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Sammanfattning av projektetSammanfattning av projektet

• 3 år långt projekt med avslut i juli 2017
• Budget 7 miljoner SEKBudget 7 miljoner SEK

– VINNOVA finansierat 3,5 miljoner SEK
E i 3 5 ilj SEK– Egeninsatser 3,5 miljoner SEK

• Projektleds från Chalmers tekniska högskolaj g



SyfteSyfte

Genom att kombinera studier och praktisk tillämpning
skall vi till juli 2017 utveckla produktionstekniken förskall vi till juli 2017 utveckla produktionstekniken för
blocksten och tillhörande produkter i syfte att öka
lönsamheten och stärka svensk konkurrenskraft.
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Produkten

• Sammanställning av karaktäristiska egenskaper och
kvaliteter för blocksten samt beskrivning av
produktionsprocessen

• Upprätta beräkningsmodell för hur värdet av en 
produktmix kan maximeras



Arbetsmiljö

• Utredning av säkerhet, ergonomi, buller och sociala
aspekter vid blockstenstillverkning

• Studie av arbetsmomenten ur ett säkerhets‐ och
ergonomiperspektiv. Upprätta en lista med förslag till 
åtgärder.



Energi och miljöEnergi och miljö

• Utredning om energiförbrukning av valda
prioriterade delprocesser vid blockstensbrytning.

• Fältförsök med mätningar på hjullastare i samarbete
med SMP.

• Beräkning av potentialen i energibesparing och
föreslag till förbättringsåtgärder.ö es ag t ö bätt gsåtgä de



LogistikLogistik

• Värdeflödesanalys för produktionen av blocksten, 
residualsten samt biprodukter för parternas samtliga
produktionsplatser.

• Modellering och simulering av flöden i täkten. Analys
av alternativ.



Teknik och processTeknik och process

Leveranser:
• Utredning om borrningseffektivitet och
borrningskvalitet

• Utredning om hur automatiseringsgraden kan ökas i
bl k ll kblockstenstillverkning

• Jämförelse mellan borrning‐sprängning och
l å f d k hlinsågning för produktion av primär‐ och
sekundärblock.

d k l b h• Utredning om kartläggning av berget och
och planering av primärblock



InformationspridningInformationspridning

• Skapa informationsmaterial om industrin och 
dess produkter.p

• Leds av STEN (Sveriges Stenindustriförbund). 



Genomförda aktiviteter



StudiebesökStudiebesök

• Möjlighet för 
Chalmers att lära sig 
om branschen.

• Identifiering av 
likheter och olikheter i 
produktionsprocessen 
hos olika täkter och 
företag.



Illustrering av olika blockklassficeringarIllustrering av olika blockklassficeringar

Klass 1 Klass 2 Klass 2 Bygg

Klass 2,5 Klass 2,5 bygg
Tonsten



Illustreringar av olika delar av 
brytningsprocessen

Exempel på slutformatering



LEAN utbildningarLEAN utbildningar
• Täktpersonalen har utbildats i LEAN under en 
dag för att själva kunna delta i förbättrings‐
arbetet.arbetet.

• Totalt har 108  personer från
19 lik äk19 olika täkter samt 
administrativ personal och 
företagsledning deltagit.

• Lean‐tavlor har införskaffatsLean‐tavlor har införskaffats



Kandidatarbete vid ChalmersKandidatarbete vid Chalmers

• Fokus på att jämföra borrning eller sågning i 
slutprocessen.p

• Klart i juni 2015



Sammanställning av Dieselrapporter 
Företag 1



Sammanställning av Dieselrapporter 
Företag 2



Kommande aktiviteterKommande aktiviteter

• Sammanställning över den dagliga 
användningen av hjullastare.g j

• Mätningar på hjullastare tillsammans med 
SMPSMP.

• Studie över borrning.
• Loggning av effekt vid sågning.
St di fö tt t d i b t iljöf å• Studie för att utreda vissa arbetsmiljöfrågor


