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OLIKA TYPER AV STENKROSSAR

I V I E D  H Ä N S Y N  TILL  konstruktion och arbetssätt kunna de för vägmaterial 
mest använda krossarna indelas i följande huvudgrupper: käkkrossar, spin
delkrossar, skivkrossar och hammar kr os sar. Ett flertal andra krosstyper fin
nas, som dock användas sällan inom vägtekniken.

I följande schema göres en framställning av olika typer av stenkrossar med 
angivande även av utländska benämningar på desamma.

Käkkrossar.
Käkkrossar ha två nästan vertikala krossytor, av vilka den ena är fast 

och den andra rörlig. Den rörliga krossytan närmar och avlägsnar sig växel
vis från den fasta krossytan, varigenom det mellan ytorna inmatade mate
rialet »tuggas» sönder och under tyngdkraftens inverkan passerar mellan 
krossytorna. Krossytorna äro försedda med lätt utbytbara, refflade kross
plattor, utförda av extra slitstarkt material, vanligen manganstål.

Den vanligaste typen av käkkrossar är pendelkrossen eller Blakes tuggare. 
Denna maskintyp är en av de äldsta stenkrossarna, utvecklad av en maskin, 
som patenterades i Förenta Staterna år 1858. Pendelkrossens arbetssätt 
är följande (fig. 1). Drivkraften överföres till en excenteraxel 1. Den härav 
uppkomna excenterrörelsen ger vevstaken 2 en upp- och nedåtgående rörelse, 
som genom ledklaffarna 3 (även benämnda brytbrickor) överföres till den 
rörliga käken 4, som utför den egentliga krossrörelsen. Den rörliga käken får 
en pendlande rörelse kring en fast axel, belägen i dess övre del. Härav har 
denna krosstyp erhållit namnet pendelkross.

En annan typ av käkkross, som blivit vanlig på senare tid för tillverkning 
av vägmaterial i Sverige, är rotationskrossen eller granulatorn (fig. 2). D riv
kraften överföres till en excenteraxel 1. På denna hänger den rörliga käken 4, 
vars övre del därför följer excenterns rörelse och som i sin nedre del styres av 
en ledklaff 3, som har stöd mot krossens stativ. Varje punkt på den rörliga 
käken får därigenom en roterande rörelse, därav namnet rotationskross. Ut
formningen är i övrigt densamma som för pendelkrossen. Rotationskrossen 
har oftast i genomsnitt större krossrörelse än pendelkrossen (jämför fig. 1 och 
2), varför vid jämförliga storlekar rotationskrossens kapacitet vanligen blir 
större än pendelkrossens.

Den fram- och återgående rörelsen hos käkkrossarnas rörliga delar med
för, att belastningen måste utjämnas med tunga svänghjul. Det oaktat kunna 
skakningar och vibrationer ej helt undvikas.

Käkkrossarna ha en enkel och solid konstruktion. Tillsyn och utbyte av 
förslitna delar sker lätt. Maskinen har ringa vikt i förhållande till storleken 
av det inmatade godset, varjämte en stor variation av storleken hos maskin-



S c h e m a  ö v e r  s t e n k r o s s a r . o\
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i 2 3 4 5

Grovkross Käkkross
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granulator 

» Spindelkross
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» Skivkross 
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» »Kubitkross»
» Slagkross
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1 Denna maskintyp säljes i England under namn som »Lightning crusher», »Kubit», etc.
2 Användes sällan i Sverige.
3 Om stenar användas i stället för stålkulor kallas kulkvarnen i Förenta Staterna »pebble mill».



Fig. i. Pendelkross (Blakes tugg). 

Fig. i .  Blake Crusher.

Fig. 2. Rotationskross.

Fig. 2. Single toggle breaker.

typerna möjliggör anpassning efter skilda behov. Dessa omständigheter ha 
medfört, att käkkrossarna blivit de utan tvivel mest använda krossarna för 
vägändamål i vårt land.

Reduktionstalet eller förhållandet mellan det inmatade godsets största 
storlek och krossproduktens största storlek kan varieras inom vissa grän
ser genom inställning av krossgapet. Normalt varierar reduktionstalet från 
8,7 till 5,4. För små krossar har vid liten inställning ett reduktionstal av 13,3 
uppnåtts (amerikansk uppgift).

Följande tabell 1 ger en sammanställning av en del förekommande kross
typers storlek, produktionsförmåga m. m. enligt kataloguppgifter.

På kapaciteten inverkar kornstorleken av det inmatade godset, inställnin
gen (eller minsta avståndet mellan krossplattorna), varvtalet hos krossen, 
vinkeln mellan krossplattorna och slutligen bergarten.

Inverkan av kornstorleken hos det inmatade godset framgår av tabell 2,1 
som gäller en pendelkross, inställd så, att minsta öppningen mellan krossplat
torna — 6 mm.

1 Enl. en amerikansk undersökning, Taggart: Handbook of Ore dressing 1927.



Tabell i .  Några i Sverige tillverkade käkkrossar enligt kataloguppgifter.

Nr
Krossgapets 

största storlek 
upptill1

mm

Unge
färligt
effekt
behov

hkr

Ungefärlig
kapacitet^

ton pr timme

Krossens
vikt

(stationär)

ton

Pendelkrossar . . M. 19 2 100 • 1 5006 300 320 -4 3 0 200
M. 15 1 500 • 1 ooo6 125— 150 160 —210 100
M. 9 1 000 • 8 oo6 90— 115 90 —140 50
S. 65403 650 • 440 3 5 - 4 5 15 — 22 14,5
S. 402 53 400 * 275 20—25 7 -  11 4,4
S. 3 5 2 13 350 • 230 12 — 15 5 -  9 3 ,1
M. 5004 500 • 200 16— 24 7 ,5-  9 5,°
M. 4004 400 • 200 15— 20 6 -  7 ,5 4 ,2
S. 5822 ES. 575 • 220 20— 22 6 -  15 4 ,0
S. 5017 ES. 500 • 190 10— 15 4,5 12 3,35

Rotationskrossar A. 50 F3 500 2605 16— 20 4 ,5-  13,5 3,8
A. 40 F 3 400 • 2505 14 — 18 4 — 12 3,3

M =  tillverkare: Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB., Morgårdshammar.
S =  tillverkare: AB. Åbjörn Anderson, Svedala.

A  =  tillverkare: Arbrå Mekaniska Verkstads AB., Arbrå.

1 Det angivna tvärmåttet (sista siffran) är gapets största tvärmått, mätt horisontellt från 
den fasta plattans översta punkt. Största tvärmått för inmatningsgodset är ca i o %  mindre.

2 Kapaciteten är beroende på krossens inställning m. fl. faktorer. De i tabellen angivna 
siffrorna måste därför anses mycket ungefärliga. Där kapaciteten i katalogen angivits i m3 
har omräkning skett till ton, varvid materialets volymvikt satts = 1 . 5 .  I vissa fall ha de 
i katalogen angivna kapacitetssiffrorna uppgivits gälla järnmalm. I tabellen, som avses gälla 
vanligt berg, har i dessa fall endast införts ca halva den i katalogen angivna kapaciteten.

3 Ungefär liknande storlekar levereras även av andra tillverkare. Sålunda är en rätt van
lig kross, Simson typ LY , tillverkare Ystads Mekaniska Verkstad, ungefär av samma stor
lek som Svedala 3521. Arbrå 50 F motsvaras av Svedala T R F 5026 och Arbrå 40 F av Sve
dala T R F 4025.

4 S. k. parallellzontuggare. Beskrivning, se firmans prospekt.

5 Vid tillverkning av finmakadam erfordras i vissa fall insättning av mellanläggsplattor, 
som minska gapöppningen avsevärt.

6 Vid 175— 250 mm utloppsöppning.

Tabell 2.

Storlek 
av inmatat gods

mm

Reduktionstal
Relativ kapacitet 

i procent av kapaci
teten vid det grövsta 

godset

75— 100 8 ,9 100
50— 75 6 ,7 170
2 5 -  50 4,4 182
12— 25 2,2 232

Inverkan av varvtalet hos excentern framgår av tabell 3:



Tabell j . 1

Varvtal pr minut
Relativ kapacitet 

i procent av kapaci
teten vid det lägsta 

varvtalet

160 100
255 144
304 171
348 174
534 179
629 246

Vinkeln mellan krossplattorna inverkar, så länge den hålles inom nor
mala gränser (19 0— 240), endast obetydligt på kapaciteten.1

Bergartens beskaffenhet inverkar på käkkrossarnas kapacitet på så sätt, 
att sega bergarter äro svårare att krossa än andra. Sega bergarter äro i syn
nerhet de basiska eruptivbergarterna. Hårdheten hos bergarterna inverkar 
däremot endast obetydligt på kapaciteten. Sålunda erhålles ungefär samma 
kapacitet vid krossning av kvarts och kvartsitiska malmer som vid kross- 
ning av kalksten.

För energiåtgången anses enligt amerikansk uppgift ca 1,4 hkr-timmar 
( — 1 kWh) pr ton krossat material vara normalt vid reduktionstalet 6: 1. 
(Jämför sid. 58 och följande.)

Slitningen hos krossplattorna varierar i hög grad med krossproduktens 
kornstorlek och bergartens hårdhet. Enligt amerikansk uppgift uppgår slit
ningen hos krossplattorna till 0,004— °>03 kg manganstål pr ton krossat 
material. Denna uppgift avser emellertid krossning till tämligen grov korn
storlek (sannolikt en krossprodukt med övre kornstorleksgränsen 75 — 150 
mm).

Spindelkrossar och konkrossar.
Spindelkrossar ha en yttre fast krossyta vanligen med form av en omvänd, 

stympad kon, innanför vilken den inre, rörliga krossytan oscillerar, även den 
med form av en stympad, men stående kon. Stenmaterialet inmatas i det ring- 
formade utrymmet upptill mellan krossytorna. Den inre ytan närmar sig till 
och avlägsnar sig från den yttre.

Drivkraften överföres genom en remtrarismission och en konisk kuggväxel 
till en excenter 1 (fig. 3). Krossaxeln 2, som är upphängd i det sfäriska 
lagret 4, beskriver jämte krosskonan en rörelse, som betingas av excentern 
nedtill. Avståndet mellan den rörliga krossytan på krosskonan och den fasta 
krossytan 5 kommer till följd av excenterrörelsen hos krosskonan att konti
nuerligt ökas och minskas. Krosskonan och krossplattorna utföras vanligen 
av manganstål och äro utbytbara.

Spindelkrossarna arbeta jämnare än käkkrossarna. Vid jämn matning utför 
en spindelkross ett kontinuerligt krossningsarbete enär krossning försiggår 
under hela krossvarvet, medan krossning i en käkkross endast sker under 
halva denna tid.

Enär krossrummets sektion hos spindelkrossen är cirkulär, blir tvärsnittet,
1 Se not 1, sid. 7.



där krossning utföres, stort 
i förhållande till krossgapets 
bredd. Kapaciteten hos en spin
delkross blir därför stor och 
vanligen avsevärt större än för 
en käkkross med samma tvär- 
mått på inmatningsöppningen 
försåvitt ej den senares bredd 
göres mycket stor. Å  andra 
sidan blir spindelkrossen stor, 
tung och svårtransportabel. 
Kostnaden för montering samt 
för inköp, räntor och amorte
ring, blir större för spindel
krossen än för käkkrossen. I 
regel torde därför spindelkros
sen bli ekonomisk endast, när 
det gäller stora anläggningar. 
Spindelkrossar av den normala 
huvudtypen ha därför ej kom
mit till någon större använd
ning inom vägtekniken i Sve- 
rige.

Fig. 3. Spindelkross. Energiåtgången pr ton och
Fig. 3. G yratory Crusher. slitningen hos krossplattorna är

enligt tillgängliga uppgifter mindre för spindelkrossar än för käkkrossar.
Följande tabell ger en sammanställning av vissa data rörande spindel

krossar.

Tabell 4. Några i Sverige tillverkade spindelkrossar och Symons konkrossar
enligt kataloguppgifter.

Tillverkare: Morgårdshammars Mek. Verkstads AB.

Nr

Inmatnings-
öppningens

bredd'
mm

Öppning
nedtill

mm

Ungefärligt
effektbehov

hkr

Ungefärlig
kapacitet1

ton pr tim.

Krossens
vikt

ton

Vanliga spindelkrossar 7 350 55 —  125 40— 65 65 — 140 30
4 200 40— 85 12 — 20 18— 42 9,3
1 110 20— 50 5-  8 4— 7,5 2 , 5 5

Symons konkrossar . . 7 280—355 . 1 0 — 65 250—300 135— 750 59,x
4 1 1 5 — 170 5— 50 75— 100 25— 150 15,9
2

un1O

3 —  38 25— 30 6— 50 4,8

1 Kapaciteten är beroende på krossens inställning m. fl. faktorer.
De lägre produktionssiffrorna i tabellen hänföra sig närmast till den minsta i tabellen 

angivna öppningen nedtill. Kapaciteten har i katalogen angivits i m3, som omräknats till ton 
under antagande att materialets volymvikt = 1 , 5 .



Fig. 4. Symons konkross.

Fig. 4. Symons Cone Crusher.

En kross, som till sin konstruktion påminner om spindelkrossarna, men 
principiellt något avviker från dessa, är Symons konkross (fig. 4). Den ut
märker sig för hög kapacitet vid långt driven nedkrossning, beroende bl. a. 
på att krossrummets genomskärningsarea är lika under hela krossningen. Lag
ret, som uppbär krosskonan, befinner sig under denna i st. för ovanför, var
igenom lagret kan utföras kraftigare och inmatningen underlättas. Krossens 
övre del jämte krossrummets ytterväggar äro upphängda i mycket kraftigt 
dimensionerade spiralfjädrar, som ge efter, om något hårt föremål (t. ex. järn) 
skulle inkomma mellan krossytorna.

Symons konkross har stor kapacitet (se tabell 4). Den har huvudsakligen 
använts inom bergshanteringen. I vissa fall ha dylika krossar använts för 
framställning av stenmaterial till vägväsendet.

Skivkrossar.

Skivkrossar ha två mot varandra vända konkava krossytor på två cir
kulära skivor, som rotera i samma riktning med ungefärligen samma hastig
het. Inmatning av godset sker genom ett hål i den ena skivans centrum, och 
krossprodukten slungas av centrifugalkraften ut genom springan mellan ski
vorna. Medan godset sålunda passerar skivorna, utföra dessa en vickande 
rörelse i förhållande till varandra, så att skivorna växelvis närma sig till och 
avlägsna sig från varandra, varigenom krossningen sker (fig. 5).

Maskinen har en massiv axel och en ihålig axel, den förra instucken i den 
senare. Axlarna rotera åt motsatt håll. Den yttre skivan 1 är genom bultar fäs
tad till den klockformiga ändan av den ihåliga axeln 3 och drives runt genom 
remskivan 4. Den inre skivan 2 är fastsatt på den inre axeln, som i 
ena ändan vilar i ett halvsfäriskt lager, möjliggörande vickning av axeln, och 
som i andra ändan är lagrad i en excenter 5 driven av remskivan 6. Den 
inre axeln roterar sålunda snedställd i förhållande till den yttre axeln.



Fig. 5. Skivkross 
(gruskvarn).

Fig. 5. Disc Crusher.

När det är sten i springan mellan skivorna, följer den inre skivan 2 med 
på grund av friktionen och roterar åt samma håll som den yttre skivan. Enär 
den inre skivans axel är snedställd gentemot den yttre skivans axel, fram
kallas en krossning en gång pr varv. Genom att excentern 5 för den inre 
axeln rör sig i motsatt led mot den yttre, uppstår en vickning av skivan 2, 
som ökar antalet krossningar med varvantalet på sistnämnda excenter. Enär 
centrifugalkraften utslungar krossgodset, kan öppningen mellan skivorna hop
skruvas till liten bredd. Skivkrossen kan därigenom användas för nedkross- 
ning till mindre kornstorlek än som är möjligt vid käkkrossar.

I en skivkross kan endast inmatas stenmaterial av relativt ringa storlek, 
varför rågodset före inmatningen i skivkrossen vanligen måste förkrossas, 
vilket kan ske i en käkkross.

Specialkonstruerade och lättrantsportabla skivkrossar för tillverkning av 
väggrus ha under namn av gruskvarnar införts i marknaden.

Krossrörelsen hos skivkrossarna kan göras relativt obetydlig i förhållande 
till avståndet mellan skivorna. T ill följd härav kunna dessa maskiner till
verka en med hänsyn till kornstorleken mera jämn (välsorterad) produkt med 
ringa mängd stenmjöl. Detta förhållande jämte krossplattornas relativt ringa 
storlek (krossytorna äro ungefär hälften så stora som vid käkkrossar med 
samma kapacitet) medför, att slitningen och därav betingad kostnad hos 
krossplattorna bli relativt ringa.

Skivkrossar ha en tämligen komplicerad konstruktion, varför tillsyn och 
reparation kunna bli besvärliga. Genom lämplig konstruktion och gott ma
terial hos krossens mest utsatta delar torde emellertid dessa olägenheter i viss 
mån elimineras. Skivkrossar av lämplig storlek och med kraftigt utförande 
kunna sannolikt bli ekonomiska för tillverkning i stor skala av krossgrus 
och makadam av storlek under 16 mm.

Tabell 5 ger en sammanställning av förekommande krosstypers storlek, 
produktionsförmåga m. m. enligt kataloguppgifter.



Fig. 6. Svedala 
fintugg.

Fig. 6. Svedala Disc 
Crusher.

Tabell j .  Några i Sverige tillverkade skivkrossar enligt kataloguppgifter. 

Tillverkare: Morgårdshammars Mek. Verkstads AB.

N r

Lämplig stor
lek av inmat- 

ningsgods

mm

Minsta lämpliga 
utloppsöppning

mm

Ungefärligt
effektbehov

hkr

Ungefärlig
kapacitet1

ton pr timme

Krossens vikt 
(stationär)

ton

18" 40 9 12 — 18 2,5— 7,5 2,9
24" 60 12 18— 25 6 — 15 4,3 5
36" 90 19 3 0 - 3 5 12 ,5—30 I I

1 Kapaciteten är beroende på krossens inställning m. fl. faktorer. De lägre siffrorna i 
tabellen gälla för den minsta lämpliga utloppsöppningen.

I katalogen har kapaciteten angivits gälla järnmalm. Med anledning härav har i tabellen, 
som bör gälla vanligt berg, endast införts halva den i katalogen angivna kapaciteten. Detta 
svarar mot en specifik vikt hos järnmalmen av ca 5,3.

En speciell typ av skivkrossar är Svedala fintugg (fig. 6), som användes för 
tillverkning av finmakadam.

Medan den ena skivan på den vanliga skivkrossen har en vickande rörelse 
i förhållande till denna andra skivan, rotera de båda skivorna vid Svedala 
fintugg parallellt med varandra i samma riktning och med exakt samma 
hastighet, men den ena skivan har en hastig mot den andra skivan fram- och 
återgående rörelse. Denna rörelse åstadkommes av en excenteranordning 
(längst till höger i fig.) Antalet krossrörelser pr tidsenhet är lika med varv
antalet hos den yttre axeln, medan nämnda antal hos den vanliga skivkrossen 
är ungefär dubbla varvtalet.

Denna maskin medgiver användningen av refflade krossplattor, som mot
verkar uppkomsten av flisor i produkten.

Tabell 6 ger en sammanställning av produktionsförmåga m. m. för Svedala 
fintugg enligt kataloguppgifter.



Tabell 6. Uppgifter rörande Svedala fintugg enligt katalog.

Lämplig storlek av 
inmatningsgods

mm

Ungefärligt effektbehov 

hkr

Ungefärlig kapacitet1 

ton pr timme

Krossens vikt 
(stationär)

ton

50—60 12 — 20 4 —9 2

1 Omräknat från volymmått under antagande att volymvikten hos materialet — 1,5.

{SVEDALA  
/ 4 4  4

Fig. 7. Hammarkross.

Fig. 7. Impact Breaker.

Hammarkrossar.
Förut beskrivna krossar kännetecknas därav, att krossning sker genom att 

krossgodset klämmes och brytes sönder mellan plattor, som på ett eller annat 
sätt bringas utföra en tuggande rörelse. Hammarkrossarna arbeta helt olika. 
I dem träffas det inmatade krossgodset av hastigt roterande hammare, som 
slunga det delvis nedkrossade godset mot väggarna, där det studsar ut i 
krossrummet och ånyo träffas av hammare, varefter samma förlopp upp
repas. Genom dessa upprepade slag mot hammare och väggar sönderslås 
och nedkrossas krossgodset, som slutligen lämnar krossen i en öppning i 
krossens nedre del.

Hammarna äro fästade vid drivaxeln och följa dess rotation. Hammarna 
äro i en maskintyp ledade och rörliga kring axlar utanför drivaxeln (fig. 7). 
I en annan maskintyp äro hammarna fasta i förhållande till drivaxeln. T ill 
den senare typen hör kubitkrossen (fig. 8). Periferihastigheten hos hammarna 
brukar vara 10—20 m/sek, stundom högre.

För alla i det föregående beskrivna maskinerna gäller, att material, som

Fig. 8. Kubitkross. 

Fig. 8. »Kubit Breaker.»



krossats till viss storlek, bestämd av minsta avståndet mellan krossplattorna, 
icke därefter utsättes för någon nämnvärd fortsatt krossning. I hammarkros
sarna fortsättes emellertid krossningsarbete under hela den tid, som kross
godset befinner sig i krossrummet. En liten partikel, som inmatas i eller bildas 
vid första krossningen i exempelvis en käkkross, faller i regel igenom kross
gapet utan att krossas vidare. Samma partikel blir i en hammarkross efter 
första krossningen i regel utsatt för fortsatt bearbetning av hammarna och 
fortsatt sönderdelning. T ill följd av denna olikhet i verkningssätt blir kross
produkten i en hammarkross i allmänhet mer sönderdelad i fina partiklar. 
Genom den upprepade bearbetningen blir krossprodukten i en hammarkross i 
regel mer »kubisk» än i andra krossar, särskilt vad gäller de finare kornstorle
karna, och mera likartad för olika storlekar än krossprodukten av andra krossar.

Den relativt höga hastighet, varmed krossgodset slungas mot väggarna i 
en hammarkross, medför stark slitning hos väggar och hammare. Väggarna 
beklädas därför med utbytbara skyddsplattor av manganstål, och hammarna 
göras utbytbara och tillverkas av samma material. Genom den intensiva bear
betningen blir dock slitningen stor hos dessa delar och större än slitningen 
hos krossytorna i andra krossar.

Hammarnas rotation sätter luften inne i krossrummet i intensiv, v irv
lande rörelse. Luft insuges i inmatningstratten och blåses ut tillsammans med 
krossprodukten. Det vid krossningen uppkomna, hälsovådliga stendammet 
måste genom särskild fläktanordning uppsamlas vid en hammarkross, eljest 
skulle detsamma spridas som ett moln kring arbetsplatsen.

För de vanligen använda typerna av hammarkrossar är största kornstor
leken hos det inmatade godset 60 å 100 mm. Hammarkrossen fordrar så
lunda i regel förkrossning av stenmaterialet i en förkross.

Kapaciteten hos hammarkrossen är hög, därest nedkrossningen ej drives 
alltför långt, samt begränsas vanligen av drivmotorns effekt och hållfast
heten hos maskindelarna. Kapaciteten minskas enligt uppgift, om krossgodset 
är fuktigt. Den goda .kapaciteten och kornformen borde kunna giva denna 
maskin en ökad användning inom vägtekniken, särskilt där stort behov av 
finare kornsorter (o— 5 mm) föreligger, önskvärt är dock, att slitstyrkan 
hos de mest utsatta delarna i krossen kan ökas till nedbringande av de rätt 
stora slitkostnaderna.

Tabell 7 ger en sammanställning av förekommande krosstypers storlek, 
produktionsförmåga m. m. enligt kataloguppgifter.

Tabell 7.

Nr

Vid matning

Hastighet 

varv min

Kraftför
brukning

hkr

Kapacitet 

ton pr tim

Största
höjd

mm

Unge
färlig vikt

ton

Största
stenstorlek

mm

Lämplig
stenstorlek

mm

Kubit 1 . . . . 100 60 350—600 10— 14 00 1 W O 1 700 4
» 3 . . . . 150 75 0 j[ 0 0 22— 30 20— 30 2 000 7,5

Svedala HK2 . 100 60 550—700 8— 12 6— 8 — I »7 5
» H K 3 . 125 70 4co— 650 10— 15 9— 12 — 2,8
» H K 6. 200 100 0010 0r0

24— 37 — 6,5



Fig. 9. Valskross. 

Fig. 9. Rolls.

Valskrossar.

Valskrossen har två cylindrar, valsar, som rotera åt motsatt håll (fig. 9). 
Krossgodset matas in mellan valsarna och drages av friktionen in genom den 
smala öppningen mellan dessa, varvid krossningen sker. Valsens diameter 
skall vara stor i förhållande till största kornstorleken hos inmatningsgodset. 
Om icke valsarnas storlek skall bli alltför avskräckande, fordras därför en 
långt driven förkrossning.

Valskrossar torde ej ha kommit till användning inom svenskt vägväsende, 
men äro rätt mycket använda inom bergshanteringen. De anses lämpliga för 
tillverkning av material mindre än 10 mm. Karakteristiskt för valskrossens 
produkt är, att halten av material med mycket liten kornstorlek är ringa.

Trumkrossar.

Trumkrossen erinrar till verkningssättet om käkkrossen. Den har emeller
tid två matningsöppningar, som bildas mellan en trumma och de båda kross
ytor, mellan vilka trumman är inbyggd (fig. 10). Trumman är excentriskt 
lagrad, varigenom den vid axelns rotation erhåller en mot krossytorna fram- 
och återgående rörelse (motsvarande den rörliga krossplattan i en käkkross), 
varvid krossningen åstadkommes. En långsam rotationsrörelse hos trumman 
framkallas av friktionen mellan krossgodset och trumman.

Belastningen blir jämn och energien bättre utnyttjad än vid käkkrossarna. 
Trumkrossar ha försöksvis tillverkats i Sverige, men erfarenheterna från 
praktisk drift torde ännu vara ringa.

Specialmaskiner för finkrossning.

För finkrossning särskilt av hårda material (malmer, cementklinker) an
vändas numera kulkvarnar eller stångkvarnar. Den förra maskintypen be
står av en roterande trumma, i vilken kulor, vanligen av stål, röra sig och 
därvid krossa det inmatade materialet. Om stänger i st. för kulor användas, 
kallas maskinen stångkvarn (stängerna ligga parallellt med trummans axel). 
I kulkvarnen kan godset krossas till sådan storlek, att allt material passerar



Fig. io. Trumkross. 

Fig. io . »Drum Crusher.»

0,075 mm sikt. Dylika kvarnar användas därför bl. a. för tillverkning av filler 
och cement. För sådan långt gående nedkrossning förekomma kvarnar med 
trummor av betydande längd, s. k. rörkvarnar.

Andra maskiner för finkrossning av stenmaterial äro olika typer av kvar
nar, som kunna bestå av två skivor, vilka ligga an mot varandra och rotera 
åt motsatt håll (tyska Mahlgänge) eller av tunga hjul, som rulla på en plan 
skiva (kollergång, tyska Kollergang). Dylika maskiner torde ej ha använts 
i Sverige för tillverkning av vägmaterial. Detsamma kan sägas om stamp
krossarna, i vilka materialet krossas mellan en fallhammare och ett städ. (Se 
vidare litteraturförteckningen).



NÅGRA SYNPUNKTER BETRÄFFANDE
STEN KRO SSAR

A v  E T T  VISST IN T R E SSE  är frågan, i vad mån krossproduktens beskaffen
het har inflytande på utbytet vid stenkrossning, särskilt vid jämförelse med 
stenkrossens driftkostnad.

De flesta krossar kunna genom ändring av inställning, varvtal m. m. giva 
krossprodukter av rätt varierande beskaffenhet såväl med hänsyn till kross
produktens kornstorlekssammansättning, största kornstorlek, mängden sten
mjöl m. m. som till kornformen och flisighetsgraden. De i litteraturen och 
i kataloger förekommande uppgifterna äro i detta avseende högst ofullstän
diga. Det bör exempelvis beaktas, att en sifferuppgift om kapaciteten av en 
viss stenkross har begränsat värde, om icke samtidigt uppgift lämnas om den 
erhållna produktens storlekssammansättning.

För att belysa olika faktorers inverkan på kostnaden göres i det följande 
en analys av kostnaden för stenkrossning med ledning av några fall, som 
förekommit. (Kostnaderna variera givetvis i hög grad från fall till fall).

1. Utgångsmaterialet är utsprängt berg vid ett vägarbete. Krossningen utföres 
ned till en maximistorlek hos makadamen av 40 mm. Krossen har liten utnyttj- 
ningsgrad (100  arbetsdagar pr år, 30 ton pr dag).

Sönderslagning av sten till 2 0 X 4 0  cm s t o r l e k ...........................................  1 ; 50 kr/ton
Transport av sten till krossen (m. la stb il).......................................................  1 : 5 0  »
Arbetslöner vid krossen
(4 man, 8 tim å 1 kr =  32  k r/a rb e tsd a g )....................................................  1 : 0 7  »
Kostnad för krossen

avskrivning (5 år, 4  % ränta, inköpspris 4  000 k r ) . =  o: 30  kr/ton
krossplattor av m anganstål.............................................. =  o: 20  »
reparationer och reservdelar, u p p sk a tta s.................. =  o: 05 »
smörjmedel 0,05 kg/ton å 1 k r ..................................=  o: 05 »
e n e r g i ................................................................................... =  o: 1 5 o: 75

Drift av sorterings verk, uppskattas........................................................................0 : 1 8  »

Summa 5: 00 kr/ton

V id  elektrisk drift varierar strömpriset avsevärt. V id  råoljedrift åtgår ca 0,4 kg 
råolja pr H K -tim m e till ett normalt pris av  o: 10 kr. pr kg.

2. Utgångsmaterialet är rullsten ur en grusgrop, som krossas till väggrus. K ros
sen har en relativt hög utnyttjningsgrad (200 arbetsdagar pr år, 60 ton grus pr dag). 
Krossen är stationerad i grusgropen, varigenom transportkostnaden till krossen 
blir låg.



Transport av sten till krossen (tippvagn på s p å r ) ...............................................o: 7 5  kr/ton
Arbetslöner vid krossen
(4 man, 8 tim a 1 kr pr arbetsdag =  32  k r ....................................................... o: 5 3 »

Kostnad för krossen
avskrivning (5 år, 4  % , inköpspris 4  000 kr) . . . =  o: 0 7 5  kr/ton
krossplattor av m an gan stål........................................... =  o: 40  »
reparationer och reservdelar, u p p sk a tta s...................=  o: 05 »
smörjmedel 0,05 kg/ton å 1 k r .................................. =  o: 05 »
e n e r g i ................................................................................... =  o: 20  »_____ o: 7 g »

D rift av sorterings verk, uppskattas ....................................................................o: 2 4  »

Summa 2: 30  kr/ton

I båda fallen böra kostnader för transport av det färdiga materialet till vägen, 
kostnad för transport och uppsättning av krossen, arbetsledning, försäkring m. m. 
tilläggas, för att produktens kostnad på vägen skall erhållas.

Man finner av de båda exemplen, att kostnaden för krossen utgör endast 
en rätt ringa del av kostnaden för den färdiga produkten, i fall 1) ca 15 %, 
i fall 2) ca 34 % av kostnaden för makadamen vid krossplatsen.

A v stor betydelse för slutproduktens pris är, om hela krossprodukten kan 
finna användning eller ej. I regel är så ej förhållandet, vanligen ej vid 
entreprenadarbeten, i det att stenmjöl eller icke önskvärda fraktioner måste 
bortsorteras och äro värdelösa. Om exempelvis 20 % av den färdiga pro
dukten i fall 1) är värdelös, blir priset 25 % högre eller 5: 00 +  1,25 =  6,25 
kr/ton. Prisökningen blir i detta fall större än kostnaden för krossen.

Vid tillverkning av mycket finkornigt material, såsom filler, blir energi- 
åtgången och slitningen förhållandevis stor, varigenom krossens driftkostnad 
i detta fall spelar en stor roll för ekonomien.

Vid tillverkning av makadam är emellertid, som nyss visats, maskinens 
driftkostnad icke av dominerande betydelse. Det är ofta riktigt att använda 
en kross, som är dyrare i inköp eller drift, om man därigenom erhåller ett 
bättre material eller en produkt, som bättre motsvarar det föreliggande be
hovet, eller om övriga poster vid tillverkningen minskas. — En kross med 
stor gapöppning kan mottaga större stenar, varigenom kostnaden för stenens 
sönderslagning blir mindre. — Transportkostnaden av materialet har ofta 
stor betydelse för ekonomien. Det bör sålunda i många fall övervägas, vilket, 
som är billigast, en större stationär anläggning med billig drift men höga 
transportkostnader till vägen eller flera tranportabla, mindre maskiner med 
dyrare drift men lägre transportkostnader.

Kapaciteten hos en stenkross bestämmes antingen av maskinens hållfast
het — om hastigheten blir för stor, kunna påkänningarna bli för stora — 
eller av maskinens största arbetshastighet, eller den största hastighet, varmed 
krossgodset kan passera krossen. För käkkrossarna, och även för flertalet 
andra krossar, är arbetshastigheten hos krossytorna i regel avgörande för 
kapaciteten. Ett undantag i detta avseende är hammarkrossen, vars kapacitet 
vanligen bestämmes av påkänningarna i maskinen. För en sådan maskin är 
det önskvärt, att fabrikanten anger den största tillåtna effekten på drivmotorn.



Användes starkare motor än som sålunda föreskrivits, finnes risk för skador 
i form av axelbrott eller dylikt. — Det är emellertid vanligt, att krossens 
fulla kapacitet icke kan utnyttjas på en arbetsplats. Ofta är den verkliga 
kapaciteten endast hälften av den, som krossen kunnat prestera vid kapaci- 
tetsmätningar utförda under gynnsamma förhållanden. Endast om effektiva 
transportanordningar finnas, kan man vänta att uppnå krossens maximi- 
kapacitet.



UNDERSÖKNINGAR RÖRANDE STENKROSSAR
UTFÖRDA AV VÄGINSTITUTET

U n d e r  ÅR 1935 har väginstitutet utfört en serie undersökningar rörande 
stenkrossar, närmast i syfte att studera beskaffenheten av den krossprodukt, 
som erhålles vid krossning med i marknaden befintliga stenkrossar. De i den 
tekniska litteraturen och i kataloger förekommande uppgifterna rörande 
denna för beläggningstekniken viktiga fråga äro ofta ofullständiga, osäkra 
eller gällande andra krossar än de, som äro vanliga inom vägtekniken, varför 
en utredning har förefallit önskvärd. De av väginstitutet utförda undersök
ningarna avsågo huvudsakligen att klarlägga följande förhållanden: 

krossproduktens kornstorlek, 
krossproduktens kornform, samt 
krossproduktens slaghållfasthet.

Därvid avsågs att genom varierande inställning1 (i vissa fall varierande 
varvtal) hos krossen, genom användning av krossplattor med olika grad av 
slitning samt genom provning av olika bergarter studera, hur dessa faktorer 
inverkade på krossproduktens ovannämnda egenskaper vid olika krossar.

Samtidigt avsågs att undersöka kapaciteten, effekten och energiåtgången 
hos krossarna. Däremot ingick icke i programmet att bestämma slitningen 
hos krossplattorna eller andra delar hos krossen, varigenom undersökningen 
hade blivit alltför omfattande.

Förberedande försök utfördes på våren 1935 vid en del krossanläggningar 
i Stockholms närhet. Genom dessa försök erhölls viss erfarenhet, som var till 
nytta för de fortsatta provningar i större skala, som senare utfördes. Prov
ningsresultaten gåvo bl. a. vid handen, att flisigheten var olika hos olika 
fraktioner av samma krossprodukt, i allmänhet större hos fraktioner med 
mindre kornstorlek.

Provningar i större skala utfördes under våren och sommaren 1935 i sam
arbete med tre tillverkare av stenkrossar, nämligen Arbrå Mekaniska Verk
stads AB., AB. Åbjörn Anderson, Svedala samt A.B. Åsbrink & Co., Malmö. 
Dessa firmor ha medverkat vid försökens utförande, utan kostnad ställt kros
sar och personal till förfogande och därigenom nedlagt mycket arbete och 
stora kostnader för provningarna. Utan detta välvilliga bistånd hade väg
institutet icke varit i stånd att i samma omfattning genomföra undersöknin
garna.

1 Inställningen är krossgapets tvärmått i smalaste delen, när krossplattorna äro närmast 
varann. Se figuren.



Provade krossar.

De provade krossarna beskrivas i tabell 8 och 9.

Tabell 8.

K ä k k r 0 s s a r

Kross
gapet

storlek
upptill

Kross
gapets
minsta

öppning
nedtill

Slaglängd 
i kross
gapets 

nedre del

Krossens
vikt

(stationär)

Uppgiven
kapacitet

mm mm mm ton ton/timme

Arbrå, typ 40 F. (rotationskross) . . 
Arbrå, typ 50 P. (pendelkross) . . . .  
Svedala, typ T R F 4025 (rotations

kross) .............................................

400.2 5 o1 
500.2501

400.2 502 
500.190 
35° - 23°

ca 10
»

»

1 1 , s 
17

10

3,3

3.35
3.35 
3,*

4 — 12

4.5 —  12
4.5 —  12
4,5—  9

Svedala, typ 5017 ES (pendelkross) 
Svedala, typ 3521 A  (pendelkross)

»
» 15

15

1 Vid finkrossning ca 400.175.
2 » » » 400.220.

Tabell 9.

S k i v k r o s s a r  o c h  ha m m a r k r 0 ssar

Lämplig storlek 
hos inmatnings- 

godset
Krossens vikt 

stationär
Uppgiven
kapacitet

mm ton ton/timme

Svedala fintugg ................................ 50—60 
70
6575

2 A--Q
Svedala hammarkross HK 3 .......... 2,8

1 y
9—12 
8—10Kubitkross nr 1 ................................ A

» 3 ................................
1

7,5 20—30

Vid proven användes krossplattor av olika beskaffenhet, såsom framgår 
av följande:

Arbrå rotationskross:

Arbrå pendelkross:

2 finrefflade krossplattor;
2 grovrefflade krossplattor;
1 finrefflad och 1 sliten krossplatta;
2 slitna krossplattor;
2 finrefflade krossplattor av special

typ1 samt 
2 släta, buktiga krossplattor;
2 släta, plana krossplattor.
2 finrefflade krossplattor;
2 grovrefflade krossplattor;
1 finrefflad och 1 sliten krossplatta;
2 slitna plattor.

buktiga

plana

1 Dessa krossplattor voro något mer buktade än de vanliga.



Svedala rotationskross: 2 finrefflade krossplattor;
1 finrefflad och 1 sliten krossplatta;
1 grovrefflad och 1 sliten krossplatta, 

samt
2 slitna krossplattor.

> 1 plan 1 buktig

Svedala pendelkross 
5017 ES:

2 finrefflade krossplattor; 1 1 . 1 . 
1 finrefflad och 1 sliten krossplatta; J  1 P an 1 u

1 grovrefflad och 1 sliten krossplatta. plana

2 slitna krossplattor. 1 plan 1 buktig

Svedala pendelkross 
3521 A :

1 finrefflad och 1 sliten krossplatta; ]
2 slitna krossplattor. JJ> plana

Svedala fintugg: 2 refflade krossplattor;
1 refflad och 1 sliten krossplatta;
2 slitna krossplattor.

Svedala hammarkross: försedd med nya slitdelar, 
alt. med utslitna slitdelar.

Åsbrinks Kubitkross nr 1 : försedd med nya slitdelar.

Åsbrinks Kubitkross nr 3: försedd med slitdelar, som slitits 
2— 3 cm.

K r o s s
Finrefflade plattor Grovrefflade plattor

a
mm

b
mm

a
mm

b
mm

Arbrå rotationskross 40 F ......... 30 22 60 31
Arbrå pendelkross 50 P ............. 30 22 60 40
Svedala rotationskross T R F  4025 30 17 65 30
Svedala pendelkross 5017 ES . . 30 15 — 18 48 25
Svedala pendelkross 3521 A  . . . — — 40 25
Svedala fintugg .......................... 26 10 —

Svedala hammarkross................. — — 801 3 3 1
Kubitkross nr 3 .......................... — — 140 80

a =  avstånd mellan refflornas centra, 
b =  höjd hos refflorna.
1 De i överdelen liggande krossplattorna.

Arbrå-krossarna provades i Arbrå, Svedala-krossarna i Svedala, Kubit- 
krossen nr 1 vid en verkstad i Vellinge samt Kubitkrossen nr 3 vid Ingelstads 
vägdistrikts krossanläggning vid Bollerup.

De slitna plattorna voro slitna till den grad, att refflorna i nedre delen voro 
praktiskt taget bortnötta (fig. i i ). I några fall användes helt släta, specialgjutna 
plattor, enär slitna icke kunnat anskaffas. På fig. 12  anges schematiskt en jämförelse 
mellan krossgapet vid »plana» krossplattor och vid en plan och en buktig kross
platta. I senare fallet bli krossytorna nära parallella i gapets nedre del.

Refflornas utseende framgår av tabell 10.

Tabell 10. Mätt pä refflorna hos de vid  krossundersökningen använda
krossplattorna.



Fig. i i . N ya och slitna de
lar till några av. de provade 

krossarna.

Fig. i i . N ew  and worn  
Crusher Plates for some of 

the Crushers tested. 

överst: Svedala fintugg. I 
mitten: Svedala pendelkross. 
Nederst: Svedala hammar

kross.



Fig. 12. Tvärsektion av krossgapet vid plana 
och vid buktiga krossplattor.

Fig. i i .  Cross Section of Jaw -gap in plane and 
curved Crusher Plates.

Provade stenmaterial.

Följande stenmaterial ha använts:
Stenmaterial A. Granitgnejs från Åstorps makadamfabrik, Skåne. Färg 

röd. Huvudmineral: kvarts och fältspat. Skiffrigheten markeras av glimmer- 
sliror. Halten av glimmer är dock liten.

Stenmaterial B. (Se mikrofotografi fig. 15 S. V. med 54.) Diabas från 
Kågeröd, Skåne. Färg nästan svart. Mineral: fältspatlister (plagioklas) samt 
oregelbundna något större korn av pyroxen och malm. Struktur: ofitisk 
(diabasstruktur).

Stenmaterial C. Gnejsgranit från Arbrå (flyttblock). Huvudmineral: kvarts 
och fältspat (dels mikroklin, dels plagioklas), på de flesta ställen även glim
mer. Färg ljusröd till vit. Struktur: granitisk med förhållandevis komplice
rade, tandade kornfogar. Bergarten är genomvävd av glimmersliror med 
hög halt av glimmer.

Stenmaterial C .1 Stenmaterial från samma fyndort som C. men taget ur 
andra block, med bättre hållfasthet än C.

Stenmaterial D. Rullsten med diverse graniter, gnejser och leptiter från 
grustag vid Arbrå.

Stenmaterial E. (Se mikrofotografi fig. 16 S. V. med. 54.) Granit från 
Lovens stenkross, Dalby. Färg ljusröd. Huvudmineral: kvarts +  fältspat (mik
roklin och plagioklas). Struktur: finkornigt granitisk. Kornen äro endast obe
tydligt inväxta i varandra (enkla kornfogar).

Stenmaterial F. Gnejs från Göteborgs stad. Färg grå. Huvudmineral kvarts, 
fältspat, glimmer (tillsammans med glimmern förekommer även hornblende). 
Struktur: krosskornig—skiff rig (gnejsig) med långa parallella stråk av glim- 
merfjäll.

Stenmaterial G. Diabas från Rönnarp, Skåne. Färg mörkgrön— svart. Hu
vudmineral: fältspatlister (plagioklas) med strökom av pyroxen och malm. 
Struktur: ofitisk (diabasstruktur).

Stenmaterial H. Gnejsgranit från Södra Sandby (Skåne). Färg grå. Ganska 
glimmerrik.

Stenmaterial I. Granit från övedskloster, Skåne. Färg grå. Huvudmineral: 
(kvarts+fältspat, huvudsakligen mikroklin). Struktur: granitisk.

Stenmaterial K. Diabas från Bollerup, snarlik material G.
Väginstitutet har i laboratoriet undersökt makadamprov av dessa sten

material med avseende på slaghållfasthet för en och samma flisighetsgrad,



nämligen flisighetstalet io. (Jämför väginstitutets meddelande 54, fig. 9). 
Resultatet blev följande, med stenmaterialet ordnat efter slaghållfasthet.

Stenmaterial Sprödhetstal vid 
flisighetstalet 10 Stenmaterial Sprödhetstal vid 

flisighetstalet 10

B . . ............................ 42 F .................................. 70
G .................................. 42 E .................................. 76
A .................................. 62 D .................................. 80
H .................................. 69 C 1 ............................... 114
I ............................ 69 C .................................. 145

Såsom synes av denna tabell, äro Arbrå-materialen C, C 1 och D de svagaste 
och rätt mycket sämre än flertalet i övrigt.

Stenmaterialen C, C 1 och D användes för provning av Arbrå-krossarna 
samt stenmaterialen A, B, C, D, E, F och G för Svedala-provningen. Sten
materialen C och D från Arbrå transporterades till Skåne för att kunna 
prova Arbrå- och Svedalakrossarna med samma material. Kubitkrossarna 
provades med materialen A, E, G, H  och I. Kubitkrossen i Bollerup provades 
även med material från platsen, en diabas K  liknande G.

För käkkrossarna användes sönderslagen sten, skärv, med minsta tvär
måttet 100— 180 mm, eller rullsten, med minsta tvärmåttet 60— 170 mm. 
Fintuggen, hammarkrossen och kubitkrossen matades med makadam mellan 
16  och 80 mm. En specialundersökning gjordes, varvid en käkkross matades 
med makadam 30— 50 mm.

Provningarnas utförande.
Framför krossens gap uppbyggdes ett provisoriskt matarbord, på vilket 

en i förväg uppvägd mängd sten lades, vanligen 1 — 2 ton. Vid provningen 
inmatades stenen för hand, varvid eftersträvades, att krossgapet hela tiden 
var fyllt till brädden. Krosstiden för den uppvägda stenmängden bestämdes 
med tidur, varav kapaciteten beräknades. Den sålunda erhållna kapacitets- 
siffran är i allmänhet större, än som kan erhållas vid praktisk drift.

Krossen drevs av en elektrisk trefasmotor. Den energi, som åtgick under 
varje försök, uppmättes medelst en kilowattimmätare. Med kännedom om 
motorns kurva för verkningsgraden beräknades den till krossen avgivna 
energien och medeleffekten. (Nämnda elektrotekniska mätningar och beräk
ningar utfördes av sakkunnig från Norra Sveriges Ångpanneförening vid 
försöken i Arbrå och av sakkunnig från Södra Sveriges Ångpanneförening 
för försöken i Svedala och Vellinge). Vid försöken i Svedala användes dess
utom ett instrument, som grafiskt uppritade effekten i varje ögonblick under 
provningen (fig. 13).

Prov av krossprodukten uppsamlades i ett plåtkärl, som sköts in under 
krossens utlopp. Särskild omsorg nedlades, för att provet skulle motsvara 
genomsnittet av krossprodukten. Om sålunda krossen arbetade ojämnt, på 
grund av, att en sten fastnat, undveks att taga prov under denna tid. Under 
lika fördelade perioder av krosstiden togos 3— 5 delprov, som blandades till



Fig. 13. Typiska belastningskurvor för 
tre av de provade krossarna.

Fig. 13 . T ypical Load Curves for some 
of the Crushers tested.

ett generalprov av 20— 40 kg vikt (normalt 30 kg). Vid mindre kornstorlek 
hos provet nedbringades provets storlek genom delning i en medförd del- 
ningsapparat.

För hammarkrossen och kubitkrossarna kunde denna provtagningsmetod 
icke användas på grund av krossproduktens stora utloppshastighet, som skulle 
medfört, att stenmjölet till stor del dammat bort. I stället inbyggdes under
delen och utloppet med bräder. För provtagningen inmatades en uppvägd 
stenmängd av ungefär 50 kg vikt. Sedan krossen efter krossningen stannat: 
uppsamlades och vägdes allt stenmaterial, som kunde återfinnas. I regel upp
stod därvid en förlust av 1 å 2 viktprocent.

Vid provningarna gjordes försök med olika inställning (olika avstånd 
mellan krossplattorna) hos käkkrossarna och fintuggen samt olika varvtal 
hos hammarkrossen och kubitkrossarna, varvid dessa faktorers inverkan på 
kapaciteten, energiåtgången samt krossproduktens beskaffenhet studerades.

De erhållna proven av krossprodukten underkastades i laboratoriet under



sökningar för att fastställa kornstorlek (genom siktning) samt flisighet och 
i regel även slaghållfasthet, de senare egenskaperna bestämda genom metoder 
utarbetade vid väginstitutet (se med. 54).

En särskild undersökning har utförts i syfte att studera returkrossuing och 
krossning av grus. Försöken utfördes med rotationskrossen T R F  4025 och 
pendelkrossen 5017 ES. Krossen var vid dessa försök kombinerad med ett 
sorteringsverk, som bestod av en roterande trumma med 20 mm runda hål. 
Det krossade material, som icke föll igenom trummans hål, infördes ånyo 
i krossgapet. Prov togs såväl av det material, som inmatades i trumman, som 
av det material, som passerat trumman (se vidare sid. 31 och 71).

Fältprovningarna utfördes under ledning av ingenjörerna vid väginsti
tutet G. Kullberg och A. von Schulzenheim; den senare har väsentligen med
verkat vid detta meddelandes utarbetande.

F  örsöksresultaten.

Kornstorleksfördelningen, erhållen genom siktanalys, för de provade 
krossarna vid olika inställning av krossen, hos hammarkrossarna olika varv
tal, med olika krossplattor och med olika stenmaterial, framgår av fig. 
14— 18. Diagrammen äro dels uppställda för ett visst stenmaterial och varie
rande inställning, dels för en viss inställning och olika stenmaterial.

Flisighetsgraden, erhållen genom siktning med stavsiktar, för de provade 
käkkrossarna och fintuggen vid olika inställning av krossarna med olika 
krossplattor och med olika stenmaterial, framgår av fig. 19 och 20 och 
tabell 1 1 .  För hammarkrossen och kubitkrossarna är resultatet framställt i 
tabell 12 för ett och samma varvtal. (I dessa krossar har icke någon bestämd 
tendens beträffande varvtalets inverkan på flisigheten kunnat konstateras).

Flisighetsgraden vid försöken med returkrossning i 2 käkkrossar framgår 
av tabell 13 och flisighetsgraden vid matningen av en käkkross med makadam 
30— 50 mm av tabell 14. Flisighetsgraden hos käkkrossar vid matning med 
rullsten av varierande kornstorlek framgår av tabell 15.

Slaghållfastheten, erhållen genom slagprov av makadamen, för de pro
vade krossarna har framställts i fig. 2 1 — 22 i relation till flisighetsgraden 
för ett och samma råmaterial.

Varvtalet vid provningarna samt tomgångseffekten framgår av tabell 16.
Kapaciteten och energiåtgången för de provade krossarna vid olika in

ställning av krossarna och med olika krossplattor framgår av fig; 23— 27. 
Arbråkrossarnas kapacitet och energiåtgång har provats med material C, 
C 1 och D, Svedalakrossarnas i regel med material A, Kubitkrossarnas med 
material H  och K. Resultatet av provning av en Svedala käkkross med ma
terial B framgår av tabell 17, i vilken för jämförelse införts motsvarande 
värden vid provning med material A. Kapaciteten och energiåtgången vid 
försöken med returkrossning framgår av tabell 13 . Kapaciteten och energi
åtgången vid matning av 2 käkkrossar med rullsten av varierande kornstorlek 
framgår av tabell 15. Energiåtgången vid krossning i Kubitkross nr 3 fram
går av tabell 18.



Fig. 14. Siktdiagram för produkten vid krossning i Arbrå rotationskross 40 F. och Arbrå 
pendelkross 50 P. Inmatningsgods D. 60— 170 mm.

Fig. 14. Grading of Ja w  Crusher Products for different Widths d o f Discharge Opening.



Fig. 15. Siktdiagram för produkten vid krossning i Arbrå rotationskross, försedd med kross
plattor av specialutförande samt med helt släta och plana krossplattor. Inmatningsgods

C 100— 180 mm D 60— 170 mm.
Fig. 27. Grading of Ja w  Crusher Products for different W idths d of Discharge Opening.



Fig. 1 6. Siktdiagram för produkten vid krossning i Svedala rotationskross T R F 4025 och 
Svedala pendelkrossar 5017 ES och 3521 A. Inmatningsgods A  100— 180 mm (fig. 16  d 30— 50 
mm), fig. 1 6 c och h visa produkten vid returkrossning. P =  produkt före inmatning i 

sorteringstrumman, Q =  slutprodukt, som passerat genom trummans hål.

Fig. 16. Grading of Ja w  Crusher Products for different Widths d of Discharge Opening.



Fig. 17. Siktdiagram för produkten vid krossning i Svedala fintugg, Svedala hammarkross 
och kubitkiossarna. Inmatningsgods A  med kornstorlek mellan 16  och 80 mm.

Fig. 17 . Grading of Disc Crusher and Impact Breaker Products for different Widths d of 
Discharge Opening of the Former and different Speeds (number of r.p.m. =  n) of the Latter.



Fg. 18. Siktdiagram för produkten vid kross- 
ning i Svedala rotationskross T R F 4025, Sve
dala pendelkross 5017 ES, Svedala fintugg, 
Svedala hammarkross och kubitkrossarna. 
Inmatningsgods A, B, C, D, E, F, G och H. 

Fig. 18. Grading of Products of different 
Rocks (A — H ) made in some of the 

Crushers tested.



Fig. 19. Samband mellan flisighetstal hos fraktionerna 5,6— 22,6 mm och krossinställning 
(utloppsöppning) d för Svedala pendelkrossar 5017 ES och 3521 A.

Fig. 19. Relation between »Flakiness Ratio» of the Zizes 5,6— 22,6 mm and W idth of 
Discharge Opening of two Ja w  Crushers.



Fig. 20. Samband mellan flisighetstal hos fraktionerna 5,6— 16  mm och krossinställning 
d för Svedala fintugg. Utgångsmaterial =  inmatningsgods.

Fig. 20. Relation between »Flakiness Ratio» of the Sizes 5,6— 22,6 mm and W idth of 
Discharge Opening öf Svedala Disc Crusher.



Fig. 2i. Samband mellan flisighetstal och sprödhetstal för makadam, tillverkad av sten
material A  i olika krossar.

Fig. 2 1. Relation between »Percentage of fla ky  Aggregate» and »Coefficient of Brittleness» 
of Products of Rock A , made in different Crushers.

Fig. 22. Samband mellan flisighetstal och sprödhetstal för makadam, tillverkad av sten
material E i olika krossar.

Fig. 22. Relation between »Percentage of F laky Aggregate» and »Coefficient of Brittleness» 
of Products of Rock E, made in different Crushers.



Fig. 23. Samband mellan kapacitet K  samt energiåtgång E och utloppsöppningen (krossin
ställningen) =  d för Arbrå rotationskross 40 F. och Arbrå pendelkross 50 P. Inmatningsgods 
C. och C 1 100— 180 mm. P =  plana krossplattor i rotationskrossen, vilken eljest hade buktiga 

krossplattor. Pendelkrossen 50 P hade plana krossplattor vid samtliga försök.

Fig. 23. Relation between Capacity K , Power Consumption E  and Set d o f two Ja w  Crushers.



Fig. 24. Samband mellan kapacitet K  samt energiåtgång E och utloppsöppningen (kross
inställningen) =,. d för Arbrå rotationskross 40 F och Arbrå pendelkross 50 P. Inmatningsgods 
D 60— 170 mm. P =  plana krossplattor i rotationskrossen, som eljest hade buktiga kross

plattor. Pendelkrossen 50 P hade plana krossplattor vid samtliga försök.

Fig. 23. Relation between Capacity K , Power Consumption. E  and Set d o f two Ja w  Crushers.



Fig. 25. Samband mellan kapacitet K samt energiåtgång E och utloppsöppningen (kross
inställningen) =  d för de provade Svedala käkkrossarna. Inmatningsgods A  100— 180 mm. 

Fig. 25. Relation between Capacity K y Power Consumption E  and Set d o f two Ja w  Crushers.



Fig. 26. Samband mellan kapacitet K  
samt energiåtgång E och utloppsöpp- 
ningen (krossinställningen) =  d för Sve
dala fintugg. Utgångsmaterial =  inmat- 
ningsgods.

Fig. 26. Relation between Capacity K , 
Power Consumption E  and Set d o f a 
Disc Crusher.

x  ffya F inrefflacfe plattor 
•  En n y , finrefflad, en slät platta 
o 5lata plattor
F  30*50 mm: o /r iq a  teclren 1 6 -5 5 mm 

iitq a n g jrn afer ia l

Fig. 27. Samband ntellan varvtal 
och energiåtgång för Svedala ham
markross (stenmaterial A) och 
Kubitkross nr 1 (stenmaterial H). 
Utgångsmaterial — inmatningsgods.

Fig. 2 j .  Relation between Speed 
(number of r.p.m .— n) and Power 
Consumption of two Impact 
Breakers.



Tabell n .  Flisighetsgrad hos makadam tillverkad av olika bergarter i 
samma kross och med samma krossinställning och kornstorlek 

hos inmatnings god set.

Kross, krossinställning m. m. Stenmaterial
F l i s i g h e t s t a l

Fraktion 
5,6—8 mm

Fraktion 
1 1 , 3  — 16 mm

Svedala rotationskross T R F 4025 A 40 20
Nya, finrefflade krossplattor B 40 35
Inställning =  20 mm D 35 25

E 40 20
F 35 25
G 45 25

Svedala rotationskross T R F 4025 A 45 35
En ny, finrefflad, en slät krossplatta 
Inställning = 1 8  mm

B 50 40
C 10 10
D 45 25
E 40 30
F 40 30

Svedala pendelkross 5017 ES A 20 20
Nya, finrefflade krossplattor B 20 25
Inställning =  10 mm C 10 20

D 20 30
E 25 25
F 25 20
G 20

Svedala pendelkross 5017 ES A 60 50
En ny, finrefflad, en slät krossplatta 
Inställning =  25 mm

B — 50
E 40 40
F 35 30
G 55 45

Svedala pendelkross 5017 ES A 50 50
Släta krossplattor C 20 20
Inställning =  20 mm E 55 40

Svedala pendelkross . 3521  A A 40 40
En ny, en grovrefflad krossplatta 
Inställning =  37 mm

B 45 45

Svedala fintugg A 35 1 5
En refflad, en slät krossplatta B 40 20
Inställning =  14 mm C 5 10
Inmatningsgodsets kornstorlek 30— 50 mm E 30 10

F 3 0 5 i



Tabell 12 . Flisighetsgrad hos makadam vid  krossning i hammarkross

och kubitkrossar.

Kross, krossinställning m. m. Stenmaterial
F l i s i g h e « t s t a l

Fraktion 
5,6—8 mm

Fraktion 
11,3 — 16 mm

Kubitkross nr 1 A 15 10
N ya delar E 5 5
Varvtal = 5 8 0  pr minut G 20 15
Inmatningsgodsets kornstorlek 30— 50 mm H 15 10

I 5 5

Kubitkross nr 3 A 15 10
Slitna delar E 10 5
Varvtal =  470 pr minut I 10 5
Inmatningsgodsets kornstorlek 30— 50 mm 
(Material K 40— 100 mm)

K 20 10

Svedala hammarkross1 A 20 15
N ya delar B 15 20
Varvtal =  570 pr minut C 5 5
Inmatningsgodsets kornstorlek 30— 50 mm D 10 10

E 10 5
F 20 20
G 15 10

Svedala hammarkross1 A 15 15
Slitna delar B 20 10
Varvtal =  650 pr minut E 10 10
Inmatningsgodsets kornstorlek 30— 50 mm F 20 20

G 25 15

1 Hammarkrossens diameter var ca 1/4 mindre än diametern hos kubitkross nr 1.

Tabell 13 . Försök med returkrossning.

Svedala rotationskross T R F  4025.
En ny, finrefflad, en slät krossplatta. 
Inställning = 1 8  mm.

F l i s i g h e t s t a l
Kapacitet Energiåtgång Fraktion Fraktion

kWh 5,6—8 mm 1 1 , 3  — 16 mm

Material A ............ 10,8 ton/tim 1,5 pr ton 25 15
» B ............ 9 , 4  »_ 1 , 9 9  » » 34 20

G r u s ...................... 1 0 , 3  m3/tim 1 , 4 0  » m3 — —



Tabell 13, forts.

Svedala pendelkross 5017 ES.
En ny, finrefflad, en slät krossplatta. 
Inställning =  21 mm.

F l i s i g h e t s t a l
Kapacitet Energiåtgång Fraktion Fraktion

kWh 5,6—8 mm 1 1 , 3 — 16 mm

Material A ............ 8,6 ton/tim 1 , 1 2  pr ton 32 23
B ............ — — 29 18

G r u s ...................... 7,2 m8/tim 0,77 pr m3 — —

Tabell 14.

Flisighetstal hos makadam, erhållen genom krossning av 30— 50 mm ma
kadam i Svedala rotationskross T R F  4025.

En ny, finrefflad, en slät krossplatta. 
Inställning = 1 8  mm.

F l i s i g h e t s t a l

Fraktion
5,6—8 mm

Fraktion 
8—11,3 mm

Fraktion 
11,3  — 16 mm

Fraktion
18,85—25 mm

Material A ..................................... 29 21 12 10

Tabell 15 . Kapacitet, energiåtgång och flisighetsgrad vid  Arbrå rotations
kross 40 F  och Arbrå pendelkross 50 P.

Material D med inmatnings go ds av olika kornstorlek.

Kross
Inmatnings-

godsets-
Kapacitet
ton/tim

Energiåtgång
kWh/ton

F l i s i g h e t s t a l

Krossplattor och 
krossinställning

d

kornstorlek
(bestämd

genom
harpning)

Fraktion 
5,6—8 mm

Fraktion 
11,3 — 16 mm

40 F j

I J
| / \ / \

/ \ / \
' d =  32 mm

135— 170 
115 — 135

80— 115  
60— 80

10,4
16.2
16.3
16.3

0,78
0,7 6 

(0 ,4 4) 
0,65

32 
31
33
34

32
34
32
34

50 P ]
» I

I J
| / \ / \
r / \ / \
' d =  43 mm

135 — 170 
115 — 135 

80— 115
60— 80

7.5
8.6 
9,7

11,4

0)9 3 
0,8 8 
0,82 
0,78

39
32
38
37

43
36
38
3 i



Tabell 16. Varvtal och tomgångseffekt hos krossarna vid  väginstitutets
provningar.

K r o s s Varvtal pr min T  omgångseff ekt 
kW

Arbrå rotationskross 40 F ............................................... 280 1,76
» pendelkross 50 P ................................................... 280 1,96

Svedala rotationskross T R F  4025 ................................... 280 1)9
» pendelkross 5017 E S ........................................... 290 1 ? 4 5
» » 3521 A  ........................................... 300 1,3
» fintugg .................................................................. 500 5»xs
» hammarkross1 ....................................................... 800 3)7
» » ....................................................... 650 2,2

570 2,0
» » ....................................................... 430 1)35

Kubitkross nr i 2 ............................................................... 720 10,2
» » » .................................................................. 670 8,7
» » » .................................................................. 580 7)3
» » » ................................................................. 480 6,3

Kubitkross nr 3 .................................................................. 470 4)7
» » » .................................................................. 400 4)3

Tabell iy . Kapacitet och energiåtgång vid  krossning av olika stenmaterial 
i Svedala pendelkross 35 2 1 A.

Krossplattor Inställning Material Kapacitet
ton/tim

Energiåtgång
kWh/ton

\ / \ / 27 A 7)3 1 , 2 6

B 3)4 1,54
\ / \ / 37 A 9)7 0,8 8

B 6,0 I)i3
25 A 10,0 I , i 6

B 6,8 1,38

Tabell 18. Energiåtgång vid  krossning i kubitkross nr 3.

Varvtal pr minut Energiåtgång 
kwh ton

0 
0 0 0,78

0,66

1 Rullager, övriga provade krossar hade glidlager.
2 Kubitkross nr 1 var en helt ny kross, icke tidigare körd, lagren voro hårt satta och ej 

tillslitna, vilket möjligen kan förklara den stora tomgångseffekten.



DISKUSSION AV FÖRSÖKSRESULTATEN

Krossproduktens egenskaper.

Vid undersökningarna har krossprodukten studerats med avseende på 
kornstorlek, flisighet och hållfasthet. På dessa egenskaper inverka bl. a. 
följande faktorer: bergarten i stenmaterialet, inmatnings god sets storlek samt 
krossens inställning eller vid hammarkrossarna varvtalet.

K o r n s t o r i e k .

Genom ändring av inställningen hos käkkrossarna kan kornstorleken 
varieras inom vida gränser. Detta gäller närmast övre storleksgränsen; sam
tidigt med denna förskjutes även siktkurvans förlopp i övrigt. Genom 
ändring av varvtalet kan hos hammarkrossarna siktkurvan varieras, vad 
beträffar övre storleksgränsen dock i betydligt mindre grad än vad fallet är 
för käkkrossarna. Andra faktorer, som inverka på krossproduktens korn
storlek, äro bl. a. den i stenmaterialet ingående bergartens beskaffenhet, in- 
matningsgodsets storlek samt krossens konstruktion.

I första hand skall inverkan av bergartens beskaffenhet diskuteras.
Stenmaterial av olika bergarter ha krossats med samma inställning i käk

krossarna och Svedala fintugg (fig. 18). Därvid erhöllos i det närmaste 
samma siktkurvor för stenmaterialen A  (granitgnejs), B (diabas), D (rull
sten av div. bergarter), E (granit) och G (diabas), trots att dessa hade mycket 
olika petrografiska egenskaper och även olika hållfasthet (sid. 26). Mate
rialet C (gnejsgranit), som hade exceptionellt dålig hållfasthet, blev 
däremot mera sönderdelat. Materialet F (gnejs), som hade tydlig skiffrighet 
med band av glimmer, gav i en del fall 2—4 % mer stenmjöl ( <  2 mm), me
dan siktkurvan i övrigt vara nära lika.

I Svedala hammarkross och kubitkrossarna ha likaså stenmaterial av 
olika bergarter krossats, varvid varvtalet var oförändrat (fig. 18). Det 
visade sig därvid, att de olika stenmaterialen sönderdelades i mycket olika 
grad.1 Bergartens beskaffenhet inverkar sålunda mera på kornstorleken vid 
hammarkrossar än vid käkkrossar. Exempelvis kan anföras, att E gav 
dubbelt så mycket stenmjöl som G vid krossning i hammarkross med samma 
varvtal, medan samma material vid krossning i käkkross gav ungefär samma 
stenmjölshalt. Det är av intresse att konstatera, att samma stenmaterial, 
som vid den praktiska krossningen mest sönderdelades, även visade lägst 
slaghållfasthet vid laboratorieprovning (sid. 26); sönderdelningen i hammar
krossarna var t. o. m. i stort sett proportionell med laboratorieprovningens 
värden.

1 Genom ändring av varvtalet hos en hammarkross kan emellertid stenmjölshalten påver
kas, så att denna även vid olika bergarter blir ungefär lika.



Inmatnings god sets storlek har inflytande på kornstorleken hos krosspro
dukten, ehuru i vissa fall så obetydligt, att sådan inverkan knappast kunnat 
konstateras, såsom i några exempel skall visas.

Med Arbrå rotationskross och Arbrå pendelkross varierades inmatnings- 
godsets storlek mellan 6o och 170 mm. Därvid kunde icke någon inverkan 
på siktkurvan konstateras. Bergarten och inställningen var densamma för 
krossarna vid dessa försök.

Däremot erhölls ändring av siktkurvan, när inmatningsgodset i ett fall 
hade 30— 50 mm storlek och i ett annat fall 100— 180 mm (fig. 16 d och b). 
Vid detta försök provades Svedala rotationskross med 18 mm inställning. 
Med 30— 50 mm inmatningsgods erhölls en krossprodukt med samma sikt- 
kurva och stenmjölshalt, som om inmatningsgodset 100— 180 mm hade 
krossats med 14 mm inställning. Detta innebär sålunda, att en avsevärd 
minskning av förhållandet mellan inmatningsgodsets storlek och utloppsöpp- 
ningen medför mindre storlek hos krossprodukten.

Svedala fintugg matades i några fall med 16— 35 mm makadam, i andra 
fall med 30— 50 mm makadam. I samtliga fall erhölls ungefär samma sikt- 
kurva, dock med något finare kornstorlek i de senare fallen (fig. 17 a och
b). Inställning och bergart voro desamma, när 16 — 35 mm jämfördes med 
30— 50 mm storlek.

Svedala hammarkross matades med 16— 35, 30— 50 och 40— 80 mm 
makadam med samma varvtal och samma bergart. Därvid erhölls ungefär 
samma siktkurvor med 30— 50 och 40— 80 mm makadam. Däremot blev 
krossproduktens siktkurva vid provning med 16— 35 mm makadam något 
olika, i det att stenmjölshalten blev mindre.

Ändring av inmatningsgodsets storlek synes alltså i regel ej haft någon 
större inverkan på krossproduktens siktkurva. I en del fall har dock sådan 
inverkan kunnat konstateras, vilket stundom kan vara av betydelse.

Krossens inställning vid käkkrossar och varvtalet vid hammarkrossar ha 
givetvis stor inverkan på kornstorleken hos krossprodukten (fig. 14 — 18).

Den övre kornstorleksgränsen kunde hos käkkrossarna nedbringas till 20 
å 25 mm, undantagsvis ca 16 mm (reduktionstal högst ca 10). Hos SveL 
dala fintugg varierade övre kornstorleksgränsen mellan 16 och 25 mm 
(reduktionstal högst ca 3). Genom ändring av varvtalet kunde hos hammar
krossarna en variation av krossproduktens övre storleksgräns mellan 25 och 
50 mm erhållas (fig. 17) (reduktionstal högst ca 3).

A v särskilt intresse är frågan om halten av stenmjöl1 i krossprodukten. 
Om denna jämföres med hela krossprodukten, kan man av siktdiagrammen 
fig. 14 — 18 härleda tabell 19. De i denna tabell befintliga värdena på sten
mjölshalten ha erhållits genom proportionering av siktdiagrammen för kross
produkter med samma övre storleksgränser (16, 25 och 50 mm) och samma 
bergartsmaterial (A).

A v tabell 19 framgår, att stenmjölshalten ökar mycket kraftigt, när 
övre storleksgränsen hos krossprodukten sänkes. Tendensen är särskilt fram

1 Med stenmjöl menas i detta meddelande material passerande 2 mm sikt.



trädande för Svedala hammarkross och kubitkrossen (ökning i stenmjöls- 
halten från ca io till ca 37 % vid minskning av övre storleksgränsen från 
50 till 25 mm).

Ett annat sätt att studera stenmjölshalten är att jämföra den, icke med 
hela krossprodukten, utan endast med en del därav, nämligen mängden ma
kadam under en viss kornstorlek, exempelvis 16 mm. En sådan jämförelse 
är utförd på fig. 28 a för en hammarkross. Med samma inmatningsgods men 
med varierande varvtal erhållas olika siktkurvor. De heldragna kurvorna 
visa sammansättningen av den totala krossprodukten vid varvtalen nl5 n2 
och n3. De streckade kurvorna visa sammansättningen av fraktionen o— 16 
mm, uttagen ur den totala krossprodukten. Man ser, att stenmjölshalten i frak
tionen o— 1 6 mm vid en hammarkross varierar inom rätt vida gränser, när 
varvtalet varieras.

Fig. 28 b visar siktkurvorna vid en käkkross med samma inmatningsgods 
men varierande inställning, dl5 d2, och d3. Siktkurvorna för den totala, pro
dukten äro heldragna; siktkurvorna i fraktionen o— 16 mm varierar med in
ställningen, ehuru ej i på långt när så hög grad som stenmjölshalten varierar 
i en hammarkross med varvtalet.

Fig. 28 a och b. Typiska siktdiagram 
för krossprodukten (heldragna linjer) 
och för fraktionen o— 16  mm av 
krossprodukten (streckade linjer) vid 
krossning i en hammarkross (fig. 28 a) 
och i en käkkross (fig. 28 b)0 n± =  900, 
n2 =  500, n3 =  400 varv/min. di = 20 , 
d2 =  25, d3 =  30 mm krossinställning.

Fig. 28 a and b. T ypical Gradings 
of Impact Breaker Products (fig. 28 a) 
and Ja w  Crusher Products (fig. 28 b). 
The shaded Lines show the Gradings 
o f the Size o— 16  mm, sorted out of 
the products.



Tabell 19. Stenmjölshalt i %  hos krossprodukten vid  krossning till en övre 
storleks gräns av 16, 25 och jo  mm i olika krossar.

Stenmaterial A.

K r o s s

Övre stor
leksgräns 

hos kross
produkten

Nya

K r 0 s 

Nya

s p 1 ;

En ny, 
en sli

ten, fin
refflade

1 t t 0

En ny, 
en 

sliten, 
grov

refflade

r

Slitna

Svedala pendelkross 5017 E S .............. 16 32 _ _ _ _

Svedala fintugg ..................................... 16 15 — ca 15 — ca 15

Svedala rotationskross T R F 4 0 2 5 .. . . 25 ca 11 _ 13 _ ca 15
Svedala pendelkross 5017 E S .............. 25 ca 11 — ca 13 — ca 15
Svedala pendelkross 3521 .................. 25 — — — ca 201 ca 201
Svedala fintugg ..................................... 25 <  7 — 6 — —
Svedala hammarkross .......................... 25 ca 37 — — —
Kubitkross nr i ..................................... 25 — 38 — — —■

Svedala rotationskross T R F  4 0 2 5 .. . . 50 _ _ _ ca 7 ___

Svedala pendelkross 5017 ES ............... 50 — — — 7 1 —

Svedala pendelkross 3521 A  ............ 5° — — — 6 1 —

Svedala hammarkross .......................... 5° — 10 — — —

Kubitkross nr 1 ................................ 50 — ca 11 — — —

1 Plana krossplattor, övriga buktiga.

På diagrammen fig 29 visas på annat sätt, hur stenmjölshalten varierar 
hos fraktionen o— 16, när den totala krossproduktens sammansättning vari
eras. På dessa diagram är stenmjölshalten hos fraktionen o— 16 mm avsatt 
på den vertikala axeln, medan procenten av fraktionen o— 16 mm av hela 
krossprodukten är avsatt på den horisontella axeln. Man ser av diagram
men, att stenmjölshalten med mer eller mindre utpräglad tendens för olika 
krossar minskas, när halten finmakadam minskas, intill en viss finmakadam- 
halt, då stenmjölshalten får ett minimum, för att sedan åter ökas (vilket 
senare dock ej klart framgår av försöksmaterialet).

Man finner av diagrammen följande regel, som för käkkrossar m. fl. även 
bekräftats av andra undersökningar. Stenmjölshalten i fraktionen o— 16 mm 
blir minimum, när inställningen eller varvtalet väljes så, att den nämnda 
fraktionen utgör ca 40 % av den totala krossprodukten för hammarkrossarna 
och 50— 85 % för käkkrossarna. Detta inträffar i de ovan beskrivna exemplen 
för inställningen d3 och varvtalet n3. Om krossprodukten har större korn
storlek än d3 eller n3, ökas stenmjölshalten åter, vilket emellertid ej visas på 
diagrammen.

Liknande undersökning har verkställts för andra fraktioner än o— 16 
mm, varvid samma principiella förhållande iakttagits.

Om man önskar en låg stenmjölshalt i en viss fraktion (exempelvis o— 16 
mm) av krossprodukten, bör alltså krossen inställas så, att krossproduktens 
övre storleksgräns blir större än den ifrågavarande fraktionen ( >  16 mm



Tabell 20. Stenmjölshalt i %  hos fraktionerna o— 16 , o—25 och o— jo  mm 
vid  krossning i olika krossar.

Krossarna förutsättas ha helt eller delvis slitna plattor (1 ny och 1 sliten kross
platta för käkkrossarna). Plattorna buktiga, om ej annat anges.

K r o s s Sten Fraktion Stenmjölshalt %
A  n m.

material mm min. max.

Arbrå 40 F ............................. D 0— 16 2 12
» 50 P ............................. D 0— 16 29

181
_ plana plattor

Svedala T R F 4025 ................. A 0— 16 _
» 5017 ES ..................... A 0— 16 21 32
» 1^21 A  ...................... A 0— 16 25

13
25
25

d:oJy ......................
» fintugg ...................... A 0— 16 15

> 4 0
> 4 0

» hammarkross ............. A 0— 16
Kubitkross .............................. A 0— 16

Arbrå 40 F ............................. D 0— 25 132 
20

17
29
13
13
20

» 5 0 P ................. D
A

plana plattor
Svedala T R F 4025 .................

0— 25 
0— 25 
0— 25 
0— 25 
0— 25 
0— 25 
0— 25

10
» 5017 ES .....................
» 3521 A  ......................

A
A

12
16 d:o

» fintugg ...................... A 6 6*A 00 .......••••••
» hammarkross ............. A 16 37

38Kubitkross .............................. A 18

Arbrå 40 F ............................. D 0— 50 
0— 50 
0— 50 
0— 50 
0— 50 
0— 50 
0— 50 
0— 50

6 Q
» 50 P ............................. D 8

7
12 plana plattor

Svedala T R F 4025 ................. A 7 7
» 5017 ES ..................... A 7 d:o
» 3 12 1 A  ...................... A 6 d:oJy .....................
» fintugg ...................... A
» hammarkross ............. A _ 10

Kubitkross .............................. A 10

1 Med slitna plattor i det närmaste samma stenmjölshalt som för pendelkrossen 5017 ES.
2 Med plana krossplattor 27 °/o eller nära samma stenmjölshalt som pendelkrossen 50 P.

i exemplet) och att sålunda en viss mängd erhålles, som är större än samma 
fraktion (eng. oversize, fr. ref us). Denna regel, som återfinnes i utländsk 
facklitteratur,1 förtjänar särskild uppmärksamhet. För käkkrossar rekom
menderar denna litteratur, att 15 %  eller mer av krossprodukten skall vara 
större än den önskade fraktionen, för att stenmjölshalten i fraktionen skall 
bli liten. Enär en stor halt av stenmjöl medför stor slitning och stor energi
åtgång, bör även med hänsyn härtill nämnda regel iakttagas. — Det mate
rial, som är större än den önskade fraktionen och som ej kan användas på 
annat sätt, kan ledas tillbaka in i krossen och där krossas tillsammans med 
råmaterialet (returkrossning).

I tabell 20 angives siffervärden, motsvarande diagrammen fig. 29. För 
de undersökta krossarna angivas maximum och minimum av stenmjölshalt 
hos fraktionerna o— 16, o— 25 och o— 50 mm. Max. erhålles, om övre korn-

1 Blanc, E: La Fabrication du gravillon, Pierres et Minerais 1934.



Fig. 29. Samband mellan stenmjölshalt ( < 2  mm) hos fraktionen o— 16  mm (avsatt utefter 
vertikala axeln) och viktprocent material < 1 6  mm i krossprodukten (avsatt utefter hori

sontella axeln) för några av de provade krossarna.

Fig. 29. Relation between Percentage o f Dust (<£.2 mm) in o— 16 mm Material (vertical on 
the Graph) and Percentage of o— 16 mm M aterial in the Product (horisontal 

on the Graph) for some of the Crushers tested.



storleksgränsen sammanfaller med fraktionens övre gräns; min. har beräk
nats för det fall, att nämnda fraktion utgör 50 %  av hela krossprodukten. 
Tabell 19 utgör delvis utdrag ur tabell 20, delvis kompletterad med resulta
ten för provning med olika krossplattor.

A v tabell 20 framgår, att käkkrossar med plana krossplattor i regel ge 
en produkt med större stenmjölshalt än käkkrossar med buktiga krossplattor. 
Pendelkrossar och rotationskrossar ge ungefär samma stenmjölshalt, när de 
använda krossplattorna äro av samma slag i båda krosstyperna. Svedala 
fintugg ger en mindre stenmjölshalt än käkkrossarna.

Hammarkrossarna intaga en särställning till följd av de relativt stora 
variationer, som stenmjölshalten i de olika fraktionerna visar för dessa kros
sar. Det framgår av tabellen, att skillnaden mellan minimivärdena för sten
mjölshalten hos käkkrossar och hammarkrossar är ganska ringa, medan de 
största värdena på stenmjölshalten hos hammarkrossarna äro mycket större 
än för käkkrossarna.1

F 1 i s i g h e t.

Flisighetsgraden hos stenmaterialet har bestämts enligt en metod, närmare 
beskriven i väginstitutets med. 54 (sid. 20). En viss fraktion av stenmate
rialet uttages därvid och sorteras på stavsiktar. A v  resultatet bestämmes 
»flisighetstalet», utgörande ett mått på halten platta stenar i fraktionen och 
ett uttryck för flisighetsgraden hos stenmaterialet.

A v undersökningarna har möjlighet erhållits att bedöma inverkan av 
bergarten i stenmaterialet på flisighetsgraden. I tabell 1 1  och 12 ha sam
manställts erhållna värden på flisighetstal hos krossade stenmaterial av olika 
bergarter, jämförda under samma förhållanden beträffande krosstyp och 
inställning. Det framgår, att flisighetstalet för flertalet bergarter, med un
dantag för enstaka, oregelbundna avvikelser, varit ungefär lika vid samma 
inställning eller samma varvtal. Stenmaterialet C, som har exceptionellt dålig 
hållfasthet, visar emellertid en avsevärt mindre flisighet än övriga. Sten
materialet E, som har något lägre hållfasthet än genomsnittet, har i allmänhet 
något mindre flisighetstal än övriga. De mycket starka bergarterna B och G 
ha däremot i allmänhet haft relativt stor flisighet. En jämförelse rörande 
strukturens inverkan på flisigheten visar, att strukturen har föga inverkan. — 
Att döma av undersökningsresultaten inverkar bergarten icke på flisighetsgra
den i så hög grad, som man möjligen varit benägen att tro. En tendens synes 
emellertid föreligga, att svaga bergarter giva ett mindre flisigt material än 
starka bergarter.2

Inmatningsgodsets storlek inverkar i vissa fall på flisighetsgraden. Om 
inmatningsgodsets storlek varierar mellan 60 och 170 mm, framgår av tabell 
15, att flisighetstalet hos de undersökta fraktionerna icke nämnvärt påverkas

1 Enligt vissa praktiska erfarenheter erhålles större stenmjölshalt i regel med hammar
krossar än med käkkrossar.

2 Starkt vittrade och därigenom svaga bergarter ha vid andra av institutet gjorda under
sökningar dock givit ett flisigt krossgods.



Storlek 30—40 mm. Storlek 1 1 ,3 — 16  mm.

Fig. 30. Kornform hos olika fraktioner av samma krossprodukt (Arbrå 40 F). Bilderna ha 
reproducerats i olika skala, så att de »kubiska» stenarna framträda med ungefär samma 
storlek. Kornformen framträder isynnerhet genom skuggorna.

Fig. 30. Shape of Grains of different Sizes of the same Ja w  Crusher Product.

därav. För den provade pendelkrossen minskades emellertid flisighetstalet 
något, när inmatningsgodsets storlek minskades. Om inmatningsgodsets storlek 
varierar mellan 30 och 180 mm, framträder emellertid en tydlig skillnad 
i flisighet, såsom framgår av följande sammanställning.

Svedala rotationskross.

Inmatningsgods Kross
inställning

mm

Kross
produktens 
övre korn- 

storleksgräns 
mm

F l i s i g h e t s t a l

Fraktion
5,6—8 mm

Fraktion 
11,3 — 16 mm

Skärv 100— 180 mm .................. 18 30 4 7 3 3
Makadam 30— 50 mm .............. 18 24 29 12
Skärv 100— 180 mm .................. 14 24 4 4 3 3

Storlek 50— 60 mm. Storlek 40— 50 mm.



Fig. 31. Flisighetstal hos olika fraktioner av samma 
krossprodukt, tillverkad i en Svedala käkkross 
5017 ES. Kurvan hade åter börjat stiga vid än 
större kornstorlek hos fraktionen, vilket dock ej 
framgår av figuren.

Fig. j j .  »Percentage of flaky Aggregate» of diffe
rent Sizes of the same Jaw  Crusher Product.

Såsom synes härav, är produktens flisighet för inmatningsgodset 30— 50 
mm betydligt mindre än för inmatningsgodset 100— 180. Den förra produk
ten är krossad en gång tidigare.

För Svedala fintugg har det visat sig, att ungefär samma flisighet erhölls 
för makadam 30— 50 mm som för makadam 16 — 35 mm (fig. 20). För Sve
dala hammarkross blev resultatet beträffande flisigheten ävenså ganska lika, 
när den matades med material av olika storlek.

Att döma av undersökningsresultaten synes för käkkrossarna inmatnings- 
godsets kornstorlek icke inverka märkbart på flisigheten hos de undersökta 
fraktionerna (<C 16  mm), om inmatningsgodset har större storlek än ca 60 
mm. Om inmatningsgodset minskas ytterligare, blir inverkan däremot av 
betydelse. För Svedala fintugg och Svedala hammarkross har någon inverkan 
av ändring i inmatningsgodsets storlek på flisigheten icke kunnat påvisas.

A v intresse är flisigheten hos olika fraktioner av samma krossprodukt. 
Gaudin1 har visat, att det största materialet i en krossprodukt är flisigt; 
material något mindre än det största närmar sig kubisk form; ännu mindre 
partiklar i krossgodset ha en markerad tendens att bli både längre och plat
tare. (Denna regel gäller krossar i allmänhet, dock ej hammarkrossar och 
sannolikt ej heller kulkvarnar.) Detta förhållande illustreras av fotografier 
av olika fraktioner av samma krossgods, tagna av väginstitutet (fig. 30). Foto
grafierna äro på figuren reproducerade i sådan skala att de kubiska stenarna 
framträda med ungefär samma storlek. Man ser av figuren, att fraktionerna 
50—60 och 11,3  — 16 mm ha stor flisighet, medan fraktionerna 30— 40 och 
40— 50 mm, i synnerhet den sistnämnda, ha en god, icke flisig form. Den 
minst flisiga fraktionen är alltså den som närmast motsvarar krossens inställ-

n i n g 0*På fig. 31 gives en framställning av en undersökning av flisighetstalet hos 
olika fraktioner av samma krossprodukt (i detta fall o— 35 mm tillverkad i 
Svedala pendelkross 5017, material A). Man ser därav, att flisigheten är 
större för fraktioner med mindre storlek. Kurvan sjunker till ett minimum

1 The shape of road aggregate and its measurement, Road Research bulletin nr 2 sid. 10.



vid ungefär 30 mm; därefter skulle kurvan sannolikt åter börja stiga, vilket 
dock ej var möjligt konstatera med den använda metodiken.

Krossens inställning vid käkkrossar har inverkan på flisighetsgraden hos 
krossprodukten. I allmänhet erhålles större flisighet hos finmakadamen, om 
inställningen ökas. Detta framgår bl. a. av fig. 19 (material A  krossat i Sve
dala pendelkross 5017). Liknande resultat ha erhållits med andra käkkros
sar och andra stenmaterial. För Svedala fintugg (material A) har det fram-

Fig. 32. Samband mellan flisig- 
hetstal och övre kornstorleksgräns 
Sm ax  hos krossprodukten för 
Arbrå rotationskross. Sten
material D.

Fig. 32. Relation between Percen
tage of fla ky  Aggregate of the 
Sizes 5,6— 16 mm and Maximum  
Size Smax of Ja w  Crusher Pro
ducts.



Fg. 33. Samband mellan flisighets- 
tal och övre kornstorleksgräns 
Sm ax hos krossprodukten för Arbrå 
pendelkross. Stenmaterial D.

Fig. 33. Relation between Percen
tage o f fla ky  Aggregate of the 
Sizes 5,6— 16 mm and Maximum  
Size Smax of Ja w  Crusher Pro
ducts.

gått, att denna regel gäller för fraktionen 5,6— 8 mm, medan inställningen 
icke har någon inverkan på flisigheten för fraktionen 1 1 , 3 — 16 mm.1 För 
hammarkrossarna har ändring av varvtalet icke med bestämdhet kunnat på
visas ha något inflytande på flisigheten.

Vid olika inställning erhåller krossgodset självfallet olika storlek. Om

1 Enligt praktisk erfarenhet är den minst flisiga fraktionen den, som närmast motsvarar 
krossens inställning.



Fig. 34. Samband mellan flisig
hetstal och övre kornstorleksgräns 
Sm ax hos krossprodukten för Sve
dala käkkrossar T R F 4025, 5017 
ES och 3521 A. Stenmaterial A. 

Fig. 34. Relation between Percen
tage of fla ky  Aggregate of the 
Sizes $,6— 16  mm and Maximum  
Size Smax of Ja w  Crusher Pro
ducts.

man i stället för inställningen väljer krossgodsets övre kornstorleksgräns S 
max. som variabel, erhalles ett samband med flisighetstalet, som är av sär
skilt intresse. Pa fig. 32 35 angives sambandet ifråga för några käkkrossar
och Svedala fintugg (material A  och D). Det framgår, att flisigheten ökas 
hos finmakadamen, när krossgodsets största storlek ökas. Denna tendens 
är dock mindre framträdande för Arbrå pendelkross än för övriga.



H å l l f a s t h e t .

Hållfastheten hos krossgodset har bestämts genom slagprov på sätt, som 
närmare beskrivits i väginstitutets meddelande 54 (sid. 22). Såsom uttryck 
för hållfastheten fastställes därvid det s. k. sprödhetstalet.

Vid en jämförelse mellan hållfastheten och flisigheten framgår, att spröd
hetstalet växer med flisighetsgraden, flisighetstalet, fig. 21 och 22. Att så 
måste vara förhållandet kan f. ö. anses självklart, eftersom flisiga stenar 
lättare brytas sönder än andra stenar.

På de nämnda figurerna har med olika beteckningar angivits resultatet 
vid krossning med olika krosstyper. Hållfastheten hos krossprodukten bestäm
mes för stenmaterial av samma bergart av flisighetstalet. Däremot synes icke 
krosstypen ha inflytande på hållfastheten på annat sätt, än att flisigheten på
verkas av krosstypen.

På diagrammen fig. 2 1  och 22 ha såväl värden för fraktionen 1 1 .3  — 16  mm 
som för fraktionen 5,6— 8 mm inlagts. En viss skillnad förefinnes i allmänhet be
träffande sprödhetstalet vid samma flisighetstal för dessa fraktioner. Schematiskt 
visas på fig. 3 6, hur den undersökta fraktionens kornstorlek inverkar. Man ser, 
att den större fraktionen har något sämre hållfasthet, större sprödhetstal, vid  samma 
flisighetsgrad. Huruvida detta beror på den använda provningsmetoden eller är ett 
uttryck för det verkliga förhållandet på vägen torde icke kunna anges. Skillnaden

Fig. 35. Samband mellan flisighetstal och övre kornstorleksgrans Smax hos krossprodukten
för Svedala fintugg.

Fig. 35. Relation between Percentage of flaky  Aggregate of the Sizes 5,6— 16 mm and 
Maximum Size Smax of Disc Crusher Products.



Fig. 3 6. Samband mellan flisighets- 
tal och sprödhetstal för olika frak
tioner av samma stenmaterial.

Fig. 36. Relation between C o effi
cient of Brittleness and Percentage 
of fla ky  Aggregate of differeyit 
Sizes of the same Rock.

i resultat för fraktionen 1 1 , 3 — 16  och för fraktionen 5,6— 8 mm är emellertid så 
ringa, att den är praktiskt betydelselös. V id  provning kan man sålunda i regel 
använda endera av dem.

Såsom på sid. 5 6 angivits inverkar vid käkkrossar och Svedala fintugg 
den övre kornstorleksgränsen, S max., hos krossprodukten avsevärt på flisig- 
hetstalet på sådant sätt, att flisighetstalet ökas, när S max. ökas. Eftersom 
hållfastheten, såsom nyss visats, är beroende av flisighetsgraden, bör håll
fastheten även bli sämre, om S max. ökas. Detta visas på fig. 37. Det framgår, 
att sprödhetstalet är avsevärt större, om den övre kornstorleksgränsen hos 
krossprodukten, S max., exempelvis är 50 mm än om den är 20 mm.

Vid hammarkrossar och kubitkrossar varierar övre kornstorleksgränsen 
obetydligt, varför denna faktor icke inverkar på produktens hållfasthet vid 
dessa krosstyper. Det har visat sig, att ej heller ändring av varvtalet eller slit
delarnas beskaffenhet nämnvärt inverka, över huvud taget har vid de utförda 
undersökningarna befunnits, att sprödhetstalet varierat avsevärt mindre för 
hammarkrossar och kubitkrossar än för käkkrossar (för materialet A  varie
rade sprödhetstalet hos fraktionen 1 1 , 3 — 16 mm mellan 62 och 80 för ham
markrossen och kubitkrossarna, men mellan 68 och 14 1 för käkkrossarna, 
jämför fig. 21).

Energiåtgång och kapacitet.
Energi åtgår vid krossning dels för att övervinna ofrånkomliga förluster 

i lager m. m. i krossen, tomgångsförluster, dels för att sönderdela stenmate
rialet. Beträffande tomgångsförlusterna i olika krossar hänvisas till tabell 16.

Vissa teorier1 ha uppställts rörande energiåtgången vid sönderdelning av
1 Rittingers lag 1867, Kicks lag 1885, se Fr. H önig: Grundgesetze der Zerkleinerung 

V. D. I., Forschungsheft 378.



stenmaterial, vilka teorier äro sinsemellan stridande och av föga praktiskt 
värde för vägtekniska uppgifter. Omfattande provningar ha utförts i ut
landet i syfte att verifiera dessa teorier, utan att det därvid lyckats att 
finna något samband med generell giltighet. De undersökningar, som av 
väginstitutet utförts, äro även otillräckliga för detta ändamål. A v det före
liggande materialet kunna emellertid vissa slutsatser dragas.

Ju finare ett visst stenmaterial skall krossas, dess större blir självfallet 
energiåtgången. Energiåtgångens variation med produktens kornstorlek vid 
de provade käkkrossarna framgår av fig. 38—41 (materialen C och D i Arbrå

Fig. 37. Samband mellan sprödhetstal hos fraktionen 11 ,3 — 16 mm och övre kornstorleks- 
gräns S m a x  hos krossprodukten för de provade käkkrossarna (Svedala T R F  4025, 5017 ES 

och 3521 A  med stenmaterial A, Svedala T R F 4025, 5017 ES och Arbrå 40 F och 
50 P med stenmaterial D).

Fig. 37. Relation between »Coefficient o f Brittleness» and Maximum Size Smax 
of Ja w  Crusher Products.



Fig. 38 Fig- 39



Fig. 38. Samband mellan kapacitet K 
och energiåtgång E å ena sidan och 
produktens övre kornstorleksgräns 
Sm ax å andra sidan för Arbrå rota
tionskross 40 F. Stenmaterial C. Strec
kade kurvan anger ekv.

E =  c • för c =  15
bm ax

Fig. 38. Relation between Capacity 
K y Power Consumption E and M axi
mum Size Smax of Ja w  Crusher 
Products.

Fig. 39. Samband mellan kapacitet K  
och energiåtgång E å ena sidan och 
produktens övre kornstorleksgräns 
Sm ax a andra sidan för Arbrå rota
tionskross 40 F. Stenmaterial D. Strec
kade kurvan anger ekv.

E — c • —— för c =  27.
bm ax

Fig. 39. Relation between Capacity 
K y Power Consumption E and M axi
mum Size Smax of Ja w  Crusher Pro
ducts.

Fig. 40. Samband mellan kapacitet K  
och energiåtgång E å ena sidan och 
produktens övre kornstorleksgräns 
Smax å andra sidan för Arbrå pendel
kross 50 P. Stenmaterial D. Streckade 
kurvan för E anger ekv.

E =  c • —1 -  för c =  27. 
om ax

Fig. 40. Relation between Capacity 
Ky Power Consumption E and M axi
mum Size Smax of Ja w  Crusher Pro
ducts.

Fig. 40



rotationskross, D i Arbrå 
pendelkross och A i Svedala 
käkkrossar). Man finner av 
diagrammen, att i flera fall 
ett ganska regelbundet sam
band finnes mellan energiåt
gången och den övre korn- 
storleksgränsen, S max,1 i 
krossprodukten. Detta sam
band kan uttryckas av for
meln:

E =  energiåtgång i kWh pr 
ton,

S max i mm samt 
c en av bergarten samt i nå
gon mån inmatningsgodsets 
storlek beroende faktor.

Fig. 41. Samband mellan kapacitet 
K och energiåtgång E å ena sidan 
och produktens övre kornstorleks
gräns Smax å andra sidan för de 
provade Svedala käkkrossarnaTRF 
4025, 5017 ES och 3521 A. Sten
material A. Streckade kurvan för

E anger ekv. E =  c • där c =  30.
Omax

Fig. 4 1. Relation between Capa
city, Power Consumption and 
Maximum Size Smax of Ja w  
Crusher Products.

1 övre kornstorleksgränsen anges av den punkt på siktkurvan, som har 95 °/o passerande 
material.



Fig. 42. Samband mellan energiåtgång E och 
ytan a mellan siktkurvorna före och efter kross- 
ning på logaritmiska siktdiagrammet.

Fig. 42. Relation between Power Consumption 
E and Surface a, enclosed between the Curves, 
representing the Gradings before and after 
crushing in a Svedala Disc Crusher and an 
Impact Breaker.

På fig. 38— 41 har denna formel beräknats och inlagts som en kurva 
med värdet c =  30 för materialet A, c =  27 för D och c =  15 för C. 
De avvikelser, som finnas mellan försöksvärdena och kurvorna, torde i 
många fall sannolikt bero på krossplattornas beskaffenhet och krossnings- 
sättet.

Energiåtgången skulle enligt den ovan angivna lagen vara omvänt pro
portionell mot övre kornstorleksgränsen hos stenmaterialet. Såsom framgår 
av tabell 15 inverkar emellertid även inmatningsgodsets kornstorlek på energi
åtgången på så sätt, att energiåtgången minskas, när inmatningsgodsets stor
lek minskas, dock icke i direkt proportion.

Den nyss angivna formeln har endast visat sig gälla för käkkrossarna, 
däremot ej för Svedala fintugg och hammarkrossarna. För hammarkrossarna 
och fintuggen erhålles ett tämligen regelbundet samband mellan energiåt
gången och ytan a på siktdiagrammet mellan kurvorna, gällande före och 
efter krossningen (fig. 42). Denna yta kan betraktas som ett uttryck för 
det utförda arbetet.

Inverkan av bergartens beskaffenhet på energiåtgången framgår i viss 
mån av följande tabell:

K r o s s Material Ungefärlig energi
åtgång relativt A

Sprödhetstal 
relativt A 

vid fl sighets- 
talet 10

Svedala T R F 4025 ................................. A 1 1
Svedala T R F 4025 ................................. B 1,3 0,6 7

2 j 3 2Arbrå 40 F ............................................. C 0,5 — 0,6 
0,7 — IArbrå 40 F ............................................. C 1 1,8

Arbrå 40 F ............................................. D °;7 5-- 1,3



Det exceptionellt dåliga materialet C har givit en mycket låg energiåt
gång, medan det starka materialet B har krävt stor sådan. I flertalet fall 
har sålunda en låg slaghållfasthet åtföljts av liten energiåtgång.

A v försöksmaterialet ha även en del andra jämförelser kunnat göras be
träffande bergartens inverkan på energiåtgången, varvid liknande resul
tat erhållits.

Kapaciteten eller krossens produktionsförmåga är för käkkrossarna främst 
beroende av krossgapets storlek nedtill, d. v. s. krossgapets bredd och in
ställningen. På diagrammen fig. 23— 25 angives kapacitetens beroende av 
inställningen för de provade käkkrossarna. Man ser, hur kapaciteten ökas 
med ökad inställning.1 Kapaciteten beror även av krossrörelsens storlek, vilket 
dock ej framgår av de utförda försöken.

På diagrammen fig. 38— 41 jämföres kapaciteten med krossproduktens 
övre storleksgräns för några käkkrossar. Det därvid erhållna sambandet är 
nära rätlinjigt, om man bortser från vissa oregelbundenheter. Samtidigt 
som kapaciteten ökas, minskas energiåtgången pr ton. Kapaciteten är nära 
omvänt proportionell mot energiåtgången pr ton.

På kapaciteten inverkar inmatningsgodsets kornstorlek. Ju  mindre in- 
matningsgodset är, dess större blir kapaciteten, såsom framgår av tabell 15. 
På sid. 8 angives resultat av en amerikansk undersökning. I stort sett 
överensstämma resultaten av väginstitutets undersökning med de ameri
kanska resultaten.

Beträffande bergartens inverkan på kapaciteten har väginstitutets under
sökning visat, att den basiska bergarten B varit mer svårkrossad än övriga, 
vilket också överensstämmer med amerikansk erfarenhet (sid. 9). För övriga 
provade bergarter blev kapaciteten densamma.

Beträffande kapaciteten hos Svedala fintugg kan anföras, att utgångsma
terialets storlek inverkar rätt väsentligt. Sålunda visade det sig, att 30— 
50 mm inmatningsgods medförde mindre kapacitet än inmatningsgods av 
storleken 16— 35 mm (fig. 26).

Hammarkrossarnas kapacitet var så stor, att maximivärdet icke kunde 
uppnås vid försöken. Emellertid kan anges, att inmatningen vid Svedala 
hammarkross och kubitkross nr 3 skedde med en hastighet motsvarande ca 
15 ton/timme.

Inverkan av krosstyp och olika detaljer hos krossen.

I det föregående har inverkan av krossens konstruktion på krosspro
duktens egenskaper endast berörts i den mån detta varit erforderligt för 
en allmän diskussion av försöksresultaten. I det följande skall en jämförelse 
göras mellan olika krosstyper och olika detaljer hos krossen vad beträffar 
deras inverkan på krossprodukten samt beträffande kapacitet och energi
åtgång.

1 Det bör observeras, att man i praktisk drift icke torde kunna uppnå så höga värden, som 
erhållits vid väginstitutets undersökningar.



J ä m f ö r e l s e  m e l l a n  p e n d e l k r o s s  o c h  r o t a t i o n s k r o s s .

Vid krossning av samma stenmaterial och med krossplattor av samma 
slag har i allmänhet nära sammanfallande siktkurvor erhållits med de jäm
förda pendelkrossarna och rotationskrossarna. För att få samma siktkurva 
har emellertid krossinställningen fått göras något olika i olika krossar. 
Stenmjölshalten har varit ungefär lika i de båda krosstyperna i fraktionerna 
o— 1 6 och o— 25 mm (sid. 51 och tabell 20). Sålunda framgår, att minsta 
stenmjölshalten i fraktionen o— 16 mm var ca 18 %  i Svedala rotations
kross och ca 20 %  i Svedala pendelkross. (Krossplattor en ny och en sliten; 
med andra slag av krossplattor erhölls i dessa båda krossar ännu mindre 
skillnad i stenmjölshalt). A v  samma tabell framgår, att Arbrå pendelkross 
50 P och Arbrå rotationskross 40 F haft nära lika stenmjölshalt, när båda 
försetts med plana krossplattor (se not 2 sid. 47). I regel användes emellertid 
buktiga krossplattor i rotationskrossar, varvid stenmjölshalten blir lägre.

Flisighetsgraden hos en krossprodukt med samma kornstorlek var i ge
nomsnitt densamma vid pendelkrossarna och rotationskrossarna, förutsatt 
att krossplattorna voro av samma slag (plana i båda krossarna eller buktiga 
i båda krossarna).

Energiåtgången var, såsom framgår av fig. 39—41, i allmänhet den
samma i pendelkrossar och rotationskrossar vid krossning av samma mate
rial till samma kornstorlek.

Det förtjänar dock särskilt framhållas, att avsevärt mindre energiåtgång 
erhölls i pendelkrossen än i rotationskrossen vid returkrossningsförsöken (se 
tab. 13). Den i detta fall iakttagna skillnaden torde icke bero på någon 
tillfällighet, enär försöken utfördes både med material A  och med grus med 
samma resultat samt försöken utfördes med betydligt större provmängd än 
den normala för att giva ett mera tillförlitligt resultat. Försöken utan och 
med returkrossning ha sålunda givit olika resultat beträffande energiåtgången 
orsaken härtill är ej klarlagd.

Beträffande kapaciteten kan följande anföras:
I tabell 21 är en sammanställning gjord över de tre provade Svedala- 

krossarnas kapacitet i genomsnitt.

Tabell 2 1.

Övre Beräknad
kornstorleks kapacitet vid

K r o s s gräns hos Kapacitet 100 cm bredd
krossprodukten hos krossgapet

mm ton/tim ton/tim

T R F 4025 (rotationskross) .................. 25 13 32
5017 ES (pendelkross) .......................... 25 9 18
3521 A  ( » ) ...................... 25 7 20

T R F 4025 (rotationskross) .................. 50 ca 20 ca 50
5017 ES (pendelkross) .......................... 50 20,5 4 i
35^1 A  ( » ) .......................... 50 10,5 30



Dessa krosstyper ha olika bredd hos krossgapet. I sista kolumnen är kapa
citeten beräknad för det fall, att krossgapet för samtliga krossar är lika och 
av ioo cm bredd.

Vid samma bredd på krossgapet blev alltså kapaciteten större hos rota- 
tionskrossen. Skillnaden varierar mellan ca 25 och 75 % . Detta är den 
enda fullt påtagliga skillnaden mellan pendel- och rotationskrossen, som 
iakttagits vid försöken.1

I n v e r k a n  a v  b e s k a f f e n h e t e n  a v  k r o s s p l a t t o r n a  i k ä k 
k r o s s a r  o c h  S v e d a l a  f i n t u g g .

Kornstorlek. Genom användning av refflade krossplattor erhålles i all
mänhet en ökad sönderdelning av krossgodset (större reduktionstal) jäm
fört med släta plattor vid en och samma krossinställning. Om de refflade 
krossplattorna äro nya, kunna de inställas närmare varandra än vad som är 
möjligt med slitna krossplattor, vilka senare alltid ha mer eller mindre oregel
bunden form. Dessa båda omständigheter medföra, att krossprodukten kan er
hållas sönderdelad till avsevärt mindre kornstorlek med nya, refflade kross
plattor än med i högre grad slitna plattor. Genom returkrossning har man 
dock i praktiken möjlighet att erhålla ett stort reduktionstal även med 
slitna plattor.

Beträffande inverkan av refflingen på halten av stenmjöl har det visat 
sig, att krossplattornas refflor i många fall föga inverka på stenmjölshalten 
vid användning av samma bergart. Materialet D har sålunda i allmänhet 
vid försöken i Arbrå givit ungefär samma resultat med plattor, refflade på 
olika sätt. Ett undantag utgör materialet C (ett dåligt material), som gav 
mindre stenmjölshalt med nya, finrefflade än med grovrefflade eller släta 
krossplattor. Vid försök med Svedalakrossen 5017 ES erhölls en viss skill
nad i stenmjölshalt, i det att mindre sådan halt uppstod med nya, fin
refflade än vid släta plattor (fig. 29).

Inverkan av olika slags reffling har tidigare undersökts av Kihlstedt 
m. fl. (se Jernkontorets annaler 1929 sid. 45). Vid dessa undersökningar, 
vilka utfördes i laboratoriet med malmer som råmaterial, erhölls endast 
obetydlig skillnad i kornstorleksfördelningen mellan refflade och släta 
krossplattor.

I praktisk drift är det vanligt, att de båda krossplattorna icke bytas 
samtidigt utan växelvis. En ny, refflad krossplatta begagnas sålunda till
sammans med en sliten platta. A v väginstitutets försök synes framgå, att 
för sistnämnda fall ungefär samma stenmjölshalt erhålles som när båda 
plattorna äro släta. Så var exempelvis förhållandet för krossen Svedala 
5017 ES, trots att en markerad skillnad mellan stenmjölshalten med nya, 
refflade och med släta plattor erhölls för denna kross (se fig. 29).

1 Jäm för sid. 5 angående storleken av rotationskrossens rörelse.



Det synes med hänsyn till de ovan relaterade försöksresultaten icke vara av 
större betydelse för stenmjölshalten, om krossplattorna utföras refflade eller 
icke. Detta förringar ej refflingens värde i andra avseenden.

Plana eller buktiga krossplattor. Med plana krossplattor, vilka bilda 
vinkel i krossgapets nedre del, har oftast annat resultat erhållits än med 
krossplattor, av vilka båda eller endera varit buktiga, så att plattorna 
ifråga varit parallella i krossgapets nedre del (de båda slagen av plattor 
visas schematiskt på fig. 12).

Vid krossning av material D i Arbrå rotationskross erhölls upp till 1/10 
mera stenmjöl ( <  2 mm) hos fraktionen 0— 16 mm (de angivna siffrorna gälla 
vid olika undersökta kornstorlekar hos krossprodukten) med plana än med 
buktiga krossplattor. Med materialet C erhölls liknande resultat, men skill
naden var väsentligt större. — Jämföras samtliga krossar finner man, att, 
under någorlunda lika förhållanden i övrigt, alltid en större stenmjölshalt 
erhållits i krossar med plana plattor än i krossar med buktiga plattor (fig. 29 
och tab. 20).

A v  det ovannämnda kan den slutsatsen dragas, att buktiga krossplattor 
i såväl pendel- som rotationskross ar medföra mindre stenmjölshalt hos kross
produkten än plana krossplattor.

Flisighetsgraden. A v fig. 19 framgår, att flisighetsgraden vid en och 
samma krossinställning är mindre vid refflade än vid släta krossplattor. 
Göres emellertid jämförelsen icke vid samma inställning utan vid samma 
största kornstorlek hos krossprodukten blir flisighetsgraden i krossproduk
tens fina och medelgrova fraktioner densamma vare sig refflade eller släta 
krossplattor användas. Däremot medför reffling av krossplattorna, att halten 
platta stenar i krossproduktens grövsta fraktion (de s. k. »humlorna») min
skas. Vid släta plattor falla sådana stenar lätt igenom öppningen i krossgapet. 
— Refflornas inverkan i detta avseende framgår icke av de utförda under
sökningarna, emedan de stora stenarna icke alltid förekommo i de till labo
ratoriet insända proven.

Vid direkt jämförelse av plana och buktiga krossplattor befanns, att de 
förra medförde en mindre flisig produkt än de senare vid samma kross
inställning. Vid samma siktkurva hos krossprodukten är skillnaden i det 
undersökta fallet obetydlig. — I allmänhet har dock en mindre flisighets- 
grad erhållits i de krossar, som varit försedda med plana krossplattor (fig. 
34) vid en och samma kornstorlek hos krossprodukten.

Inverkan av krossplattornas beskaffenhet på kapacitet och energiåtgång. 
För käkkrossar och Svedala fintugg ha ungefärliga relationstal angivits i 
följande tabell för kapaciteten och energiåtgången vid olika slags kross- 
plattor.



K apacitet, relativt kapaciteten vid  släta krossplattor, vid  samma övre kornstor- 
leksgräns hos krossprodukten.

K r o s s p l a t t ' 0 r

Material K r o s s Refflade 
(grov- eller fin- 

refflade)

En slät 
och en 
refflad

Släta

Material D | Arbrå rotationskross ............................... a a a
Arbrå pendelkross ................................... 0,3 b— 0,45 b ca 0,6 b b

( Svedala rotationskross .......................... c c c

Material A | Svedala pendelkross 3521 A ................. 0,8 d 
e
f

d
Svedala pendelkross 5017 ES ..............
Svedala fintugg .......................................

e
0,7 f

e
f

Energiåtgång, relativt energiåtgången v id  släta krossplattor, v id  samma övre korn- 
storleksgräns hos krossprodukten.

K r o s s p l a t t i o r

Material K r o s s Refflade 
(grov- eller fin- 

refflade)

En slät 
och en 
refflad

Släta

Material D |  

(

Arbrå rotationskross ............................... a a a
Arbrå pendelkross ...................................

Svedala rotationskross ...........................

b— i,s b

0,8 c 

0,8 c

b— i , i  b

0,8 c

b

c

Material A  \ Svedala pendelkross 3521 A .................
Svedala pendelkross 5017 ES ............ ..

d
0,8 c

d
e

l Svedala fintugg ....................................... 1,5 f 1,1 f f

I allmänhet har för käkkrossarna ingen större skillnad erhållits i kapa
citet och energiåtgång vare sig släta, refflade eller en refflad och en slät 
krossplatta använts. Ett undantag utgjorde Arbrå pendelkross, för vilken 
kapaciteten var avsevärt mindre vid refflade krossplattor än vid andra 
typer av plattor. Energiåtgången var för denna kross i en del fall större 
vid refflade plattor.

För Svedala fintugg var kapaciteten och energiåtgången ungefär lika vid 
en slät och en refflad krossplatta som vid släta krossplattor. N ya, finreff- 
lade krossplattor medförde minskad kapacitet och ökad energiåtgång jäm
fört med de övriga plattyperna, såsom framgår av sammanställningen. Tro
ligen beror detta helt eller delvis på, att helt nya plattor medföra större 
friktion genom godsets ojämnhet.

Vid den jämförelse mellan plana och buktiga krossplattor, som gjordes 
med Arbrå rotationskross, erhölls ungefär samma kapacitet med båda platt
typerna (fig. 39). Energiåtgången blev större med de plana plattorna.

För Svedala käkkrossar blev energiåtgången även i allmänhet större med 
plana än med buktiga plattor (fig. 41).

Plana krossplattor torde sålunda i allmänhet medföra större energiåtgång



än buktiga, liksom även stenmjölshalten bli större för de förra. Detta be
kräftar regeln, att större stenmjölshalt vanligen även drager med sig större 
energiåtgång.

J ä m f ö r e l s e  m e l l a n  k ä k k r o s s a r ,  S v e d a l a  f i n t u g g  o c h  
h a m m a r k r o s s a r  b e t r ä f f a n d e  f l i s i g h e t e n  h o s  k r o s s 
p r o d u k t e n .

Flisigheten hos produkten från käkkrossarna beror enligt sid. 51 i avse
värd grad på kornstorleken hos inmatningsgodset, i det flisigheten hos fin
makadamen blir mindre, om inmatningsgodset har övre kornstorleksgrän- 
sen mindre än ca 60 mm.

I betraktande av ovannämnda förhållande är det naturligt, att sådana 
krossar, som äro avsedda för inmatningsgods med liten kornstorlek, skola 
ge en mindre flisig produkt hos finmakadamen.

I följande tabell gives en sammanställning av flisighetsgraden, som erhål
lits i olika krossar med materialet A. Sammanställningen a) innefattar resul
taten vid samtliga undersökta krossinställningar och varvtal, b) och c) ge 
resultatet vid krossning till en bestämd övre kornstorleksgräns 25 mm.

a) Flisighetsgrad hos krossprodukten från käkkrossar, Svedala fintugg, hammar
kross och kubitkrossar. Material A.

K r o s s

Produktens
största

kornstorlek
mm

F l i s i g h e t s t a l

Fraktion
5,6—8 mm

Fraktion 
11,3 — 16 mm

Käkkross, inmatningsgodsets kornstorlek ca 
100— 180 mm ................................................... 20—60 20— 60 20—60

Käkkross, inmatningsgodsets kornstorlek ca 
30— 50 mm ........................................................... 25 ca 302 ca io2

Svedala fintugg1 ................................................. 16— 2 c; 2 5—40 ca 15

Svedala hammarkross1 ....................................... 30—60 ca 15 ca 15

Kubitkross1 ........................................................... 25 — 50 ca 15 ca 10

b) Flisighetsgrad hos krossprodukten från käkkrossar (inmatningsgodsets korn
storlek ca 100— 180 mm) och Svedala fintugg1 vid krossning till samma största 
kornstorlek =  25 mm. Material A.

K r o s s
F l i s i g h e t s t a l

Fraktion 5,6— 8 mm Fraktion 11,3 — 16 mm

Käkkross ......................................... 3 0 - 4 5  
ca 40

20—30 
ca 15Svedala fin tu g g..............................

1 Inmatningsgodsets kornstorlek mellan 16  och 80 mm.
2 Endast ett speciellt fall undersökt. Resultaten dock bestyrkta av erfarenheter från 

annat håll.



c) Flisighetsgrad hos krossprodukten från käkkross (inmatningsgodsets kornstor
lek ca 30— 50 mm) och Svedala fintugg1 vid krossning till samma största korn
storlek =  ca 25 mm. Material Å.

K r o s s
F l i s i g h e t s t a l

Fraktion 5,6— 8 mm Fraktion 11 ,3 — 16 mm

Käkkross ......................................... ca 30 
ca 40

ca 10 
ca 15Svedala fintugg1 ..........................

A v sammanställningen a) framgår, att hammarkrossarna i regel ge mindre 
flisighetsgrad än övriga.

E n e r g i å t g å n g e n  v i d  S v e d a l a  f i n t u g g ,  S v e d a l a  h a m 

m a r k r o s s  och K u b i t k r o s s a r n a .

Vid krossning till ungefär samma kornstorlek erhölls följande ungefärliga 
relation mellan energiåtgången för Svedala hammarkross och Kubitkrossarna, 
nämligen Svedala hammarkross : Kubitkross nr 1 : Kubitkross nr 3 =  0,8 : 
1,2 : 0,9. Därvid är att märka, att bergarten var olika (resp. A, H  och K). 
Kubitkrossarnas större energiförbrukning förklaras av den större tomgångs- 
effekten, isynnerhet hos nr 1 (tab. 16).

Skivkrossar (eller Svedala fintugg) och hammarkrossar kunna icke bringas 
att ge en krossprodukt med ens tillnärmelsevis samma siktkurva för de båda 
krosstyperna. Nedan skall dock en jämförelse göras i 2 fall, vid vilken den 
genomsnittliga kornstorleken blev ungefär densamma i de båda krossarna.

1) Fintuggen: krossning av material A, kornstorlek 16 — 35 mm vid en slät 
och en refflad krossplatta och 10 mm inställning. Energiåtgång = 1 , 1  
kWh/ton.

Hammar krossen: krossning av samma material med nya slitdelar och ett 
varvtal av 570 per minut. Energiåtgång =  0,65 kWh/ton.

2) Fintuggen: krossning av material A, kornstorlek 30— 50 mm vid en slät 
och en refflad krossplatta och 10 mm inställning. Energiåtgång =  1,5 
kWh/ton.

Hammar krossen: krossning av samma material med nya slitdelar och vid 
ett varvtal av 600 per minut. Energiåtgång =  0,8 kWh/ton.

Kornstorleken hos krossprodukten i de angivna fallen framgår av fig. 17.
Som synes var energiåtgången i de jämförda fallen betydligt större i Sve

dala fintugg än i Svedala hammarkross, vilket torde bero på fintuggens 
större tomgångseffekt (se tabell 16).

1 Inmatningsgodsets kornstorlek mellan 16  och 80 mm.



Returkrossning.

Vid returkrossning föres en del av materialet, nämligen det grövsta kross
godset, efter krossningen tillbaka till samma kross, där samma material ut- 
sättes för förnyad krossning. Förfarandet har även benämnts krossning i slu
ten krets (eng. closed circuit, fr. circuit fermé), medan det motsatta förfa
randet kan benämnas krossning i öppen krets.

Med returkrossning vinnes bl. a., att krossen icke behöver inställas så fint, 
som eljest erfordrats, för att tillverka material av viss, största storlek. Detta 
medför, att stenmjölshalten i regel blir mindre och därmed även i regel energi
åtgången och slitningen hos krossen.

Beträffande stenmjölshalten vid krossning med käkkross har förut fram
hållits (sid. 49), att krossproduktens övre storleksgräns bör vara större än 
den fraktion, som önskas, och att sålunda en viss mängd stenmaterial fram- 
ställes, som är större än samma fraktion. Det är detta, som utföres vid retur
krossning, varvid det »överstora» materialet återföres till krossen och ånyo 
krossas.

Returkrossning medför möjlighet till större reduktionstal än som är möj
ligt vid krossning i öppen krets och med samma krossinställning.

Det material, som inkommer i krossgapet, består vid returkrossning dels 
av inmatningsgodset (vid käkkrossar vanligen > 1 0 0  mm) och dels av retur
godset. Enär produktens kornstorlek i de flesta fall icke i större grad påverkas 
av inmatningsgodsets storlek (sid. 47), medför den omständigheten, att retur
gods inmatas i krossgapet, vanligen ingen mera betydande ändring i sikt
kurvan för det material, som går ut ur krossen. Siktkurvan för slutprodukten 
är därför vanligen ungefär samma kurva som den, som skulle erhållits, 
därest man hade bortsorterat returgodset i st. för att låta det gå genom 
krossen. Om slutprodukten utgöres av material o— 1 6 mm, blir siktkurvan 
för densamma nära lika endera av de på fig. 28 visade streckade kurvorna 
för de på nämnda figurer exemplifierade krossarna. De streckade kurvorna 
d2 och d3 ha mindre stenmjölshalt än kurvan dl5 som avser det fall, att kros
sens inställning minskats så kraftigt, att allt material i krossprodukten är 
mindre än 16 mm. Slutproduktens stenmjölshalt kan alltså, om så önskas, 
göras relativt låg vid  returkrossning.

Returgodset blir mera kubiskt efter krossning än det övriga inmatnings
godset vid samma krossinställning. Slutprodukten får därför mera kubisk 
form (mindre flisighetsgrad) vid returkrossning än vid annan krossning vid  
samma inställning. Att så är fallet framgår bl. a. av de utförda försöken 
(se fig. 19).

Om slutproduktens stenmjölshalt minskas, minskas vanligen även energi
åtgången. Eftersom låg stenmjölshalt kan erhållas vid returkrossning, bör 
med detta förfarande även kunna erhållas en låg energiåtgång. Se fig. 41.

Returgodset krossas i allmänhet lätt, till följd av dess ringa kornstorlek. 
Returkrossning medför ingen minskning av krossens kapacitet utan snarare 
ökning.



Vid väginstitutets försök studerades returkrossning i två krossar, nämligen 
Svedala rotationskross T R F  4025 och Svedala pendelkross 5017 ES. Slut
produktens kornstorlek var i båda fallen o— 16 mm. I det följande har en 
sammanställning gjorts,1 utvisande krossproduktens egenskaper, kapaciteten 
och energiåtgången dels vid returkrossningsförsöken, dels vid tillverkning 
av makadam o— 16 mm utan returkrossning.

Tillverkning av makadam o— 16  mm med och utan returkrossning.

Krossnings-
sätt

Kross
inställning 

d mm

Vikt- % sten
mjöl ( <  2 

mm) hos en 
slutprodukt 
0— 16 mm

F l i s i g h e t s t a l Energi
åtgång 

kWh ton

Kapacitet

ton/timFraktion 
5,6—8 mm

Fraktion 
1 1 , 3  — 16 mm

Med retur
krossning . . 18— 21 21 25— 32 15— 23 1 >12-1,5 8,6-10,8

Utan retur
krossning . . 10 30 ca 25 ca 20 2, 0 ca 7

A v tabellen framgår, att stenmjölshalten hos produkten och energiåtgån
gen blevo mindre vid returkrossning än vid annan krossning, medan flisig- 
hetsgraden hos produkten blev ungefär densamma. Den erhållna relativt låga 
flisighetsgraden hos det ej returkrossade godset har uppstått endast tack vare 
stark fininställning.

Krossning med förkross och efterkross.
Svedala fintugg och hammarkrossarna äro avsedda för liten kornstorlek 

hos utgångsmaterialet och kunna icke med fördel bearbeta inmatningsgods 
med större kornstorlek än ca 50—75 mm. Käkkrossarna däremot kunna be
arbeta avsevärt större inmatningsgods. Genom att använda en käkkross som 
förkross och en fintugg eller hammarkross som efterkross vinner man bl. a. 
större kapacitet vid tillverkning av mycket finmakadam, än om enbart en 
käkkross användes.

Med ledning av de utförda undersökningarnas resultat göres nedan en jäm
förelse mellan krossproduktens egenskaper vid krossning med förkross och 
efterkross och vid följande olika framställningsmetoder:

a) Med en käkkross av typ T R F  4025 eller 5017 ES tillverkas makadam med 
kornstorleken o— 40 mm. A v denna produkt uttages fraktionen o— 16  mm, som 
sedan jämföres med samma fraktion, tillverkad på något av efterföljande sätt.

b) Med samma käkkross framställes genom returkrossning makadam av storleken 
o— 16  mm. Härvid har krossen sådan inställning, att den största kornstorleken utan 
returkrossning hade blivit 25 mm (ungefär 40 % returkrossas).

c) Med en käkkross av typ 3521 A  som förkross och en Svedala fintugg som 
efterkross framställes finmakadam o— 16  mm. Båda krossarna inställas så, att de 
ge minsta möjliga stenmjölshalt.

d) Med en käkkross av typ 3521 A  som förkross och en Svedala hammarkross 
som efterkross framställes finmakadam o— 16  mm. Krossarna inställas så, att de ge

1 Utdrag ur tabell 13 och fig. 16  och 41.



minsta möjliga stenmjölshalt. Det material, som passerat förkrossen och är mindre 
än 1 6 mm, tillvaratages, och resten får passera efterkrossen, genom vilken ca 50 % 
av denna mängd därefter måste ledas i retur ånyo genom efterkrossen för att få 
ner kornstorleken till 16  mm.

e) Med en käkkross av typ 3521 A som förkross och en Svedala hammarkross 
som efterkross framställes finmakadam o— 16  mm. Krossarna inställas så, att de ge 
minsta möjliga stenmjölshalt. A llt material, som passerat förkrossen, ledes genom 
efterkrossen, genom vilken ca 50 % av denna mängd därefter måste ledas i retur 
ånyo genom efterkrossen för att få ner kornstorleken till 16  mm. Utgångsmaterialet 
var i samtliga fall detsamma, materialet A med storleken 100— 180 mm. Krossarna 
förutsättas ha slitna delar. I det följande gives jämförande sammanställning av 
krossproduktens beskaffenhet m. m. i dessa olika fall.

Framställning av o— 16  mm makadam utan eller med efterkross.

Vikt-#, 
passerande 
2 mm sikt i 
fraktionen 

0— 16

F l i s i g h e t s t a l
Energi
åtgång

kWh/ton

Kapacitet 
ton/timFraktion

5,6—8
mm

Fraktion 
11,3 — 16 

mm

a) Käkkross. A v  framställd 
0-40 mm utsorteras 0-16 mm 20— 25 50— 55 3 5 - 4 5 0,8*

ca 15 1
4 62

i s
lu

tp
ro

du
kt

en
 

all
t 

0— 
16 

m
m b) Käkkross med returkross

ning ..................................... 22 25— 32 1 5 - 2 3 I)i2 — 1,5 8,6 — 10,8

c) Käkkross +  fintugg ......... 16 ca 35 ca 20 ca 1,4 ca 10

d) Käkkross +  hammarkross. 
Endast material 16  mm från 
förkrossen genom efterkros
sen ...................................... ca 25 ca 25 ca 20 ca  1 , 7 ca 10

e) Käkkross +  hammarkross. 
Allt material från förkros
sen genom efterkrossen . . . ca 30 ca 15 ca 15 ca 2, 0 ca 10

1 Allt material 0-40 mm.
2 Endast material 0-16 mm.

Det bör beaktas, att krossarna vid denna jämförelse ha förutsatts vara så 
inställda, att stenmjölshalten blir så liten som möjligt. Genom annan inställ
ning eller annat varvtal kan stenmjölshalten ökas, vilket i vissa fall kan vara 
önskvärt, exempelvis för väggrus (se fig. 28). Samtidigt som mängden sten
mjöl ökas, ökas emellertid även slitningen och energiåtgången vilket givetvis 
begränsar möjligheten att på sådan väg öka stenmjölshalten.

Tabellen ovan ger anledning till följande slutsatser:
Fallet a) avser det fall, att man samtidigt tillverkar grovmakadam och fin

makadam. Den finmakadam, som på detta sätt erhålles, innehåller 20—25 % 
stenmjöl, är mycket flisig och måste för den skull betraktas som sekunda 
produkt.

Gäller det att framställa större mängd finmakadam, kunna något av för
farandena b)—e) tillgripas.



Den bästa produkten i och för sig, det mest kubiska materialet erhålles 
med metoden e), käkkross +  hammarkross med efterkrossning av allt mate
rial, som gått genom käkkrossen. Denna metod medför den största energiåt
gången, vilket dock torde vara av relativt ringa betydelse, samt sannolikt 
även större slitning, vilket jämte aggregatets större anläggningskostnad torde 
medföra ökade underhålls-, ränte- och amorteringskostnader. Vidare är den 
stora stenmjölshalten i allmänhet en olägenhet.

Metoderna b), c) och d) giva produkter av i det närmaste samma flisighets- 
grad. Produktens kornform torde i allmänhet kunna anses tillfredsställande. 
Flisigheten är mindre för en större fraktion av krossgodset. Kapaciteten är 
ungefär densamma för samtliga dessa metoder, medan energiåtgången är 
något olika.

I allmänhet blir kostnaden för framställning av en mindre flisig pro
dukt något högre än för en flisigare, vilken kostnadsökning dock ofta torde 
vara motiverad med hänsyn till den bättre produkten.

En fördel med användning av två krossar är, att man i sådant fall kan 
välja en förkross med stor gapöppning, varigenom större stenar kunna in
matas och mindre kostnad för sönderslagning av skärven uppstår.

S  a m m a n f  a t  t n i n g .

Undersökningarna ha utförts med fem käkkrossar, en Svedala fintugg 
(speciell typ av skivkross) samt tre hammarkrossar. Krossarna voro av typer 
och storlekar, som vanligen användas inom vägväsendet. Stenmaterial av 
olika bergarter ha provats. Krossprodukten har studerats med avseende på 
kornstorlek, flisighet och hållfasthet. Vidare ha kapaciteten och energiåt
gången hos krossarna undersökts under olika försöksbetingelser. I det föl
jande redogöres i korthet för erhållna resultat.

K o r n s t o r l e k s f ö r d e l n i n g  h o s  k r o s s p r o d u k t e n .

1. Vid käkkrossar inverkar i allmänhet bergartens beskaffenhet obetydligt 
på siktkurvan vid samma inställning. Är bergarten exceptionellt dålig, blir 
sönderdelningen dock större än normalt.

2. Vid hammarkrossar inverkar bergartens beskaffenhet i avsevärd grad 
på siktkurvan vid samma varvtal. Sönderdelningen står i omvänd proportion 
till slaghållfastheten. Genom ändring av varvtalet kan dock samma korn
storlek erhållas även vid bergarter av mycket olika hållfasthet.

3. Inmatningsgodsets storlek har i regel för de undersökta krossarna endast 
haft större inverkan på siktkurvan, när nämnda storlek i jämförda fall varit 
mycket olika.

4. Krossens inställning hos käkkrossarna och varvtalet hos hammarkros
sarna har stor inverkan på siktkurvan, den övre kornstorleksgränsen och 
stenmjölshalten.

5. Stenmjölshalten hos krossprodukten ökar i samtliga undersökta kross
typer, när produktens övre kornstorleksgräns minskas, ökningen blir avse
värd, när kornstorleken kommit under en viss gräns.



6. Stenmjölshalten hos en fraktion av krossprodukten (ex. o— 1 6 mm) blir 
i allmänhet störst, om hela krossprodukten har fraktionens kornstorlek (o— 1 6 
i exemplet). Stenmjölshalten i fraktionen ifråga minskas, om produktens övre 
kornstorleksgräns ökas så att en del material (enligt tidigare erfarenheter 
minst 15 %) blir större än fraktionens övre kornstorleksgräns ( >  16 mm i 
exemplet).

7. En jämförelse mellan käkkrossar, Svedala fintugg och hammarkrossar 
beträffande stenmjölshalten visar, att Svedala fintugg ger den minsta sten
mjölshalten, käkkrossarna något större stenmjölshalt och hammarkrossarna 
den största stenmjölshalten. Stenmjölshalten hos en viss fraktion (ex. o— 16 
mm) varierar avsevärt mera med produktens största kornstorlek vid hammar
krossar än vid andra krossar.

F l i s i g h e t s g r a d  o c h  h å l l f a s t h e t  h o s  k r o s s p r o d u k t e n .

8. Bergartens beskaffenhet synes i allmänhet inverka obetydligt på flisig
heten hos produkten. En tendens synes emellertid föreligga, att svaga berg
arter giva ett mindre flisigt material än starka bergarter.

9. Ändring av inmatningsgodsets storlek inom måttliga gränser synes i 
regel ej inverka nämnvärt på flisighetsgrad en. Vid tillverkning av o— 16  mm 
i käkkrossar har en rätt betydlig sådan inverkan iakttagits, om inmatnings
godsets storlek minskats till 60 mm och därunder. Flisighetsgraden blir i detta 
fall rätt avsevärt mindre.

10. För olika fraktioner av samma krossprodukt varierar flisighetsgraden 
för käkkrossar och Svedala fintugg på så sätt, att den grövsta fraktionen är 
flisig, något finare material har liten flisighetsgrad, medan än finare material 
har en tendens att bli flisigare, ju mindre dess storlek är.

1 1 .  Ändring av produktens övre kornstorleksgräns inverkar vid käkkrossar 
i hög grad på flisighetsgraden; finmakadamen (<C 1 6 mm) blir sålunda flisi
gare ju större produktens övre kornstorleksgräns är.

12. Hållfastheten hos krossprodukten bestämmes för stenmaterial av sam
ma bergart av flisighetstalet. Däremot synes icke krosstypen ha inflytande på 
hållfastheten på annat sätt, än att flisigheten påverkas av krosstypen (jfr 
fig. 21 och 22).

E n e r g i å t g å n g  o c h  k a p a c i t e t .

13. Energiåtgången kan vid krossning i käkkrossar i regel uttryckas av 
formeln

där E =  energiåtgång i kWh pr ton,
Smax =  krossproduktens övre kornstorleksgräns i mm, samt 
c =  en av bergarten samt inmatningsgodsets kornstorlek beroende 

faktor..
Material med låg hållfasthet synes i regel krossas med liten energiåtgång 

och material med hög hållfasthet med stor energiåtgång.



14. För hammar krossarna och Svedala fintugg synes ett tämligen regel
bundet samband förefinnas mellan å ena sidan energiåtgången och å andra 
sidan ytan mellan siktkurvorna före och efter krossning på det logaritmiska 
siktdiagrammet.

15. Kapaciteten är för en och samma kross framför allt beroende av kross
inställningen. Kapaciteten ökar nära rätlinjigt, när inställningen, och därmed 
övre kornstorleksgränsen hos produkten, ökar.

1 6. Ändring av inmatningsgodsets kornstorlek påverkar kapaciteten vid 
käkkrossar och Svedala fintugg på så sätt, att en minskning av nämnda stor
lek medför en ökning av kapaciteten.

17. Bergartens beskaffenhet inverkar i en del fall ej på kapaciteten, i det 
kapaciteten blir densamma, vare sig bergarten har god eller dålig hållfast
het. Basiska (sega) bergarter krossas dock med större svårighet och mindre 
kapacitet än andra bergarter.

K r o s s p l a t t o r n a s  b e s k a f f e n h e t .

18. Det har ej vid försöken kunnat konstateras, att refflingen hos kross
plattorna i allmänhet medför någon större minskning av stenmjölshalten. F li
sighetsgraden vid en och samma krossinställning är mindre vid refflade än vid 
släta krossplattor. Reffling av krossplattorna torde verka minskande på an
talet platta stenar i produktens grövsta fraktion (jfr pkt 10). För käkkrossarna 
har i allmänhet ingen större skillnad erhållits i kapacitet och energiåtgång 
vare sig släta eller refflade krossplattor använts vid tillverkning av samma 
produkt.

19. Buktiga krossplattor (fig. 12) synas i käkkrossar (såväl pendel- som 
rotationskrossar) medföra mindre stenmjölshalt och mindre energiåtgång än 
plana plattor vid krossning till ungefär samma övre kornstorleksgräns. Be
träffande flisighetsgraden äro resultaten i ifrågavarande avseende ej fullt 
påtagliga, dock synas de buktiga krossplattorna i en del fall medföra en 
större flisighetsgrad. Kapaciteten synes bliva ungefär densamma vid buktiga 
som vid plana krossplattor.

J ä m f ö r e l s e  m e l l a n  o l i k a  k r o s s a r .

Utöver vad tidigare sagts om de olika krosstyperna kunna följande jämfö
rande slutsatser dragas av försöken:

20. Mellan pendelkrossar och rotationskrossar har ingen påtaglig skillnad 
iakttagits, vare sig beträffande produktens stenmjölshalt, flisighetsgrad och 
slaghållfasthet eller energiåtgång vid krossningen. Dock bör framhållas, att 
vid returkrossningsförsöken en betydlig lägre energiåtgång erhölls i pendel
krossen än i rotationskrossen vid tillverkning av i det närmaste samma pro
dukt.

Rotationskrossar synas under någorlunda lika försöksbetingelser medföra 
större kapacitet än pendelkrossar sannolikt beroende på den större medel
rörelsen.

21. Hammarkrossar ge i regel mindre flisighetsgrad än övriga krosstyper.



R e t u r k r o s s n i n g  o c h  k r o s s n i n g  i t v å  k r o s s a r .

22. Returkrossning medför möjlighet till större reduktionstal än som är 
möjligt vid annan krossning (i öppen krets) vid samma inställning.

Genom returkrossning kan slutproduktens stenmjölshalt göras relativt låg, 
jämfört med krossning i öppen krets. Energiåtgången blir lägre vid returkross
ning än vid krossning i öppen krets vid ungefär samma slutprodukt. Kapaci
teten synes bli minst lika stor vid returkrossning som vid annan krossning (i 
öppen krets) vid ungefär samma slutprodukt.

Flisighetsgraden blir vid returkrossning i genomsnitt lägre än vid krossning 
i öppen krets vid samma inställning.

23. En jämförelse har utförts mellan tillverkning av makadam o— 16 mm 
i en kross (käkkross med returkrossning) och i två krossar, nämligen en käk
kross, som förkross, och en Svedala fintugg eller en hammarkross, som efter- 
kross. Jämförelsen har utförts genom beräkningar, i huvudsak grundade på 
försöksmaterialet. Av jämförelsen har framgått, att

a) stenmjölshalten blev lägst vid krossning i käkkross +  fintugg;
b) flisighetsgraden blev lägst vid krossning i käkkross+hammarkross, dock 

endast om allt material från förkrossen omkrossades i hammarkrossen. Detta 
tillvägagångssätt medförde den största energiåtgången.

c) energiåtgången blev lägst vid krossning i en enda kross, nämligen en 
käkkross med returkrossning. Det bör dock framhållas, att man vid utländska 
undersökningar kommit till motsatt resultat, nämligen att krossning i en enda 
kross medfört större energiåtgång än krossning med förkross och efterkross.

S u m m a r y

The researches have been carried out with five jaw crushers, a Svedala disc 
crusher (a special type of disc crusher) and three impact breakers. The crush
ers were of those types and sizes which are generally used in road construc
tion. Different rocks have been tried. The crushed product has been studied 
in respect of size, flakiness and strength. Furthermore, the capacity and power 
consumption of the crushers have been investigated under various test con
ditions. In the ensuing a brief account is rendered of the results obtained.

S i z e  o f  t h e  p r o d u c t .

1. In the case of jaw crushers the nature of the rock as a rule affects the 
grading very little with the same discharge opening. I f the rock is exceptio
nally poor, the disintegration becomes, however, greater than normal.

2. In the case of impact breakers the nature of the rock affects the grading 
to a large degree with the same number of revolutions per minute. The dis
integration is in a reverse ratio to the impact strength. By changing the num
ber of r.p.m.’s the same grading can nevertheless be obtained even with rocks 
of very different strength.



3- The size of feed has as a rule in the case of the crushers tested exercised 
any influence upon the grading in those cases only where the size of feed in the 
cases compared differed very much.

4. The width of the discharge opening in the jaw crushers and the r.p.m.’s 
in the impact breakers exercise a great influence on the grading, the maximum 
size and the percentage of dust (small particles less than 2 mm).

5. The percentage of dust in the crushed product is increased in all the 
types of crushers examined when the maximum size is diminished. The increase 
becomes considerable when the size of the product is reduced under a certain 
limit.

6. The percentage of dust in a fraction of the crushed product (e.g. o— 16 
mm) is as a rule greatest if the whole crushed product has the grading of the 
fraction (o— 16 in the example). The percentage of dust in the fraction here 
referred to is diminished if the maximum size of the grains in the product is 
increased, so that part of the material (according to earlier experience 15 %) 
becomes greater than the maximum size of the fraction ( > 1 6  mm in the 
example).

7. A  comparison between jaw crushers, Svedala disc crushers and impact 
breakers as regards the percentage of dust shows that the Svedala disc crusher 
gives the smallest percentage of dust, the jaw crushers a slightly larger per
centage, and the impact breakers the largest percentage. The percentage of 
dust in a certain fraction (e.g. 0— 16) varies considerably more with the maxi
mum grading of the product in the case of impact breakers than with other 
crushers.

F l a k i n e s s  o f  t h e  p r o d u c t .

S. The nature of the rock seems as a rule to affect the flakiness of the pro
duct very little. There appears, however, to be a tendency for weak rocks to 
supply a less flaky material than strong rocks.

9. An alteration in the size of feed  within reasonable limits appears as a 
rule not to affect appreciably the flakiness. In crushing to the size o— 16 
mm in jaw crushers a reduction of the size of feed to 60 mm or less caused a 
considerable decrease in flakiness.

10. For different fractions of the same crushed product the flakiness varies 
for jaw crushers and Svedala disc crushers in such a way that the largest frac
tion is flaky, slightly finer material has a small degree of flakiness, while still 
finer material has a tendency to become the flakier, the smaller its size is.

1 1 .  An alteration in the maximum size of the product affects in jaw crushers 
to a high degree the flakiness; fine aggregate (<Ci6 mm) becomes thus flakier, 
the greater the maximum size of the product is.

12. The strength of the crushed product is determined for stone material 
from the same rock by the flakiness. On the other hand the type of crusher 
does not appear to exercise any influence upon the strength in any other way 
than that the flakiness is affected by the type of crushers (cf fig. 21 and 22).



P o w e r  c o n s u m p t i o n  a n d  c a p a c i t y .

13. The power consumption can with the use of jaw crushers as a rule be 
expressed by the formula

where E =  the power consumption in kWh per ton,
Smax =  the maximum size of the product in mm, and 
c =  a factor depending upon the rocks as well as the size of 

feed.

Material with a poor strength appear as a rule to be crushed with small 
power consumption,

14. For the impact crushers and Svedala disc crushers a fairly regular rela
tion seems to exist between on the one hand the power consumption and on 
the other the surface between the curve for the gradings before and after 
crushing on the logarithmic grading diagram.

15. The capacity for one and the same crusher depends first and foremost 
upon the width of discharge in the crusher. The capacity increases nearly 
rectilinearly when the width of discharge opening, and thus the maximum 
size of the product, is increased.

1 6. An alteration in the size of feed affects the capacity of jaw crushers and 
Svedala disc crushers in such a way, that a reduction in the said size entails 
an increase in the capacity.

17. The nature of the rock does in some cases not affect the capacity, in 
that the latter remains the same, no matter whether the rock possesses good or 
poor strength. Basic (tough) rocks are, however, crushed in jaw crushers with 
greater difficulty and less capacity than other rocks.

C r u s h e r  p l a t e s .

18. It has been impossible to prove in the tests that the corrugation of the 
crusher plates as a rule exercises a palpable influence upon the percentage of 
dust. The flakiness with one and the same width of discharge opening in the 
crusher is less with corrugated plates than with smooth jaw plates. The 
corrugation of the crusher plates affects the number of flat stones in the 
coarsest fraction of the product (cf point 10). For the jaw crushers as a rule 
no big difference has been obtained in the capacity and power consumption, 
either with the use of smooth or corrugated plates.

19. Curved crusher plates (fig. 12) seem in jaw crushers (both Blake and 
single toggle crushers) to entail a smaller percentage of dust and less power 
consumption than plane plates when crushing to approximately the same maxi
mum size. As regards the flakiness, the results in this respect are not quite 
apparent, but it seems as if the curved crusher plates in some instances resulted 
in greater flakiness. The capacity appears to be about the same with curved 
plates as with plane ones.



C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  C r u s h e r s  t e s t e d .

Over and above the preceding remarks in respect of the types of crushers, 
the following comparative conclusions may be drawn from the tests:

20. No palpable or apparent difference, has been noticed between ordinary 
Blake crushers and single toggle jaw crushers (see fig. 2), either in respect of the 
percentage of dust in the product, nor the flakiness, nor the impact strength 
or power consumption by the crusher. Nevertheless, it should be pointed out 
that in crushing tests by closed circuit a much lower power consumption was 
attained in the ordinary Blake crusher than in the single toggle crusher in the 
manufacture of practically or almost the same product. Single toggle crushers 
appear under nearly equal test conditions to have a greater capacity than 
ordinary Blake crushers.

21. Impact breakers as a rule result in a minor degree of flakiness than 
other types of crushers.

22. Crushing by closed circuit has a possibility of a greater reduction 
ratio than is possible in open circuit with the same size of feed.

Through crushing by closed circuit the percentage of dust in the ultimate 
product can, if this be desired, be made relatively low as compared with 
crushing in open circuit. The power consumption is in some cases lower 
in crushing by closed circuit than in crushing by open circuit, with ap
proximately the same ultimate product. The capacity appears to be at least 
equally great in crushing by closed circuit as in open circuit with approximate
ly the same ultimate product.

The flakiness is in crushing by closed circuit in some cases lower than in 
crushing by open circuit with the same width of discharge opening.

23. A  comparison has been made between the manufacture of aggregate 
o— 1 6 mm in one crusher (jaw crusher and crushing by closed circuit) and in 
two crushers, viz. a jaw crusher as coarse crusher, and a Svedala disc crusher 
or an impact breaker as final crusher. The comparison has been made by 
computations which are mainly based upon the test material. From the com
parison it is seen that

a) the percentage of dust was lowest when crushing with a jaw crusher +  
disc crusher;

b) the flakiness was lowest when crushing in a jaw crusher +  impact brea
ker, yet only if all the material from the coarse crushing was re-crushed in 
the impact breaker. This process entailed the greatest power consumption;

c) the power consumption was lowest when crushing in a single crusher, 
viz. a jaw crusher with closed circuit. It should, however, be pointed out that 
in foreign tests the opposite results have been obtained, viz. that crushing in 
a single crusher entailed a greater power consumption than coarse crushing 
and re-crushing.
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