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Mobil krossning under jord vid tunnelbygget av XRL high speed railway förbindel-
sen mellan Hong Kong Island och Mainland China

Hongkong delen av Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong Express Rail Link 
 (Express Rail Link, XRL) är en höghastighetslinje som förbinder Hongkong med 
 Panyu, Guangzhou och Guangdong i norr. Denna linje består av totalt 26 km i tunnel 
och en ändstation i West Kowloon. Viktiga aspekter var att minimera konstruktions-
arbetet runt projektet så att påverkan på den befintliga infrastrukturen blev minimal 
men även att ta hänsyn till det lokala samhället och miljöpåverkan på detta. 

Med dessa krav på minsta möjliga påverkan på samhället valde man en stan-
dard elektrisk larvburen mobilkross för att enkelt kunna hantera krossningen under 
jord. En fördel med att välja ett standard verk var att man kom igång snabbt med 
själva krossningen och när projektet sedan är avslutat tar man det kompletta kross-
verket lätt med sig till andra väntande projekt.
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Fördelar med mobilkrossning i tunnel
Leighton Ltd som vunnit upphandlingen såg klara fördelar med att sätta primär-
krossen inne i tunneln. Man uppnår att minimera miljöpåverkan av buller och 
damm samt minimerar materialtransporterna vid själva tunnelbygget både i och 
utanför tunneln. Fördelarna förstärktes av de förutsättningar som finns i Hong 
Kong med tät bebyggelse och kuperat landskap. Att kunna krossa materialet 
nära fronten i tunneln ger fördelarna att transporten vidare i processen blir betyd-
ligt enklare med mindre materialstorlek och färre antal omlastningar. En mindre 
bergfraktion möjliggör transport med vanlig lastbil, som även kan köras på allmän 
väg eller alternativt på transportband. Framför allt användandet av transportband 
har en klart miljömässig fördel. Detta blev också standardlösningen i XLR projek-
tet. Att transportera material från krossen vidare i processen på elektriskt drivna 
transportband är en beprövad teknik som förutsätter att materialet krossas ner 
till <200mm. 

Man såg även fördelen med att sikta det krossade materialet på plats för att 
kunna användas direkt i tunnelbygget. Detta minskar också på transporter och är 
således både en ekonomisk och miljömässig fördel då man slipper dyra transpor-
ter till- och från befintliga krossanläggningar belägna en bit ifrån tunnelbygget.

Sandvik har många års erfarenhet av krossning i olika steg av i princip alla ty-
per av material i alla delar av världen, ibland under svåra förhållanden. Sandvik 
har också lång erfarenhet av att montera dessa beprövade krossar och Sandviks 
beprövade siktar/matare/transportörer/slitgummi som finns i fasta anläggningar på 
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mobila chassin, larvburna eller hjulburna. Sådana mobila kross- och sorteringsverk 
uppvisar balanserade processer och med senaste teknologi ombord som möjlig-
gör driftsäker och maximerad drift till lägsta kostnad. Att Sandviks mobila krossar 
dessutom är diesel-elektriskt drivna med möjlighet att slås över till ren elektrisk drift 
maximerar driften ytterligare och minskar såväl driftskostnader som miljöpåverkan 
beträffande utsläpp och buller. Jämfört med ett diesel-hydrauliskt verk där diesel-
motorn alltid måste vara igång samt miljörisken med den stora mängd hydraulolja 
ombord på dessa har Sandviks elektriska verk en uppenbar fördel.

Med elektrisk drift möjliggörs en fördelaktig användning av mobil krossning un-
der jord och i tunnel projekt som i Hong Kong. Den larvburna mobilkrossen ”följer” 
antingen fronten för att minimera transport och omlastnings kostnad eller bara flyt-
tas stegvis framåt. Den kan också flyttas för service. Så blev också fallet i Hong 
Kong. Tack vare larvdrift är det enkelt att flytta verket till speciella utrymmen för 
service och underhåll.

Vill man finkrossa bergmaterialet kan det göras i flera steg. Detta kan göras i tun-
neln då flera mobila krossverk kan ställas upp och kombineras i så kallade Process-
tåg. Den höga intelligensnivån på Sandviks mobila kross- och sorteringsverk gör att 
de kan ”kommunicera” med varandra och samverka i process med minimalt behov 
av en operatörs övervakning. Skulle tunnelutrymmet vara för litet kan man med för-
del dela upp processen och ställa upp mobila verk vid tunnelmynning. Dessa matas 
i så fall från exempelvis transportör eller lastfordon direkt från en mobil primärkross 
på plats inuti berget.
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Sandviks mobila diesel-elektriska sortiment 
Fördelen med den mobila krossen är att man direkt har en fungerande process som 
är självgående och självövervakande. Man behöver inte konstruera och bygga en 
anläggning av ”lösa” delar som ska passas ihop och som efter utfört arbete kan 
vara svårt att sälja eller blir skrot. I Hong Kong såg man fördelen med att investera i 
en standard Sandvik mobil kross som man efter utfört arbete antingen kan behålla 
och använda i andra projekt, både över och under jord, eller helt enkelt sälja. Det 
finns ett stort intresse och behov för dessa maskiner i vanliga stenbrott runt om i 
världen.

Kriterierna vid val av mobil kross var (diesel) elektrisk drift, största storlek på sten 
som ska krossas samt kapacitetsbehovet. Det hårda bergmaterialet som skulle kros-
sas krävde en kross av högsta kvalitet. Tillgängligheten på den mobila krossanlägg-
ningen är givetvis också avgörande. Sandviks personal har i ett nära samarbete med 
Leighton Ltd tagit fram beräkningar och optimerat tillgänglighet och produktion. 

Valet föll slutligen på Sandviks diesel-elektriska mobila primär kross typ Sandvik 
UJ540 Classic. Ett mobilt krossverk som funnits länge på marknaden, i hela världen, 
i både stenbrott och i gruvor med svårkrossat material och med krav på hög kapacitet 
och högsta tillgänglighet. Naturligtvis finns en stor mängd speciallösningar(optioner) 
tillgängliga för att tillgodose kundens önskemål.

Sandvik UJ540 Classic 
Krossintag: 1200 x 1100 mm 
kapacitet: upp till 800 mtph 
Uppskattad bränsleförbrukning (diesel) 30-40 l/h alternativt elektrisk drift från nät.
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