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Terminologi 

  
Movex= Alla felanmälningar som görs ute i verket och arbetsorder på dessa. 
ABS = datainsamling för avbrottsstatistik 
Onsize kulor = Färdiga kulor som är ca 9 mm i diameter som är i rätt storlek 
Undersize kulor= Kulor som är för små (mindre än 9 mm i diameter) 
Oversize kulor = Kulor som är för stora (större än 9 mm i diameter) 
Kulsinterverk= Pelletiseringsverk där man framställer järnmalmspellets 
KK2/KK3 = Kiruna Kulsinterverk 2 och Kiruna Kulsinterverk 3 
Drivning = Växellåda, Elmotor, Lager, Drivtrumma, Motorkoppling, Drivkoppling på en 
bandtransportör. 
Röda Linjen = En bandtransportör inne i kulsinterverket som har slangbenämningen ”röda 
linjen” eftersom hela verkets produktion kräver att det bandet ska gå. 
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Förord 

Det här examensarbetet 15 hp är det sista jag genomför innan min examen på 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 180 hp på Umeå Universitet. 

Vill börja med att ge ett stort tack till min handledare Jan Andersson på LKAB som ställt upp otroligt 

bra i projektet. Vill även passa på och tacka Mats Fagerhult och min handledare Lars Andersson. Stort 

tack till mekanikerna i KK2/KK3 som kommit med bra feedback som lett till att ett koncept kunde tas 

fram. 
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Sammanfattning 

Rapporten behandlar en konceptframtagning av säkra drivningsbyten i kulsinterverken KK2/KK3 

LKAB. På grund av säkerhetsrisk med en bandtransportör som är närliggande mot det transportband 

som ska renoveras måste det närliggande bandet stoppas. Eftersom hela produktionen är beroende 

av den bandtransportör som är närliggande, måste i sin tur hela verket stoppa. Detta innebär stora 

ekonomiska förluster för företaget. Därför är det önskvärt att undvika stoppet som denna renovering 

kräver och där kommer konceptet in i bilden. Konceptet är framtaget för en säker renovering utan att 

verket behöver avbryta produktionen. Rapporten tillhandahåller informationen av 

bandtransportörers uppbyggnad, säkerheten av arbete vid roterande maskindelar. Den är mest 

inriktad på den tekniska och mekaniska lösningen av problemet och inte inriktad för att få den 

säkerhetsklassad. Problemet har funnits sedan verken byggdes på 80-talet men löstes förr genom att 

ta stora risker vid drivningsbytet. Men det är på senare tid när man införde ett högre säkerhetskrav 

som problemet uppkom. Anledningen varför problemet inte är löst är att det inte finns någon 

liknande produkt som kan lösa problemet.  
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Abstract 

The report deals with a concept development of safe driving changes in the pelletizing plants KK2 / 
KK3 LKAB. Because of security risk with a conveyor belt are so close by the band that being renovated 
the adjacent band has to be stopped. Since the entire production is dependent on the conveyor belt 
which are adjacent. This means huge economic losses for the company. Therefore, it is desirable to 
avoid this renovation, and this is why a concept to avoid this are required. The concept is designed 
for a safe renovation but all the machinery needs to be stopped. The report provide the information 
of conveyors construction, safety of work with rotating machinery. It is mostly focusing on the 
technical and mechanical solution of the problem and not so much to the safety law to get this a 
legal part to use. The problem has existed since the plants were built in the 80s. The reason why the 
problem is not resolved is that there is no similar product out on the market that can solve the 
problem. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Företagspresentation 

1.1.1 Företagspresentation 

 
Luossavaara-Kiirunavara AB förkortas LKAB är en internationell mineralkoncern, som bryter 
och förädlar Norrbottens järnmalm för den globala stålmarknaden. LKAB bildades år 1890 
och är ett av svenska statens helägda aktiebolag med sitt huvudkontor i Luleå, Sverige. År 
2015 omsatte koncern drygt 16 miljarder svenska kronor och har cirka 4500 anställda i 14 
olika länder. Koncern består av Hamnar, Underjordsgruvor, Förädlingsverk, Verkstad, 
Fastigheter, Borrsystem, Dagbrottsgruvor, Sprängmedel, Industrimineraler, FOU och 
Bergarbeten. [1] I figur 1 syns en översikt av LKABs koncern. 
 
 

 
Figur 1. LKABs koncern . [1] 
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1.1.2 Förädlingsprocess 
  
Förädlingsarbetet med järnmalmen kan i grova drag delas upp i tre olika delar i ordningen 
Sovring, Anrikning och Pelletisering. Man ser i Figur 2 vägarna för förädlingsprocessen. 

 
Figur 2. Förädlingsprocess[1] 

Sovring  
När malmen kommer från malmhissarna så är järnmalmen krossad till en storlek på ca 10 
cm. Förutom järnmalmen så medföljer gråbergsrester som måste sorteras bort. Detta sker i 
magnetiska separatorer, för att få rätt storlek till kommande förädlingsprocess så siktas 
malmen. Beroende på anrikningsprocessen kan malmen krossas till en ännu mindre storlek. 
Sovringsprocessen höjer järnmalmshalten från ca 45 % till ca 62 %.[1] 
Anrikning 
Den sovrade malmen som ska bli till pellets mals till en storlek på 0,05 mm i stora kvarnar. 
Syftet med att mala malmen är att komma åt orenheter inne i malmen t.ex. kalium, kisel, 
natrium och fosfor och för att pelletsprocessen ska fungera. Vatten tillsätts i malningen i 
kvarnarna, som i sin tur pumpas till en magnetseparator s.k. primärseparator där malmen 
separeras och vatten tillsätts som sedan leder tillbaka till en annan kvarn där den sedan mals 
som sedan leder tillbaka till en magnetseparator s.k. sekundärseparator. Beroende på vilken 
malm som anrikas sker malningen i två eller tre steg. Efter malning och separering blandas 
den vattenblandade järnmalmen s.k. slurryn med olika tillsatser för att få rätt kemiska 
egenskaperna till pelletsproduktionen. Den färdiga slurryn pumpas sedan till ett 
vakuumfilter där fukthalten sänks till ca 9 % i den vattenblandade malmen som har 
benämningen slig. Filtreringen kan antingen ske inne i pelletiseringsverket eller i 
anrikningsverket beroende på vilket verk detta sker i. Sligen har en järnmalmshalt på ca 68 % 
när den lämnar anrikningsverket. [1] 
Pelletisering 
I pelletverken rullas först så kallade råkulor i rulltrummor till ca 10 mm i diameter, detta görs 
genom att blanda i bentonit med sligen. Men eftersom inte alla kulor håller måtten skickas de 
för stora kulorna s.k. Oversize kulorna tillbaka till dagfickor och de för små s.k. Undersize 
kulorna tillbaka för att rullas om i rulltrummorna. Men kulorna som har rätt storlek d.v.s. 
Onsize råkulorna transporteras sedan till pelletsmaskinen för torkning, förvärmning, 
bränning och kylning. Efter kylningen tappas pelletsen ner till stora lagringsutrymmen i 
väntan på att transporteras till kunder runt om i världen. [1] 
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1.2 Bakgrund 

I kulsinterverken (pelletsiseringsverken) KK2 och KK3 i Kiruna finns 5 till 7 rullkretsar där 
rullningen av kulorna sker. Själva kulrullningen sker i rulltrummor där kulor av olika 
storlekar bildas. För att separera ut önskvärd storlek används en rullsikt där de minsta 
kulorna (undersize) separeras ut först. I slutet av rullsiktet separeras de kulor av önskvärd 
storlek (onsize) ut och de kulor som är för stora (oversize) rullar över hela sikten. De olika 
storlekarna transporteras på olika eldrivna bandtransportörer för att i sin tur hamna dit dom 
ska i processen. Onsize kulorna transporteras vidare till ett produktband som i sin tur leder 
till torkning. Man kan se hur en del av transporten sker i Figur 3. 
  

 
Figur 3. Onsizeband lastar på produktbandet 

  
Det finns 5-7 olika onesizeband från de olika rullkretsarna som lastar på ett gemensamt 
produktband där samtliga onsize kulorna hamnar från rullkretsarna. Även s.k. ”Röda linjen”. 
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1.3 Syfte och problemställning 

Produktionen är beroende av produktbandet ”röda linjen” för att kunna transportera onsize 
kulor vidare i processen det krävs att bandet alltid ska gå för att kunna hålla produktionen 
igång. Men i dagsläget finns det problem som uppstår när man ska byta drivning på 
onsizebandet. Drivningen innebär elmotor, växellåda, lager, drivtrumma, eftersom 
drivningsbytet innebär stora risker att byta medan produktbandet fortfarande är i drift måste 
produktbandet stannas och därmed även resten av produktionen i kulsinterverket. Eftersom 
ett stopp innebär stora förluster produktionsmässigt och ekonomiskt finns det ett stort 
önskemål om att kunna genomföra ett säkert drivningsbyte på onesizebandet medan 
produktbandet fortfarande är i drift. I figur 4 ser man hur ett onsizeband lastar på 
produktbandet ”röda linjen”. 
 

 
Figur 4. Närliggande drivning mot produktband. 
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1.4 Mål 

 
 Undersöka möjligheten av ett säkert drivningsbyte.  
 Om möjligheterna finns att genomföra ett projekt ska en konceptframtagning göras.  
 Val av lämplig bandtransportör där projektet kan genomföras. 
 Ev. färdigt konstruktionsunderlag 

  

1.5 Avgränsningar 

  
 Det finns inga större ekonomiska avgränsningar eftersom lönsamheten bakom 

projektet är väldigt stor och önskvärd i processen. 
 Åtkomligheten för drivningsbytet får inte påverkas. 
 Väldigt trånga utrymmen vid roterande maskindelar. 
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2. Teori 

 2.1 Bandtransportörer 

Det finns olika modeller och storlekar av transportörer, beroende på placering och syfte 
utformas en transportör på olika sätt. Bandtransportörens huvudsakliga syfte är att 
transportera gods mellan de olika platserna i produktionen. I figur 5 syns den vanligaste 
typen av bandtransportörer som finns ute i verken. Den vanligaste som finns på LKAB är där 
lasten dras, det vill säga drivningen sitter längst fram i färdriktningen (avlastningen). Det 
finns även varianter där drivningen sitter i den motstående sidan av transportören (d.v.s. i 
pålastningen). Den sida som drivningen (se i 2.2) är placerad på i färdriktningen. Det 
förekommer att bandet vill åka för mycket åt något håll dvs. sidovandra så har man ibland 
monterad drivning på både avlastningssidan och pålastningssidan. [2] 
  
  

 
Figur 5. Vanligaste typen av bandtransportör på LKAB. 
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 2.2 Olika drivningar 

Det finns flera olika sorters drivningar hos LKAB men de vanligaste typerna av drivning på 
bandtransportörer man kommer att se är drivning med vinkelväxellåda och elmotor, 
kilremsdrivning och Rulmeca. 

 
Figur 6. Drivningens delar 

  
1. Motorkoppling   
2. Broms  7. Nödstoppslina 
3. Backspärr  8. Brytare 
4. Växellåda  9. Drivtrumma 
5. Drivkoppling  10. Band 
6. Lagerhus  11. Elmotor 
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Alla LKAB:s bandtransportörer ska vara utrustade med backspärr, broms, nödstopp, 
nödstoppslina. 
 

 

Figur 7. Vinkelväxellåda med elmotordrivning 

Broms 
Alla drivningar är utrustade med broms för att bromsa bandet när man använder sig av 
nödbromsen. 
  
Backspärr 
Backspärren sitter på växellådan som förhindrar att bandet vandrar bakåt med materialet 
ovanpå sig om elmotorn skulle helt plötsligt lägga av. 
  
Nödstopp 
På alla bandtransportörer sitter nödstoppslina och nödstopp utplacerade på strategiskt 
utplacerade områden runt bandtransportören för att förhindra olyckor. 

 

2.2.1 Elmotorn 
Elmotorn som syns i Figur 7. är av märket ABB som är en 4-polig synkronmotor med effekten 
7,5 kW. Finns en rad olika utförande av elmotorer ute i verken men eftersom de har i uppgift 
att omvandla elektrisk energi till kinetisk energi till diverse olika maskiner finns dessa i 
många olika storlekar och märken. De flesta elmotorer består av stillastående del, stator och 
roterande del, rotorn. När elströmmen tillförs statorn bildas ett magnetiskt kraftfält. Detta 
kraftfält påverkar likaså rotorns lindningar så att det bildas ett magnetiskt kraftfält även i 
rotorn. Kraftfälten samverkar så att rotorn och den motoraxel som är ansluten till rotorn 
börjar snurra. [3] 
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2.2.2 Motorkoppling 
Rotex är en elastisk axelkoppling som består av två kopplingshalvor s.k. nav. De bägge 
kopplingshalvorna är inte i ingrepp med varandra och kraften överförs via en elastisk 
kopplingskrans. Fördelen med att använda sig av en sådan koppling blir att man inte behöver 
rikta axlarna på motorn och växellåda. Det gör det snabbt och effektivt att byta koppling. Se i 
figur 8 för ett exempel på en elastisk motorkoppling. [4] 

 
  

Figur 8. Rotexkoppling [4] 
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2.2.3 Kumera vinkelväxellåda 
Kumeras F serie som syns i figur 9. Är en konisk axelmonterad vinkelväxellåda med ihålig 
axel och krympförband på drivkopplingen, som har i uppgift att överföra rörelseenergin 
mellan elmotorn och drivtrumman som har en 90 graders vinkel från varandra samt öka 
vridmomentet från motor till drivtrumman. Växellådan är uppbyggd av snedskurna kugghjul. 
Den är även utrustad med backspärr för att förhindra bandtransportören att åka åt motsatt 
riktning som skulle kunna innebära att allt material hamnar på olämplig plats. [5] 

 
Figur 9. Kumera växellåda [5]. 

 2.2.4 Rulmeca  
Rulmeca är en drivning där man lagt in växellåda, elmotor, koppling inne i drivtrumman för 
att spara plats, se figur 10 för ett exempel. Det gör att det även finns en stor fördel mot smuts 
men svårare att byta ut enstaka delar jämfört med en kilremsdrivning och en vinkelväxellåda 
pga. att man måste plocka isär den. I dagsläget utför inte LKAB själva renovering av 
Rulmeca, utan görs av extern firma. I figur 10 ser man hur drivningen är inne i själva 
drivtrumman. Eftersom man måste plocka lös hela drivtrumman finns det reserver för att 
montera på plats när man skickar den skadade trumman på renovering. 

 
Figur 10. Rulmeca [6]. 
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2.2.5 Kilremsdrivning  
Kilremsdrivning har samma princip som drivningen med vinkelväxellåda förutom själva 
kopplingen. Istället för att använda sig utav en motorkoppling använder man sig utav 
kilremmar för att överföra rörelseenergin från elmotorn till växellådan. Nackdelen med 
kilremsdrivning jämtemot en Rotex koppling är att växellådans axel och motorns axel måste 
ligga i linje för att motverka att remmen slits ut för snabbt. I figur 11 syns ett exempel på hur 
en kilremsdrivning kan se ut. 
 

 
Figur 11. Kilremsdrivning [5] 

  

 

2.2.6 Drivtrumma  
Drivtrumman är den del som har kontakt med själva bandet som driver den framåt, i Figur 12 
syns ett exempel på drivtrumma som är bomberad. Själva drivtrumman är oftast tillverkad i 
stål som är beklädd i gummi för att öka friktionen mellan drivtrumma och band och på så 
sätt undvika att bandet slirar. Ett vanligt förekommande problem med bandtransportörer är 
att bandet vandrar i sidled, det löser man genom att bombera trummorna för att få bandet att 
”tryckas” mot mitten. 

 
Figur 12. Bomberad drivtrumma [8]. 
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 2.3 3D scanning 

ESARI är det företag som genomför 3D-scanning runtom på LKAB:s verk. Det är ett effektivt 
sätt eftersom verken är gamla och många mått inte längre stämmer överens med ritningarna 
som finns. Metoden ESARI använder sig utav är 3D-laserscanning och är enligt de själva den 
mest kostnadseffektiva metoden för datainsamling. Mätmetoden är baserad på laserimpulser 
som är helt beröringsfria och har ofarlig strålning. Laserscannern kan mäta från avståndet 1,5 
m upp till 600 m med millimeter mätnoggrannhet. Laserscanningen producerar ett 
punktmoln av en yta, volym eller en miljö där varje punkts enskilda läge kan mätas i 
förhållande till de andras. Punktmolnet skapar gemensamt ett nätverk som bildar en yta som 
man nu kan använda för att se hur en detalj är uppbyggd. Man kan nu använda sig av 
punktmolnet i ett CAD program för att skapa fler detaljer på en konstruktion. [7] 
  

 2.4 Säkra arbeten vid roterande maskiner 

Det finns en del lagar och säkerhetsföreskrifter med att arbeta vid roterande maskiner som är 
utfärdade av arbetsmiljöverket. Utöver de lagar och bestämmelser som redan finns har även 
LKAB en egen policy utöver utformning av skydd: 
  
”Det är viktigt att val av skydd och utformning av skydden föregås av riskbedömningar så 
att skyddet i sig inte orsakar någon yttligare risk. För att vidmakthålla respekten för skydd 
ska dessa uppfattas som motiverande. Det är viktigt att skydd utformas så att 
rutinmässiga inställningar smörjning och underhåll kan utföras utan att öppna eller ta 
bort skydd. Skydd bör utformas så att det är möjligt att okulärbesiktiga bandtransportören 
under drift. Vidare bör skyddens utformning göra så att det möjligt att rensa spill utan 
avlägsnande av skydden exempelvis med en spalt eller öppning som uppfyller kraven i SS-
EN 620. Skydd ska vara mycket snabba att demontera och återmontera, lätta att hantera, 
modulärt utformade och endast i undantagsfall avsedda för en specifik placering.” [8] 
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3. Metod/Design  

  

3.1  ABS 

ABS- avbrottsstatistik är LKAB:s egen statistik för alla verkstopp som har skett där det står 
vilken tid händelsen har skett, anledningen för händelsen, vilken maskin som påverkade 
stoppet, och hur lång tid stoppet varade. 
  
  
  

3.2  Totala stopp pga. Drivningsbyten i KK2/KK3 

Tabell 1. Tidsförluster av drivningsbyten 

Bandtransportör Datum Orsakade stopp Tid(h) 

31TR081 2015-09-21 31TR070 0,65 

31TR081 2016-01-21 rep av 31TR070 3,7 

35TR080 2012-08-27 byte trumma 35TR063 2,63 

35TR080 2014-05-30 lagerbyte på 35TR063 1,82 

35TR080 2015-04-14 byte trumma 35TR053 4,55 

35TR080 2015-10-23 Haveri 35TR073 2,92 

  total tid: 16,27 

  
Samtliga verkstopp är inhämtade från LKABs ABS-avbrottsstatistik och kontrollerade i 
Movex att det är bandtransportörer där drivningsbytet hade kunnat genomföras utan att 
stoppa produktionen. 
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3.3 Förluster i produktion. 

 

 
Figur 13. Hastighetsförluster i KK2. 

 
Tabell 2. Produktionsförluster KK2. 

 
 
 

  
Figur 14. Hastighetsförluster i KK3 

 
Tabell 3. Produktionsförluster KK3.
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Hastighetsförlusterna är de förluster som uppstår när verket går men inte är i full 

produktion. Det beror på att man eldar med 400-500 liter olja i timmen istället för 4,5 ton 

kol i timmen medan man stannar och därför sjunker temperaturen. Ju längre ett verk står ju 

större startsträcka och desto större kostnader kommer uppstå. Det man ser i grafen är ett 

stop när man ska reparera drivningen på en av bandtransportörerna, för att kunna utföra 

arbetet säkert måste man stanna ett band som är betydande för att verket ska kunna 

producera. Detta genererar inte bara förluster i produktionen medan man står stilla som man 

kan se tydligt i grafen. Man kan se dessa hastighetsförluster i Figur 13 och 14 när verket ska 

starta igen upp. 

  

3.4 Val av bandtransportör 

Det finns många olika bandtransportörer med varierande tillgänglighet och utformning där 
en konstruktion för säkra byten av drivning kan implementeras så innebär det att välja en 
bandtransportör där projektet är mest lämpat. Eftersom varje band har varierande 
tillgänglighet så måste konstruktioner och processer tas hänsyn till för just det bandet. 
Drivningarna där konstruktionen kommer att tillämpas är drivningstypen med 
vinkelväxellåda. Bandet som studerats är 31TR080 som man finner i KK2 som syns i figur 15 
vilket är första bandet på sektionen som pålastas med gods. I bilagorna 1,2 kan man se 
ritningarna på bandtransportörerna och i bilagorna 3,4 kan man se rullhusens schema där 
man hitta de bandtransportörer som valts.  
 

 
Figur 15. Utvald bandtransportör. 

3.5 Riskanalys 

 Det innebär alltid en risk med att genomföra arbeten vid roterande maskiner. Det är svårt att 
eliminera riskerna helt men det går att minimera riskerna med hjälp av div. skydd. Det finns 
därför vissa krav ställda på en skyddsutrustning. För att skyddsutrustningen/ställningen ska 
få användas måste den vara CE märkt. Arbetet kommer inte gå in djupare på att försöka 
framställa dokument, utan fokuserar mer på en teknisk lösning för att möjliggöra ett byte. 
Riskerna är igenomtänkta i konstruktionen men inte alla går att upptäcka innan man har 
byggt en prototyp av konstruktionen. 
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 3.6 Möten med Mekanikerna  

Gick igenom praktikaliteter tillsammans med mekanikerna i två olika skiftlag. Vilken 
arbetsyta som de behöver och hur dom vill att ett byte ska kunna underlättas. En viktig punkt 
är att ramen måste vara lätt att använda och smidig att förflytta då större delen av tiden den 
inte kommer att användas. Även viktiga saker som att växellådan sitter på en axel ut från 
drivtrumman och är infäst med ett klämförband som innebär att växellådan måste komma ut 
en bit längs axeln för att man ska kunna genomföra växellådsbyte.  
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3.7 Design 

Det finns ingen tidigare design på liknande problemlösning så det kräver ett nytt 
framtagande av koncept. Bästa utgångspunkten för problemlösningen sker genom att 
maximera utrymmet kring drivningen och utgå från det hela med ett säkerhetstänkande. Det 
innebär även att konstruktionen bör vara lätthanterlig för att uppfylla sitt syfte. Eftersom det 
är en konceptframtagning kommer det finnas många förbättringspunkter i framtiden med 
själva konstruktionen. Eftersom det finns stora utrymmen undertill bör konstruktionen gå att 
skjuta in under drivningen för att undvika utrymmen där man kan fastna med saker. I figur 
16 kan man se idelösningar och brainstorming av konceptet i tidigt skede. 
 

 
Figur 16. Idelösning och brainstorming av projektlösning 

 
 
  

3.8 CAD program 

För att konstruera ställningen används CAD programvaran Autodesk Inventor.  
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4. Resultat 

  

4.1 Begränsningar av konceptet. 

Eftersom drivningen i nuläget är svåråtkomlig med trånga utrymmen och osäker arbetsmiljö 
kring roterande maskindelar. Det finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till om en 
konstruktion vid en roterande maskindel ska tillämpas.  
Som det är i nuläget finns det stora säkerhetsrisker med att inte stoppa produktbandet men 
den tiden går att minimera för att öka produktionen.  Tanken bakom konstruktionen är att 
under en kortare tid stanna bandet för montering och sedan återigen starta om för att kunna 
genomföra drivningsbytet. Eftersom konstruktionen är uppbyggd i sektioner kommer stora 
delar kunna monteras medan produktbandet är i drift. Det är enbart när själva släden på 
konstruktionen ska monteras som produktionen måste stoppas. Vid större erfarenhet av 
montering och justeringar kommer monteringen av ställningen/konstruktionen gå snabbare.  
Största problemet med projektet är att inga uppdaterade mått finns för nuvarande på 
bandtransportörerna då många ändringar gjorts med tiden som inte finns dokumenterade. 
Alla mått är tagna från gamla ritningar men bör ses över om ett färdigt tillverkningsunderlag 
ska framställas. Bästa sättet för detta är genom att utföra en 3D scanning på området där 
man ska applicera konstruktionen. 
  

4.1.1 Störst potentiella vinst. 
  
Största effektiviseringsmöjligheterna skulle innebära en konstruktion som kommer kunna 
tillämpas vid alla bandtransportörer kring produktbandet. För att kunna tillämpa 
konstruktionen på samtliga transportörer inriktades konstruktionen i huvudsak av byte lager, 
växellåda, motor då ett byte av drivtrumma skulle innebära att olika konstruktioner skulle 
behöva tillverkas till de olika bandtransportörerna då utformningen skiljer sig hos dessa. Då 
det kan ta flera år mellan ett haveri i en drivning skulle innebära att en konstruktion som 
enbart är tillämpad på ett band skulle förvaras lång inne i ett lager där den med tiden skulle 
glömmas bort. En gemensam ställning/konstruktion för samtliga band skulle innebära den 
största vinsten i en tillämpning som denna och därav är ställningen utformad efter att på 
bästa möjliga sätt kunna genomföra ett drivningsbyte under drift i bästa fall på samtliga 
bandtransportörer. 
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4.1.2 Utökande av tillgängligheten 
  
För att öka åtkomligheten kring själva drivningen krävs att växellådan roteras uppåt 20-30 
grader och infästningen för hela drivningen och växellåda flyttas högre upp, på så sätt blir 
åtkomligheten under växellåda och motor. Detta ingrepp innebär att man måste fylla på mer 
olja i växellådan för att den ska smörjas ordentligt. Det är viktigt att inte vinkla växellådan 
mer än nödvändigt eftersom detta kan innebära att det kommer överhetta elmotorn och 
växellådan. Man ser tydligt i Figur 17 hur detta ska gå till. 
Avskraparens hållare finns i mindre modeller och bör bytas till en av dessa för att öka 
utrymmet om detta är nödvändigt. 
 
 

 

Figur 17. Utökande av tillgängligheten kring bandtransportören 
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4.2 Konstruktion. 

 
Figur 18. Färdigmonterad konstruktion 

4.2.1 Delar. 
Konstruktionen är uppbyggd av löstagbara delar som enkelt ska kunna monteras och 
demonteras.  I figur 18 syns den färdigmonterade konstruktionen över en bandtransportör. 
Även vissa lösningar för att minimera antalet delar då dessa lätt försvinner och tar upp plats. 
Grundprincipen med konstruktionen är att skjuta ihop delar för att säkra de med sprintar 
och bultar som beskrivs mer grundläggande under 4.3 montering.  
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4.2.2 Fundament 
I fundamentet gjuter man in en 100 mm I-balk i betong. Det gör man för att slippa gjuta fast 
gängstänger då dessa far illa med tiden i de tuffa miljöerna. Då kan man på ett enkelt sätt 
fästa antingen med bult eller sprint i sidoräckena utan att behöva oroa sig om att gängen 
antingen är bortnött eller bortrostad. 
 

 
Figur 19. Ingjuten I-Balk i betong 
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4.2.3 Sidoräcken 
Sidoräckenas uppgift i konstruktionen är att hålla upp släden och skydda i sidled mot 
roterande delar. Den har även hål där man sätter fast sprintarna genom U-profilen och i den 
nedre delen fäster man fast i fundamentet. De är även utrustade med fotsteg på sidan för på 
ett enkelt och säkert sätt kunna klättra upp och ner till släden när den är säkrad. I figur 20 
syns ett sidoräcke som ska monteras fast. 
 

 
Figur 20. Sidoräcke 
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4.2.4 Släde 
Släden är uppdelad i 3 sektioner. Drivningsdel, mittstycke och lager del. Drivningsdelen av 
släden är uppdelad i 2 sektioner för att minimera vikt och göra lättare att hantera. I figur 21 
och 22 syns en del av släden som är utformad för att komma in under drivningen. Både 
lagersidans halva och drivningssidan halva är likadant utformade för att öka tillgängligheten 
runt drivningen. Som man ser i figur 21 så är de utrustade med U-profiler där undertill det 
sitter en glidskena av plast för att enkelt kunna förflytta i sidled då de ska dockas ihop. Man 
kan se i figur 29 hur det ser ut när man monterat samman slädens olika delar. Själva 
infästningen sker i U-profilen som har hål i sig som fäster fast genom hålen i sidoräcket. 
 

 
 

Figur 21. Slädeshalva närmast drivningen 
 

Drivningssidans bakre halva är till för att kunna avlasta verktyg och öka arbetsytan vid 
demontering av växellådan och motorn. Den har samma princip som den främre delen av 
sektionen med glidskena under U-profilen. 
 

 
Figur 22. Bakre del släde drivningssidan 
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4.2.5 Mittstycke släde 
Mittenstycket av släden har i uppgift att koppla samman drivningssidan och lagersidan. Man 
ser i figur 29 hålen där man skjuter in mittenstycken och de genomgående hålen där man 
fäster fast mittendelen med de övriga delarna av släden. Den är även utrustad med en 
förstärkningslist som syns i bilden för att undvika böjning och ska göra det lättare att docka 
samman konstruktionen utan att konstruktionen ska ta skada. 
Det finns två olika storlekar som gör det enkelt att reglera bredden av den inre delen då 
utfånget av onsizebandet över produktbandet varierar. 
 
 

 
Figur 23. Mittensektionen av släden. 

 
 

4.2.6 Skyddsräcken/fallskydd 
Eftersom konstruktionen inte är 2 m upp i luften krävs inte fallskydd enligt lag men är krav 
på skyddsräcken för att förhindra att man hamnar på transportbandet som syns i figur 32. De 
är utformade för att enkelt montera och demontera och fästes enkelt med en sprint. Om 
konstruktionen tillämpas på andra platser som är över 2 m är den redan utrustad med 
fallskydd. Man bör även montera fast skyddsnät för att förhindra risker med att fastna i delar 
eller hamna mellan skyddsräckena medan man arbetar. Kan även vara lämpligt för att 
undvika att ev. verktyg faller ner på produktbandet. Lagar och bestämmelser för 
skyddsräcken kräver att ett fallskydd är minst 1100 mm hög. 
  
  

4.2.7 Material. 
Ramen bör tillverkas i Aluminium 6061, samtliga profiler i konstruktionen är ritade efter 
standardmått.  Till glidskenorna undertill bör en slitstark lågfriktionsplast t.ex. polyuretan 
eller oxylit användas för att konstruktionen ska lätt kunna glida på skenorna. Till 
gallerdurken finns även alternativ som glasfiberdurk eller i plast. Rekommenderar plast då 
det är mest beprövat och även har ett billigare pris.  Gallerdurken måste vara brandsäker då 
heta arbeten kommer att genomföras och där passar en gallerdurk i fenolharts (plast) bäst. 
De tuffa miljöerna kräver ett C4 klassat rostskydd på samtliga delar men då konstruktionen 
är löstagbar går det även att pulverlacka ramen. 
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 4.2.8 Inpassning/infästning 
För att möjligheterna ska finnas att använda konstruktionen på flera bandtransportörer är 
ingjutningen av fundamentet viktigt att de ligger i linje i samma höjd med varandra för att 
funktionen ska kunna uppfyllas. Men med tiden kan ev. ändringar göras på 
bandtransportören och det är därför önskvärt med passbitar till sidoställningen. Passbitarna 
bör lämpligen sättas fast mellan fundamentet och sidoräckena vid behov. För att förenkla 
infästningen och på ett enkelt sätt kunna infästa samtliga delar för att slippa stå och skruva 
allt för mycket finns det sprintar som på ett enkelt sätt kan fästas och tas bort. I Figur 24 
finns ett exempel på hur en passbit kan se ut till konstruktionen 
 

 
Figur 24. Passbit för att få ställningen rak 

 

4.2.9 Lyftöglor/ Lyfthandtag 
Släden är utrustad med lyftöglor för lyft med travers och handtag för personlyft. I figur 25 ser 

man hur släden är utrustad med handtag och lyftöglor. 

 

Figur 25. Lyftanordningar 
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4.2.10 Hål 
Alla hål ska tillverkas i samma storlek för att minimera förvirring och frustation kring 

montering. 

 

4.2.11 Glidskenor 
Under U-profilen som används som styrlist på släden sitter det en glidskena. Glidskenans 

syfte är att man enkelt ska kunna skjuta ihop konstruktionen utan att ta i allt för mycket. 

Själva glidskenan tillverkas lämpligen i oxylit eller i polyuretan. Man kan även smörja in 

skenan med smörjmedel för att underlätta montering. Glidskenan ska sitta under U-profilen 

men kan också limmas fast på sidoställningen. Man kan se hur glidskenan är fäst under U-

profilen i figur 26. 

 

Figur 26. Glidskena 
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4.2.12 Sprint 
En vanlig sprint kan användas för att fästa konstruktionen. Detta innebär att en snabbare montering 

kan ske. I figur 27 kan man se ett exempel på sprint som kan användas. 

 

Figur 27. Sprint 

4.2.13 Gallerdurk 
Gallerdurken tillverkas i plast för att minimera vikten, för att underlätta monteringen av 

släden. Den är även brandsäkerhetsklassad vid behov av heta arbeten vid drivningen.   
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4.3 Montering. 

  
Steg 1. 
 
Montera fast sidoställningen i fundamentet. Detta går att göra utan att stanna 
produktionsbandet. Säkra fast med bultar eller sprintar. Vid behov använd passbitar för att få 
den rak. Se figur 27 för steg 1 i montering. 
 

 
Figur 27. Steg 1 Montering 

Steg 2. 
Stanna produktionsbandet och lyft slädarna på plats med travers eller genom att lyfta på 
plats för hand. Bryt strömmen och lås fast strömbrytaren innan monteringen kan fortsättas. 
Se figur 28 för steg 2 i montering. 
  

 
Figur 28. Steg 2 Montering. 
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Steg 3. 
 
Docka fast mittenbitarna i drivningsdelen antingen innan eller innan steg 2 genomförs. 
Samma sak görs på lagersidan. Använd bitarna för att minimera utrymmet mellan 
mittenbitarna och Onsizebandet. Se figur 29 för steg 3 i monteringen. 
 

 
Figur 29. Steg 3 montering 

Steg 4. 
Docka nu samman sektionerna och säkra med antingen bult eller med sprintar. Se i figur 30 
för exempel. 
 

 
Figur 30. Steg 4 montering  
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Steg 5. 
Säkra fast släden i sidoställningen med hjälp av sprintar. Se i figur 31 för hur det går till. 
 

 
Figur 31. Steg 5 montering 

Steg 6. 
Montera fast alla skyddsställningar se till så att de sitter. Se i figur 32 hur den färdigt 
monterade ställningen ser ut. 

 
Figur 32. Steg 6 montering 

 
Steg 7. 
Besiktiga ställningen och starta produktionen då allting sitter fast. Efter det kan jobbet på 
drivningen påbörjas.  
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5. Slutsatser/Diskussion 

 
 

5.1 Rekommendationer  

 

5.1.1 Materialval 
 

 Aluminium 6061 till konstruktion och räcken 

 Oxylit eller polyuretan till glidskenorna 

 C4 rostskyddsklassad färg ev. pulverlackering av aluminiumdelar. 

 Gallerdurk i fenolharts  
 

5.1.2 Profiler 
 

 Fyrkantsrör 40x40x3 

 Fyrkantsrör 30x30x3 

 L-profil 30x30x3 

 U-profil 50x40x3 

 Aluminiumplåt 1-3 mm tjocklek 

 I-balk 100x100x5 

 Gallerdurk 30x30 
 

5.1.3 Toleranser 
Det bör vara ett visst spel ca 2-5 mm spel för att underlätta att det inte greppar i när man 

applicerar eller dockar i. Samma sak bör gälla för hålen för att underlätta att få in sprintarna. 

 

5.1.4 Vikt 

 Aluminium 6061 

 Vikt slädens ram ca 22 kg 

 Gallerdurk i plast (fenolharts) 

 Vikt gallerdurk ca 13 kg 

 Total vikt släden ca 35 kg 
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5.2 Måluppföljning 

 
 Undersöka möjligheten av ett säkert drivningsbyte.  

 
Många personer har varit skeptiska men många har haft en positiv inställning till projektet 
eftersom det är ett problem som funnits sedan 80-talet. Fram till 2010 använde man sig av 
plankor för att genomföra drivningsbyte medan produktbandet var i drift. Detta förbjöds 
sedan eftersom att riskerna som finns för att genomföra ett sådant byte är för stora. 
Undersökte möjligheterna med ökat utrymme för att kunna applicera en konstruktion som 
verkar ha varit lyckat hittills. Det kan alltid se annorlunda ut i verkligheten och på ritning och 
därför kan det medföra fler komplikationer än vad som har tagits med i projektet. Har varit 
på plats för att se möjligheterna runtomkring i kk2/kk3 för att genomföra en 
konceptframtagning. 
 

 Om möjligheterna finns att genomföra ett projekt ska en konceptframtagning göras.  
 

Framtagningen av konceptet inriktar sig i stor del på att maximera säkerheten vid ett 
drivningsbyte eftersom om en olycka skulle ske skulle konsekvenserna kunna vara stora. 
 

 Val av lämplig bandtransportör där projektet kan genomföras. 
 

Urvalet av enskild bandtransportör ger litet omfång av projektet och därför utfördes projektet 
i syfte att kunna genomföra ett drivningsbyte som inte innefattar trumbyte på så många 
bandtransportörer som möjligt 
 

 Ev. färdigt konstruktionsunderlag 
 

Ett färdigt konstruktionsunderlag idag är inte möjligt under examensarbetet eftersom 
tillgången på uppdaterade mått kring bandtransportörerna ej är att tillgå i dagsläget. Tanken 
var först att scanna in området med 3D scanning för att få fram de verkliga måtten. Eftersom 
det sällan ser ut exakt som på ritningen och det är ett gammalt verk innebär det att många av 
måtten inte längre stämmer överens med ritningar. 
 

5.3 Förseningar 

CAD programmet fick stor försening pga. logistiken och därför blev det mycket jobb på slutet 

av projektet. Lyckligtvis låg projektet bra i planeringen och därför så missades inte några 

milstolpar i projektet.  
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5.3 Egna åsikter/Diskussion 

 
 
Projektet har varit väldigt roligt och lärorikt att arbeta med eftersom det innebär att ta fram 
ett nytt koncept,  jag fick helt utgå från sig själv och andras erfarenheter vid drivningsbyten. 
Första tanken var inte direkt att projektet skulle vara genomförbart utan var tvungen att 
undersöka omkringliggande faktorer som innebär att prata med mekaniker och annan 
personal runtomkring på företaget. Projektet var väldigt motiverande då det även handlar om 
stora förluster av att i dagsläget inte kunna genomföra drivningsbyten under drift. 
 
Efter många timmar av fundering och många samtal med personal kom jag fram till en ide att 
kunna arbeta vidare på. Många detaljer för att förenkla monteringen av ställningen är 
genomtänkta men det finns säkert saker som går att förbättra i framtiden. Största 
begränsningen i projektet har varit tiden att genomföra det på. Hade personligen gärna haft 
mer tid att tänka ut nya lösningar på problem som skulle kunna uppstå och eliminera dessa i 
så stor omfattning som är möjligt. Eftersom jag inte har några tidigare erfarenheter av att 
driva ett projekt ute i arbetslivet har det varit många hinder att klättra upp för under 
projektets gång och jag har lärt mig väldigt mycket under den tiden. 
 
Tankar runt själva konstruktionen har jag lagt ner många timmar på och haft stor hjälp av 
min handledare och mekanikerna att ta fram en konstruktion som på bästa möjliga sätt kan 
användas kring diverse bandtransportörer. Eftersom tanken först var att enbart tillämpa 
konstruktionen på en bandtransportör så gjordes det ritningar som hade passat bra på 
platsen. Men det finns självklart en större vinning i att kunna genomföra på alla 
transportörer, det medför även att konstruktionen inte går i glömska med tiden och 
förmodligen aldrig testas.  Det är betydligt mer givande att ha i åtanke att det faktiskt skulle 
kunna bli en färdig produkt av konceptframtagningen som används några gånger årligen och 
på så sätt spara stora summor pengar till företaget. Det är däremot en lång process att få 
använda sig av en konstruktion som denna eftersom säkerheten runt bandtransportörer 
skärps mer och mer varje år.  
 
I framtiden är det tänkt att alla bandtransportörer ska ha skyddsräcken runtomkring sig. 
Därför skulle jag personligen se att skyddsräcken utformas så som min sidoställning är 
utformad på de platser som ett drivningsbyte är möjligt. Det skulle en enkel demontering vid 
annat arbete av skyddsräcken och förenkla proceduren med att kunna montera släden 
ovanpå då skyddsräcken ständigt sitter fastmonterade på platsen. De innebär även färre delar 
och mindre lyft för ett montage och därav ännu lättare för personal att använda sig av 
konstruktionen. 
 
Utöver konstruktionen så är det många andra saker som spelar stor roll när man genomför 
ett projekt. Har haft god kontakt med handledare från skolan och väldigt god kontakt med 
handledare på företaget då jag har haft ett eget kontor där min handledare bara sitter i 
kontoret tvärt över hallen. Valde att tillbringa den allra största delen av projektets tid på 
företaget istället för universitet då den kompetens man söker är lättast att hitta på plats. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Gammal ritning bandtransportör. 
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Bilaga 2. 31TR080 bandtransportör. 
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Bilaga 3. Rullhus KK2 
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Bilaga 4. Rullhus KK3. 

 

 

 


