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FÖRBÄTTRAD KROSSANLÄGGNINGS PRESTANDA GENOM RÄTT 
SPRÄNGNING 

Per Svedensten, Sandvik Mining and Construction 

Inledning 

Det sprängda bergmaterialets egenskaper är en av de faktorer som påverkar driften av 
en krossanläggning. Att förse anläggningen med rätt sprängkurva har både en teknisk 
och ekonomisk positiv effekt på kross- och sorteringsprocessen. Förändringar av 
egenskaperna på ingående material kan ändra förutsättningarna för driften och på så sätt 
påverka både mängden färdiga produkter samt produktionskostnaderna. Att manuellt 
försöka finna den bästa kombinationen av sprängt material samt inställningar på 
maskiner i krossanläggningen är en väldigt komplex uppgift. För att underlätta detta kan 
datorprogram för simulering av krossanläggningen användas. Sandvik har under lång tid 
arbetat på detta område och genom ett forskningsprojekt på Chalmers Tekniska 
Högskola ytterliggare tagit steg framåt. Forskningen har främst varit inriktad på att 
finna metoder för att beräkna bästa sättet att driva en krossanläggning på. Både 
ekonomiska och tekniska modeller har utnyttjas för att göra så kallade teknisk
ekonomiska optimeringar. Dessa optimeringar har som mål att både förbättra 
anläggningsekonomin samt säkerställa att rätt produktkvalitet uppnås i alla produkter. 
Genom att utnyttja optimeringsteknik kan till exempel optimala spalter på krossar, 
inställningar på matare och rätt siktmedia väljas. 

Den ekonomiska modell som använts inkluderar produktionskostnader för alla 
produkter och inkomsterna från försäljning. Att inkludera ekonomiska aspekter i 
modellen har visat sig vara mycket kraftfullt och ger en koppling mellan tekniska och 
ekonomiska frågorna i en anläggning. Optimeringen tar även hänsyn till kundkrav på 
samtliga producerade produkter. 

För att ytter liggare förbättra optimeringen har ytter liggare en modul lagts till. Denna 
modul tillåter att flera olika ingående sprängkurvor definieras. Till de olika 
sprängkurvorna kan även kostnader för framställandet av dem kopplas. Detta innebär att 
vid optimeringen kan programmet även välja den mest fördelaktiga sprängkurvan för 
anläggningen. Frågor som om en finare kurva med något högre produktionskostnad 
skulle kunna förbättra anläggningsprestanda får med datorns hjälp snabbt ett svar. 

Optimering med hjälp av dator modellering 

För att kunna beräkna process prestanda krävs en modell av anläggningen. Denna 
modell är komplex på grund av att den innehåller en mängd olika typer av maskiner 
som är sammankopplade. Modellen måsta alltså både prediktera hur de enskilda 
maskinerna utför sitt arbete samt hur de samverkar. Förutom den rent tekniska 
prestandan måste också det ekonomiska resultatet förutsägas. Detta görs genom en 
separat ekonomisk modell som tar hänsyn till sådana faktorer som energikostnader, 
slitdelsförbrukning arbetskraft, m.m. Genom att kombinera alla beräkningarna kan 
mängden slutprodukter beräknas, dess produktionskostnader och kvalite. Allt detta är 
nödvändigt att beräkna för att kunna finna en lösning på optimeringsproblemet. Att 
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utesluta något skulle inte fungera. Till exempel kan produktkvaliteten inte bortses ifrån 
eftersom det som i de flesta industriella processer finns en koppling mellan 
produktionskostnad och produkt kvalitet. Eftersom optimeringen syftar till att ge så god 
produktionsekonomi som möjligt måste denna typ av begränsningar modelleras, annars 
skulle lösningen på problemet inte uppfylla kundernas krav på slutprodukterna. 

Själva optimeringen utförs med hjälp av en speciell algoritm i datorprogrammet. Istället 
för att användaren skall sitta och prova sig fram med massa olika förslag på 
inställningar av anläggningen låter man datorn prova ett stort antal olika lösningar. 
Under denna process beräknar datorn själv hur bra de olika lösningarna är. Med hjälp av 
resultatet från dessa beräkningar räknar datorn ut ungefär vilka värden på de olika 
parametrarna som ger lösningar med bra anläggningsprestanda. Dessa provas 
ytterliggare tills den optimala lösningen till slut hittas. Under denna process provar 
programmet tusentals olika lösningar vilket för en vanlig användare skulle ta flera dagar 
att utföra. 

Exempel på applikation 

Det framtagna systemet demonstreras enklast med ett exempel. Den tänkta 
anläggningen visas i figuren nedan (Figur 1 ). Krossanläggningen tillverkar ett antal 
olika högkvalitativa produkter mellan 2 och 22 mm. Produktionen av 0-2 mm räknas 
som biprodukt eftersom man har svårt att få avsättning för den, istället deponeras den i 
täkten. Vidare produceras en 0-40 mm produkt av lägre kvalite som främst kan 
användas för olika typer av utfyllnad. Beroende på efterfrågan har de olika produkterna 
olika pris. 

Material: Granile 
Maximum feed amounl: 270 mtph 
Actual feed amount: 270 mtph 

t Work Index: 16 
i : · ~-- Bulk density: 1.6 ton/m3 
'l, " 

SG12 41H 
Sep. deck 1: 40.0 mm 

Slockp ile 
0- 40.0 mm 
P,oduct Price: 
60.00 

!CSH O MC I 
~--

CS86 
Sep. deck 1: 25.0 mm ,~---~ 
Sep. deck 2: 5 .0 mm CSU4 

Sep. deck 1: 22.0 mm 
Sep. deck 2: 16.0 mm 
Sep. deck 3: 11.0 mm 

CS1H 
Sep. deck 1: 8.0 mm 
Sep. deck 2: 5.0 mm 
Sep deck 3 2 0 mm 

: : 
Silo Silo Silo S ilo 
0 • 2.0 mm 2.0 • 5.0 mm 5.0-8.0mm 8.0- 11.0 mm 

Producl Price: P,oduct Price: Product Price: 
170.00 90.00 124.00 

Figur 1. Tre stegs krossanläggningför produktion av ballastfraktioner. 
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Silo, 1 feeder Silo , 1 feeder 
11.0- 16.0 mm 16.0 - 22.0 mm 
P,oducl Price: Product Price: 
120.00 84.00 
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Man har ställts inför frågeställningen om den nu använda sprängkurvan är optimal för 
anläggningen. Alternativen man har är att öka laddningen och på så sätt få en finare 
kurva eller minska laddningen och få en grövre kurva (Figur 2). Det första förslaget 
kommer att ge en ökad kostnad för råmaterialet med 1 kr/ton medan den grövre kurvan 
är 1 kr/ton billigare. 
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Figur 2. De tre olika sprängkurvorna som man vill välja mellan. 

För anläggningen kommer förändringen av ingående kurva också innebära att man 
kanske vill ändra inställningen på krossama. Man kommer också att få andra 
proportioner mellan de olika producerade produkterna. Sammantaget blir det hela ett 
mycket komplext problem att lösa utan hjälpmedel. 

Efter att ha gjort optimeringen visar det sig att den grova kurvan skulle vara den bästa 
under rådande marknadssituation. Den framtagna lösningen skall alltså nu vara den 
bästa kombinationen av inställningar av anläggningen som tillsammans med det 
sprängda materialet ger den bästa ekonomin för anläggningen. Genom att göra denna 
förändring beräknas anläggningens bruttovinst öka med ca 400 kr/h jämfört med den en 
optimerad anläggning med den ursprungliga medelkurvan. Utslaget på vinst per 
producerad ton produkt blir det nästan 2 kr. Det visar sig alltså att det går att förändra 
produktionsförhållandena i anläggningen genom att förändra storleksfördelningen av 
ingående material. I detta fall är det mer lönsamt att välja en grövre kurva men det är 
ingen generell slutsats för anläggningar i allmänhet. Istället måste motsvarande studie 
göras och kan mycket väl ge ett annat resultat. 

93 



© 2008, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2008

S G1241H 
Sep. deck 1: 40.0 mm 

Stockpile 
0 - 40.0 mm 

Material: Granite 
Maximum feed amount: 270 mtph 
Actual feed amount: 270 mtph 
Work Index: 16 

302 mtph 

~ __ 18_1_m....,t h 0-121 mtph 
CHU0 M 0 mtph .. rcC.,,-H4,-.,.40,,...M'""F,,..--'-, 
Throw == 28 mm Throw == 44 mm 
CSS·= 19 mm . CSS = 19 mm 

1 mtph 

Sep. deck t : 25.0 mm Sep. deck 1: 22.0 mm 
Sep. deck 2: 5.0 mm Sep. deck 2: 16.0 mm 

Sep. deck 3: 11 .0 mm 

CS144 
Sep. deck 1: 8.0 mm 
Sep. deck 2: 5.0 mm 
Sep. dock 3: 2.0 mm 

181 mtph 121 mtph 

mtoh 
mtph 

95 mtph 

/ur r llJ~Omt----'ph~.mph 

'· 51 ~tp{ 42 mtp~_.-35 mtph 39 'rtph 68 mtph \ 
~ - - -;,---~ ~ 
Si lo Silo Silo Silo Silo , 1 feeder Silo , 1 feeder 
0 - 2.0 mm 2.0 - 5.0 mm 5.0 - 8.0 mm 8.0 - 11.0 mm 11.0 - 16.0 mm 16.0 - 22.0 mm 

Figur 3Anläggningens produktion efter optimeringen. Förutom val av kurva har även krossar och matare 
optimerats. 

Resultat 

Genom att använda simulering och optimeringsteknik går det på ett enkelt sätt få en bild 
av hur anläggningen kan drivas på bästa sätt Optimeringen kan också hjälpa till i 
processen med att förbättra anläggningens prestanda. Svaret på om en förändring av 
råmaterial kurva tillsammans med förändring i råmaterialkostnaden är fördelaktig för 
anläggningen kan snabbt besvaras. Med de stora massor av bergmaterial som hanteras 
är detta ett bra alternativ till att göra försök i täkten. 

Arbetet är också en start på att i större utsträckning förstå och utveckla samspelet mellan 
brytnings och krossningsprocessema. Att ha en överblick över båda processerna ger en 
fördel för den totala produktionssituationen i anläggningen. 
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