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Sammanfattning 
Användning av steady-state simuleringar för processimulering är en väl etablerad metod i 

många processindustrier. Att utforma en stor krossanläggning genom att lita enbart på steady-

state simulering kan dock ha allvarliga konsekvenser. Tidsdynamik och variation mellan 

utrustning och stokastiska händelser kan avsevärt minska den föreslagna anläggningens 

förutspådda prestanda. För att dynamiskt simulera uppträdande i anläggningar behövs 

utvecklade modeller för processutrustning som kan hantera dynamiken. 

Målet med denna rapport är att ge en kort introduktion till de produktionsenheter som behövs 

modelleras samt presentera andra faktorer som måste beaktas för korrekt dynamisk simulering. 

Tillgängliga programvaror som kan hantera tidsaspekten vid simulering av krossanläggningar 

kommer att undersökas och presenteras. En detaljerad studie av den valda 

simuleringsmjukvaran SysCAD förmåga och begränsning presenteras. 

Med den valda simuleringsmjukvaran har flera olika fenomen och förhållanden simulerats för 

att studera programvarans förmåga att simulera krossprocessen. Enkla modeller har blivit 

implementerade och testade. Resultatet är att mjukvaran kommer att kunna ge en bas för 

vidareutveckling och förenkla validering av modeller med avseende på den verkliga 

anläggningen. 
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Summary 
The use of steady-state models in process simulation is a well-established method in many 

process industries. Designing a large crushing plant by relying on steady-state simulation alone 

can have severe consequences. The dynamics and variation between equipment and stochastic 

events can significantly reduce the predicted plant performance. In order to dynamically 

simulate the crushing circuit, models for process equipment’s need to be further developed.  

The purpose with this report is to give an introduction of the production units that need to be 

modeled and present other factors that need to be considered for accurate simulations. Available 

simulations software that can perform dynamic simulations will be studied and presented. A 

detailed pre-study of the capabilities and limitations of the simulations software Syscad will be 

presented and discussed. 

Different phenomenon and scenarios have been simulated with the chosen simulations software 

to study its capability to represent the actual process. Simple models have been implemented 

and tested. The conclusion is that the studied software can provide a framework for model 

development and simplify validation of new models with regards to an actual process. 
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Introduktion 
Krossanläggningssimuleringar används för närvarande för att förespå anläggningars prestanda. 

Genom att kunna förutspå prestandan kan anläggningens utformning och konfiguration 

optimeras för att maximera produktionen och förbättra lönsamheten. 

Traditionellt har dessa simuleringar gjorts enbart med steady-state simuleringar [1]. I 

anläggningssimuleringar med steady-state beräknas anläggningens prestanda utifrån att en 

jämvikt är uppnådd. Detta är inte alltid är fallet i verkligheten. Dessa simuleringar är 

förhållandevis snabba och ger en grundläggande uppfattning av anläggningens maximala 

prestanda. På grund av den dynamiska karaktären i processen kan dock anläggningens 

prestanda ligga långt under de förväntade värdena. Intresset för mer dynamiska simuleringar 

har därmed ökat de senaste åren [2].  Delvis på grund av lägre anläggnings prestanda jämfört 

med den förväntade prestandan men också ständigt ökande datorkraft; vilket gör att de mer 

komplexa simuleringarna blir enklare att tilllämpa som verktyg i industrin. Genom att använda 

dynamiska simuleringar under anläggningens utforming och drift kan en stabilare och mer 

optimal process åstadkommas. 

Rapporten syftar till att beskriva de faktorer som måste beaktas för enskilda 
produktionsenheter i en krossanläggning och utvärdering av befintliga simuleringsprogram som 
kan utföra dynamiska simuleringar. 

Simuleringsmetod 
Med tidsdynamiska simuleringar kan produktionen från anläggningsenheter simuleras på ett 

sådant sätt att förlopp som inte är konstanta över tiden blir realistiska. Sådana förlopp kan vara 

matare som slås av och på, material som tar slut, spalter som ändras, material som ändrar 

karaktär, mantlar eller siktmedia som blir slitna. Alla produktionsenheter: krossar, siktar, lager 

och transportörer betraktas som komponenter i systemet och kommer att ha varierande 

resultat. Dessa komponenter kan konfigureras för att representera olika krossanläggningar och 

det är denna konfiguration som kommer att avgöra samspelet mellan individuella 

produktionsenheter prestanda och systemets prestanda. Förändringen i en enstaka enhet kan 

enkelt förklaras av en ordinär differentialekvation (Ekvation - 1) där enheten F är beroende av 

förändringen i parametern x  över tiden t . 

( )
( ( ))

dx t
F x t

dt
      (1)  

Anläggningens dynamiska beteende bestäms inte bara av tillståndet i enskilda enheter. 

Beroende på var den är placerade inom processen och hur processen är konfigurerad kan därför 

enhetens prestanda ändras utan att det påverkar anläggningens prestanda. Förändringar i 

processen är resultat av transienta händelser som kan påverka anläggningen både upp- och 

nedströms (skapa flaskhalsar) beroende på hur känslig anläggningen är och ursprunget av 

händelsen. De transienta händelser som måste beaktas är till exempel start och stopp av 

maskiner, plötslig ändring i flödet, med mera. Naturliga variationer kommer även att påverka 

systemets prestanda, även om målet är att hålla flödet så konstant som möjligt är variationen i 

matningen svår att kontrollera. Grovt material kommer troligen att öka mängden av 

återcirkulerande material jämfört med finare material. 
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Krossar 

Storleksreducering av materialet sker genom sten materialet bearbetas då det passerar genom 

en kross. Krossen kan vara av olika typer beroende på dess syfte och den önskade 

reduktionsgraden. Vanligtvis definieras de av tre olika stadier: primär, sekundär och tertiär. 

Primära krossar är tidigast i processen och används för att minska storleken på material från 

täkten eller gruvan till en lämplig storlek för transport och matning till sekundära krossar. I 

ballastindustrin är primärkrossar vanligtvist käft eller spindelkrossar, medan sekundära och 

tertiära krossar vanligtvis är konkrossar (Figur 1) men spindelkrossar kan även användas som 

sekundära krossar.  

 

Figur 1: Konkross. 

Enligt Evertsson [3] finns det koppling mellan maskinparametrar, materialegenskaper, matning 

och produktegenskaper (Figur 2). Alla parametrar är beroende av minst någon annan parameter 

förutom materiella egenskaperna som är oberoende av de andra faktorerna. 

 

Figur 2: Matris över samband. 

Ett antal olika modeller har tagits fram för att beskriva hur dessa faktorer påverkar krossningen. 

Den mest använda modellen är en matrismodell (Whiten modellen). Den enklaste formen av 

Whitenmodellen [4] kan beskrivas som (Ekvation - 2): 

p = Xf       (2)  

där p är produktens storleksfördelning, f är storleksfördelning på materialet som är matat i 

krossen och X är sönderdelningsmatrisen som transformerar storleksfördelningen på 

materialet som kommer in i krossen i produktens storleksfördelning. Storleksminskning i 

sönderdelningsmatrisen är förenklat till en brottzon där sannolikheten (Urval matris I) av 

partikeln in i brottzonen (Klassificering Matrix C) att krossas till en mindre partikel definieras 

(sönderdelningsmatris B). Så Whitenmodellen kan ytterligare definieras som (Ekvation - 3) :  

qut

qin
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-1

p = I -C I -CB f      (3)  

Denna modell är mycket effektiv för avancerade simuleringar men sönderdelningsmatrisen 

kräver anpassning till data och beräkningen kan ta lång tid. Simulering och optimeringen av 

processen kommer att kräva fördjupad kunskap av effekter från olika spalt (CSS) och varvtal på 

kapaciteten och storleksfördelningen, vilket är inte inkluderat i de nuvarande modellerna. 

Många andra möjliga varianter att beskriva sönderdelning finns. En av dessa är Swebrec-

funktionen (Ekvation - 6, sida 11) som försöker beskriva partikelstorleksfördelning med endast 

tre parametrar: Xmax (den största partikeln), X50 (partikelstorlek som representerar 50% 

skärpunkt) och b (lutningen på kurvan)[5]. I likhet med Whitenmodellen, tar denna modell inte 

hänsyn till olika CSS eller varvtal och måste anpassas till existerande data. 

Siktar 

Siktar används för att separera material vid önskad storlek. Materialet matas på siktdukarna där 

partiklarna som är större än öppningen på siktduken kommer transporteras över duken, medan 

partiklarna som är mindre än öppningen kommer faller igenom (Figur 3). 

Det vanligaste siktarna är skaksiktar eller Grizzly och båda arbetar på den princip som beskrevs 

innan, skaksiktar kan utrustas med flera siktar med olika öppningar. Många siktmodeller är 

förenklingar av verkligheten och fokuserar bara på några fåtal faktorer så som storleken på 

siktduken, storleken på öppningen och antal dukar. Det finns även andra modeller som är mer 

exakta och tar hänsyn till de flesta faktorerna som Karra´s [6] och Soldinger´s modeller [7].  

 

Figur 3: Sikt. 

Lager & Fickor 

Lager eller fickor är en mängd av material som antingen kan vara bearbetad eller obearbetad. 

Fickor används ofta för att garantera ett konstant flöde av material till stenkrossar genom att 

variationen mellan maskinens och tillflödet ackumuleras i en volym. Lagret kan matas med 

material från ett eller flera transportband. Om lagret är matat från ett enda transportband 

kommer partikel storleken från lagret att vara densamma som på bandet, men med en 

tidsfördröjning som är relaterad till den mängd material i fickan och flödet ut ur fickan. Om 

fickan matas med två eller fler transportband kommer dock storleksfördelning att ändras 

beroende på sambandet mellan de två flödena. Nivån i fickan vid en viss tidpunkt kommer att 

vara (Ekvation - 4): 

qut

qin
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1
( ) ( (0) ( ) ( ))in uth t V q t q t

A
       (4)  

Med dynamiska simuleringar av lager och fickor måste två olika scenarier beaktas för 

materialblandningen, om materialet i fickan är helt perfekt blandat eller ligger i olika lager 

beroende på varierande storleksfördelning. Den verkliga blandningen är oregelbunden men det 

antas i nuläget inte nödvändigt att förfina modellen så att den kan förutsäga utgående 

storleksfördelningen mer exakt (Figur 3). 
 

P(t1)

P(t2)

P(t3)

P(T)

qin qin qin

qut qut
qut

Lager blandning Perfekt blandatOjämn

h(t)

 

Figur 4: Tre modeller för hur materialet uppräder i en ficka. 

Transportband 

Transport av material från en plats till en annan inom krossanläggningar görs vanligen av 

transportörer. Från simuleringssynpunkt ses transportörerna som ren tidsfördröjning i 

processen, dvs. den mängd material som går på bandet och storleksfördelning på materialet 

kommer att vara identiska när det lämnar bandet (Figur 5). Transportörer kan dock även matas 

på olika led som kommer att förändra storleksfördelning och mängden av material på bandet. 
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Figur 5: Transportband. 

De viktigaste parametrarna för att simulera transportband är längd och hastighet.  Förseningen 

kan beräknas från transportörens längd l  och hastigheten v  (Ekvation - 5). En faktor som sällan 

beaktas är segregation av material på transportband, det kommer inte påverka själva 

transportsystemet, men det kan ha avsevärd påverkan på den lokala fördelningen av materialet 

efter transportören, t.ex. vid matning av kross eller ficka. 

l
Försening

v
      (5)  

Matare  

Mataren överför material från lagret eller fickor till transportörer och kross. Detta görs genom 

en vibrerande rörelse från en liten öppning under fickan eller med bandmatare. Med vibrerande 

matare bestäms mängden material som matas på transportbandet av öppningens storlek och 

frekvensen av den vibrerande rörelsen. Med bandmatare kan mängden både bestämmas med att 

öka hastigheten på bandet eller öka öppningen storlek. Den föredragna mängden av material är 

oftast reglerad med avseende på den nivån i fickan som transportören leder till. 

Anläggning och Kontroll  

Med ett produktionssteg avses den konfigurationen av produktionsenheter närmast en kross 
som samverkar med varandra, t.ex. en kross och en sikt (Figur 6). Kross och sikt kan 

konfigureras antingen som en öppen eller sluten krets i processen beroende på anläggningens 

syfte. Med en öppen krets passerar materialet endast en gång genom krossen och fortsätter 

längre ned i processen, men med en sluten krets cirkulerar för grovt material från siktningen 

tillbaka till krossen för ytterligare reduktion. 

 

Figur 6: Flödesschema för sluten process i Steady-State (vänster) och verkligheten (höger). 

qin

qut

v
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Processen övervakas och styrs från en central styrenhet. Särskilda produktionsenheter kan även 

förses med en separat styrenhet, till exempel krossar som är utrustade med spaltreglering. Det 

är den centrala styrenhet som har hand om samverkan mellan enheterna.  Styrenheten består 

vanligtvis av flera if-then-else-uttryck (se nedan), vilket innebär att om en viss variabel i 

processen (t.ex. ficknivå i max) aktiveras då kommer styrenheten svara med en lämpliga åtgärd 

för att kompensera för konsekvenserna av förändringen (med att försöker att minska nivån i 

fickan), om variabeln inte är aktiv i processen kommer den att fortsätta i normalt läge. 

 IF Logiskt villkor Then 

      Återgärd-1 

 Else 

      Återgärd-2 

 ENDIF 

Simulering i mjukvara 
Att tillämpa dynamiska simuleringar kan göras på olika sätt med olika programvaror. De 

vanligaste kommersiella programvarorna som används för dynamiska simuleringar inom 

industrin är Simulink och SysCad. Andra programvaror är Metsim, IDEAS och Aspen dynamics 

SysCAD ger en klar grund för dynamisk simulering som kan ändras till särskilda simuleringar. I 

SysCad finns det dessutom enkla färdiga modeller för olika flödessimuleringar. Dessa används 

mest inom logistik i mineralindustrin i Australien [8], [9].  

Simulink, som är en del av MATLAB, är en grafisk programmeringsmiljö där modell bibliotek 

behövs byggas av dynamiska matematiska modeller av produktionsenheter och deras 

anslutningar. [10] [11] 

Efterföljande utvärdering har gjorts på SysCAD programvaran där en medelstor 

ballastanläggning (ca 400 kton per år) har simulerats och jämförts med riktig data. Detta för att 

bedöma programvarans för- och nackdelar med avseende på simulering av flöden. 

Exempelsimuleringar 

En medelstor ballastanläggning (NCC:s Glimmingen utanför Uddevalla) har använts som 

referens anläggning under de inledande simuleringarna. I tertiärsteget i denna anläggning (Figur 

7) finns det 10 stycken transportörer som alla har installerade bandvågar. Dessa blev 

installerade under ett tidigare projekt för att övervaka och realtidsoptimera processen. Genom 

att studera processavläsningar (Figur 8) under en kontinuerlig produktion verksamhet kan vissa 

trender identifieras, vilket inte är möjligt att simulera med en konventionell steady-state 

simulering. 
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Figur 7: flödesschema av Glimmingen, simulerad del markerad. 

Även om krossens kapacitet är konstant är det uppenbart att den utgående 

partikelstorleksfördelningen (PSD) förändrats med tiden, vilket resulterar i ökad mängd 

återcirkulerande material och samtidigt minskar mängden färdig produkt. Det är inte bara 

mängden av färdiga produkter som minskar, utan även mindre mängd av nytt material som 

kommer in i tertiärsteget. Detta beror på den ökade mängden återcirkulerande material som 

fyller fickan ovanför krossen snabbare. När fickan når en viss nivå regleras mataren under lagret 

för att kompensera för nivån genom att öka eller minska frekvensen beroende på situationen. 

Totalt sett minskar mängden tillmatat material över tiden. Eftersom detta är en HP-kross kan 

CSS inte justeras under driftoperation, utan krossen måste vara tom när spalten justeras. CSS 

justeras vanligen med jämna mellanrum på 1-3 timmar beroende på hur slitna mantlarna är, 

ingående material och på hur mycket operatörerna har att göra. 

Det bör noteras att fickans i denna anläggning förefaller väl anpassade i storlek, det vill säga den 

körs aldrig helt full eller helt tom vid något tillfälle under drift. Detta skulle annars orsaka 

flaskhalsar i processen. Dessa tre trender (ökad återcirkulerande material, matnings reglering 

och fickans nivå) kommer att studeras och simuleras under projektets gång. 
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Figur 8: Signaler från process. 

Anläggningen har modellerats i olika konfigurationer, där både hela tertiärsteget och endast en 

del av det simulerats (Figur 7). Olika interna modeller har ställs upp och testas, både för kross 

och siktar för att identifiera möjliga nackdelar och begränsningar. Ingen tillgänglig kross- eller 

siktmodel approximerar minskningen i krossens prestanda över tiden på grund av slitage. Nya 

krossmodeller (eller modifiering av äldre modeller) kommer därför att behövas för bättre och 

mer realistiska simuleringar. Specifikationen för den nya modellen kommer att beskrivas 

senare. 

 

Figur 9: Skärmbild av mjukvaran. 
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För att kunna konfigurera matningsregleringen var den faktiska återcirkulerande materialet 

omdirigerat ur processen och en ny profil, som skapades från samplade processvärden, var 

ansluten till fickan istället (Figur 9). Styrparametrarna skapades först med en enkel AV/PÅ-

reglering, men eftersom bandet aldrig körs utan något material, enligt processavläsningar, 

innebär det att AV/PÅ-reglering inte är lämplig. Att köra mataren mellan hög och låg inställning 

visade sig vara mer exakt, men även då var simuleringen för känslig. En minskande tendens 

kunde identifieras men signalen var för diskret. En tredje reglerinställning gjordes med en PID-

regulator. Med PID-regulator blev den simulerade utvecklingen liknande den verkliga signalen 

iakttas från uppmätta värden. (Figur 10). 

 

Figur 10: Resultat från simuleringen. 

Justeringar av CSS kan betraktas som upprepade händelser som inträffar vid olika tidpunkter. 

Under simuleringen sattes dessa händelser vid samma tid som de uppstå i själva processen, men 

i verkligheten är stoppen mellan justeringarna mer slumpmässigt fördelade mellan en och tre 

timmar. Hur intervallen mellan varje justering varierar beroende på många faktorer men främst 

den mänskliga faktorn, en operatör kan till exempel föredrar att justera CSS med kortare 

mellanrum jämfört med en annan operatör. Med simuleringen kan önskad intervall hittas, dvs 

när det är mest kostnadseffektivt att stoppa processen och justera CSS. Dessa händelser skulle 

också kunna användas för att representera maskinhaveri eller planerat underhåll. 

 
Som tidigare nämnts var fickans storlek lämplig för denna konfiguration, dvs den stör aldrig 

processen upp- eller nedströms. I vissa fall kan fickor vara underdimensionerade för processen 

(Figur 11), det vill säga de är byggda så små att de fylls upp eller töms snabbare än väntat. Det 

kan orsaka blockeringar eller ojämnheter i processen. 
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Figur 11: Exampel av ojämnt flöde på grund av för liten ficka för krossen. 

Genom att simulera processen och köra olika scenarier med omväxlande mängd av material kan 

fickans volym bestämmas så den passar med processen. I figur 12 kan variationen i fickans nivå 

från föregående simulering observeras. I simuleringen når fickan aldrig en kritiskt hög eller låg 

nivå. 

 

Figur 12: Simulerad nivå i ficka. 
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Modellering 

Som nämnt tidigare var de nuvarande krossmodellerna otillräckliga för noggranna 

krossningssimuleringar, därför kommer nya modeller att utvecklas för att kompensera för 

denna begränsning. En enkel modell har därför konstruerades och modifierat för att testa denna 

funktionen. 

I standardinställningarna av programvaran definieras en partikelstorleksfördelning (PSD) 

genom att ange den kumulativa fraktionsdistribution i lämplig vektor som bestående av cirka 20 

fält. Swebrec-funktionen syftar på att beskriva denna PSD av sprängd sten [5] med en enda 

matematisk funktion som är beroende av tre olika parameter: den största partikeln (Xmax), 50% 

skärpunkt för materialet (X50) och kurvans lutning (b) (Ekvation - 6). 

max

max

50

ln( )

( ) ( )

ln( )

b

X

XPSD x
X

X

      (6)  

Även om Swebrec-funktionen är avsedd för sprängd sten kan den appliceras på krossat material 

med viss noggrannhet. Swebrec-funktionen måste appliceras på PSD kurva men det kan ge en 

bra uppskattning av PSD. Genom att kunna uppskatta materialets PSD kan den varieras lätt och 

ge en naturlig variation för materialet i simuleringen (Figur 13). 

 

Figur 13: Varierande PSD med varierande X50 och b. 

För att kunna tillämpa detta i krossmodellen måste sambandet mellan materialet som kommer 

in i krossen och produktens kornkurva kartläggas med avseende på parametrar såsom CSS, slag 

och varvtal. Detta samband kommer säkerligen också att skilja sig åt mellan olika kross typer av 

olika storlekar. Den första undersökningen hur dessa parametrar korrelerar i en 36" 

Hydroconekross har studerats. Krossen var utrustad med en mediumkammare och kördes med 
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10 olika CSS, varierande från 23 - 32 mm, medan allt annat var så konstant som möjligt. Efter 

anpassning av Swebrec-funktionen till PSD kurvorna kunde vissa trender observeras (Figur 14). 

 

Figur 14: Riktig PSD till vänster och monterat Swebrec till höger. 

En fördjupat undersökning behövs för att kartlägga sambandet mellan parametrarna CSS, slag, 

varvtal, kross typ och matningsförhållandet för att kunna förutsäga parametrarna i Swebrec 

funktion (Xmax, X50 och b). 

Validering av mjukvara 
Med programvaran är det möjligt att utföra enkla dynamiska simuleringar, men med 

simulatorns syfte i åtanke räcker inte standardlösning. Vad programmet gör är att ger en bas för 

vidare utveckling av äldre modeller och testning av nya. 

Simuleringstiden, vilket ofta är en avgörande faktor, är beroende av detaljerna i simuleringen. 

Att köra en noggrann simulering med steg på 1 sekund är både onödigt och tidskrävande. 

Simuleringen kan istället köras med steg på 30 sekunder eftersom samplings- och 

uppdateringsfrekvensen av HMI/SCADA systemet är cirka 30 sekunder. Detta minskar 

simuleringstiden drastiskt och simulering av 8 timmars drift med 30 sekunder steg tar ca 3 

minuter. 

Genom att kunna utföra snabba simuleringar är det möjligt att effektivt köra flera scenarier där 

en eller flera inställningar ändrast för att hitta de optimala inställningarna för en bestämd 

produkt eller produkter. Den simulerade processen kan observeras i realtid och resultaten kan 

enkelt exporteras till Excel/MatLab för vidare analys där data kan valideras mot riktiga värden. 

Att modellera och simulera befintliga anläggningar mer exakt behövs mer än bara nya eller 

förbättrade modeller. För noggrann simulering måste den övergripande konfigurationen 

specificeras, detaljerat information om utrustning och mycket mer specificeras. Följande 

punkter är de viktigaste faktorerna i övergripande anläggnings simuleringar 

 Komplett utrustningslista och anläggningens konfiguration 

 Utrustningsspecification 

 Styrsystemts reglerinställningar 

 Partikelstorleksfördelningar (PSD) 

 Händelserapporter 

 Fördjupat kunskap om processerna och industrin 
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Fördelar och nackdelar med SysCAD samt hur Syscad uppfyller kravspecification är 

sammanfattade i tabell 1 och 2. 

Tabell 1: Fördelar och nackdelar med SysCAD. 

Fördelar och nackdelar med SysCAD 

+ - 

Färdiga programmvara Inte utvecklat på chalmers 

Enkla modeller finns redan Modeller baserade på steady-state simuleringar 
Koppling till OPC möjlig Kräver licens för att ändra befintliga modeller 
Nya modeller kan implementeras Kräver ytterligare licens för OPC servern 

Processen kan observeras på trendgrafer Modellerna kräver utveckling 
Resultaten från simuleringen kan enkelt överföras 
till Excel eller matlab 

Begränsat programmeringsspråk 

Simuleringstiden är relativ kort Osäker kopplings möjligheter med andra program 
 Kräver bra kunskap om utrustning och processen 

 

Tabell 2: Kravspecification för programvaran. 

Kravspecification för simuleringsprogramvaran 

 Kritera Uppfyller SysCAD kravspec? 

1 Enkelt att strukturera flödesschema  Ja, kan dock vara bättre 
2 Modulbaserad komponenter för simuleringen Ja 
3 Korta simuleringstider Ja 
4 OPC koppling möjlig Ja, Kräver dock extra licens 

5 Nya modeller ska kunna implementeras och utvecklas Ja, Kräver dock extra licens 
6 Enkelt att implementera styrparametrar Ja 
7 Enkel koppling till andra program är önskvärdig  Osäkert 

8 Oberoende programvara nej 

Diskussion och slutsats 
Med förbättrade dynamiska simuleringar, kan anläggningar optimeras för att tillverka produkter 

på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Att förlita sig på någon särskild önskad inställningar 

på produktionsutrustningar är otillförlitlig eftersom processen varierar och egna inställningar 

kan kanske bara utgöra et lokalt optimum. Steady-state simulering försöker simulera 

produktionskapaciteten men tar inte hänsyn till den dynamiska beteendet i anläggningen. 

Steady-state simulering kan vara lämpliga i början av anläggningsprojekteringen för att få en 

preliminär bild över den potentiella anläggningens kapacitet. I praktiken överdimensioneras 

många anläggningar för att med säkerhet uppnå ställda garantier vilket leder till ökade 

investeringar 

I syfte att minimera investeringar och samtidigt uppnå produktionskapacitet behövs 

modellering och simulering av anläggninars dynamisk för att identifiera potentiella 

konstruktionsfel eller flaskhalsar. 

Alla nuvarande etablerade modeller tar inte hänsyn till dynamiken, exempelvis effekten av olika 

inställningar eller slitage. Därför är det nödvändigt att utveckla olika modeller och varierande 

faktorer för att kunna göra exakta simuleringar. 

Även dock SysCAD har den fårmågan att utföra dynamiska simuleringar kommer utveckling av 

nya modeller ske parallellt med utveckling av egenutvecklat programvara som kommer att 
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bygga på simuleringar i Simulink. För att undvika att bli beroende på någon färdig tillverkat 

simuleringsprogramvara. 

Fortsatt arbete 
Arbetet med tidsdynamisk simulering av krossanläggningar fortsätter som ett doktorandprojekt 

på Chalmers, där målet är att utveckla förmågan att simulera krossanläggnings dynamiska 

beteende. För uppnå denna förmågan kommer krossprocessen observeras under olika 

förhållande och tidsperioder för att kunna utveckla lämpligare produktionsutrustningsmodeller 

för dynamiska simuleringar. Kommande arbete kommer att focusera på att analysera vilken 

effekt slitage har på partikel storleks fördelningen från ett korttids respektiv långtids perspektiv. 

Resultatet av det arbetet kommer kunna användas för att optimera krossprocessen med hänsyn 

til planerat underhåll och stopp angåande kalibreringsstop. Senare kommer sedan simulatorn 

kopplas till operatörsgränsnitt där nya operatörer kan tränas snabbt genom att köra olika 

process scenarios. 
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