
Dessutom skall det i vissa applikationer tillämpas mindre kompressionsgrader än vad som tros 
används i moderna konkrossar. Sammantaget tyder alltså detta på att befintliga konkrossar inte 
arbetar optimalt i de studerade fallen.  

I syfte att validera de teoretiska optimeringsresultaten, har de produktutbytesoptimala 
krossekvenserna i Figur 8 genomförts i laborativa kompressionsförsök. De resulterande 
utfallskurvorna visas i Figur 10 tillsammans med motsvarande simuleringsresultat. Som synes, är 
överrensstämmelsen god mellan mätdata och de simulerade partikelstorleksfördelningarna.  

 

Figur 10. Mätresultat från valideringsförsök plottade mot simulerade utfallskurvor vid produktutbytesoptimering. 

Jämförelse med befintlig kross 
Mätdata från en modifierad konkross (med enbart interpartikulär krossning) har analyserats i 
jämförelse med dess motsvarande teoretiskt optimala krossekvenser. Jämförelsen visualiseras i Figur 
11 och Tabell 1, där utfallskurvor och mätvärden visas. Fitness-värden, som presenteras för de olika 
krossekvenserna i Tabell 1, visar att den teoretiskt optimala krossekvensen har ett högre 2-5,6 mm 
produktutbyte än den befintliga konkrossen. Detta beror på att den teoretiskt optimala krossekvensen 
genererar både en högre andel av 2-5,6 mm produkt och en högre kapacitet i förhållande till andelen 
finmaterial. Resultaten indikerar således att befintliga konkrossar inte är optimala, utan att en 
närmare trefaldig ökning av produktutbyte kan erhållas i den interpartikulära krosszonen.  
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Figur 11. Jämförelse mellan uppmätt produktkurva från en modifierad konkross och simulerat produktutfall från en 

teoretiskt produktutbytesoptimal krossekvens  

 

Tabell 1. Mätdata och fitness-värde 

  Relativ andel 
av biprodukten   

0-2 mm [%] 
Relativ andel 
av 2-5.6 mm 

[%] 
Kapacitet, dvs 
relativ andel 
av 0-5.6 mm 

[%] 
Fitness värde 
produktutbyte 
av 2-5.6 mm 

Modifierad 
konkross 6,80 7,10 13,9 14,5 
Optimerat 

produktutbyte 
av 2-5.6 mm 19,9 21,1 41,0 43,6 
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Krossanläggningssimuleringar 
För att undersöka vilka potentiella vinster som följer vid en förbättrad konkross, har 
krossanläggningssimuleringar utförts med hjälp av mjukvaruprogrammet PlantDesigner®. Figur 12 
visar flödesschemat för den simulerade krossanläggningen, där kopparmalm krossas i fyra steg och 
där målprodukten för krossningen har ett P

80 
~ 6-9 mm. Målprodukten för den efterföljande 

kulkvarnen har sedan ett P
80 

~ 0,2 mm. 

 

Figur 12. Flödesschema för en krossnings- och siktningsprocess där kopparmalm bearbetas inför en kulkvarnsprocess 

De simulerade produktfallen i tredje och fjärde krossteget jämfördes med motsvarande teoretiskt 
optimala interpartikulära produktutfall, där maximal reduktion eftersträvats. Analysen visar att 
varken det tredje eller fjärde krossteget är optimalt och indikerar således utrymme för förbättringar. 
Fallstudierna, som därefter har genomförts, pekar på betydande potentiella energibesparingar, samt 
stora kapacitets- och produktutbytesvinster.   
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Analys av befintliga applikationer 
I syfte att utvärdera och studera befintliga krossmaskiner, har fullskaleförsök utförts. Mätdata från 
dessa försök har använts för att dels studera den befintliga applikationen och dels för att utvärdera 
applikationen i jämförelse med teoretiska optimeringar.  

I och med utbyggnaden av optimeringsrutinen har krossekvenser med både interpartikulära och 
singelpartikulära kompressioner kunnat simuleras och optimeras. Simuleringar av produktutfallet i en 
befintlig krossmaskin, samt teoretiska optimeringar av liknande slag, har således kunnat utföras. 

Fältförsök 
Fältförsök har utförts på Sandviks testanläggning i Dalby, där slag, CSS och varvtal på en konkross 
har studerats. Resultaten indikerar bland annat att ett ökat varvtal medför ett ökat antal 
kompressioner; något som illustrerades av en ökad finandel (se Figur 13) och en minskad andel 
returmaterial (se Figur 14). Mätresultaten bekräftar också att ett ökat CSS medför en lägre 
storleksreduktion, då en lägre andel finmaterial genereras samtidigt som andelen returmaterial ökar. 
Dessa resultat överensstämmer med resultaten redovisade i Evertssons avhandling från år 2000.    

Figur 13. Genererad finandel för olika varvtal och CSS    Figur 14. Genererad andel av +8 mm material för olika  
  varvtal och CSS   

Analys av mätdatan indikerar även att betydande vinster kan göras i produktutbyte såväl som 
processkapacitet, om driften av den aktuella konkrossen kan anpassas på ett korrekt sätt. Exempelvis 
visar en fallstudie av produktutbytet av 2-16 mm att det, för denna applikation, vore gynnsamt med 
ett lågt varvtal, ett stort slag samt ett stort CSS. Vilka parametervärden som är mest gynnsamma 
varierar dock beroende på krav och förhållanden, men även på vilka de övriga parametervärdena är, 
eftersom dessa kan resultera i snarlika effekter. Vidare jämförelser mellan experimentella data och 
teoretiska optimeringsresultat tyder även på att en krossprocess med både singel- och interpartikulär 
sönderdelning har högre prestanda än en krossprocess med enbart interpartikulär krossning. 

Simulering av krossekvens i befintlig applikation 
I ett försök att utvärdera den nya beräkningsrutinen med både interpartikulära och singelpartikulära 
kompressioner, har produktutfallet från en befintlig konkross simulerats. Data har tagits från 
fullskaleförsök redovisade i Evertssons avhandling från år 2000. I dessa försök har tre olika varvtal 
tillämpats för två olika CSS. Simuleringar har utförts för samtliga försök, där mätdata för både 
inmatningsfraktion och produktutfall finns tillgängliga. I avhandlingen redogörs även antalet 
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interpartikulära krosszoner (vars kompressionsgrader är angivna), samt det totala antalet krosszoner i 
respektive försök. I de utförda simuleringarna har antalet interpartikulära (och därmed även 
singelpartikulära) kompressioner antagits vara av heltal. De okända singelpartikulära 
kompressionsgraderna har antagits att vara ökande från krosskammarens chokepunkt (dvs 
brytpunkten mellan interpartikulär och singelpartikulär krossning) till utlopp. Detta är en konsekvens 
av slagets ökning längs krosskammaren.  

Figur 15 visar simuleringsresultaten tillsammans med de uppmätta produktutfallen för 
fullskaleförsöken. Simuleringsresultatens åtföljning av mätresultaten visar att de tillämpade 
modellerna samt den uppbyggda beräkningsrutinen kan användas för att simulera produktutfallet i en 
kompressiv krossningsprocess.        

 
Figur 15. Simulerade produktutfall baserade på data från Evertssons avhandling från 2000 
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Optimering av krossekvens för befintlig applikation 
För att studera samt utvärdera befintliga applikationer, har inledande teoretiska optimeringar utförts 
för olika applikationer. Bland annat har inledande optimeringar utförts för den applikation i Dalby, 
som tidigare har studerats genom fullskaleförsök. I de utförda optimeringarna har fördelningen 
mellan antalet interpartikulära respektive singelpartikulära kompressioner satts till följande: 

Tabell 2. Fördelningen mellan interpartikulära och singelpartikulära kompressioner i de olika optimeringarna, samt deras 
resultat. 

 Fall I Fall II Fall III Fall IV 

Interpartikulära 
kompressioner 2 4 6 8 

Singelpartikulära 
kompressioner 8 6 4 2 

Resulterande andel  
2-8 mm 21.1 % 44,1 % 61,3 % 28,1 % 

Resulterande andel 
biprodukt 0-2 mm 7.3 % 18,4 % 38,3 % 21,9 % 

Resulterande kapacitet, 
dvs andel 0-8 mm 28.3 % 62,5 % 99,6 % 50,0 % 

Fitness-värde 
Produktutbyte 2-8 mm 82.0  149 160 64.0 

 

Optimeringarna har utförts för ett produktutbyte av 2-8 mm material, där inmatningsmaterialet är av 
storleksfraktionen 10-50 mm. Jämförelse mellan de olika optimeringsresultaten visar att fitness-
värdet varierar beroende på fördelningen av interpartikulära och singelpartikulära kompressioner (se 
Tabell 2). Denna variation beror troligtvis på den eftersökta storleksreduceringen, samt de 
eftersträvade produktgränserna. I sin förlängning innebär detta alltså att sammansättningen av en 
optimal krossekvens varierar dels beroende på material, dels beroende på applikation. Resultaten 
tyder också på att fördelningen mellan interpartikulära och singelpartikulära kompressioner, utöver 
partikelformsaspekten, även har betydelse i reduktionssammanhang.  

De preliminära resultaten i Tabell 2 indikerar att i det studerade fallet är en fördelning på sex 
interpartikulära kompressioner, samt fyra singelpartikulära kompressioner (fall III) mer optimal än 
övriga studerade fördelningar. Tabellvärdena för detta fall visar dock även att andelen biprodukt 0-2 
mm uppgår till närmare 40 %, vilket kan jämföras med en finmaterialsgenering på ca 19 % i 
moderna krossmaskiner. Förklaringen till denna höga finmaterialsgenering tros ligga i att 
optimeringsrutinen ej straffar för genererat finmaterial, utan att den endast strävar åt att maximera 
kvoten som utgör själva produktutbytet. Skulle däremot någon slags straff eller ett ekonomiskt 
perspektiv inkluderas, skulle optimeringsresultatet troligtvis förändras. Exempelvis skulle tabellens 
optimeringsresultat för fall II med 44,1 % 2-8 mm och 18,4 % finmaterial i så fall betraktas som en 
bättre lösning.  

Även värt att notera för fall III är att antalet interpartikulära kompressioner överstiger antalet 
singelpartikulära kompressioner. Att övervägande kompressioner skall vara av interpartikulärt slag 
motsäger den övervikt av singelpartikulär sönderdelning som bland annat indikeras av resultaten i 
Evertssons avhandling från 2000. Resultaten i avhandlingen bygger dock på antagandet att 



MinBaS II Slutrapport    2011-01-31 
Optimal fragmentering  
           

17(20) 

interpartikulär krossning endast kan erhållas då krosskammarens tvärsnittsarea minskar. Skulle detta 
antagande inte stämma, eller krosskammargeometrin vara av ett sådant slag att tvärsnittsarean 
förändras med en mycket liten takt, kan emellertid antalet interpartikulära kompressioner vara fler än 
indikerat.      

Figur 16 illustrerar optimeringsresultaten av fall III tillsammans med det bästa uppmätta 
produktutfallet. De numeriska värdena för de olika kurvorna presenteras även i Tabell 3. Som synes, 
visar tabellen att fitness-värdet för optimeringsresultaten överstiger det för den verkliga 
applikationen. Detta tyder på att den befintliga maskinen inte är optimal ur det studerade 
perspektivet, utan att förbättringspotential finns. Omsatt till godhetstal relativt de teoretiska 
resultaten, skulle den studerade applikationen alltså erhålla ett värde på 111/160≈0,69.  

 
Figur 16. Jämförelse mellan preliminära optimeringsresultat och den tidigare studerade applikationen i Dalby 

 

Tabell 3. Mätdata och fitness-värden 

 Resulterande andel  
2-8 mm 

Resulterande 
andel biprodukt 

0-2 mm 

Resulterande 
kapacitet, dvs 
andel 0-8 mm 

Fitness-värde 
Produktutbyte 

2-8 mm 

Verklig applikation 41 % 24 % 64 % 111 

Optimerad krossekvens 61,3 % 38,3 % 99,6 % 160 
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Figur 17. Sammansättningen av den optimerade krossekvensen 

Figur 17 visar krossekvensen motsvarande det teoretiska produktutfallet i Figur 16. I figuren ses att 
de sex första kompressionerna är av interpartikulärt slag (varav endast fem är effektiva), medan de 
fyra sista kompressionerna är av singelpartikulärt slag. Kompressionsgraderna varierar, som synes, 
mellan de olika kompressionerna, där en entydig trend är svår att finna för de interpartikulära 
kompressionerna. De singelpartikulära kompressionerna tycks däremot öka svagt för att som störst 
ligga strax under 0.30 i kompressionsgrad.  

Vidare, det totala antalet kompressioner i optimeringarna sattes till 10, medan antalet kompressioner 
i moderna konkrossar har visats att överstiga detta antal i många fall. Även om tidigare forskning har 
visat att antalet kompressioner kan ökas eller minskas med hjälp av varvtalsstyrning, tyder alltså de 
preliminära resultaten på att färre kompressioner skall användas än vad som tillämpas idag.       

Preliminära slutsatser 
De preliminära slutsatser som kan dras av projektets hittills genererade resultat kan sammanfattas 
enligt följande: 
 

• Optimal krossning varierar beroende på applikation 
• Olika bergmaterial skall krossas på olika sätt 
• Färre kompressioner skall användas än vad som tros appliceras i befintliga konkrossar 
• Mindre kompressionsgrader skall användas än vad som tros tillämpas i moderna konkrossar 

om finandelen skall minimeras 
• Den optimala fördelningen mellan antalet interpartikulära och singelpartikulära 

kompressioner i en krossprocess beror dels på material, dels på applikation  
• Moderna konkrossar verkar inte optimala i de studerade aspekterna 
• Betydande vinster kan göras i både produktutbyte och processkapacitet om driften av den 

aktuella konkrossen kan anpassas på ett korrekt sätt 
• Krossanläggningssimuleringar visar på stora potentiella produktutbytesvinster, 

kapacitetsvinster, samt energibesparingar i hela krossanläggningar vid förbättrad konkross  
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Framtida arbete 
Studier av befintliga krossar och applikationer pågår för närvarande. Målsättningen med dessa är 
bland annat att utvärdera befintliga maskiner och att utreda vad som går att uppnå i en krossmaskin. 
Detta kommer att ske parallellt med ett antal så kallade typfallsoptimeringar, som skall utföras för att 
undersöka och utvärdera enkla krossmaskinskoncept såsom exempelvis planparallell krosskammare. 
De mest lämpliga konceptförlagen planeras därefter att bli studerade med hjälp av DEM-
simuleringar, som syftar till att visualisera de dynamiska aspekterna av konceptförslagen.  

Ytterligare fältförsök är även planerade. Det tänkta syftet med dessa är bland annat att testa 
gränserna för befintliga maskiner. 

Vidare kommer teoretiska optimeringar att företas för de två nya materialen; järnmalmerna från 
Dagushan samt Dong An-shan i Kina. Dessa resultat kommer sedan att jämföras med tidigare 
forskningsresultat. 

I övrigt har ett forskarutbyte planerats till det världsledande forskningscentret JKMRC i Brisbane. 
Utbytet kommer att ske i form av ett samarbetsprojekt med en omfattning på 3 månader plats på 
JKMRC. Syftet är att utvidga den befintliga krossmodellen till att även innefatta HPGR-området.  
Detta skulle i sin tur kunna möjliggöra teoretisk optimering av krossprocesser. 

Projektets samtliga forskningsresultat kommer slutligen att sammanfattas i en doktorsavhandling. 
Denna kommer att författas under våren 2012, för att därefter presenteras och försvaras under juni 
månad samma år.   
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Bilaga 1: Vetenskaplig publicering 
Projektet har tidigare genererat tre vetenskapliga artiklar. Dessa författades under projektets första 
del och fanns inkluderade i licentiatavhandlingen från december 2009. Sedan dess har en fjärde 
artikel författats, presenterats och blivit accepterad för publicering i en vetenskaplig tidskrift. 
Projektets femte artikel författas för närvarande. Nedan följer en sammanställning av tidigare 
publiceringar:    

Projektets första artikel, som behandlade energi- och produktutbytesoptimeringar för gnejs, 
presenterades och publicerades i samband med konferensen XXIV International Minerals Processing 
Congress (XXIV IMPC) i Peking 2008. I artikeln fastslogs även den matematiska fitness-funktionen 
som ett lämpligt utvärderingsverktyg. De presenterade resultaten indikerade att befintliga 
krossmaskiner inte opererar optimalt ur de studerade aspekterna.   

Projektets andra vetenskapliga artikel presenterades på konferensen European Symposium on 
Comminution and Classification (ESCC) i Esboo 2009. Artikeln presenterade optimeringsresultat för 
energioptimeringar (vidareutvecklad sedan den första artikeln), tryckvariationsoptimeringar, samt 
produktutbytesoptimeringar med flertalet produkter. Resultaten för de tre olika materialen (gnejs, 
diabas och marmor) visade på att krossningsförfarandet bör anpassas till såväl material som 
applikation.  

Den tredje projektgenererade artikeln presenterades på konferensen XXV International Minerals 
Processing Congress (XXV IMPC) i Brisbane september 2010. Artikeln blev även publicerad i 
konferensens proceedings. Den presenterar resultat från valideringsförsök, samt jämförelser mellan 
en befintlig konkross och motsvarande optimeringar. Studien visade på stor förbättringspotential för 
befintliga konkrossar vad gäller den interpartikulära krossningen. För att därefter demonstrera 
effekterna av en förbättrad kross i en hel krossanläggning, presenterades även 
krossanläggningssimuleringar. Dessa visade på stora potentiella energibesparingar, samt potentiella 
vinster i kapacitet, process- och produktutbyte.  

Projektets fjärde artikel, som presenterades på konferensen Comminutiuon ’10 i Kapstaden april 
2010, har som tidigare nämnt även blivit accepterad för publicering i ett specialnummer av den 
vetenskapliga tidskriften Minerals Engineering. Artikeln, som nu är ”In press”, redovisar resultat från 
fältförsök, samt en analys och jämförelse med teoretiska optimeringar. Studien visar bland annat att 
betydande vinster kan göras i både produktutbyte och processkapacitet om driften av den aktuella 
konkrossen kan anpassas på ett korrekt sätt.  
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Bilaga 2: Forskarstudier 
Undertecknad har inom ramen av projektet Optimal fragmentering erhållit licentiatexamen i 
december 2009. Då projektets fas II sträcker sig till doktorsexamen, har därefter de sista 
obligatoriska doktorandkurserna genomförts. Bland annat har en kurs inom presentationsteknik och 
vetenskaplig publicering, samt en kurs inom vetenskapsteori genomgåtts. Därmed uppfyller 
undertecknad kraven på antalet forskarskolpoäng för en doktorsexamen inom ämnet Produkt och 
Produktionsutveckling på Chalmers.  

Undervisning har även bedrivits som en del av forskarutbildningen. Exempelvis har undertecknad 
under hösten 2010 bedrivit undervisning i kursen Maskinelement inom civilingenjörsutbildningen 
Maskinteknik på Chalmers. 

 
 


