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Sammanfattning 
Järnmalmen från LKAB:s gruva i Kiruna fraktas dagligen upp ovan jord i det så kallade 

bergsspelet. Bergsspelet består idag utav stålvajrar, vilket har sina nackdelar. Deras egenvikt 

gör att tiden för underhåll ökar och produktionen påverkas negativt. 

 

En förstudie har gjorts för att undersöka huruvida syntetiska linor kan ersätta stålvajrar. Men 

för att testa deras hållfasthet gällande styrka, utmattning och töjning måste en testrigg byggas. 

Med hjälp av information från förstudien som genomförts och genom CAD-modellering tas 

ett konstruktionsunderlag fram till denna testrigg. 

 

 Enligt tidigare studier som genomförts kan linor av de syntetiska materialen aramid, High 

Modulus Polyethylene och Liquid Crystal Polymer ersätta stålvajrar. Av dessa är aramid mest 

lämplig eftersom de inte drabbas av krypning och de är även testade i tuffa förhållanden. 

Syntetiska linor väger bara 1/5 relativt stålvajrar och är lika starka vilket ger stora 

produktionsmässiga fördelar. 

 

Framtida tester i testriggen, som skall tillverkas enligt angivet konstruktionsunderlag, får 

svara på vilka linor som passar LKAB. Olika material klarar av gruvdammet olika bra och det 

kan även finnas kombinationer av olika material som kan vara särskilt lämpliga. 

 
 

  



 
 

Summary 
The iron ore in the LKAB mine in Kiruna are today hoisted by steel wire ropes, but because 

of their high density they are not suited for this application. 

 

A pre-study has been done to investigate if synthetic fiber ropes can replace steel wire ropes. 

A testing machine has to be made to test the ropes for fatigue, strength and elongation. By 

information from the pre-study and CAD a guide for construction of the testing machine will 

be produced.  

  

Former studies show that synthetic ropes made made of aramid, High Modulus Polyethylene 

and Liquid Crystal Polymer can replace steel wire ropes in mine hoisting.  Aramid is the most 

suitable material because it does not creep and is tested in tough environments. Synthetic 

ropes have the same material strength but only 1/5 of the weight for wire ropes. This gives a 

better production. 

 

Future tests, using the designed testing machine, will show which synthetic fiber ropes that 

are suitable for LKAB. Different materials may have better resistance to ore dust. There may 

also be combinations of the materials that are particularly suitable for this application. 
 

 

  



 
 

Förord 

 
Detta är en rapport som utförts som examensarbete på Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik 
vid Umeå universitet.  Arbetet har utförts på avdelningen Produktionsteknik Teknik  (PTT) på LKAB i 
Kiruna. 
 
Jag vill först och främst tacka min handledare på PTT, Gregory Simmons. Han har gett mig mycket 
feedback och stöd under arbetet, samt även ordnat mycket logistik som dator och mobiltelefon. 
 
Ett stort tack även till övriga medarbetare, som har varit till stor hjälp när jag haft olika frågor. 
 
Tack även till min handledare vid Umeå universitet, Sven Rönnbäck, som varit till stor hjälp vid 
framförallt rapportskrivningen. 
 
Examensarbetet har varit väldigt roligt och lärorikt och jag är mycket tacksam att LKAB gav mig den 
här möjligheten. 
 

Matthias Johansson 

Kiruna 2014-06-03  
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Ordlista 
 
Bergsspel – Den del av gruvan som används för att frakta malmen från gruvan upp ovan jord. 
 
Skip – Behållare som malmen fraktas i vid transport i bergsspelet. 
 
Abrasion – Mekanisk nötning. 
 
Elasticitetsmodul – Parameter som beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och 
deformation. 
 
Dielektriskt hållfasthet – Egenskap hos material som möjliggör motstånd mot elektrisk spänning. 
 
Krypning – Långsam plastisk deformation hos material under mekanisk belastning 
 
CAD – Computer Aided Design, datorstödd maskinritning. 
 
Assembly -  Sammanställning av olika delar som ger en färdig modell i CAD. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I LKAB:s järnmalmsgruva i Kiruna fraktas malmen upp från gruvan i det så kallade bergsspelet. 

Bergsspelet består av ca 800 m långa stålvajrar som skall lyfta upp skippar som är lastade med malm. 

Dessa stålvajrar är väldigt tunga vilket skapar svårigheter när de måste bytas. Egenvikten gör även att 

produktionen påverkas negativt. Att byta ut dessa vajrar mot linor av syntetiskt material skulle 

medföra fördelar som ökad last, snabbare transport och kortare stopp för underhållsarbete. 

1.2 Företagspresentation 
Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, bildades 1890. Företaget har under hela sin livstid varit 
en viktig del av svensk exportindustri och industriell utveckling samt en betydande aktör inom 
europeisk stålindustri[1]. 
Effektiva transporter på de norrländska järnvägarna var en viktig förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheten[1]. 
För att ständigt motsvara kundernas krav har LKAB alltid jobbat hårt för att ligga i framkant vid 
utvecklingen av järnmalmsprodukter. Därför byggdes redan 1954 det första i pelletsverket i 
Malmberget, för att kunna öka förädlingsgraden hos produkterna[1]. 
Idag är LKAB en högteknologisk mineralkoncern med storskalig verksamhet på den konkurrensfyllda 
marknaden. Ser man på hur mycket ton järnmalmsprodukter LKAB säljer är man ingen stor aktör, man 
ligger istället i framkant vad gäller förädling. Man är världens näst största producent av 
järnmalmspellets. Den järnrika malmen från de norrländska gruvorna gör LKAB till en pålitlig 
leverantör i ständig utveckling[1]. 
LKAB består idag utav flera dotterbolag med olika uppgifter. LKAB MALMTRAFIK AB har ansvar för 
transporterna, LKAB MEKANISKA AB ansvarar för mekaniskt arbete, LKAB FASTIGHETER AB är LKAB:s 
eget fastighetsföretag, LKAB KIMIT AB utvecklar och tillverkar sprängmedlet till gruvan, LKAB 
MINERALS AB förädlar och utvecklar mineraler och LKAB BERG OCH BETONG AB tillverkar bland annat 
betong till bergförstärkning[2]. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att lära sig mer om syntetlinor, dess egenskaper samt fördelar och 

nackdelar de har gentemot stålvajrar. Syftet är även att se om det är möjligt att ersätta stålvajrar 

med syntetlinor. Ett annat syfte är att använda tidigare kunskaper inom hållfasthetslära, mekanik, 

materialteknik och CAD-teknik för att lösa problem ute i arbetslivet. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att med hjälp av teoretiska undersökningar och praktiska tester 

komma fram till om det är möjligt att byta ut stålvajrarna i bergsspelet till linor av syntetmaterial. 

Fördelar och nackdelar skall vägas mot varandra. Olika varianter och typer av syntetlinor som är 

lämpliga skall även anges. Målet är även att ta fram ett tillverkningsunderlag för en testrigg att testa 

linorna med. Arbetet skall sedan sammanfattas i en teknisk rapport.` 
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1.4 Kravspecifikation 
Kraven från beställaren är följande: 

 Examensarbetet kommer pågå vecka 13-23. 

 Linor av syntetmaterial och längd upp till 1000 m. 

 Förstudie på syntetiska linor skall genomföras. 

 CAD-modell och ritning av testrigg skall levereras till beställaren. 

 Lämplig testutrustning och testmetoder skall anges. 

 Förslag till förändring i utrustning för att kunna genomföra bytet. 

 Arbetet skall sammanfattas i en teknisk rapport. 

 Testriggen skall kunna mäta: 

- Antalet cykler innan brott 

- Plastisk deformation hos linan 

- Statisk belastning 

 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet skall endast ta fram konstruktionsunderlag till en testrigg, inte omfatta tillverkning 

av själva riggen. Testriggen skall kunna testa syntetiska linor utav mindre dimensioner, inte de 

lindimensioner  som finns i bergsspelet.  
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2. Teori 

2.2 Fakta 

2.2.1 Bergsspel 

Koepe-tekniken 

Idag används stålvajrar för att lyfta malmen från gruvan i Kiruna. Man använder sig utav den så 

kallade Koepe-tekniken[3], vilket innebär att man har två skippar i rörelse, en vid tömning och en vid 

lastning. Kallas även friktions-tekniken eftersom lyftet sker med hjälp av friktion mellan trumma och 

rep. Linorna löper då över en trumma d v s de viras inte runt trumman, se bild 1. Man har även så 

kallade balansrep, som hänger efter skipparna, för att underlätta lyftrörelsen och därmed spara 

energi [3,4]. Data på LKAB:s bergsspel listas i tabell 1. 

 

Bild1. Koepe-hiss monterad i ett torn[3]. LKAB:s uppfordring har inga deflektorer.  

 

Data från LKAB:s bergsspel 

Tabell 1. Information om LKAB:s bergsspel B15
[5]

. 

B15 Tower 

Djup 705 m 

Hastighet 17 m/s 

Diameter hos trumman 3,25 m 

Total upphängd last 

 

100 ton 
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D/d-förhållande (förhållande mellan trummans diameter, 
D, och linans diameter, d) 

81 

Massa hos transportutrustning (skip etc.) 36,7 ton 

Lastvikt  34 ton 

Antal huvudrep 6 

Diameter huvudrep 40 mm 

Maxkraft huvudrep 990 kN 

Massa huvudrep 6,74kg/m 

Antal balansrep 3 

Fixerad eller fri loop (går balansrepen runt en trumma?) Fri 

 

 

För att effektivisera uppfordringen, spara tid och pengar, måste följande problem lösas. 

 Stållinorna begränsar på grund av sin egenvikt djupet på ett lyft till 2209m [6] . Skall djupare 

lyft genomföras måste kostsamma mellanstationer införas. 

 Stållinornas egenvikt begränsar hastigheten på skipparna samt hur stor last de kan ta. 

 Linorna slits lätt ut och är komplicerade att byta. 

 Möjlighet att spara energi och därmed också pengar finns. 

Dessa problem skulle kunna lösas genom att använda syntetiska lättviktsrep istället för stållinor. Det 

finns tre [7] olika typer av syntetiska material som är lämpliga att använda för att ersätta stållinor 

inom gruvindustrin. Materialen måste ha hög specifik styrka, god utmattningshållfasthet, motstånd 

mot krypning, klara tuffa miljöer, vara motståndskraftig mot abrasiv nötning och tåla belastningen 

som uppstår när de böjs över en trumma. Dessa material är LCP, HMPE och aramid.  

2.2.2 Syntetiska Material 

Liquid Crystal Polymer 

Liquid Crystal Polymer, förkortas LCP. Vilket är högpresterande resiner med långa, styva och ytterst 

orienterade molekyler, se bild. De har flytande kristaller vilket har gett dem deras speciella 

egenskaper[8]. 

 Hög styrka och elasticitetsmodul. 

 Utmärkt krypningsresistans. 

 Högt motstånd mot abrasiv nötning. 

 Utmärkta elastiska egenskaper. 

 Utmärkt kemikalieresistans. 

 Låg termisk utvidgning. 

 Hög dielektrisk styrka. 

 Högt motstånd mot skjuvning. 

 Vibrationsdämpande 

 Stöttålig 

 Lågt motstånd mot UV-strålning. 

 Tillverkas av bland annat av Ticona under varumärket Vectra[8]. 
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High Modulus Polyethylene  

High Modulus Polyethylene, kallas oftast bara HMPE[7]. Polyeten är långa kedjor utav etenmolekyler 

och hör till termoplasterna, plaster som är omformningsbara vid uppvärmning. HMPE är polyeten 

med hög elasticitetsmodul, det vill säga styvt material.  

 Hög sträckgräns[7]. 

 Låg vikt[7]. 

 Låg förlängningskoefficient[7]. 

 Benägenhet att drabbas av krypning, Dyneema har dock förbättrat detta[4,5]. 

 Motståndskraftig mot abrasiv nötning och utmattning. 

 Tillverkas av bland annat DSM under varumärket Dyneema[7]. 

Aramid 

Höghållfasta syntetlinor består av flera olika syntetiska material[9]. Linor som är tänkta att användas 

inom gruvindustrin har aramid som styrkegivande komponent.  Aramidfibern är guldfärgad och 

består av långkedjade aromatiska polyamider. Aramiderna har väldigt god specifik styrka, relativ hög 

elasticitetsmodul. Varje dellina hos aramidlinorna är täckta med en ett annat material, exempelvis 

polyester, för att skydda aramidfibrerna. Det sekundära materialet är slitstarkt och används för att 

minska friktionen mellan dellinorna, minimera abrasionen (mekanisk nötning) samt för att hindra 

aramidfibern för att exponeras av den yttre miljön[9]. 

Syntetiska linor med aramidfibrer har länge använts inom områden som kräver lång livstid, 

dimensions- och temperaturstabilitet och resistans mot kemisk nötning. Områden där miljön är 

krävande som t.ex. marina miljöer och inom rymdtekniken. De har även använts i antennkablar, 

hissar, lyftredskap inom militären och bogseringsfordon[9]. 

Tillverkas av bland annat Teijin under varumärket Twaron[9]. 

 

2.2.3 Friktion 

En förutsättning för att Koepe-tekniken skall gå att använda är att det uppstår friktion mellan 

trumman och linan, annars går det inte att lyfta något. Förhållandet mellan belastningarna, angivet i 

Newton (N), på var sida (T1 och T2), vinkel mellan linorna (α) och friktionskoefficienten ( ) mellan 

lina och trumma anges i formel  (1)[3]. Där e är en exponentialfunktion. 

  

  
     .    (1) 

I Koepe-hissar vill man ha en säkerhetsmarginal mot att repet skall glida, därför får ej T1/T2-värdet 

överstiga 1,5. För att hålla nere detta värde monterar man balanslinor under skiparna[6]. Vid ett 

T1/T2 värde på 1,5 måste friktionskoefficienten vara minst: 

       ,    (2) 

  (   )         (3) 

   (   )

 
  ,    (4) 
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Då 180 grader är π radianer blir friktionskoefficienten: 

   (   )

  
  ,    (5) 

             (6) 

Normalt är friktionskoefficienten 0,25. För syntetlinor, framförallt de av HMPE-typ, är denna 
friktionskoefficient generellt lägre [10].För att förbättra friktionskoefficienten har Samsonrope[11] tagit 
fram en lösning som kallas DFX[11]. DFX består av en Dyneemas HMPE-fibrer som täcks med polyester. 
Detta har inte bara höjt friktionskoefficienten utan även förbättrat motståndet mot abrasiv 
nötning[11]. 

LCP-linor (Liquid Crystal Polymer) har friktionskoefficienter mellan 0,07 och 0,48 beroende på vilken 
fiber som testas och vilken testmetod som används[10]. Vid ett av testerna, som gick ut på att en kula 
gled över testmaterialet, uppnådde LCP-fibrerna som bäst en friktionskoefficient på 0,48 att jämföra 
med stål som bäst uppnådde 0,40 vid samma test[10]. 

 
 

2.3 Tidsbesparing 
Ett byte till syntetiska linor, med en vikt på endast en femtedel utav stållinornas[6], innebär att tiden 

för varje cykel kan minskas. Om man skulle ha samma vridmoment i motorn som tidigare och därmed 

få samma lyftkraft (F) i linan samt samma maxhastighet på skipparna skulle man ändå kunna spara in 

mycket tid bara på accelerationstiden. Enligt formel nedan: 

        (7) 

Där a=accelerationen,  m=massa att accelerera och F= kraft från motorn. 

Med en nuvarande hastighet på 16 m/s, en uppskattad acceleration på 1 m/s2 och totalvikt (last och 

utrustning), kan accelerationshastigheten minskas. Hypotetiska beräkningar på detta med den 

uppskattade accelerationen finns i bilaga 2. Dessa resultat finns i resultatdelen.  

Möjlighet att öka den dagliga produktionen finns också genom att antingen bygga ut skipparna och 

lyfta mer malm i varje lyft eftersom linorna inte behöver bära lika mycket egenvikt[6]. Hastigheten kan 

också ökas när linorna blir lättare[6]. 

 

2.4 Normalizing Sheave Pressure 
Normalizing Sheave Pressure förkortas NSP. När man ska räkna på tester med olika 

förutsättningar kan man använda sig utav det så kallade NSP-värdet för att jämföra tester som 

exempelvis utförs med olika diametrar och olika belastningar. NSP-värdet skall alltid bli 

detsamma för att få antalet cykler lika stort. Detta värde är bra att använda om man använder sig 

av test gjorda på mindre tvärsnitt och överföra dessa egenskaper till fullskalig utrustning. 

NSP ≡ %MBL 

              D:d 

Där %MBL är andelen av minsta brottlasten, det vill säga den last som krävs för att brott ska ske. 

D är trummans diameter och d är diametern på linan.  
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3.1 Metod 

3.1 Förstudie 

3.1.1 Tidigare tester  

En testgrupp har genomfört en simulering av en gruvverksamhet för att se vilka fördelar ett byte till 

syntetiska linor i uppfordringsprocessen skulle medföra. Följande parametrar användes i testet[6]. 

 En stålvajer och en syntetisk aramidlina användes i testet. 

 Schaktets djup var 2 209,8 m. 

 Linornas diameter var 57,2 mm. 

 Lasten var 25,5 ton. 

 Syntetlinorna kunde hålla samma hastighet som stållinorna vid en last på 31 ton. 

 Skippen vägde 11,7 ton. 

 Säkerhetsfaktorn för stållinorna var 7,2 vid skippen och 4,0 vid trumman. 

 Säkerhetsfaktorn var 6,3 för syntetlinan vid skippen och 5,6 vid trumman. 

 Hastigheten var 15,24 m/s. 

 Spelet var igång i snitt 18 timmar/dag. 

 

Följande fördelar kunde ett byte till syntetiska linor medföra 

 Syntetlinorna väger mindre än en femtedel av vad stålvajrarna väger[6]. 

 Ökad last och ökad daglig produktion med 22 % [6]. 

 21 % i minskade utgifter för elektricitet, vid samma last som tidigare[6]. 

 Minskad tid för underhållsarbete[6]. 

 Minskat koldioxidutsläpp till följd av minskad energianvändning[6]. 

 Enklare att byta ut linorna på grund av den lägre vikten[6]. 

 Stållinor kan endast utföra ett lyft på 2209 m på grund av dess egenvikt. Skall djupare lyft 

genomföras måste kostsamma mellanstationer införas. Syntetlinor kan däremot utföra lyft 

som är 3054 m djupa[6]. 

 På grund av den minskade vikten blir slitaget på trumman från linan mindre[6]. 

 Kapitalbesparing eftersom ingen mellanstation behövs, mindre bergarbete och mindre 

utrustning behövs för att utföra djupa lyft[12]. 

 Produktionsökning med 40 % då det kan utföras enkellyft utan mellanstationer på upp till 

3054 m med syntetlinor istället för 2209 med stållinor[12]. 

 Lasten minskar hastigt med replängden för stål. Minskningen för syntetlinor är avsevärt 

mindre. För 1930 m långa linor är lasten 20 ton för stål och 34,5 ton, vid 2660m är lastvikten 

17,5 ton för stål och 33 ton för syntetlinor och vid schaktdjup på 3052 m tål stålet bara 13 

ton medan syntetlinor klarar 32,2 ton[13].  
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Bild 2. Visar hur djupet påverkar den dagliga produktionen för 2 olika typer av 58 mm 

stållinor. Man ser tydligt produktionsbortfallet, för den röda linan mer än halveras 

produktionen när djupet dubbleras. För den blå linan blir produktionsbortfallet 80 % när 

djupet dubbleras[6].  

En nackdel med syntetlinor är att det inte är lika styva som stållinorna. Under testet förlängdes 

stållinan 3.5 m medan syntetlinan förlängdes 4.2 m vid samma belastning. Detta medför att man 

måste ha ett ökat spel vid lastning och tömning[6]. 

De syntetiska linorna hade följande fysikaliska fördelar gentemot stållinor 

 Styrka/vikt-förhållandet är 187 kN per kg/m för stål. Aramidlinan har värdet 1005 kN per 

kg/m. Syntetlinan har således mer än 5 gånger så stor specifik styrka som stållinan[6]. 

 Syntetlinan har bättre motstånd mot utmattning och nötning[6]. 

 Syntetlinan har lägre krypning och är motståndskraftig mot tuffa miljöer (korrosion etc.) [6]. 

 Syntetlinan är kemiskt och temperaturmässigt stabil[6]. 

 Syntetlinan är motståndskraftig mot externt våld[6]. 

Svagheter hos syntetlinor i Koepe-uppfordring 

 Syntetiska linor har större elasticitet än stållinor, vilket gör att skillnaden mellan när skippen 

är belastad och obelastad är stor. Förändringar i utrustningen kan därför bli aktuell för att 

kompensera för denna töjning. Problem kan uppstå vid lastning och tömning, att skippen 

exempelvis hamnar i fel höjd[13]. 

 Syntetiska linor är ca 3 gånger dyrare i inköp än stållinor av samma dimensioner[14]. 
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3.1.2 Cyclic-Bend-Over-Sheave-tester 

Ett av de största problemen i uppfordringsprocesser är att linorna utsätts för stora belastningar när 

de böjs över trumman. Därför drabbas de i längden av utmattningsskador. Man har därför utfört så 

kallade Cyclic-Bend-Over-Sheave-tester (CBOS). Dessa test går ut på att man låter en lina löpa runt en 

trumma upprepade gånger, linan är belastad. Man mäter då vilket belastning och hur många cykler 

linan klarar samt förlängning hos repen. Under testerna blir linan väldigt varm på grund av friktion 

mellan dellinorna och mot trumman [15]. I verkligheten är linorna så långa att denna värmeökning inte 

existerar. Man mäter därför även temperaturen vid testerna samt gör även test med vattenkylning 

för att få värden som motsvarar verkligheten. I tidigare tester har man kommit fram till att 

syntetlinor har en lägre grad av denna CBOS-utmattning. 

 Nedan presenteras resultat från olika studier: 

 Rep med diametern 100 mm tillverkat av Dyneemas HMPE och ePTFE [expanded Poly Tetra 

Fluroethylene) fibrer med densiteten 814kg/100m elasticitetsmodulen 22.37 GPa (vid 20 av 

minimala brottlasten), hade en något högre utmattningshållfasthet än stållinor av samma 

diameter. Stållinorna hade även problemet att de ofta gick sönder inuti repet först så det var 

svårt att se när de var nära att gå av helt[15].   

 De första tusen cyklerna ökade förlängningen hos repen snabbt sedan avtog denna 

förlängning för att sedan öka igen när repet närmade sig slutet på sin livstid[15].   

 Största orsaken till brott är abrasion mellan dellinorna, inte mellan rep och trumma[15]. 

 När temperaturen överstiger 70 grader förändras repens egenskaper till det sämre[15].   

 HMPE-rep med diameter 57 mm, belastning 18.2 ton, D/d-förhållande 14.25, säkerhetsfaktor 

7,36, NSP-värde 0,953 klarade 4786 belastningscykler. Att jämföra med rep av LCP med 

samma förutsättningar, förutom säkerhetsfaktorn som var 6.04, som endast klarade 1880 

cykler[11].  Kombination av ovanstående HMPE och LCP hade en livstid på 4576 cykler[12].   

 HMPE material hade lägst inre abrasion men drabbades istället utav krypning. LCP repen 

hade lägre grad av krypning men större problem med abrasion[12].   

 För att förbättra resultaten förändrade man utseendet i HMPE-linorna, tillsatte skyddande 

medel runt dellinorna i HMPE-linorna eller kombinerade de skyddade linorna med LCP fibrer. 

Bäst resultat fick man i de linor där HMPE-linornas dellinor skyddades, 11924 cykler, mot 

11708 för kombinationslinorna och 7814 för de som fick ny utformning[12].   

 Testet lyckades även ta fram en riktlinje för hur man kan bedöma hur stor förslitningen hos 

linorna är, se bild på 3.   
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Bild 3. Rep vid 25 % (3a), 50 % (3b), 75 % (3c) och 100 % (3d), utav livstiden[15]. 

 

3.2 Val av modell 

3.2.1 Inspiration 

Till modellen utgick jag från en modell som R.E. Hobbs och C.J. Burgoyne [16] tillverkat när de skulle 

göra CBOS-tester på olika linor. Den består av två hydrauliska cylindrar, två lastenheter och ett 

svänghjul. Domkrafterna var placerade på en bana så att de kunde flyttas i sidled om diametern på 

svänghjulet ändrades. Denna var fastbultad i marken. Svänghjulet satt runt en axel som var 

fastmonterad i en ställning enligt bilden. Här fanns även 8 stycken bromsok för att kunna stoppa 

svänghjulet och även få en dynamisk belastning. Domkrafterna kopplades till ett servohydrauliskt 

system och den ena domkraften hade den önskade belastningen medan den andra är varierbar. 

Genom att öka och minska den varierbara belastningen skapas en svängande rörelse runt hjulet.  

Bild3. Ritning testrigg av R.E. Hobbs och C.J. Burgoyne[16]. 

3a 3b 

3c 3d 
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3.2.2 Konceptförslag 

Till en början togs fem stycken olika konceptförslag förslag fram på hur testriggen skulle se ut. 

Enklare ritningar med ungefärliga mått togs fram för att få en överblick över vilka för- och nackdelar 

de olika lösningarna hade. Konceptförslagen utvärderades tillsammans med medarbetare på PTT för 

att komma fram till ett förslag att utveckla vidare. Slutligen valdes konceptförslag 5, se resultatdelen. 

 

3.3 Design av vald konceptmodell 

3.3.1 Förutsättningar 

I testriggen skall de verkliga förhållandena översättas till testförhållanden. Hypotetiska beräkningar 

gjordes för att se hur belastningarna ser ut i ett verkligt system med kortare och tunnare linor, se 

bilaga 2. Följande i akttaganden var viktiga.  

 Maximal spänning i linan uppkommer vid accelerationen när den fullastade skippen skall 

lyftas.  

 

     
        (     )  

    (
 

 
) 

    (8)        

där m=lasten, g=gravitationskonstanten, M=total last(linor, skipar, last), ml= linornas massa, ms= 

skipparnas massa, a=accelerationen och d=linans tvärsnittsdiameter. 

 Maximal spänning i CA-spel B2 beräknades till 169,3 MPa och i Etage-spel B15 till 159,0 MPa. 

 Vid testförfarandet skall spänningen i linorna vara samma som i verkligheten. För att uppnå 

detta med endast en lina med en diameter på 10 mm istället för 6 linor på 40 mm kan 

belastningen minskas. 

 Den statiska belastningen på linorna, det vill säga när skipparna står still efter tömning och 

att ingen ny last belastats på den andra skippen blev 120 MPa för B2 och 100 MPa för B15. 

 För att uppnå den statiska belastningen 120 MPa i testriggen måste man använda en 

domkraft som kommer föra de båda sidorna hos testriggen ifrån varandra med kraften:  

         (9) 

Där P=statisk spänning, A=tvärsnittsarea hos linan och F= statisk belastning, 

      (
  

 
)   ,   (10) 

         .    (11) 

 

 För att uppnå maxspänningen 169.3 MPa måste en dynamisk spänning tillsättas i riggen. Den 

dynamiska spänningen uppkommer genom att det ena hjulet drivs med en motor och det 

andra hjulet bromsas med en skivbroms. Den dynamiska kraften på blir  

                  (12) 

 

                  (13) 

 

                            (14) 

 

               (15) 
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          (
  

 
)              (16) 

 

 

 

 

 I testriggen ska den dynamiska kraften vara samma som motorns kraft eller den motriktade 

bromskraften, vilket motsvaras av: 

     
       

  
,    (17) 

 

         ,    (18) 

 

                             .  (19) 

 

Där        är motorns moment och    är hjulets radie, vilket är 0,4 m eftersom förhållande 

hjul och lina ska vara 80:1. 

 

 Skivbromsen skall ha samma bromsmoment som motorns vridmoment. Skivbromsen har av 

utrymmesmässiga skäl mindre diameter än linhjulet. Storleken på skivan valdes till 400 mm i 

diameter. För att ha samma moment måste den då belastas med en bromskraft 

motsvarande: 

                ,   (20) 

 

       
      

  
,    (21) 

 

       
      

   
         .   (22) 

 Lämplig skivbroms hittades hos Dellner brakes [25]. Modellen SKD 35 har en maximal 

bromskraft på 16200 N. Den kan drivas med tryckluft. För att räkna ut hur mycket lufttryck 

man måste ha för att uppnå det önskade bromsmomentet används nedanstående formel. 

 

       
       (    )

 
   (23) 

Där q=1 är antalet bromsar,   =162[N/bar]  [25] är bromsarnas kraft per bar i tryck, p är 

trycket mätt i bar,            är bromsskivans diameter och H=0,07  [m]  är höjden på 

bromsbackarna. 

Då för att uppnå det önskade bromsmomentet på 1533.1 Nm krävs tryck enligt nedan. 

  
        

     (    )
    (24) 

 

  
        

      (        )
            (25) 
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3.3.2 Hållfasthet 

Eftersom det är axeln och lagerhuset som kommer ta upp mest belastning är hållfastheten särskilt 

viktig för dessa. Lagerhuset dimensionerades därför så stort som möjligt. Anpassades för en axel med 

en diameter på 100 mm. Lagerhuset klarar då belastningar på upp till 640 kN[16]. Den totala 

belastningen blir enligt ovan 9.4 kN + 3.8 kN = 13.2 kN.  

Axelns hållfasthet blir inget problem eftersom den är 100 mm grov och böjmomentet som uppstår 

blir väldigt litet på grund av den korta hävarmen, avståndet från lagerhus till centrum på hjulet blir 

endast 70 mm. Maximal böjspänning räknas ändå fram. 

     
  

  
.    (26) 

Där     =maximal böjspänning,   =maximalt böjmoment och   = böjmotstånd hos tvärsnittet. För 

cirkulärt tvärsnitt är Mb och   
[18]. 

      ,     (27) 

   
    

 
.    (28) 

Där F=kraft, L=hävarm och r=tvärsnittsradie. 

Ekvationerna [26], [27] och [28] ger: 

     
     

    .   (29) 

Enligt ekvation [11] och [16] blir  

                      ,  (30) 

och L=0,07 m. 

     
              

    ,   (31) 

                 ,   (32) 

            .   (33) 

Aluminiumlegeringen EN AW-6061 har en sträckgräns det vill säga spänning där materialet 

deformeras plastiskt, på 85 MPa[17].  

3.4 Övrig utrustning 

3.4.1 Val av lager 

 Vid val av lager är följande viktigt 

 Kunna hantera stor radial belastning 

 Kunna hantera stor axiell belastning 

 Hög styvhet hos lagren 
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 Axeln skall inte förflyttas axiellt. 

 

Lageruppställningar kan indelas i olika arrangemang beroende på i vilken led belastningen är 

störst och hur de ska vara fästa axiellt. I detta fall är ”adjusted bearing arrangement” [19]. 

lämpligt. Vid ett sådant arrangemang är därför 2-radiga taperade rullager lämpliga att 

använda [19] eftersom de tål radiell belastning väldigt bra, är lämpade för axlar som är axiellt 

fastlåsta i båda riktningarna och har hög styvhet[20, 21]. De används idag i stor utsträckning i 

hiss- och gruvapplikationer[22].  

För att underlätta lagringen av axeln valdes kompletta lagerhus med inkluderade sfäriska 

rullager som har liknande egenskaper som de taperade[20, 21, 22], hos Svenska Kullagerfabriken. 

3.4.2 Krav på svänghjul, motor och broms 

För att underlätta tillverkningen är det lättare att köpa in färdiga svänghjul istället för att tillverka 

dessa själv. Följande krav ställdes på svänghjulet: 

 Styvt 

 Klarar stor belastning. 

 Diameter på minst 800 mm. 

 Spåret till linan skall vara anpassat för en lindiameter på 10 mm. 

 Centrumhål med diameter 100 mm. 

 Skall kunna bultas fast i axelns fläns. 

Scanunit AB i Helsingborg kan leverera ett hjul, tillverkat av det kanadensiska företaget The Crosby 

Group, enligt önskemål[23]. Se ritning 17. 

Motorn hade följande krav: 

 Relativt lågt varvtal. 

 Vridmoment på minst 1.53 kNm, för att motsvara dynamiska kraften. 

 Eldrift är att föredra. 

Servotronic AB i Köping kan tillverka en motorutrustning enligt önskemål ovan. Den kommer bestå 

utav en servomotor med planetväxel, med vridmoment 1560 Nm och varvtal 15 rpm[24]. Se bilaga 5. 

Skivbromsen måste uppfylla följande krav: 

 Bromskraft på minst 7665,5 N. 

 Klara värme. 

 Drivas pneumatiskt. 

 Bromsskiva mindre än 800 mm. 

Lämplig skivbroms hittades hos Dellner Brakes i Falun[25]. De har en modell som kallas SKD 50, med 

bromskraft på upp till 16200 N. Till denna kan de även levereras ett nav med modellnummer 217591. 

Samt en bromsskiva, modellnummer BSS 40, med diameter 400 mm. Se bilaga 4. 
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3.5 Material 
 L-balkarna och de platta balkarna kommer bestå av stål med beteckningen S235JR, från 

Stena stål. Balkarna med dimensioner 100x100x10 mm kostar 15,55 kr/kg. De med måtten 

150x150x16 mm kostar 16,5 kr/kg. Plattstängerna kostar 14,75 kr/kg[26].  

 Plattorna som är relativt tjocka kommer av viktmässiga skäl att bestå av aluminiumplåt 

istället för stål. Aluminiumplåt med beteckning EN-AW 5754 H111 (SS4125) kommer 

användas. De levereras i plåtar med dimensionerna 2020x1020x50 mm. De kostar 76 

kr/kg[26]. 

 Axlarna kommer även de bestå av aluminium för att hålla nere vikten och få en bättre 

styvhet hos dessa. Materialet som skall användas är EN AW-6060/6063 och kostar 77 kr/kg 

för diameter 60 och 100 mm och 85 kr/kg för diameter 200 mm[26]. 

 Övriga komponenter, bultar, lagerhus, skivbroms, motor, hjul och svänghjul kommer att 

bestå utav material valda av tillverkarna. 
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4 Resultat 

4.1 Konceptförslag 

4.1.1 Förslag 1 

Förslag 1 går ut på att en pneumatisk cylinder håller upp en vikt motsvarande kraften i linan vid 

viloläge. Linan löper runt tre hjul av olika diameter. När man vill öka spänningen i linan accelereras 

vikten uppåt med hjälp av cylindern därmed skapas en dynamisk kraft F=ma.  Se bild 4. 

Bild 4.  Skiss förslag 1. 

4.1.2 Förslag 2 

Det andra förslaget bestod av två stycken pneumatiska cylindrar. Cylinder 1 skulle ha en konstant 

belastning som motsvarar belastningen linan skall klara vid obelastat tillstånd. Den andra cylindern 

har en variabel belastning i form av att den accelereras inåt med kraften F=ma som kan varierar från 

noll till den totala belastningen minus den första cylinderns belastning. När maxbelastningen är på 

kommer den cylinder 1:s kolv att stiga och när belastningen är av kommer cylinder 1:s kolv sjunka 

och lyfta cylinder 2:s kolv och på så sätt skapa en oscillerande rörelse. Även denna lösning har både 

en statisk belastning bestående den första cylinderns belastning, samt en dynamisk belastning från 

cylinder 2, F=ma,  se bild 4. 
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Bild 4. Förslag 2. 

4.1.3 Förslag 3 

Det tredje förslaget går ut på att linan löper runt två svänghjul. I axeln hos det ena svänghjulet finns 

en servomotor som styr systemet. Linan löper runt systemet med jämn hastighet. Det andra hjulet 

belastas med en kraft för att få en statisk spänning i linan, kraften uppkommer genom att en 

domkraft pressar hjulen ifrån varandra. Den dynamiska spänningen uppkommer genom att hjulet 

utan motor bromsas med en bromsskiva. De båda hjulen placeras på två likadana ställningar ovanför 

varandra, se bild 6. 

 
Bild 6. Förslag 3. 
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4.1.4 Förslag 4 
Det fjärde förslaget bygger på förslag 3. Men nu kommer riggen att vara liggande istället. Detta för 

att minska risken att riggen välter och domkraften behöver ej lyfta lika mycket vikt. Riggen kommer 

placeras på en ställning på hjul så den lätt kan flyttas. På ställningen kan man även placera motor och 

skivbroms, se bild 7. 

 
Bild 7. CAD-modell förslag 4. 
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4.1.5 Förslag 5 

Det femte förslaget bygger väldigt mycket på förslag 4. Men nu finns det inget tak ovanför linan. 

Axlarna monteras istället på enbart en axel som sitter monterat i två lagerhus vardera, ett ovanpå 

golvet och ett under golvet. Lagerhusen har sfäriska rullager för att ta upp både axiella och radiella 

laster, se bild 8. 

Bild 8. CAD-modell förslag 5. 

4.2  Analys av konceptförslag 
Förslag 1 

Fördelar 

 Enkel lösning. 

-Endast en cylinder som styr hela systemet. 

 Man får böjning över tre svänghjul och därmed kan man se hur D/d förhållandet påverkar 

linan. 

 Lätt att mäta. 

-Spänningen blir statiska spänningen adderat med spänningen som uppkommer genom att 

systemets massa(lina och vikt) accelereras. 

 Ingen motor behövs, cylindern driver systemet. 

Nackdelar 

 Även denna konstruktion blir väldigt stor. 

- Cylindern måste ha en slaglängd på ca 2 m. 

- 3 stycken svänghjul ska få plats. 

- Vikten skall lyftas motsvarande slaglängden hos cylindern. 

 En tung vikt måste monteras på. 

 Testet tar lång tid. 

- Då systemet arbetar med start och stopp och inte med jämn fart. 
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Förslag 2 

Fördelar 

 Enkel att tillverka, endast 2 cylindrar med olika laster. 

 Enkelt att mäta.  

- Spänningen i linan kan räknas ut med hjälp av krafterna i båda kolvarna. 

- En räknare kan räkna antalet cykler om den placeras i ena svänghjulet. 

- Ingen motor behövs, cylindrarna driver systemet. 

 Mycket lik det verkliga bergspelet på grund av den oscillerande rörelsen. 

Nackdelar 

 Konstruktionen blir väldigt stor  

– Eftersom systemet måste ha ett D/d förhållande på 80 gånger och linan är 10 mm måste 

svänghjulet vara 800 mm. Det medför cylindrar med slaglängd på 1,26 m bara för att komma 

runt hjulets halva omkrets. För att inte linan ska vara i kontakt med hjulet konstant måste 

man ha en slaglängd på ca 2 m. 

 Mätningen tar lång tid 

-Då systemet startas och stoppas varje cykel, när belastningen ändras. 

 Svårt att styra 

- Datorstyrning där lasten i den ena cylindern kontrolleras är nödvändig. 

 

Förslag 3 

Fördelar 

 Testet går fortare då linan löper med konstant fart hela tiden. 

 Konstruktionen behöver mindre uppsikt. 

 Konstruktionen blir mycket mindre då man inte behöver någon cylinder. 

Nackdelar 

 Liknar inte bergsspelet lika mycket då det blir en konstant och inte en oscillerande rörelse. 

 Motor med högt vridmoment och lågt varvtal behövs. 

 Skivbroms med stor bromskraft behövs. 

 Går inte att mäta spänningen i linan, måste beräknas fram med hjälp av vridmoment och 

statisk belastning. 

 Riggen blir relativt hög och därmed tung, mycket vikt för domkraften att lyfta. Större risk att 

riggen välter. 

 Svårt och trångt att montera på linan. 

Förslag 4 

Fördelar 

 Kortare axel, då inte väggarna behöver vara så långt ifrån varandra för att riggen ska stå 

stabilt. 

 Mindre last för domkraften att lyfta. 
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 Testet går fort, linan löper med konstant fart. 

 Riggen behöver mindre uppsikt. 

 Lätt att flytta. 

Nackdelar 

 Liknar ej bergsspelet då det blir en konstant och inte en oscillerande rörelse. 

 Går ej mäta spänning i linan, måste räknas ut med hjälp av vridmoment hos motorn, samt 

statisk kraft från domkraften. 

 Svårt att montera på linan. 

Förslag 5 

Fördelar 

 Kortare axel, då inte väggarna behöver vara så långt ifrån varandra för att riggen ska stå 

stabilt. 

 Mindre last för domkraften att lyfta. 

 Testet går fort, linan löper med konstant fart. 

 Riggen behöver mindre uppsikt. 

 Lätt att flytta. 

 Lätt att byta linan, inga balkar eller dylikt i vägen. 

 Enkelt att byta svänghjul, man behöver endast lossa bultarna som förbinder axeln med 

hjulet. 

 

Nackdelar: 

 Liknar ej bergsspelet då det blir en konstant och inte en oscillerande rörelse. 

 Går ej mäta spänning i linan, måste räknas ut med hjälp av vridmoment hos motorn, samt 

statisk kraft från domkraften. 

 Större belastning på lagerhuset. 

 

 

4.3  Funktionsbeskrivning av vald konceptlösning 
 

4.3.1 Funktion 

Riggen består av två svänghjul runt vilka testlinan löper. Svänghjulen sitter fast i varsin axel. Axeln är 

sedan monterad i två stycken lagerhus. På nedre delen av riggen är axeln förlängd för att ge plats åt 

bromsskiva och motor.  Lagerhusen skruvas fast i stålplattor. Vi har nu två stycken liknande enheter, 

det enda som skiljer dem åt är stålplattornas längd. Enheterna förbinds med varandra med hjälp av 

ett gångjärn så att de kan vridas runt denna. De två enheterna monteras sedan med hjälp av L-balkar  

i två stycken bottenplattor. På bottenplattorna ska motor och bromssystem monteras. 

Bottenplattorna står på fyra hjul vardera så att riggen lätt kan flyttas. För att belasta linan statiskt 

används en domkraft som placeras mitt emot gångjärnet, mellan de två långa L-balkarna. Den 

dynamiska belastningen uppkommer när det ena hjulet bromsas med hjälp av skivbromsen, 

samtidigt som det andra drivs med motorn. Se bild 9. 
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Bild 9. Systemet taget under CAD-modelleringen. 

4.3.2 Mätning 

Den statiska belastningen mäts genom att se med vilken kraft domkraften pressar sidorna ifrån 

varandra. Förlängningen mäts genom att märka linan med två linjer, deras avstånd är känt och 

förlängningen blir skillnaden mellan avståndet före och efter belastning. Antalet cykler till brott mäts 

genom att en räknare kopplat till ett PLC-system placeras på ena svänghjulet. En cykel motsvaras av 

att linan roterar ett varv runt riggen. 

4.3.3 Kylning 

Information från tidigare CBOS-tester gav att kylning var tvunget, eftersom testlinorna är mycket 

kortare än de linor som används i verkligheten ökar temperaturen hos linorna, på grund av abrasion 

mellan dellinorna samt mot svänghjulet, väldigt fort. I verkligheten sker aldrig denna 

temperaturökning då tiden mellan varje passage över hjulet är mycket längre. I tidigare tester 
[15].användes vattenkylning framgångsrikt och temperaturen översteg då aldrig rumstemperatur. 

Därför kommer ett sprinklersystem installeras som går runt svänghjulen. Vattnet som sprutas på 

linan kommer även innehålla en del smuts och malmdamm för att efterlikna de verkliga 

förhållandena i gruvan. 

 

4.4 Notiser 
Ritning på motor, skivbroms (bortsett från bromsskiva och nav) samt hjul ges av extern tillverkare. 

Ritning på bromsskivan och nav finns med för att dessa är viktiga för övriga mått. 

4.5 Tidsbesparing 
I bilaga 2 kan man se att ett byte till syntetiska linor skulle innebära att den totala cykeltiden minskar, 

från 87 sekunder till 71,7 sekunder. Det vill säga en skillnad på drygt 15 sekunder, bara genom den 

ökade accelerationen som man får genom att totalvikten blir mindre, förutsatt att man använder 

samma vridmoment i motorn. Detta gäller för bergsspel B2. 

Bergsspel B15 minskar sin cykeltid från 76 till 65,2 sekunder, en förbättring med över 10 sekunder.  
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4.6 Budget 
Kostnad för att tillverka konstruktionen, förutom motor, skivbroms och svänghjul följer i tabell 2. 

Priser för bult, skruv och mutter anges ej då de säljes i 100-tal och priser överenskommes efter 

förfrågan på hos Swebolt.  Priserna är hämtade hos Stena Stål[26]. 

Tabell 2. Kostnadskalkyl. 

 

4.7 Tidsåtgång 
Den totala tidsåtgången för arbetet var 345,75 timmar. Varav rapporten tog drygt 116 timmar, CAD 

75 timmar, förstudie 111 timmar, beräkningsarbete nästan 33 timmar och förberedelser inför 

redovisning 10 timmar. Loggbok finns i bilaga 2. 
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5. Diskussion 

5.1 Analys 

5.1.1 Slutsatser 

Enligt tidigare undersökningar och tester som har gjort tycker jag att ett byte till syntetiska linor 

istället för stål. Fördelarna är många med lägre vikt, bättre brottstyrka och bättre motstånd mot 

utmattning vid CBOS-test. Framförallt linor av aramidtyp är lämpliga då de slipper krypningen som 

drabbar linor av HMPE-format. Krypningen är negativ eftersom den verkar under lång tid, utan att 

man egentligen märker det förlängs och därmed försvagas också linorna. Aramid har även den 

fördelen att de tidigare använts i applikationer med krävande förhållanden, vilka gäller i gruvan. 

Linorna har bra motstånd mot kemisk nötning vilket gör att de inte borde slitas av de våta 

förhållandena som råder i gruvan. Även LCP är lämpligt på grund av dess egenskaper. De har högt 

motstånd mot krypning, kemikalieresistent samt god hållfasthet. Dock visade testerna att den inre 

abrasionen var större än hos HMPE-linorna. Den inre abrasionen gör att dellinorna slits mot varandra 

och linan går av till slut. LCP är inte heller testat under tuffa förhållanden som aramidlinorna är. I 

tidigare tester visade sig HMPE klara fler cykler än LCP vilket medför att HMPE är ett bättre alternativ 

än LCP och aramid är som ovan nämnt ett bättre alternativ än HMPE. Så linor av aramid belagd med 

till exempel polyester skulle vara ett bra material att använda, i alla fall baserat på tidigare 

undersökningar. 

Enligt tidigare genomförda friktionstester och förbättringar som gjorts borde det inte friktionen vara 

något problem. Dock har inga tester med stora D/d-förhållanden genomförts så det är inte säkert att 

friktionen mellan lina och trumma fungerar tillfredsställande. 

Dock finns ju även frågetecken som måste rätas ut i framtida tester med den framtagna riggen. Hur 

klarar linorna de dammiga och våta förhållandena i gruvan? Vilken typ av skyddsbeläggning måste 

linorna behandlas med för att förhindra att damm och smuts förstör dem? Hur påverkar i så fall 

beläggningen friktionen och hållfastheten? Hur stor blir töjningen och vilken förändring behövs göras 

på utrustningen på grund av töjning? 

Sedan skall även tester göras på de olika linor LKAB får tillgängligt för att själv bedöma hållfasthet, 

motstånd mot utmattning, töjning och livslängd. 

I de tidigare testerna som utförts har olika kombinationer av materialen testats. Skulle LKAB får 

möjlighet att testa kombinationer av de olika tillverkarnas material skulle det ge företaget 

möjligheten att hitta en kombination av olika material som kanske uppfyller kraven som ställs på just 

de linor som LKAB skall använda. Exempelvis en kombination utav HMPE och aramid. 

Att de syntetiska linorna är cirka tre gånger så dyra i inköp tycker inte jag spelar någon roll. Denna 

kostnad kommer vägas upp av fördelarna som längre livslängd, högre produktion, ökat 

produktionsdjup samt snabbare byten och underhåll. 

De produktionsmässiga fördelarna är många. Den minskade vikten hos linan gör att man kan välja att 

antingen ha en högre hastighet och snabbare acceleration i bergsspelet eller att ha en större last. 

Även en kombination av dessa fördelar är möjlig. Detta kommer leda till en högre produktion och 

gruvan slipper den flaskhals i systemet som bergsspelet kan innebära. Jag själv skulle rekommendera 
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en snabbare acceleration och en ökad hastighet på skipparna eftersom det är enklare att öka 

varvtalet hos motorerna än att tillverka nya större skippar. 

5.1.2 Tankegångar under CAD-modellering 

Under CAD-modelleringen hade jag först tänkt mig att linan löper runt 3 svänghjul av olika storlek för 

att kunna mäta olika D/d förhållanden. Denna lina skulle sedan lyfta en vikt med hjälp av en 

pneumatisk cylinder. Vikten skulle motsvara den statiska belastningen och den dynamiska 

belastningen uppkommer av cylinderns acceleration. Denna konstruktion hade dock blivit väldigt 

bred och stor för att linan måste löpa längre än det största svänghjulets (Ø 80 mm) halva omkrets 

vilket motsvarar 1,26 m. Detta medför en cylinder som måste vara minst 1,26 m lång och den måste 

även ha en kolvstång som löper ut 1,26 m. Vikten måste även lyftas samma höjd. 

Så jag ändrade mig och utgick nu från en testrigg av R.J. Hobbs och C.J. Burgoyne. Vilket innebär två 

cylindrar med en lina som löper runt ett svänghjul, en med belastning motsvarande den statiska 

belastningen och en med variabel belastning för att uppnå den dynamiska belastningen. Men även 

denna skulle bli väldigt stor på grund av cylinderns diameter. 

Då gick jag vidare och hade tänkt mig två likadana delar stående på varandra som hålls ihop med ett 

gångjärn och för att ansätta den statiska kraften finns en domkraft emellan sidorna, se förslag 3. Den 

dynamiska kraften uppkommer genom att det ena hjulet bromsas och det andra drivs med en motor. 

Detta förslag skulle dock innebära en väldigt hög och tung konstruktion där domkraften måste lyfta 

väldigt mycket. 

Nu valde jag att istället lägga ned konstruktionen och placera den på hjul, för att sidorna ska kunna 

dela på sig. Jag gjorde även sidorna olika långa för att kunna ha olika storlek på svänghjulen. Gjorde 

även två bottenplattor på vilka motorn och bromsen skulle placeras. 

För att lättare kunna byta linan togs taket bort och lagerhusen därifrån placerades under plattorna 

för att få en stabilare konstruktion än med bara ett lagerhus per hjul. Måtten mellan hjulen valdes för 

att kunna byta storlek på hjulen till hjul på upp till en meters diameter. Höjden på balkarna och 

anpassades när storleken på motor- och bromsutrustningen var känd. 

Ovanstående visar att det är svårt att få en lämplig design direkt, man måste göra både stora och 

små justeringar allt eftersom. Olika förslag har olika för och nackdelar. Den slutgiltiga designen blev 

jag väldigt nöjd med. Den blir relativt okomplicerad att tillverka och har en öppen design där det blir 

lätt att byta komponenter. 

Examensarbetet har varit väldigt lärorikt. Jag har blivit mycket bättre på att använda CAD-program. 

Jag hat även lärt mig mycket om hållfasthet som t.ex. CBOS-utmattning, töjning samt dynamisk och 

statisk spänning. Det har även varit intressant och se hur mycket förberedelser man måste göra 

innan man kan börja rita upp en modell i CAD. Man måste välja lager, övrig utrustning (motorer, 

axeldiameter, bromsar, replängd etc.) för att kunna ge komponenterna hos modellen lämpliga mått. 
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5.2 Måluppfyllnad 
Nedanstående mål har uppfyllts till fullo. 

 Litteraturundersökning utförd och tidigare studier visar att ett byte till syntetlinor är möjligt. 

 Lämpliga material och tillverkare av linor har angetts. 

 Tillverkningsunderlag i form av en CAD-assembly och  ritningar har tillverkats. Även förslag på 

lämplig övrig utrustning (motor, broms samt svänghjul) har tagits fram. 

Ej uppfyllda mål. 

 Förslag till hur utrustningen skall förändras vid ett byte till syntetlinor kan inte ges förrän 

testerna är gjorda med LKAB:s egen rigg. 
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5.3 Framtida arbete 
För att kunna ta beslutet om man skall byta till syntetlinor eller inte måste följande utredningar göras 

 Utföra CBOS-testerna i testriggen och därmed få fram värden på 
- Livslängd, det vill säga antal cykler linan klarar. 
- Hur stor töjning det blir hos linan. 
- Maximal belastning de klarar av, omräknas till spänning för att kunna jämföra med större 
diametrar. 

 Ta fram lämpliga metoder för att mäta hur slitna linorna är, liknande den skalan i teoridelen 
som har bilder på hur fransiga linorna är vid olika skeden av deras livslängd. 

 Utrustningen måste kunna adaptera sig mot linornas töjning. 

 Trumman måste eventuellt beläggas med material som förbättrar friktionen mellan lina och 
trumma. 
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Ritning 1. Översiktsritning över hela CAD-modellen. Lista över ingående delar. 
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Ritning 2. Axeln till Gångjärnet. 



11 
 

Bilaga 8 
 

Ritning 3. Axeln till sidan med bromsskiva. 
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Ritning 4. Axel till sida med motor. 
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Ritning 5. Bromsskiva. 
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Ritning 6. Gångjärn del 1.  
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Ritning 7. Gångjärn del 2. 
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Ritning 8. Kort platta. 
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Ritning 9. Lagerhus. Endast de för konstruktionen viktiga måtten anges eftersom lagerhuset tillverkas 

av extern leverantör. 
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Ritning 10. Kort L-balk. Till montage av gångjärnen. 
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Ritning 11. Lång L-balk med hål i mitten höger. Mittenhål för att kunna montera balkarna till 

skivbromsen. 
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Ritning 12. Lång L-balk med hål i mitten vänster. Mittenhåll för att kunna montera balkarna till 

skivbromsen. 
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Ritning 13. Långa L-balkar utan mittenhål. 
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Ritning 14. Lång platta. 
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Ritning 15. Nav till skivbroms.  
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Ritning 16. Platta balkar till montage av skivbroms. 
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Ritning 17. Svänghjul. 
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Ritning 18. Övre kort platta med hål till axel för broms. 
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Ritning 19. Övre lång platta med hål för axel till motor. 
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Bild 10. CAD-assembly sett framifrån. 
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CAD-modell 1.  CAD-assembly sett från höger. 
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CAD-modell 3. CAD-assembly sett från vänster. 
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Bilaga 28 

Design av komponenter 

1. Tillverka fyra stycken plattor att använda. Två med måtten 1000X600X50 mm och två 

stycken med måtten 800X600X50 mm. De skall ha avrundningar i de fyra hörnen på 16 

mm. Avrundningarna utförs i programmets Fillet-verktyg. På vardera plattan skall ett 105 

mm stort hål borras. På den lilla plattan skall centrum hos hålet placeras 300 mm från 

ena kortsidan och 300 mm från långsidorna. På den stora plattan placeras hålet 400 mm 

från kortsidan och 300 mm från långsidorna. 

2. Designa sex stycken liksidiga L-balkar, SS EN 10056-1, i programmets Content Center. De 

skall ha måtten 150X150X15-600 mm. 

3. Designa 4 stycken SS EN 10056-1 balkar i programmets Content Center. De skall ha 

måtten 100x100x10-63,54 mm. 

4. Tillverka två stycken hjul med innerdiametern 800 mm. I axelns mitt skall ett hål med 

diametern 100 mm borras. Spåret skall ha diametern 10 mm, enligt ritning från 

tillverkare, bilaga 4. 

5. Hämta CAD-modell av lagerhus från SKF:s hemsida, med benämningen FNL 522. 

6. Designa en axel med fläns i Content Center. Flänsen har diametern 200 mm och längden 

20 mm. Ovanpå flänsen sitter en axel med diametern 100 mm och längden 370 mm. 

Axeln avslutas med en del med diametern 65 mm och längd 80mm, denna del är till för 

navet till bromsskivan. 

7. Designa en axel med fläns i Content center. Flänsen skall ha diameter 200 mm och längd 

20 mm. Ovanpå flänsen skall en axel med diametern 100 mm och längd 40 mm placeras. 

Under flänsen följer en axel med diametern 100 mm och längden 450 mm. 

8. Tillverka åtta stycken hjul. Måtten på dessa är ej speciellt viktiga då det inte har något 

med konstruktionens hållfasthet att göra. Det viktigaste är att man ser på modellen att 

hjulen finns. 

9. Tillverka två stycken platta stänger med tvärsnitt 80x30 mm och längd 568 mm, i Content 

Center. 

10. Rita upp en 12 mm tjock bromsskiva med diametern 400 mm. 

11. Rita upp ett nav att fästa bromsskivan med enligt anvisning i bilaga 30. 

12. Tillverka ett gångjärn bestående av 2 cylindrar med sarg samt en axel att rotera runt. 
Cylindrarna med skaft har en inre diameter på 60 mm och yttre diameter 80 mm, sarg 
med tjocklek längd. Cylindern ges längden 299 mm och sargen 600 mm. Axeln har 
diametern 59 mm och längden 600 mm. 
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Montering av komponenter 

 

1. De båda hjulen bultas fast i flänsen på axlarna med 6 stycken M20-bultar som har 

avståndet 75 mm från hjulets centrum. Detta genomförs i programmets Component 

Generator. 

2. Axlarna fästs i lagerhuset genom att använda sig utav en roterande joint. Centrum på 

axelns fläns skall rotera runt ytterkanten på lagerhuset med 50 millimeters avstånd. 

3. Två utav lagerhusen monteras sedan fast i en utav de mindre plattorna med 4 stycken 

M20-bultar. Lagerhusets sidor skall placeras 165 mm från ena kortsidan på plattan samt 

165 mm från plattans långsidor. På den större plattan placeras lagerhusets kant 265 mm 

från ena kortsidan men fortfarande 165 mm från långsidorna. 

4. Bulta fast de fyra korta L-balkarna i två utav hörnen på långa och korta plattorna. I dessa 
bultas sedan de båda delarna av gångjärnen fast. Detta sker med 4 stycken M12-bultar i 
vardera sida av L-balkarna. 

5. Sedan tillsätts en roterande joint runt utkanten av gångjärnet som sammanbinds med 
gångjärnets axel.  

6. De långa L-balkarna bultas fast som stöd mellan de båda korta plattorna respektive de 
båda långa plattorna. De två L-balkarna med hål i mitten monteras fast på vänster sida av 
de korta balkarna. Detta för att kunna montera de platta balkarna till skivbromsen på 
dessa. Detta sker med fyra stycken M16-bultar i vardera hörn. 

7. Under de nedra plattorna monteras de åtta hjulen fast i varje hörn med två stycken M20-
bultar vardera. 

8. Nu bultas de två platta balkarna fast mellan L-balkarna på ena kortsidan hos den del av 
konstruktionen som består av de mindre plattorna. Den nedersta bultas fast 188 mm 
från bottenplattan och den andra just ovanför den nedre. Dessa är till för att montera 
fast skivbromsen i, där av måttet 188 mm. Monteringen sker med två stycken M20-bultar 
i vardera hörn. 

9. Ett gängat hål för M8-skruv borras i axeln som bromsskivan skall sitta i. Hålet borras 20 
mm från axelns nedre kant. Navet till bromsskivan skruvas fast i axeln med hjälp av den 
tillhörande skruven. 

10. Bromsskivan bultas sedan fast i navet med sex stycken M16-bultar. 
 

 


