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Sammanfattning 
 
Damning är ett generellt problem för täktverksamhet inom bergmaterialindustrin och 
mineralindustrin och kraven på dammbekämpning blir allt hårdare. Det är både en 
olägenhet för kringboende och en arbetsmiljöfråga. De idag vanligaste 
dammbekämpningsmetoderna är inte särskilt effektiva alternativt mycket energi- eller 
kostnadskrävande. Dammbekämpning med hjälp av skum marknadsförs som både 
effektivt och relativt billigt och därför intressant att utvärdera. Skummets funktion är att 
agglomerera fina partiklarna vilka dessutom delvis binds till grövre partiklar. 
 
Inom ramen för MinFos utvecklingsprojekt som bedrivs med stöd av Statens 
Energimyndighet har under våren och sommaren genomförts en utvärdering av 
dammbekämpning med hjälp av skum. I Sand & Grus AB Jehanders bergtäkt i Ludden, 
Norrköping, provkördes två olika skumutrustningar parallellt och en dokumenterad 
dammätning genomfördes. 
  
Skumtekniken gav omedelbart en mycket tydlig positiv inverkan på arbetsmiljön. 
Dammätningarna visade på reduktionsgrad på 80-95 %. Räckvidden av dammredu-
ceringseffekten genom produktionsprocessen är betydande. Den är dock temperatur-
/avdunstningsberoende och kvarstår inte mer än ett fåtal timmar. Skumtekniken är 
känslig för kyla men med lämpliga arrangemang rapporteras funktion ned till - 12ºC. 
 
Skumtekniken är genom enkel installation, användbar såväl stationärt som mobilt. Det 
finns inga kända negativa effekter på krossprodukterna. Den ringa vattenmängden 
påverkar inte krossning och siktning negativt men möjligen positivt. Någon eventuell 
påverkan på ballast för betong och asfalt har inte noterats. 
 
Kemikaliens eventuellt negativa inverkan på arbetsmiljö eller omgivningsmiljö har inte 
heller rapporterats. Granskning av säkerhetsdatabladet för DustFoam visar att detta 
uppfyller kraven för redovisning av hälso- och miljösynpunkter. Informationen är utgiven 
av HSE global AS, Norge. 
 
Möjlighet för energibesparing finns och blir realitet om anläggningen har annan 
energikrävande dammbekämpnings metod som kan ställas av till exempel punktfilter. 
Sekundär energibesparing erhålls som reducering av städ- och uppsamlingsbehovet. 
Se vidare i punkt 5 Resultat och slutsatser. 
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1. Bakgrund och syfte 
 
Denna studie ingår i MinFo: s projekt ”Åtgärder mot damning” som drivs med stöd av 
Energimyndigheten.  
 
Damning är ett generellt problem för täktverksamhet inom bergmaterialindustrin och 
mineralindustrin och kraven på dammbekämpning blir allt hårdare. Det är både en 
olägenhet för kringboende och en arbetsmiljöfråga. Damm uppkommer vid sprängning, 
krossning, siktning, bandtransportörer och sprids med vinden eller av fordonstrafiken på 
anläggningarna. Vanliga dammbekämpningsmetoder idag är vattenbegjutning, 
saltspridning, inkapsling av produktionsutrustning och dammsugningsanläggning med 
filter. Vattenbegjutning och saltspridning är inte särskilt effektiva och inkapsling/ 
dammsugning är kostnads- och energikrävande. Sand & Grus AB Jehander ville efter 
en demonstration av en utrustning prova och utvärdera dammbekämpning med hjälp av 
skumteknik. Det man ville studera var skummets funktion, d v s inverkan på 
arbetsmiljön (dammreducering, varaktighet, funktion vid låga temperaturer) samt 
inverkan på produktionsprocessen (rensiktning) och produktkvaliteten (påverkan på 
betong eller asfalt). 
 
 
2. Beskrivning av skumtekniken 
 
Tekniken att med skum bekämpa damning är tämligen enkel ock kräver endast tillgång 
till: 

• Vatten med stabilt tryck, 3-4 bar, och flöde, ca 2 liter per ton stenmaterial. 
• Tryckluftkapacitet ca 1800 liter/minut med 6 bars tryck. 
• Doseringsautomatik samt kemikalie som tillsätts med ca 1% av vattenflödet. 
• En skumgenerator placerad max 5 meter från bekämpningspunkten, vanligtvis 

det andra- och/eller tredje krossteget. 
• Skummets funktion är att agglomera fina partiklarna vilka dessutom delvis binds 

till grövre partiklar. 
 
I doseringsenheten blandas vattnet och kemikalien, och om avståndet från 
doseringsautomatiken till skumgeneratorn inte är för långt (ca 20 m) kantryckluften 
också tillsättas. Observera att trycken måste balanseras så att tryckluften inte 
pressar undan vattnet. För att säkerställa året runt drift bör slangar/ledningar 
kompletteras med värmekablar för att förhindra frysning vid drift och driftsavbrott. 
 

 

Dust Foam 1 %
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2.1 Kemikalieprodukter och dosering 
 
Dust Foam och Dust Foam- DC är beteckningen på de två kemikalier som används 
vid proven. Dust Foam är baserad på citrusolja och Dust Foam- DC på estrar av 
alifatiska syror. Se bifogade säkerhetsdatablad.  
  
Under provperioden förekom oklarheter rörande uppgifterna kring de använda 
kemikalierna. 
 
Obs att den aktuellt bästa inställningen av flöden och dosering måste fastställas 
baserad på materialfraktion, kapacitet och anläggningsspecifika förhållanden. 
Minima inställningar för kapacitet kan bli aktuella. 
 
Aktuella leveransvolymer är 25, 200,1000 liter. 
 
Baserat på dessa doseringsbehov bör den instrumentella utrustningen utgöras av: 

• Bandvåg för registrering av kapacitet, kapacitetsvariationer och 
matningsuppehåll. Dvs. optimering av funktion och minimering av 
kemikalieförbrukning. 

• Flödesmätning/reglering av vattenflödet samt konstant vattentryck. 
• Vattenflödesstyrd dosering av kemikaliemängd 
• Skumgenerator placerad max 5 m från appliceringspunkten 
 
 

3. Genomförande och erfarenheter 
 
Efter att projektansökan beviljades av MinFo hyrdes från Team Tomca A/S en 
utrustning för sex månader. Utrustningen installerades i Jehanders bergtäkt i Ludden 
(Norrköping) där den nuvarande dammbekämpningen sker med vatten och salt. 
Effekten av skumanvändningen var god, och det fungerade även i minusgrader, men 
funktionen på utrustning var inte tillfredsställande. Framförallt gällde det svårigheten att 
reglera flödet och därmed förbrukningen av skum vilket är intressant ur ekonomisk 
synvinkel. Det beslutades att prova en alternativ utrustning och då kontaktades en 
annan leverantör, Biocare Svenska AB. Biocare installerade en mobil skumutrustning 
under en dag i Ludden och de olika utrustningarna kördes parallellt på olika krossverk. 
Samtidigt genomfördes en dammätning för att mäta och jämföra 
dammbekämpningseffekten. 
 
 
3.1 Team Tomcas utrustning 2003-09-30 
 
Utrustningen installerades så att skummet applicerades på matarbandet till tertiär-
krossarna K3 och K4, läge 1 i bilaga 1. Funktionen med den hyrda utrustningen blev 
något osäkert, och trots alla försök som anläggningens personal genomförde, kunde 
inte en acceptabel doseringsinställning uppnås. Möjligen hade en uppföljning från 
leverantörens sida kunnat påverka provet i positiv riktning. Dels saknade utrustningen 
mätning/reglering av vattenflöde dels hade doseraren för kemikalie konstant inställning, 
med eldriven pump, dels var skumgeneratorn placerad för långt från applicerings-
punkten dels applicerades skum på matarbandet före krossen (tredje krossteget) alltså 
inte direkt i krossen, vilket är den optimala placeringen. 
 



Skum producerades, dock fungerade endast max dosering, emissionen av damm 
reducerades men följaktligen till ett tämligen högt pris 1-1,2 kr/ton. Personalen var, pga. 
svårigheter med injusteringen, knappast intresserade av en fortsättning men klart 
intresserade av skumtekniken. Exakta noteringar från provresultatet var naturligtvis få 
eftersom en tillfredsställande funktion och tillförlitlighet inte kunde nås. 
 
 
3.2 Provkörning av båda utrustningarna (3-4/8-2004) 
 
Behovet att fullfölja proven med skum fanns både hos anläggningen och hos MinFo. 
Tillsammans med Niklas Skoog Jehanders arrangerade MinFo ett dubbelt prov dels 
med Tomca utrustningen dels med BioCares mobila utrustning och båda med den 
citrusoljebaserade kemikalien. BioCare applicerades på kross K5, läge 2 i bilaga 1. 
 
Till denna provkörning hade Team Tomcas utrustning kompletterats med en 
flödesmätare för vattnet samt en skumgenerator placerad vid appliceringspunkten, 
matarbandet för krossarna. Genom ett intensivt arbete med doseringspumpen 
konstaterades att med en lägre dosering orkade inte pumpen leverera till vattenflödet 
med resultat att endast vatten och tryckluft levererades men skumproduktion uteblev. 
 
Den 4 augusti 2004 blev vädret gynnsamt, torrt, soligt och dammigt. 
Det bör noteras att salvan, sprängd före den 15 juni, och mellanupplaget var genomsura 
efter sommarens alla regn och ingen bevattning aktiverades. 
 
Med BioCare utrustningen provades olika doseringar från 0,7% till 1% samt alternativ 
applicering i kross K6. Vi kunde se att med applicering på K5 kunde skummet 
tillfredsställande reducera damning ända ut till 0-2 upplaget. Se protokollet från 
mätningarna vilka utfördes både med och utan skum under en timmes perioder. Ingen 
negativ inverkan på siktresultatet kunde noteras. 
 
Med den kompletterade Tomca- utrustningen uppmättes doseringen till 8,5 l/h och 
vattenmängden justerades till ca.1%-ig dosering (750 l/h = max tillgängligt flöde) och ett 
mot BioCare svarande resultat noterades. Dock hade dammdämpningen under 
krossarna sannolikt blivit bättre med applicering direkt i krossarna. En svag damning 
under krossarna kunde noteras när bandet reverserades och inget skum tillfördes. 
 
Att skumtekniken har en känd positiv inverkan på materialflöden kunde noteras under 
inställningsförsöken med dosering av kemikalie. Med endast vatten blev sikten S5 
överbelastad. 
 

Skumgenerator, dosering till kross K5         Bandet från K5 med skum 
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3.3 Inställda värden 
 
Tomca provet: Produktion 150 t/h, Vattenmängd 750 l/h, Dosering 1% 
BioCare provet: Produktion 100 t/h, Vattenmängd 240 l/h, Dosering 1% 
Slangdimension ¾ ”, inga dysor får användas till skum 
Vatten försörjningen sker med hydrofonsystem vilket medför att såväl flöde som tryck 
varierade, vilket teoretiskt sett kan påverka det ekonomiska resultatet negativt.  
 
 
3.4 Vädret 
 
Under hela juli månad rådde ostadigt väder med nästan dagligt regn eller skurar. Den 3 
augusti upprepade skurar. Den 4 augusti började med en lätt skur, men redan vid 10-
tiden rådde uppklarning, vid 11-tiden sol och vid 12-tiden damm. 
 
 
4. Resultat och slutsatser 
 
A1. Skumtekniken ger omedelbart en mycket tydlig positiv inverkan på arbetsmiljön. 
Självfallet inverkar även anläggningsspecifika förhållanden som silos/upplag, belagda 
planer/vattenbegjutning eventuellt med något kemisk tillsatts ex DustCon på miljön. 
 
A2. De i testet efter kross K5 uppmätta emissionsvärdena 4410-750 mg/m³ indikerar en 
83% reduktion och vid den efterföljande krossen K6 en 95% reduktion. Reduktionen 
efter K3 och K4 blev 86%. Se också den optiska effekten på bild sid. 7  
 
A3. Räckvidden av dammreduceringseffekten genom produktionsprocessen är 
betydande. Den är dock temperatur-/avdunstningsberoende och kvarstår inte mer än ett 
fåtal timmar. 
 
A4. Skumtekniken är känslig för kyla men med lämpliga arrangement rapporteras 
funktion ned till - 12ºC. 
 
B1. Skumtekniken är genom enkel installation, användbar såväl stationärt som mobilt. 
Det finns inga kända negativa effekter på krossprodukterna. 
 
B2. Den ringa vattenmängden påverkar inte krossning och siktning negativt men 
möjligen positivt. Fuktökningen blir 2 (liter) kilo per ton = 0,2 viktsprocent 
 
B3. Eventuell påverkan på ballast för betong och asfalt har inte verifierats, antagligen 
därför att kemikalien bryts ned till 92% efter 7 dygn.  
 
B4. Kemikaliens eventuellt negativa inverkan på arbetsmiljö eller omgivningsmiljö har 
inte heller rapporterats. Granskning av säkerhetsdatabladet för DustFoam visar att detta 
uppfyller kraven för redovisning av hälso- och miljösynpunkter. Informationen är utgiven 
av HSE global AS, Norge. 
 
C1.  Energibesparing  
För endast skumgenerering är energibehovet försumbart, förutsatt att medierna vatten 
och tryckluft redan finns etablerade och tillgängliga på anläggningen. Redan 
reduceringen av vattenmängden, 50-75 %, jämfört med ytbevattning indikerar en 
besparing som dock ballanseras av kostnaden för tryckluft. Vanligtvis är båda dessa 
medier etablerade på anläggningar för varierande behov. Vi kan också notera på 



energikontot att den låga befuktningen inte leder till ökade torkningskostnader i 
asfaltproduktionen. 
 
För att kunna indikera potentialen för energibesparing måste hänvisning till alternativen 
göras och då kommer behandlingen av kostnaderna i fokus. Skumteknik och 
dammavsugning kan möjligen kombineras t.ex. om förhållandena för skum är säsongvis 
gynnsamma kan ett eller flera filter ställas av vilket bör ge en energibesparing. Men för 
anläggningar med ett stort centralfilter finns inte den besparingsmöjligheten. 
Om den del av anläggningen som testades med skum, hade varit ”Normal kapslad” med 
filter så hade filtrens totala installerad effekt varit ca 50 kW. Med modernt konstruerade 
kapslingar kan den för filter installerade effekten reduceras med ca 75 %. 
Att kapsla befintliga maskiner och utrustning är svårt, kostsamt och ger sällan fullgott 
resultat.  
 
 
4.1 Dammätningar 
 
Under testen den 4 augusti 2004 utfördes mätningar av ILEMA Miljöanalys AB, 
Linköping, resultatet framgår av bilaga 2. Bilderna nedan visar mätsondernas placering 
vid materialflödet från kross K6. 
 

 

    

 
 
 
5. Kostnader.  
De flesta anläggningar har troligtvis vatten- och tryckluftsförsörjning etablerad för andra 
ändamål och medför därför ingen ny investerings- och underhållskostnad. Givetvis finns 
också el- systemet installerat samt eventuellt även ett datoriserad processkontroll 
system. 
 
En genomsnittlig kostnadsberäkning bör omfatta: 

• Kostnaden för doseringsenhet plus medianslutningar (el, vatten och 
tryckluft).uppgår till ca.60000:-  

• Kostnaden för eventuell programvara, bandvågar och regulatorer etc. tillkommer. 
Investeringskostnaderna antages bli avskrivna första året och inräknas inte i årlig 
driftskostnad.  
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• Förbrukningskostnad för kemikalie: 
Om aktuellt produktionsflöde är 300 t/h krävs 600 l/h vatten och kemikaliemängd 
1% av vattenflödet = 6 l/h a 40 :- eller 240/300 = 80 öre/ton. 
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Hur utfallet av denna momentankostnad kommer att bli på årsproduktionen beror 
naturligtvis på många faktorer t.ex.: 
 
• Aktuellt doseringsvärde för den aktuella dammsituationen. 
• Att skumflödet anpassas till verkligt materialflöde och stängs av vid tomgång. 
• SMHI’ s väderstatistik bör vara en källa till information för en förkalkyl, då väder 

och vindförhållande kraftigt påverkar dammängd och spridningszon.  
 
Vi tror att en framtida installation med utnyttjande av tillgänglig informations-
teknik med inloggning för aktuellt skift inklusive typ av produktion, kapacitet, 
raster samt väder enligt egen observation eller nedladdad från SMHI, kan 
reducera årskostnaden betydligt. Under pågående produktion kan också en 
dämpande inverkan på den diffusa damningen från upplag noteras.  
 
Damning från planer och vägar kan dämpas med vatten men det finns också 
kemikalier som uppges minska vattenbehovet och förlänga effekten. Ett sådant 
medel kallas DustCon och doseras med 1 liter per 3000 liter vatten för spridning 
med tankbil eller genom ett eventuellt befintligt vattenspridningssystem 
kompletterat med specialdysor. 



 
Bilaga 1 
Studien utfördes hos Jehanders bergkrossverk ”Ludden” Norrköping som presenteras 
med flödesschema, Sand & Grus AB, Jehander. 
 

Läge 1 
Team Tomca 

Läge 2 
BioCare 
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Bilaga 2 
 
Mätningsrapport 
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1. Inledning  

På uppdrag av MinFo, Anders Lindahl har mätning av diffus damning från 
krossverksamhet utförts vid anläggningen utanför Norrköping  
(Luddingsbo, V Husby). Mätningen utfördes direkt ovan bandtransportörer från krossar 
under två driftfall (med och utan dammdämpning). Dammdämpning utfördes med skum.  

2. Resultat  

Perioden innan mätning har genomgående haft mer regn än normalt. Ca  
klockan 0800 kom ett skyfall under ca 20 minuter. Därefter har solen tittat fram och 
torkat upp marken. Fukthalten var k11200 72% och temperatur 26,3°C.  

Finkross Norberg H12300  K6 

Parameter Utan skum Med skum  

Produktion 100 100 ton/h  
Stofthalt 1892, 94 mg/m3 Reduktion 95 %  

Förkross R75 (sekundär) K5 

Parameter Utan skum Medskum  

Produktion 100 100 ' ton/h  
Stofthalt 4410, 750 mg/m3 Reduktion 83 %  

SWEMAS K3 och K4  

Parameter Utan skum Med skum  

Produktion 150 150 ton/h  
Stofthalt 1925*, 264 mg/m3 Reduktion 86 %  

* vattenbegjutning förekom  

Bilagor Kornstorleksdiagram (ej redovisade i denna rapport/ ALi) 
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