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“Projektet har resulterat i en 8 procentig 
effektivitetsförbättring i Kållered” 

Bakgrund 
Kålleredsanläggningen ligger strategiskt 
placerad vid södra infarten till Göteborg i 
nära anslutning till E6:an och med eget 

järnvägsspår. Det är en av de största 
bergstäkterna i Sverige med en årsvolym 
på cirka en miljon ton. Rent fysiskt är 

anläggningen utspridd över ett stort 
geografiskt område och det finns även två 
asfaltsverk inne i täkten. Täkten är mer än 

ett halvt sekel gammal och anläggningen 
har moderniserats i flera olika omgångar. 
Statusen på maskinerna är därför naturligt 
av varierande slag. Anläggningen har flera 
strukturella styrkor med transportörer ända 
in i täkten, central placerat mellanlager i 
ett torn och silos över järnvägsspåren. 

Detta skapar flera fördelar. För det första 
innebär det minimalt med hjulburna 
transporter och för det andra innebär det 
att det går en jämn ström med material i 
en överblickbar process som startar nära 
brytfronten. Hela processen från och med 
intippningsfickorna till tömningen av silos 

med färdigt material övervakas och styrs 
via ett centralt placerat styrsystem. 

 
Projektet 
En viktig del i projektet var att engagera 
personalen i arbetet och ta till vara deras 
kunskap. Under projektets gång 
genomfördes därför flera gemensamma 
workshops med alla inblandade för att 
fånga upp idéer och synpunkter. 

 

 
Bild från workshop med personalen 

 
Vy över Kålleredstäkten tagen från tornet 

 
Målsättning med projektet var att öka 
produktiviteten och lönsamheten i täkten 
genom: 
 
• Skapande av ett framtidssäkert och 

öppet styrsystem som kan 

sammanställa och presentera driftsdata 
skräddarsytt för olika intressenters 
behov. Det nya systemet tillåter att 

flera användare även placerade utanför 
driftcentralen får full insyn i 
anläggningen över Internet eller 
trådlöst.  

• Installation av Roctims optimerings-
algoritmer på flera olika krossar för 
justering av spalt i realtid. 

• Installation av olika typer av givare för 
att kunna visualisera allt som händer i 
anläggningen bättre. Bland annat 

installerades radar för att mäta nivåer i 
silos samt Roctims effektbaserade 
bandvågar för att mäta materialflödet 
på olika band. 

• Införande av automatiska uppstarts- 

och avstängningsfrekvenser för att 
kunna starta upp och stänga av 

anläggningen effektivare. 
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RTO- vad är 

det? 

Roctims algoritm för  

Realtidsoptimering, 

RTO, analyserar 

kontinuerligt 

produktionsdata och 

beräknar den optimala 

driftinställningen av en 

kross. Detta används 

sedan för 

spaltjustering i realtid.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exempel på skärmbild i det nya kontrollsystemet 
 
Visualisering 
Det nya kontrollsystemet är ett öppet 
Windows baserat system från Iconics för 
att möjliggöra kommunikation med OPC-
servrar över TCP/IP. Systemet är 

modulbaserat och kan enkelt byggas ut 

med olika moduler för att möta framtida 
krav. Larm, händelser och meddelanden 
rapporteras och loggas till olika databaser. 
Med hjälp av det inbyggda analysverktyget 
kan dessa sedan enkelt sorteras och 
analyseras. Användaren skapar enkelt till 

exempel "tio i topp listor" och trender. 
Systemet innehåller också moduler för 
presentation av driftsdata i olika typer av 
diagram och grafer. Allt för att skapa en 
överblick och djupare förståelse för hur 
anläggningen går. I realtid presenteras 
också nyckeltal som till exempel OEE, 

Overall Equipment Efficiency, för att 
underlätta för operatörerna att analysera 
konsekvenserna av olika åtgärder.  

 
Optimering 
Fem olika krossar styrs också av Roctims 
världsunika produkt för spaltjustering i 
realtid. Algoritmen fungerar som en "Finite 
State Machine" och väljer optimal spalt 
baserat på uppmätta förbättringar av 

produktutbytet i processen. Erfarenhet  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

visar att även mycket små justeringar av 
spalten har stor ekonomisk påverkan. 
 
Flera av krossarna har olika 

produktionsmoder beroende på vilket det 
aktuella produktionsmålet är. Ibland kan 

det vara att maximera produktionen av en 
viss produkt (sortering) och vid andra 
tillfällen att öka det totala flödet genom 
krossen. 
 

Planering 
För att öka tillgängligheten i en 
krossanläggning är det viktigt att få tillgång 
till trender som visar orsakerna till 
driftsstörningar samt hur olika maskiner 
går. Det nya kontrollsystemet presenterar 
underlag som möjliggör att det 

förebyggande underhållet kan förbättras 
och insatserna göras där de har störst 
effekt. 

 

  

För mer information, kontakta oss på: 

info@roctim.com, 0703–149224 

www.roctim.se 

 


