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1 Inledning

Ett kulkvarnsförsök, avsett för testning av beläggningssten har

utvecklats av VTI, se Meddelande 444, och ett förslag till

metodföreskrift (MBB 59) lagts fram av FAS Metodutskott (bilaga

1).

År 1989 genomförd ringanalys av kulkvarnsmetod (VTI Notat V110)

och även tidigare erfarenheter med kulkvarn visade att kulkvar-

nens nötande förmåga försämrats med tiden genom nedslitning av

de tre, inne i malcylindern fastsvetsade "lyftarna", som ska ge

bättre omblandning av prov och stålkulor för effektivare nöt-

ning. Även nedslitningen av stålkulorna hade inte beaktats till-

räckligt. Vid ett jämförande försök, gjort i början av 1988 (VTI

Notat V108) med samma stenmaterial som testats tidigare år 1984,

visade det sig att kulkvarnsvärdet - efter fyra år av flitig

användning - hade minskat med upp till 23% i genomsnitt. Även

vid ringanalysen låg värdena från VTI's slitna kulkvarn i genom-

snitt 20% under värden, uppmätta med andra, nya utrustningar. Av

den anledningen medtogs inte VTI:s resultat vid utvärderingen av

repeterbarhet och reproducerbarhet.

2 Försök med modifierad kvarn

 

I ett försök att eliminera slitageproblemet testades också en

kvarn utan lyftare dvs (med slät insida), men denna gav oaccep-

tabelt låga avnötningsvärden och dessutom sämre samband med

slipvärdet (VTI notat V108).

I syfte att öka den "släta" kvarnens nötningsförmåga ersattes

vid ett försök också stålkulorna med järnstänger som malkroppar.

En högre avnötning kunde konstateras (tab. 1), men sambandet med

slipvärdet var något sämre än hos "normal" kulkvarn (r=O,91 mot

r=O,96). I och med att även rangordningen av de testade mate-



rialen skilde sig något från den från slipvärde och "normal" kul-

kvarn, ansågs varianten med stänger vara olämplig. Med stänger

uppkommer också en ökad risk för krossning, en oönskad effekt

vid nötningsförsöket.

I detta läge bestämdes för fortsatt arbete med förbättring av

existerande utrustning (dvs kulkvarn med stålkulor och inmon-

terade lyftare").

Som redan nämnts var problemet med denna utrustning en minskad

nötningseffekt pga nedslitna "lyftare". En förhållandevis enkel

lösning var att byta ut de fastsvetsade ribborna mot avtagbara

sådana. Denna lösning garanterade även en lättare kontroll av

"lyftarnas" slitage samt även en enkel ersättning med nya

"lyftare" efter det att nedslitningen blivit alltför stor.

Modifieringen av utrustningen skedde på VTI's verkstad. De gamla

"lyftarna" bortslipades och totalt 15 skruvhål borrades inne i

malcylindern. Tre ribbor fastskruvades på plats med hjälp av

5 st skruvar var.

För att minska det höga initiala slitaget - som fyrkantiga pro-

filer alltid är utsatta för - fick de nya "lyftarna" en från

början "snedslipad" profil med avrundade kanter. Avsikten var

att från början få fram en sådan "jämviktsprofil" hos ribban som

kan förväntas uppstå efter långvarig användning. De första ut-

bytbara "lyftarna" hade en höjd på 6 mm (mot 8 mm hos "original-

lyftare" i en fabriksny malcylinder).

Erhållna resultat från förförsöken (tab. 1) visar en mycket hög

korrelation med "normal" kulkvarn (r = 0,997) och även med slip-

värde (r = 0,96). Värdena låg dock 10-25% lägre än med "normal"

kvarn och ansågs därmed vara för låga. Därför ökades "lyftarnas"

höjd med 2 mm till ursprungliga 8 mm. Som material valdes hårt



fjäderstål (beteckning SS 1770). (Det har inte kontrollerats

vilken stålkvalitet "lyftarna" i VTI:s första kvarn haft).

De nya "lyftarna" fick från början en lite mer avrundad profil

och även kanten på baksidan snedslipades för att man från början

skulle få en så riktig "jämviktsprofil," som möjligt (fig. 1).

För att utvärdera de nya avtagbara "lyftarnas" hållbarhet och

livslängd genomfördes ett långtidstest, bestående av en rad

körningar", varande sammanlagt 1.000 timmar. Första delen av

undersökningen (ca 500 timmar) bestod av åtta 62-timmars cykler.

Olika stenmaterial användes. Som "ballast" material användes

fyra olika bergarter av varierande slitstyrka: porfyr, granit,

diabas och kalksten. Beroende på deras tidigare uppmätta kul-

kvarnsvärde nöttes de i 24, 18, 12 resp 6 timmar. Uppläggningen

framgår av nedanstående tabell:

 

Försökscykel 1 - 8

 

 

Prov Körningstid

(tim)

"Ballast" mat. A (Diabas) 12

"Ballast" mat. B (Kalksten) 6

"Ballast" mat. C (Porfyr) 24

"Ballast" mat. D (Granit) 18

Referens mat.x)I (Diabas) 2 x 1

Summa 62

 

x) (använd för att testa kulkvarnens tillstånd)

Försökscyklerna avslutades med bestämning av kulkvarnsvärde på

ett dubbelprov av provmaterial (diabas från Skövde). Efter varje

cykel utfördes mätningar av lyftarnas och stålkulornas till-

stånd. Varje "lyftare" vägdes efter (losstagning) och höjden

mättes i 5 punkter samt bredden i 3 punkter med hjälp av ett

skjutmått. För stålkulornas del innebar mätningarna kontroll av



diametern hos de enskilda kulorna samt bestämning av total-

vikten. Kontroll av diametern genomfördes med hjälp av en sikt

med runda, utstansade hål med ø 14,5 mm. Efter det att första

delen (ca 500 tim) av försöket avslutats, testades en större

provserie (med två provmaterial). Förutom ovannämnda diabas an-

vändes också en slitstark Skärlunda - granit. Upläggningen av

hela försöket framgår av tabell 6.

Andra delen av testet utgjordes av en500 timmars lång nötnings-

process med kulkvarnen vid användning av samma typ av "ballast"

som tidigare. Materialet byttes ut var 24:e timme, men inga mät-

ningar gjordes under den delen av testen.

Avslutningsvis utfördes en ny provserie med två provmaterial i

den - då 1.000 timmar "gamla" utrustningen - och kompletterades

även med en likadan provserie, testad med slitna kulor men med

nya "lyftare".

Resultaten från provserierna beskrivs i moment 3-5.

3 Slitage av utrustning

Avsikten med detta försök var kartläggning av kulkvarnens sli-

tage med tiden vid användning och mätningarna omfattade såväl

de nya, avtagbara "lyftarna" som stålkulorna.

Under slitagekörningens gång kontrollerades både höjden och

bredden hos "lyftarna". Det kunde konstateras att deras bredd

inte påverkades vid användning av kvarnen och måttet förblev

oförändrat.

Resultat av höjdmätningar finns i tabell 2. Höjden på varje

"lyftare" mättes vid varje tillfälle i fem olika punkter, men i

tabellen redovisas av utrymmesskäl endast medelvärdet av de fem



mätpunkterna. Avnötningen var jämnt fördelad längs "lyftarna"

och mätpunkterna längst ut visade exakt samma höjdminskning som

mittpunkten. Med andra ord motsvarar medelhöjdminskningen den

faktiska höjdminskningen i varje mätpunkt. Skillnaden i slitage

mellan de tre olika "lyftarna" år inte stor (0.02 mm efter ca

500 timmar, 0.03 mm efter 1000 timmar) och kan ligga inom mät-

felet. Figur 2 visar samband mellan användningstid och höjd-

minskning och det kan noteras att slitaget (höjdminskningen) har

en viss avtagande tendens. Tendensen blir ännu tydligare när

"lyftarnas" slitage mäts som viktförlust (tab 3 och fig 3).

Efter en kraftigare avnötning under de första 50-100 timmarna

avtar sedan slitaget och blir jämnare samt planar ut med tiden.

Det stora, initiella slitaget tvingar antagligen fram en allt

mera rundad profil som senare bättre kan motstå de nötande

krafterna.

En annan faktor som kan bidra till avtagande slitage hos kvarnen

är ett samtidigt slitage av stålkulorna. Samma sats av stålkulor

användes under hela undersökningen och som framgår av tabell 4

är deras viktförlust så stor som 10,5% efter 1.000 timmars an-

vändning. Till skillnad från ribbornas slitage löper kulornas

nötningskurva nästan helt rakt, dvs avnötningen är hela tiden

konstant (fig. 4). Någon märkbar storleksminskning, mätt med

hjälp av stansade siktar, rekommenderade av metodanvisning (MBB

59), kunde inte konstateras förrän ca 200 timmar (tab. 5) och

först efter ca 500-600 timmar börjar den procentuella andelen av

slitna kulor (ø<14,5 mm) närma sig den procentuella viktför-

lusten för att senare öka snabbt, upp till ca 94%, efter 1.000

timmar. En sådan utveckling (fig. 5) är inte oväntad i och med

att alla stålkulorna slits samtidigt och rent teoretiskt också

borde passera sikten vid samma tidpunkt.



4. Förändring av kulkvarnsvärde

Mätningarna av ribbornas och stålkulornas avnötning ger ett

direkt mått av slitaget på utrustningen. Mer intressant är det

emellertid att undersöka konsekvenserna av detta slitage på kul-

kvarnsvärdet. Två olika bergarter (en diabas och en granit) an-

vändes som provmaterial i syfte att fastställa inverkan av ut-

rustningens tillstånd på kvarnvärdet och resultatet ges i tabell

6. Figur 6, med ett diagram för båda bergarterna, ger en samlad

bild av sambanden mellan utrustningens tillstånd och kulkvarns-

värden. I vågrätt riktning anges värden erhållna med både ribbor

och stålkulor, slitna i 500 resp 1.000 timmar. Parallellt testa-

des också utrustning med slitna ribbor och nya, oanvända stål-

kulor, detta i syfte att få fram en mer renodlad effekt av rib-

bornas nedslitning. Värden från dessa försök ligger längst ner i

diagrammen. Överst hittar man värden, erhållna med nya ribbor

inmonterade i trumman, men "gamla" stålkulor, slitna i 1.000

timmar.

Diagrammen visar att slitaget på utrustningen resulterar i en

nästan 14%-ig minskning av kulkvarnsvärdet hos graniten redan

efter de första 500 timmarna. Sedan avtar nötningen och efter

1.000 timmar ligger den på ca 19% under ursprungsvärdet. Dia-

basen, som är mjukare, förefaller vara mindre känslig för kvar-

nens tillstånd och motsvarande minskning av kulkvarnsvärde är 5

resp 9%. Troligen hade inverkan på extremt hårda material som

vissa kvartsiter och porfyrer varit ännu större.

Hos båda bergarterna halverades den procentuella nedsättningen

av kulkvarnsvärdet efter 500 tim, när nya kulor användes istäl-

let för slitna. Samma nedsättning uppnåddes hos diabasen efter

1.000 timmar, medan för graniten minskades efter denna tid ned-

sättningen med 65% (ökning av kulkvarnsvärdet från 5,9 till

6,8).



Slutligen genomfördes försöket med slitna kulor och helt nya

"lyftare", resulterande för båda bergarterna i exakt samma

ökning av kulkvarnsvärdet, som uppnåddes med hjälp av nya stål-

kulor, från 14,6 till 15,3 hos diabasen och från 5,9 till 6,8

för granit.

Erhållna resultat talar för att både "lyftarna" och stålkulorna

spelar en lika viktig roll för nötningsprocessen och har samma

betydelse för kulkvarnens nötningsförmåga.

Som redan nämnts, kontrollerades under första delen av försöket

kulkvarnsvärdet efter varje cykel på ett dubbelt prov av prov-

material I (diabas). Även om det finns en tendens till sjunkande

kulkvarnsvärde (tab. 7) så är prövningar, omfattande 60-timmars

intervaller alltför korta att man ska kunna upptäcka en sådan

tendens. Den "normala" spridningen av resultaten kan nämligen

vara större än den minskning som orsakas av utrustningens

slitage.

5. Spridningen av resultat

I och med att samtliga bestämningar av provmaterialens kul-

kvarnsvärde gjordes med hjälp av dubbla och tredubbla prov, fick

man ett tillfälle att studera spridningen av de enskilda resul-

taten inom dessa provserier.

Nedanstående tabell, som ger en översikt av spridningen, har

tagits från tabell 7 och 8:

 

 

Mate- Prov Spridning i % av medelvärde Medel-
rial spridning

Diabas Dubbelt 0.6 11.7 2.4 2.8 6.5 1.9 2.4 4.0
(tab 7)

Diabas Tredubbelt 6.1 2.2 2.9 2.5 5.2 2.4 3.6
(tab 6)

Granit Tredubbelt 4.4 4.9 4.7 4.4 9.9 9.1 6.2
(tab 6)

 



Även om några höga värden kan noteras så ligger spridningen

generellt på en ganska låg nivå, 4.6% som medelvärde av samtliga

dubbla och tredubbla prov.

I regel är spridningen lägre hos diabasen (värden oftast mellan

2 och 3%) än hos graniten (flertal värden ligger mellan 4 och

5%).

6 Slutsatser

Hållbarhetstesten bekräftade, som väntat, att en viss, del av

den tillförda energin vid kulkvarnsförsöket går åt att slita

själva utrustningen och följdaktligen minskar kvarnens nötnings-

förmåga med tiden. En malcylinder med slät insida (utan ribbor)

skulle vara att föredra, men ingen av de tidigare testade va-

rianterna, där malcylindern roterar längs horisontell axel (jfr

mom 1) gav tillfredsställande resultat. Samtidigt visar försöket

att det är möjligt att genom utbyte av slitna "lyftare" och

stålkulor hålla slitaget på acceptabelt låg nivå.

Den provade lösningen - med ribbor fastskruvade inne i malcylin-

dern - visade sig fungera problemfritt under hela försöket.

Kontroll och eventuellt byte av ribborna kan ske lätt och

snabbt. Det krävs dock en noggrann åtdragning av skruvarna för

att inget vattenläckage kan uppstå under körningen.

I syfte att i möjligaste mån eliminera det kraftiga, initiella

slitaget hos kvarnen bör "lyftarna" redan från början vara av-

rundade till en "jämviktsprofil". En lämplig höjd för färdiga

ribbor verkar vara 7.8 mm. Då ligger kulkvarnsvärdet nära de

ursprungliga "lyftarnas" nivå. (Värden redovisade VTI Meddelande

444, erhållna med "lagom" insliten kvarn).



Efter ett par hundra timmars användning måste "lyftarnas" till-

stånd kontrolleras med jämna mellanrum (möjligen även med hjälp

av ett referensmaterial) och är "lyftarna" slitna mer än

tillåtet måste de bytas ut. Det kan också tänkas att bara en en-

skild "lyftare" byts ut efter en viss föreskriven användningstid

istället för samtliga tre, inte minst för att förhindra en allt-

för stor ökning av kulkvarnsvärdet efter bytet. På så sätt kan

man också kontinuerligt fortsätta att använda kvarnen; ingen

speciell inkörningsperiod av nya "lyftare" behövs.

Det är nödvändigt med regelbundna och täta kontroller av kulsat-

sens totalvikt. Stålkulorna slits kraftigt och efter ca 17 tim-

mar har en stålmängd, motsvarande viktenav en hel kula, nötts

bort. Därför måste kulornas totala vikt kontrolleras ofta och

kulsatsen kompletteras med nya kulor, även om ingen kula har

passerat kontrollsikten med (ø14.5 mm). Försöket visar att efter

ca 900-1000 timmar användning av en helt ny kulsats, kommer en

stor del av kulorna att samtidigt passera 14.5 mm maskvidd (fig.

5). Efter det att dessa nedslitna kulor ersatts med nya, kan det

totala antalet kulor komma att minska på förhållandevis kort

tid, något som i sin tur kan leda till en tillfällig ändring av

kulkvarnens nötningsförmåga. Allteftersom fler enstaka kulor

byts ut mot nya, sprids deras diameter jämnare ut inom de norme-

rade gränserna 15.0-14.5 mm och en "slitagetopp" kommer antag-

ligen inte att uppkomma.

Den nya kulkvarnen, med avtagbara "lyftare", ger lika god kor-

relation med slipvärdet som "standard" kulkvarn med fastsvetsade

ribbor (r = 0.96) och korrelationen mellan de två kvarnvariant-

erna är så hög som 0.997 (tab. l).

Sammanfattningsvis kan sägas att inverkan av "lyftarnas" slitage

är mindre än väntat i jämförelse med tidigare erfarenhet från

ringanalys då VTI:s slitna kvarn mer markant skilde sig från
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andra, mer "fräscha" kvarnar. Stålkvaliteten hos "lyftarna" i

VTI:s första kvarn har dock inte kontrollerats, mjukare stål kan

således ha inneburit en större nedslitning tidigare. Stenmate-

rialen ( ballasten") har också successivt slitits och avrundats

vid långtidskörningarna (8-24 timmar), vilket troligen inneburit

mindre slitage på utrustningen att vid "normala" provningar om-

fattande 60 minuter. Minskningen av stålkulornas diameter genom

slitage beaktades inte heller tillräckligt vid de första under-

sökningarna. Inverkan av denna faktor på kvarnens nötande effekt

är dock lika viktig som nednötningen av "lyftarna". Det före-

ligger dessutom en tendens att inverkan av kvarnslitaget är

större på ett ganska hårt stenmaterial (finkornig granit) än på

ett ganska mjukt (diabas).

Den använda kvarnen är ingen normerad utrustning och kvarnar som

senare levererats till andra laboratorier eller till VTI kan ha

haft något avvikande inmontering av lyftare", skiftande kvali-

teter hos stålkulor mm. En noggrannare normering av kvarnen är

därför nödvändig.

Följande kvarnvarianter har numera undersökts av VTI:

1) "Kvarn med fasta "lyftare'l av 8 x 8 mm kilstål (VTI Meddel-

ande 444, VTI Notat 49, 108,

2) Kvarn med löstagbara lyftare och med avrundad jämviktsprofil

(föreliggande Notat)

3) Devalkvarn, den utomlands normerade apparaten har dock modi-

fierats genom att hastigheten ökats från 30 till 60 varv/min

(VTI Notat 108).

God korrelation har erhållits mellan de tre nämnda kvarn-

varianterna och samtliga kan bilda underlag till ett stan-

dardiserat nötningsförsök. Fördelen med Devalkvarnen (med

ökad rotationshastighet) är att den inte är försedd med

några inmonterade "lyftare" som slits ned med tiden. Ut-

rustningen finns dessutom ofta i utländska laboratorier.



4)

ll

Dessutom har kvarnar utan "lyftare", men som till skillnad

från Devalkvarnen roterar längs en horisontell axel, under-

sökts (VTI Notat 108).

har tidigare studerats (VTI Meddelande 163) och senare även

kvarn med bortslipade "lyftare", men som annars haft samma

Microdevalkvarn, normerad i Frankrike

specifikationer som kvarnen under pkt 1 och 2. Avnötningen i

sådana kvarnar blir dock låg och korrelationen med slip-

sämre än med kvarnarna under pkt 1-3. Denna kvarntyp

som varande mindre lämplig, speciellt för

värdet

bedöms därför

testning av slitstarka beläggningsmaterial.
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Fig. 1. Profil av avtagbara lyftare.
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Fig. 6. Forándringar av kulkvarnsvärde beroende på utrust-

ningens slitage.
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qus Lt_ LLOé 268 .KM 257* 31.3

;Dçabab 1' 3.03 :5.2 11.8 43.0 (é, o

3111236151: 4-94» ?H 5.9 1.0 8.3

Marwams i .2.31 40.8 tim 9.2 M3

KOffelClh-OG m. SHPvafác r : f' = F = O, 916 r s

Korraoxion m. sbnclard kulkuam r = 0,969 r = 0.539? r 3 03637,
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711de 2. Lgå-tflfrlañn höjdmiaöknfnq, mm.

Urgpr. Höjd eå-*tef antal. th'ñnñar

H

Läwttarê höjd 02 * (ZH 2H8 nga 4000

1 Meaailnajd * "4.88 '4.86 mL. :.81 :nu ?.03

M1'nsl4rzing - 0.03 0.05 0.08 045 0.20

2 Meddhåicl ?.8? ?.85 ?.83 1.21 ?#3 10h

Minskning - 0.02 0.0H 0.0? Om 0.23

3 Meddhsjcl 4.89 7.20 MH 4.81 1.43 nu

Manshnmg - 0.03 0.05 0.08 0.16 0.25

M c! I 1 La :OC __

8' em 5 1 J - 0.03 0.05 0.08 0.15 0.20
+51' 3 "L5{ +ara"

        

Medethöjd * . medelvärde, av 5 mâtpunUêr'

       

TabaLL 3., Lgâvfamaä vwükmhqsküWB) 90

M N Urspr. Våk't ePter QntQL than-nar'
Lgçtare \

mkt 52 420 2ng A96 4000

,1 Vi kt 228. '253 ?JU-1.0? 222943 219.30 213.06 ZOI. G

ansang - 14,44 6.10 9.53 15.??- 21.41

2 Våkt 230.Hé 226.19 223.554 220.143 2:019 201.140

Mmökning - 5.9.? 0.90 40.03 10.21 4259.00

2) V4 kt 225» 8! 9.21. 8\ 220.19 21108 2.10. 89 39. I?)

MJnsknäng - 11.00 5.62 8.43 'll-(BZ 26.69

Wê*m1j * '° 5 - MS 0.31 9% 1005 24%
*år 2) Llj'çgTOfen
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"Toto, 5%ålkuloraaö v?k*mfñá\<nx'üg,

Ufs? Vikt agerar OmTCkl 'timmar

VMA: 61 421-: 2h?? Hgb 4.000

"Tarmww, g, ?7.059,5 6963.3 5944.3 6802.2 42610.» 6248.8

vçwarma 3 - 50.2, 402.9. :m3 102.8 133.1

Vçkqaaubåv, 7,, .. 0.4 45 3.0 5.1.» 40.5

Tab. s+ålku10raaö öhDrlelAw/XInÖkDCnñ

3 Ehar' aaTat 'i'fmmüv'

börjarz 61 4214 EMS A96 A000 I

An+aL kulor mecl

mm 5111

Prni'aL §an

kalør (Uh-Bm) - - 4 8 25 L.84

DI'OCBHTueLL andel av
ätt-110._ kuçor - - - Le Li :g 9%. 6
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rörânciringar av iáwøkdarmeÃVAá pga öIHOQÖ

                          

Tab. é.

hos mtmäawhg.

åtaLkulomas Mai'erIaL Ensldlcio. resuLtat MFdeQ' SEN-;CL
tlLLáfånd I varda nth

I Qasuüiat med mjo, Lcdçfore

Nåja_ 370.501: 15.3% 56.33 '15.11 450 5,4

Graal* ?3% 4.39 Uno?? ?.33 11.14

I ?asuüiaf med 500 'timmar gamhuLJj-Harêu

SLCtaa Drast 15.142 16.08 16.1? 45.2, 2.2 x
. _. Li

Grand: 6.'-41 é.lO 6.3*3 3 .g

NHQ Bubba.: §58! 16.3% [BJ-18 15. é 2.9

Graatt 6.8? 6.55 585 5.8 1+?

E, QasuH'a* med 4.000 tummar qamla [WSH'QFEJ

SLLth :Dtabas Mo M?? Mau IH . é: Z. 5

(1000 tim) Graal: 5%8 am 5% 5.9 A. L.

NHQ Dçabas \6. 80 \5. xg 5.00 15. 3 5.2

ÖraaH' :(108 67% G141 6.8 99

:17. ?eöuttoi' med nga, "LUSwfarê/H och Slf'i'aa :kk/J01'

5thaq Ebbas; 15.31 EMMA l5.08 15.5 211

(1000 Jam) Granit ao? 6.145 mg 6. 8 9,1
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TabeH Kuakvqrnsuarcic ixmoa Teperemåmajferfcü, I

Unga .Låg-5127, deievl av iesfea.

   

AMC-anamnes. mwvwnwârda
tic] (ammar) Enswda rea/(Hof Meddvarde, Sprfdmwg <7.)

62 559 15% 15.411 0.5

4le 1.88 lma 15. 81 ' Mät

486 _ 5.39 mos 15.21 :M

2% 15.39 15.82 :5.51 18

SM) mg 1-5.?? Is 28 6 5

342 16.3% \5.é9 15.5% 4.9

mm ' 13m 15.5» 15.33 ?LH

      




