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Förord 
Detta arbete är avslutningen på vår civilingenjörsutbildning i Ergonomisk design & produktion, 

med inriktning mot produktutveckling vid Luleå tekniska universitet. Det har varit en stor utmaning 

att arbeta mot processindustrin som har gett oss många nya erfarenheter men framförallt mycket ny 

kunskap. 

 

Det är många som hjälpt och stöttat oss under vårt examensarbete och vi riktar ett stort tack till er. 

Ett särskilt tack till Nicklas Öderyd som varit vår handledare på LKAB. Vi vill även tacka Tomas 

Engström, hjälphandledare på LKAB samt vår handledare vid Luleå tekniska universitet, Bo 

Johansson. 



 
 



 
 

Sammanfattning  
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som har genomförts för LKAB på Malmbergets 

två kulsinterverk, MK3 och BUV, där bandrensarna har granskats. Bandrensarna har till uppgift att 

ta bort krossad järnmalm från bandtransportörernas retur. Problemet med bandrensarna är att de inte 

fungerar tillfredställande eftersom för mycket krossad järnmalm kommer förbi och hamnar på icke 

önskvärd plats.  

 

Examensarbetet går ut på att utvärdera de befintliga bandrensarna samt att utveckla en ny för att 

minska spillet. Även ett verktyg för markering av drivtrummans horisontella centrumlinje ska tas 

fram. 

 

Verktyg för markering av horisontell centrumlinje som togs fram bygger på centrering kring 

trummans nav med en tunn klyka. Förhoppningen är att den ska underlätta precisering vid samt 

effektivisering av montering av bandrensare. 

 

Arbetet har genomförts genom att en testanordning för att mäta relativt spill har konstruerats och 

tillverkats. Anordningen kommer även kunna användas vid utvärdering av den i detta arbete 

konstruerade bandrensaren. Bandrensaren som tagits fram bygger på en hävstångsprincip med 

flyttbara vikter för att kunna få önskat tryck mot transportbandet. Skrapans vinkel mot bandet går 

att justera så att samma vinkel kan bibehållas även när skrapbladet nöts ner. 

 

Förhoppningsvis kommer denna bandrensare att minska spillet samt minska kostnader för ståtider 

och slitdelar och därmed vara en lönsam investering för LKAB. 

 



 
 



 
 

Abstract 
This report is the result of the final thesis carried out for LKAB Malmberget. In this project the 

conveyor belt scrapers have been evaluated because there is a problem with carryback at the two 

pelletizing plants, MK3 and BUV. 

 

The final thesis has focused on developing a new improved belt scraper to reduce the carryback. A 

tool to decide the horizontal centerline of the shaft trunk is also to be developed.  

 

A tool with a fork was developed to decide the horizontal centerline of the shaft trunk. Hopefully 

this will facilitate and make the mounting of conveyor belt scrapers more successful. 

 

A new apparatus for measuring relative carryback has been constructed and manufactured and it 

will also be useful when evaluating the new belt scraper developed in this project. The belt scraper 

is based on the lever principle with adjustable weights to achieve desired pressure against the 

conveyor belt. The angle of the scrape is also adjustable to enable it to be changed as the scrape 

blade is worn. Hopefully this will reduce the carryback and costs for stops and wear parts. 
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1. Inledning 
Den här rapporten är resultatet av det examensarbete för LKAB som har gjorts som avslutning på 

civilingenjörsprogrammet Ergonomisk design och produktion med inriktning mot 

Produktutveckling vid Luleå tekniska universitet och omfattar 2×30 ECTS-poäng vilket motsvarar 

2×20 veckors heltidsarbete.  

1.1 Bakgrund 

I dagsläget finns det två kulsinterverk i drift hos LKAB i Malmberget. Dessa är Malmbergets andra 

kulsinterverk Bandugnsverket, BUV, som togs i drift 1973 och Malmbergets tredje kulsinterverk, 

MK3, som invigdes hösten 2006. I dessa båda verk finns drygt 150 bandtransportörer och därmed 

över 200 bandrensare. I dagsläget utgör spillet ett stort problem dels som produktionsbortfall men 

det bidrar också till översvämning i tankar och vattenrening samt att ett stort antal arbetstimmar 

ägnas åt att spola rent där finfördelad malm spillts.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att objektivt utvärdera befintliga bandrensare och där fokus ligger på 

att ta fram en ny variant optimerad för LKAB:s förutsättningar. Anordning för utvärdering ska 

konstrueras av studenterna. Även ett verktyg som används vid montering av bandrensare ska tas 

fram. 

 

Målsättningen är att utveckla produkterna så att samtliga komponenter får en komplett 

detaljlösning. Den framtagna bandrensaren ska vara driftsäker, enkel att montera och justera, 

dessutom vara kostnadseffektiv samt minska mängden spill jämfört med de bandrensare och 

bandrensarsystem som används i MK3 och BUV idag. I slutänden ska det valda konceptet tillverkas 

och testas med samma utvärderingsmetod som de befintliga bandrensarna.  

1.3 Avgränsningar 

Inledande avgränsning som gjordes generellt för de tre delprojekten var att ingen avancerad 

elektronisk utrustning konstrueras av författarna då kunskaper saknas samt att siktet ställs in mot en 

mekanisk lösning med god hållbarhet då den ska användas i tuffa miljöer.  

 

Ingen budget läggs utan de kostnader som kommer upp prövas av LKAB och om de är rimliga och 

befogade godkänns investeringen.  

 

Vad gäller bandrensaren, bilaga 1, begränsades projektet till att innefatta finskrapor i den del av 

produktionen som är innan malmen härdas, det vill säga den kalla delen
1
. Detta på grund av att 

förutsättningarna ser helt annorlunda ut efter malmen bränts till pellets. Utveckling av nya material 

utesluts dels på grund av ekonomi och dels tids- och kunskapsbrist. 

 

                                                   
1 Den del i produktionen i kulsinterverket som sker innan kulorna går in i ugnen för härdning. 



 

10 

 



 

11 

 

2. Verksamhetsbeskrivning 
Redan år 1696 nämns malmbergen Kirunavaara, Ripberget, och Luossavaara, Laxberget, för första 

gången. Det var många som insåg att bergen ruvade på rikedomar men försöken att förvärva dessa 

misslyckades ända fram till 1870-talet då man tack vare Thomasprocessen kunde framställa stål ur 

fosforrik malm. 

 

LKAB, Luossavaara-Kirunavaara Aktie Bolag, bildades år 1890 och järnmalmsbrytningen är den 

största enskilda faktorn i utveckling från glest befolkat fjäll- och skogsland till dagens moderna 

industriregion. 

 

Nuförtiden bryts inte malmen med hackor och spadar. Det är en högteknologisk process i många 

steg. Nedan ses ett flödesschema, Figur 1, över produktionen från del av berget till färdig pellets
2
 åt 

kund. 

 

 
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade 

järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra 

industribranscher. Huvuddelen av järnmalmsprodukterna säljs till europeiska stålverk. Andra 

viktiga marknader är Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien. Försäljningen av industrimineraler 

sker främst i Europa men ökar i Asien och USA. 

 

LKAB-koncernen har drygt 3 500 medarbetare och består av ett 30-tal bolag i 15 länder. 

Järnmalmsgruvor, förädlingsverk och malmhamnar finns i norra Sverige och Norge samt 

försäljningsbolag i Belgien, Tyskland och Singapore. 

 

Anläggningar och bolag för industrimineraler finns i Sverige, Finland, på Grönland, i 

Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Grekland, Turkiet, Slovakien, Thailand, Hong Kong, 

Kina och USA. LKAB är helägt av svenska staten.  

                                                   
2 Pellets är ungefär detsamma som kulsinter, det vill säga små kulor bestående av sammanpressad slig.  

 

Figur 1. Flödesfigur för processkedjan från gruvbrytning till kund. 
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Under första halvåret 2007 producerade och levererade LKAB ungefär 12 miljoner ton 

järnmalmsprodukter
3
. Järnmalmsprodukterna pellets och fines tillverkas i kulsinterverken. 

(www.lkab.com)  

 

I verken finns drygt 200 band och i returen på dessa band sitter vanligtvis en eller två bandrensare 

som hjälper till att lossa material från bandet. En översikt över processen kan ses i Figur 2 nedan. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
3 LKAB Delårsrapport januari-juni 2007 

Figur 2. Flödesfigur över processen i MK3 och BUV.  
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3. Metod och delresultat 
4
Den produktutvecklingsprocess som har utgåtts från i projektet är Sirius Masterplan, Bilaga 2. 

Sirius Masterplan är indelad i sju olika faser; planering, utforskande av designrymden, färdplan, 

konceptdesign och prototypframställning, detaljdesign och tillverkning, förlansering och 

produktlansering. Varje fas består av ett antal olika moment. I detta projekt fyller fasen 

förlanseringen ingen funktion och har därför tagits bort. Produktlanseringen redovisas i kapitel fyra. 

3.1 Testanordning 

 
3.1.1 Planering  
Den övergripande projektplaneringen gjordes i ett Ganttschema, Bilaga 3, för att ge en god översikt 

över tidsåtgång samt de olika deadlines som fanns att ta hänsyn till. Ganttschemat reviderades 

kontinuerligt vid behov under projektets gång bland annat för testning av befintliga bandrensare 

som blev uppskjuten över en månad på grund av leveransproblem. 

 

Övergripande mål och riktlinjer fastställdes gemensamt med handledare på LKAB i uppstarten av 

projektet och en projektbeskrivning, Bilaga 4, författades för att undvika missförstånd och skilda 

förväntningar på slutprodukten.  

 

Som hjälp för att uppnå satta mål tilldelades studenterna en handledare från Luleå tekniska 

universitet och två från LKAB. För att undvika en allt för aktiv eller för passiv handledning 

diskuterades universitetshandledarens roll igenom med studenterna. 

 

3.1.2 Utforskande av Designrymden  
Utforskande av designrymden består av fyra delar; behovsgranskning, benchmarking, närliggande 

teknologi och omfattning. De tre första delarna genomfördes för att sedan utvärderas och 

sammanställas i omfattningen.  

3.1.2.1 Behovsgranskning  

För att kunna utveckla en ny produkt måste projektets kund och dennes behov identifieras. Detta 

kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom intervjuer eller enkäter, beroende på vad som 

lämpar sig bäst i given situation. 

 

Intervju 

För att få klarhet i vad LKAB avser få reda på med ett test samt om önskemål på tillvägagångssätt 

föreligger, fördes en dialog med handledare på LKAB samt andra insatta personer på LKAB 

Malmberget. I dialogen framkom att det som är intressant att mäta är det relativa spillet för de olika 

bandrensarna.  

 

Test 

Det test som tidigare har utförts av en representant från en bandrensartillverkare ansågs inte vara 

oberoende eller vetenskapligt utfört. Ett problem som framkom var att LKAB ogärna stannar 

banden, på grund av minskad produktion, för att genomföra testerna. Därför kan spillet endast 

mätas på de nu sittande bandrensarkombinationerna.  

 

Genomförandet av ett nytt test planerades att äga rum i början av projektets gång, för att ha något 

att referera till vid konstruktion av den nya bandrensaren, men då det var problem med leveranser 

fick testet skjutas upp till sista veckan av projektet. Resultatet av testet finns att läsa i kapitel 4.1 

Testanordning. 

                                                   
4 Grå text anger att stycket sammanfattar metoden för fasens olika moment 
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3.1.2.2 Benchmarking  

Benchmarking genomförs för att ta reda på för- och nackdelar hos produkter som redan finns 

tillgängliga på marknaden.  

 

För att säkerställa att ingen mätutrustning av detta slag finns på marknaden gjordes en kombinerad 

benchmarking och undersökning av närliggande teknologi. Detta på grund av att det i dagsläget inte 

finns någon generell och oberoende testanordning för att mäta relativt spill. Genom att söka på 

Internet, i böcker och foldrar, samt genom samtal med insatta på företaget insamlades information. 

För att förbättra förståelsen för diverse komponenter och anordningar besöktes affärer såsom JULA, 

Beijer, Laitis, Järnia och K-Rauta.  

 

Vid internetsökningen framkom inte mycket ny och användbar information på grund av att liknande 

anordningar saknas. Vid samtal med handledaren på LKAB samt annan insatt personal, exempelvis 

driftpersonal, förklarades principen för den testanordning som använts av bandrensartillverkaren för 

jämförelse mellan sina och andra tillverkares bandrensare. Studier gjordes av befintlig 

mätutrustning av varierande slag exempelvis tryckmätare, dynamometrar samt vågar.  

3.1.2.3 Närliggande teknologi 

Produkter med intressanta funktioner eller egenskaper undersöks för att hitta innovativa lösningar 

på problemet. 

 

En översyn över produkter med liknande funktion såsom bandrensare, höjdhoppsställningar, 

byggställningar och gungbrädor utfördes med hjälp av Internet och fysiska omvärldsstudier samt 

besök på affärer. Se även kapitel 3.1.2.2 Benchmarking.  

3.1.2.4 Omfattningsgranskning  

För att undvika att få för stor omfattning på projektet i förhållande till tidsplanen och för att peka ut 

riktningen för projektet genomförs en omfattningsgranskning där omfånget för projektet begränsas. 

 

Eftersom detta är ett delprojekt, och därför har en mycket begränsad tidsram i förhållande till 

bandrensarprojektet, gjordes omfattningsgranskningen genom diskussion i gruppen. I diskussionen 

framkom att gruppen borde sikta på en mekanisk lösning med god hållbarhet då den ska användas i 

tuffa miljöer. Vid användning av avancerad elektronisk utrustning är risken större för haveri. Detta 

är inte önskvärt. 

 
3.1.3 Färdplan   
En färdplan ska inte betraktas som en slutgiltig plan för vart projektet är på väg utan ska bara 

erbjuda en fingervisning. Fasen delas in i två steg: uppdragsbeskrivning och produktegenskaper.  

3.1.3.1 Uppdragsbeskrivning  

En uppdragsbeskrivning sammanställs för att kunna fastställa en huvudinriktning för projektet utan 

att förlora lösningsneutraliteten. För att beskriva vad som avses levereras i projektet skrivs en 

uppdragsbeskrivning som ska innehålla nedanstående delar. 

 Produktbeskrivning 

 Huvudaffärsmål 

 Primär marknad 

 Sekundär marknad 

 Antaganden 

 Risktagare 
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För att ta fram en uppdragsbeskrivning diskuterades de ingående delarna tillsammans med 

handledare på LKAB. Det som framkom var att testanordningen ska vara en produkt för att mäta 

relativ mängd genomsläppt slig hos befintliga bandrensare i BUV och MK3.  

 

De antaganden som gjorts är följande; 

- Testanordningen kommer endast att användas i detta projekt och därför blir författarna 

primära användare och utgör således primär marknad. 

- Den ska konstrueras men inte byggas enbart av författarna.  

 

Huvudaffärsmålet för testanordningen är att avgöra vilken utav de befintliga bandrensarna som i 

dagsläget fungerar bäst för de långa returbanden vid rullkretsarna i MK3 och BUV. Den är inte 

tänkt som något annat än ett utvärderingsredskap och därigenom en eventuell konkurrensfördel för 

LKAB Malmberget som därmed utgör den sekundära marknaden. Risktagarna är LKAB. 

3.1.3.2 Produktegenskaper 

Precisa definitioner av produktens olika särdrag behövs för att kunna gå vidare till designfasen. I 

detta steg översätts kunduttalanden till ingenjörstermer men för att förhindra att vara för specifik så 

formuleras dessa i form av vad produkten ska klara av, inte hur den ska klara av det. 

 

Intervjuerna från behovsgranskningen gjordes om till kunduttalanden som sedan översattes till 

ingenjörstermer. I nästa steg utvecklades ingenjörsbeskrivningarna till funktioner som sedan 

viktades i ett träddiagram som en del av en QFD-analys (Bergman och Klefsjö samt 

www.etek.chalmers.se/~e7vape/peter.htm ). Exempelvis ”om ni förstör banden så blir ni 

ersättningsskyldiga” översätts till Testanordningen ska inte kunna skada banden och ”vi kan inte 

stanna verken för länge” översätts till Testanordningen ska vara lätt att montera och hantera. En 

fullständig sammanställning av dessa uttalanden finns i Bilaga 5. 

 

3.1.4 Konceptdesign & prototypframtagning 
Konceptdesign & och prototypframtagningsfasen delas in i tre steg: Konceptgenerering, 

Konceptutvärdering och Konceptval. Det första steget är ett divergent steg där många koncept 

genereras. Det andra liksom det tredje steget är konvergenta steg där antalet koncept reduceras för 

att slutligen bli ett eller ett par. 

3.1.4.1 Konceptgenerering 

I konceptgenereringssteget används olika idégenereringsmetoder exempelvis brainstorming och 

Edward de Bono’s six thinking hats. 

 

Som idégenereringsmetod användes för testanordningen en kombination av brainstorming och en 

metod, liknande mindmapping, där deltagarna fyller på varandras och sina egna idéer allteftersom. I 

detta fall gjordes mindmappingen inte på ett stort ark utan på ett antal A4 ark. Idégenereringen 

genomfördes mestadels mellan författarna men stundtals även med handledare och hjälphandledare 

på arbetsplatsen. För att få ett begrepp om vilka egenskaper hos testanordningen som är viktigast 

gjordes ett funktionsträd med viktningar
5
, Bilaga 6, 

(http://www.etek.chalmers.se/~e7vape/peter.htm). Utifrån detta funktionsträd växte idéerna stegvis 

fram genom utvärdering till ett koncept i samarbete med handledaren på LKAB. Konceptet bygger 

på principen för en gungbräda. 

                                                   
5
 I de fall där viktningsmatrisen utgjordes av en 22 matris har viktningsresultatet manipulerats i de fall där utfallet har 

blivit ¼ till den ena egenskapen och ¾ till den andra. Detta på grund av att vi ansett att den ena egenskapen inte har 

varit så väsentligt mycket viktigare än den andra. 

 

http://www.etek.chalmers.se/~e7vape/peter.htm
http://www.etek.chalmers.se/~e7vape/peter.htm
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3.1.4.2 Konceptutvärdering  

I konceptutvärderingsfasen kan olika utvärderingsmetoder och verktyg så som Pugh’s matris, 

viktningsmatriser, mock-ups eller CAD-modeller användas. Det är viktigt att hela tiden komma ihåg 

kundönskemålen och det som framkom i färdplanfasen. 

 

Eftersom testanordningen är ett delprojekt har ingen regelrätt konceptutvärdering genomförts. 

Istället har det slutkoncept som vuxit fram stegvis i samråd med handledare på LKAB utvärderats i 

ett kvalitetshus, Bilaga 7. Detta för att kontrollera att inga viktiga egenskaper fattades i det 

slutgiltiga konceptet. 

3.1.4.3 Konceptval  

Konceptvalet är tätt sammanflätat med, och bygger på resultatet från, konceptutvärderingen. Det är 

viktigt att inte bara rakt av välja det bästa konceptet utan även att fortsätta utveckla och optimera 

det ytterligare. Bra egenskaper från andra koncept appliceras gärna på valt koncept om det går. Det 

är även lämpligt att ta reda på användarnas åsikter kring det valda konceptet. Vid ett slutligt 

konceptval är det ofta lämpligt med fysiska prototyper eller mock-ups men i vissa fall är det bättre 

med virtuella modeller.  

 

Eftersom testanordningen är ett delprojekt har inget regelrätt konceptval genomförts. Istället har 

slutkonceptet vuxit fram stegvis i samråd med handledare på LKAB. 

 

Konceptet som valdes bygger på principen för en gungbräda med vikt i ena änden och en skrapa i 

den andra, Figur 3. Anledningen till detta utförande är att den är enkel och billig att tillverka. 

Utformningen gör att testanordningen kan användas för ett antal olika bandbredder. Den är också 

relativt liten vilket gör att den får plats även där det är trångt att komma åt. Testanordningen är lätt 

att assemblera vilket gör att monteringen i trånga utrymmen kan utföras stegvis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 Detaljdesign & tillverkning   
Detaljdesign och tillverkningsfasen är den fas då ett koncept transformeras till en produkt.  

 

För att kunna jämföra produktegenskaperna mot kundönskemålen gjordes en relationsmatris, Bilaga 

7, som är en del av QFD- analysen. Kolumnsummorna i relationsmatrisen jämfördes med varandra 

och varje punkt där överensstämmelse saknades diskuterades för att till slut komma fram till en 

slutgiltig funktionssammansättning. De produktegenskaper som fick högst kolumnsumma
6
 var i 

fallande storleksordning; skrapa gjord av bra material, utbytbart uppsamlingskärl samt monteras i 

bandets riktning. De som var lägst var i stigande storleksordning; montering med skruvtving, 

kontroll av bandålder samt robust konstruktion. Inga tomma rader eller kolumner förekom vilket 

tyder på att kundönskemålen motsvaras av en produktegenskap och att inga egenskaper är 

överflödiga.  

 

                                                   
6
 Kolumnsumman anger hur väl kraven uppfylls för varje funktion. 

Figur 3. Grovskiss på konceptet. 
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När konceptet valts påbörjades detaljdesignen för att kunna skicka testanordningen till tillverkning. 

Tre olika tillverkare kontaktades för offertförslag. Den tillverkare som var billigast samt uppfyllde 

önskemålen gällande tidsram var ett företag på orten. De lämnade en offert med tre veckor kortare 

leveranstid samt med 6000 kronor lägre pris jämfört med övriga tillfrågade. De lovade att leverera 

inom två veckor vilket hölls. Slutgiltiga mått samt materialval för testanordningen gjordes i samråd 

med det tillverkande företaget. Detta för att underlätta tillverkningen genom att anpassa 

testanordningen till dimensioner och material som är billiga, bra vid tillverkning samt lätta att få tag 

på.  

 

Diverse standardkomponenter beställdes från Centralförrådet på LKAB samt hos ett företag på 

orten. En del av de beställda varorna levererades först två månader efter att beställningen gjorts trots 

att även dessa var standardkomponenter och inte borde vara svåra att få tag på. Detta ledde till 

senareläggande av testet vilket i sin tur gjorde att resultatet av testet blev färdigställt förs efter 

projektets tänkta avslut.  

 

För att få tillstånd att tillverka testanordningen gjordes en utredning för att visa huruvida det är en 

maskin eller ej. Maskiner är tvungna att CE-märkas för att få användas i drift. Detta gäller även 

tillfällig utrustning så som testanordningar och dylikt. Med hänvisning till maskindirektivet, 

Maskindirektivet (MD) 98/37/EG överförd till svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets 

föreskrift AFS 1993:10 (AFS 1994:48), artikel 1 samt maskindirektivet, Nya Maskindirektivet 

2006/42/EG, anses testanordning kategoriseras som maskiner vars enda kraftkälla är direkt 

manuellt arbete, såvida det inte är en maskin som används för att lyfta eller sänka laster, vilket har 

till följd att direktiv som skall eftersträvas saknas, varefter CE-märkning är umbärlig.  

 

Även en riskanalys, Bilaga 8, med huvudrubrikerna risk, orsak, frekvens, konsekvens och åtgärd 

genomfördes för att utreda vilken åverkan testanordningen kan medföra. Under rubriken frekvens 

vägs frekvensen samman av tre beståndsdelar där varje del bedöms på en femgradig skala där 
1=försumbart, 5=vanligt; 

1. Riskexponering – hur stor är sannolikheten att man befinner sig i riskområdet? 

2. Sannolikheten för att faran eller skadehändelsen skall inträffa. 

3. Möjlighet att undvika riskkällan (omvänd skala).  

Dessa frekvenser summeras sedan och multipliceras med sitt motsvarande värde hos konsekvensen, 

1=liten, 15=stor. Detta resulterar i en slutsumma där värdet indikerar huruvida risken kräver 

åtgärder. I riskanalysen framkom att den största risken är att brand ska uppstå. Dock är även denna 

risk liten eftersom testanordningen kommer övervakas oavbrutet under försökets gång. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/1998/l_207/l_20719980723sv00010046.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs1993_10.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_157/l_15720060609sv00240086.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_157/l_15720060609sv00240086.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_157/l_15720060609sv00240086.pdf
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3.2 Monteringsverktyg 

 
3.2.1 Planering  
Se avsnitt 3.1.1 Planering.  
 

3.2.2 Utforskande av Designrymden  

3.2.2.1 Behovsgranskning  

Enkät 

För att få en uppfattning om användarnas åsikter kring bandrensare och monteringen av dessa 

skapades en enkät, Bilaga 9, Enkäten syftade till att få information om användarnas åsikter bland 

annat gällande de befintliga bandrensarnas prestation, smidighet vid byte samt möjliga förbättringar 

av bandrensarna. Enkäten innehåller både fleralternativsfrågor samt öppna frågor. Innan enkäten 

skickades ut till en stor grupp testades den på en enskild användare för att avgöra om den gick att 

förstå och om relevanta frågor saknades. I enkäten framkom att användarna tycker att många av de 

befintliga bandrensarna är svåra att montera samt att ställa in på ett tillfredställande sätt. Det tar ofta 

lång tid att byta bandrensarna dels på grund av att de är för komplicerade men också för att lämpliga 

verktyg saknas. Det är dessutom mycket trångt att komma åt på vissa ställen på grund av balkar och 

spolrännor. 

 

Bandrensartillverkarna Roxon, Vendig,  samt återförsäljaren MBM kontaktades för att få svar på 

vilka verktyg de använder vid montering och byte av bandrensare och bandrensarsegment. Dock 

ville ingen utav de tillfrågade bandrensartillverkarna eller återförsäljarna svara eller svarade 

undvikande om vilka verktyg de använder vid montering och byte av bandrensare och 

bandrensarsegment. 

 

Intervju 

Informella intervjuer användes för att ta reda på användarnas åsikter och uppfattning kring hur ett 

byte av de nuvarande bandrensarna går till. Frågor ställdes vid ett flertal olika informella intervjuer i 

samtal med olika personer. Exempel på frågor är; Hur lång tid tar det att montera bandrensare av ett 

visst märke? Hur går det till att ställa in bandrensarna? Upplever du några problem med 

bandrensare av ett visst märke? De informella intervjuerna visade sig vara till stor användning. Så 

gott som alla som jobbar i driften på MK3 och BUV har en åsikt eller tanke gällande bandrensare 

med avseende på deras utformning och funktion. I intervjuerna framkom att monteringen troligtvis 

skulle underlättas samt bli mer korrekt om ett lämpligt monteringsverktyg fanns att tillgå. Det 

framkom även åsikter om nyttan med att utveckla någon sorts standard för infästning av 

bandrensare. Några ansåg även att det bästa vore att lägga ut monteringen till entreprenör. 

 

En öppen dialog fördes även med insatta personer och handledare på LKAB Malmberget. Där 

framkom önskemål att utforma ett verktyg som kan mäta vinklar samt ange horisontallinjen genom 

centrum på axeln i drivtrumman för bandtransportören. Det är ofta trångt och det är inte möjligt att 

komma åt axeln från sidan, varför centreringen måste ske framifrån. 

3.2.2.2 Benchmarking  

Idag finns märkesspecifik monteringsanvisning för montering av det egna märkets skrapa. Dessa 

anvisningar använder ofta trummans horisontella centrumlinje som referens. LKAB saknar dock 

lämpligt verktyg för att ta fram denna centrumlinje. För att undersöka huruvida det i dagsläget finns 

något sådant monteringsverktyg gjordes en kombinerad benchmarking och granskning av 

närliggande teknologi. Vid besök i affärer, såsom JULA, Beijer, Laitis, Järnia och K-Rauta, erhölls 

en del tips och förslag på verktyg för montering. Tyvärr hade inte någon på dessa affärer hört talas 

om ett verktyg för att få ut horisontallinjen ur radiell riktning för en axel. Inget lämpligt verktyg 
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hittades heller på Internet, däremot hämtades inspiration till lämpliga funktioner för 

monteringsverktyget på nätet. En utredning av befintlig mätutrustning av varierande slag samt av 

verktyg som skulle kunna tänkas passa ändamålet genomfördes.  

 

Exempel på funktioner som efterfrågades var; vinkelmätning, centrering, fastspänning och 

möjlighet att markera en rät linje. Exempel på verktyg som kollats upp är inogon, pyrometer, 

laservattenpass, skjutmått, lulesnaran, slalompjäxor, skoter- och släpvagnskapellstroppar. Inga av 

dessa don gick i sin helhet att applicera direkt på beskrivet problem.  

 

Bandrensningstillverkare, bandrensningsleverantörer samt bandrensningsmontörer kontaktades för 

ytterligare information men de hänvisade främst till sina respektive hemsidor där det visserligen 

fanns monteringsanvisningar men inte någon förteckning över lämpliga verktyg eller 

monteringsförfarande.   

3.2.2.3 Närliggande teknologi 

Se kapitel 3.2.2.2 Benchmarking. 

3.2.2.4 Omfattningsgranskning  

Eftersom detta är ett delprojekt och därför har en mycket begränsad tidsomfattning gjordes 

omfattningsgranskningen genom diskussioner i gruppen. Det framkom att verktyget inte får bli 

tungt och därför får inte heller dess ingående komponenter vara tunga.  Monteringsverktyget får inte 

vara bräckligt då det troligtvis kommer att utsättas för ovarsam hantering. Priset bör inte heller bli 

högt för det färdiga monteringsverktyget. 

 

3.2.3 Färdplan   

3.2.3.1 Uppdragsbeskrivning  

För att ta fram en uppdragsbeskrivning diskuterades de ingående delarna i samarbete med 

handledare på LKAB. 

 

Monteringsverktyget ska vara en produkt för bestämning och markering av transportörtrummans 

horisontella centrumlinje. 

 

De antaganden som gjorts är följande;  

- Monteringsverktyget ska klara ovarsamt hantering i tuffa miljöer. 

- Då det i vissa fall rör sig om trånga utrymmen får monteringsverktyget inte vara stort eller 

tungt.  

- Det ska konstrueras men inte byggas enbart av författarna.  

 

Huvudaffärsmålet för monteringsverktyget är att underlätta montering av bandrensare och genom 

att förkorta ståtider vid stopp minska kostnader för LKAB. Primär marknad är MK3 och BUV i 

LKAB Malmberget. Sekundär marknad är LKAB Malmberget samt LKAB andra orter. Risktagarna 

är LKAB.  

3.2.3.2 Produktegenskaper 

Kunduttalanden genererades ur informella intervjuer och enkäter till kunden (LKAB).  

Intervjuerna gjordes om till kunduttalanden som sedan översattes till ingenjörstermer. Exempelvis 

”Våra järnspett är krokiga” översätts till Monteringsverktyget ska tåla ovarsam hantering och ”En 

finskrapas placering är ofta samma sak bara att centrumlinjen blir den lodräta linjen men 

placering är lika viktig för att uppnå avsedd funktion” översätts till Monteringsverktyget ska mäta 

och visa de parametrar som behövs för montering av i första hand förskrapor. En fullständig 

sammanställning av dessa uttalanden finns i Bilaga 10.  
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3.2.4 Konceptdesign & prototypframtagning 

3.2.4.1 Konceptgenerering 

Även till monteringsverktyget användes en kombination av brainstorming och den mindmapping-

liknande metoden. Idégenereringen genomfördes mestadels mellan författarna men bitvis även med 

handledare och hjälphandledare på arbetsplatsen. Konceptgenereringen gav flera olika lösningar på 

de olika funktioner som monteringsverktyget måste ha. Idéerna konvergerades till ett enda koncept 

genom diskussion med handledare samt genom uppförandet av ett funktionsträd, Bilaga 11. 

Begränsande för utformningen är tillgång och pris på befintliga instrument för vinkelmätning och 

markering. 

3.2.4.2 Konceptutvärdering  

Eftersom monteringsverktyget är ett delprojekt har ingen regelrätt konceptutvärdering genomförts. 

Istället har slutkonceptet vuxit fram stegvis i samråd med handledare på LKAB. För att utvärdera 

och kontrollera att inga viktiga egenskaper fattades i det slutgiltiga konceptet gjordes ett 

kvalitetshus med de rummen för kunduttalanden, tekniska krav samt rummet för dess relation till 

varandra Bilaga 12. Resultaten från relationsmatrisen jämfördes med varandra och varje punkt där 

överensstämmelse saknades diskuterades för att komma fram till en slutgiltig 

funktionssammansättning. De produktegenskaper som fick högst kolumnsumma var i fallande 

storleksordning; centrering med klyka, tunn mot navet samt linjelaser för visning av 

horisontellcentrumlinje. De som var lägst var i stigande storleksordning; tänder i klyka, symmetri 

över horisontallinjen samt grovspänning med stållina. Inga tomma rader eller kolumner förekom 

vilket tyder på att alla kundönskemål motsvaras av en produktegenskap och att inga egenskaper är 

överflödiga. Vid utvärdering av korrelationsmatrisen i taket på huset gjordes upptäckten att 

finspänning med vantskruv och grovspänning med stållina inverkar negativt på centrering med 

klyka och tunn mot nav. Dessa egenskaper hade som nämns ovan även låga kolumnsummor vilket 

bidrog till att dessa egenskaper valdes att tas bort från produkten. 

3.2.4.3 Konceptval  

Eftersom monteringsverktyget är ett delprojekt har inget regelrätt konceptval genomförts. Istället 

har slutkonceptet vuxit fram stegvis i samråd med handledare på LKAB. Något som varit avgörande 

för konceptvalet är tillgången på standarddelar och tillgänglig teknik. Ändring av typ av laser 

och/eller vinkelmätare medför ändring av konstruktionslösning. 

 

Det konceptet som gick vidare till detaljdesign- och tillverkningssteget kombinerar centrering med 

hjälp av klyka, vinkelmätning med löstagbar digital inklinationsmätare samt markering på trumma 

med linjelaser Figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Grovskiss på monteringsverktyg. 
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3.2.5 Detaljdesign & tillverkning   
Som för testanordningen jämfördes kolumnsummorna i relationsmatrisen med varandra och varje 

punkt diskuterades för att till slut komma fram till en slutgiltig funktionssammansättning.  

 

För att kunna förverkliga det koncept som tagits fram krävs en linjelaser med egenskaperna: lätt, 

liten, möjlighet till infästning, trådlös, skarp laserstråle samt god projektion på kort avstånd. Det 

fanns även ett behov av en inklinationsmätare med egenskaperna: möjlighet till infästning, liten, 

tydlig samt inställning av referensvinkel. 

 

Det krävdes en del letande på Internet, pratande i telefon samt en del övertalning men tillslut 

beställdes en lämplig laser samt en inklinationsmätare med rätt egenskaper till ett rimligt pris. 

 

 
 



 

22 

 

3.3 Bandrensare 

 
3.3.1 Planering  
Se avsnitt 3.1.1 Planering. 
 

3.3.2 Utforskande av Designrymden  

3.3.2.1 Behovsgranskning  

Enkät 

För att få en uppfattning om användarnas åsikter kring bandrensare och monteringen av dessa 

skapades en enkät, Bilaga 9. Enkäten syftade till att få information om användarnas åsikter gällande 

bland annat de befintliga bandrensarnas prestation, smidighet vid byte samt möjliga förbättringar av 

bandrensarna. Enkäten innehåller både fleralternativsfrågor och öppna frågor. Innan enkäten 

skickades ut till en stor grupp testades den på en enskild användare för att avgöra om den gick att 

förstå och om relevanta frågor saknades. En sammanställning av framkomna åsikter kring de 

befintliga bandrensarnas prestation i BUV och MK3 kan ses i Tabell 1 nedan. 

 

 
Åsikt Mycket missnöjd Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 

Andel (%) 75 12,5 4,2 8,3 

 

Skrapbyten anges ta mellan 2 timmar och 12 timmar beroende på skrapmodell och montageplats. 

Byten av skrapsegment anges ta mellan 5 minuter och 3 timmar beroende på placering, åtkomst, 

skraptyp och kondition på infästningar. Svårigheter vid montering kan vara exempelvis rost, hitta 

rätt tryck och vinkel samt dåligt med utrymme på grund av balkar och spollådor. Vid byte av 

skrapsegment kan problem uppstå exempelvis om slig har packats och byggt fast segmenten. Idéer 

och förslag som framkom i enkäten var exempelvis anpassning av skrapors placering till avlopp och 

spolrännor, rostskydd, verktyg för att hitta horisontell centrumlinje.   

 

Intervju 

Informella intervjuer, med driftpersonalen samt annan berörd personal i MK3 och BUV, användes 

för att ta reda på användarnas åsikter angående de nuvarande bandrensarna samt förslag till 

förbättringar av dessa eller utvecklande av helt nya system. Diverse frågor angående bandrensare 

och deras funktion ställdes vid ett flertal olika tillfällen i samtal med olika personer.  

 

I intervjuerna framkom att den allmänna åsikten är att de billigare bandrensarna fungerar ungefär 

lika bra som de dyrare men att ingen av dem fungerar helt tillfredställande som det är idag. Dock 

fungerar bandrensarna mer tillfredställande i den varma delen än i den kalla delen av verket. På 

grund av att bandrensarna ska fungera i så varierande förhållanden tror de tillfrågade att stora 

förbättringar skulle kunna erhållas genom att skapa väl utvärderade underlag för placering och val 

av bandrensare och bandrensarsystem. Den bandrensare som nämndes i positiva ordalag flera 

gånger var en variant baserad på hävstångsprincipen med ett skrapblad av trekollan och infästning i 

en u-balk. Den har testats tidigare och har visat sig vara effektiv och billig. Problemet är att 

trekollanet nöts fort och därför måste bytas ofta vilket tar alldeles för lång tid med dagens 

utformning. Åsikter om nyttan med att utveckla någon sorts standard för infästning av bandrensare 

framkom liksom att de ska gå snabbt och lätt att montera samt att möjligheten att göra fel ska 

minimeras. Ett förslag var att lägga ut monteringen till entreprenör. Något som dök upp vid ett 

flertal tillfällen var det bristande underhållet på bandrensarna. Om inte rensarna rengörs regelbundet 

minskar deras förmåga att rensa banden samt att de slits snabbare. 

 

 

Tabell 1. Enkätsammanställning. 
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Test 

För att utreda eventuella skillnader i effektivitet på de befintliga bandrensarna i BUV och MK3 

genomfördes tester med egenhändigt utformad testanordning. Testanordningen ska också användas 

vid utvärdering av den egenutvecklade skrapan.  

3.3.2.2 Benchmarking  

Till att börja med undersöktes vilka bandrensare som används i MK3 och BUV i dagsläget och 

dessa detaljstuderades sedan på respektive tillverkares hemsida. Internet användes för att söka 

ytterligare tillverkare av bandrensare. Patentsökning genomfördes för att upptäcka vad som redan 

finns samt för att få idéer. För att öka förståelsen för funktionen granskades bandrensare i drift, 

innan montering och efter kassering. För att få ytterligare och mer detaljerad information om 

bandrensarna och dessas funktion kontaktades två av tillverkarna samt ett företag som säljer och 

monterar bandrensare.  

 

Det som framkom i benchmarkingen är att det för närvarande finns tre stora aktörer på bandrensare 

för tung industri som anlitas av LKAB. Dessa tre är; Vendig,  och Sandvik mining and construction 

med Roxon. De finns i olika varianter och modeller och är antingen förskrapa eller finskrapa. 

Exempel på några varianter kan ses i Figur 5A-C. Det är inte alla band som är försedda med både 

för- och finskrapa, många har bara förskrapa. 

  

Enligt personal har även många andra varianter testats. Trellex, Trekollanskrapa (egentillverkade), 

ekplankor och keramikbandrensare (egentillverkade) är några exempel. 

 

3.3.2.3 Närliggande teknologi 

Granskning av närliggande teknologi för bandrensare gjordes i huvudsak genom omvärldsstudier. 

För att vidga vyerna ytterligare genomfördes en miniatyrbrainstorming där enbart författarna deltog. 

Det filosoferades fritt kring saker och ting som på ett ej definierat sätt rengör en yta. De 

associationer som framkom var duschskrapor, fönsterskrapor, isskrapa till bilrutor, degskrapa, 

plogbilar, väghyvlar, tätningslister etcetera. 

3.3.2.4 Omfattningsgranskning  

Omfattningsgranskningen för bandrensarna gjordes i flera omgångar för att undvika att området 

inledningsvis blev alltför snävt och att potentiella idéer därigenom sållas bort i ett för tidigt skede. 

Inledande begränsades projektet till att fokusera på en bandrensare avsedd till miljön i den kalla 

delen av MK3 och BUV samt att tyngdpunkten skulle ligga på att utveckla en finskrapa. 

 

Som en ytterligare begränsning bestämdes att detta projekt ska inriktas mot att utveckla en 

mekanisk bandrensningslösning som inte innehåller avancerad elektronisk utrustning eller andra 

Figur 5A. Förskrapa.                     Figur B. Finskrapa.              Figur C. Finskrapa. 
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känsliga konstruktioner som inte tål avsedd miljö
7
 eller ovarsam hantering. Bandrensaren ska inte 

heller vara motordriven då detta spräcker både tidsramar och de ekonomiska ramarna. Utveckling 

av nya material utesluts också. 
 

3.3.3 Färdplan   

3.3.3.1 Uppdragsbeskrivning  

Bandrensaren ska vara en produkt för avlägsning av slig från transportörer framförallt i MK3 och 

BUV som är den primära marknaden. Genom att effektivisera bandrensningen ska pengar sparas åt 

LKAB som utgör sekundär marknad och risktagare.  

 

De antaganden som gjorts är följande;  

- Bandrensaren avses i första hand användas för bentonitblandad slig i kalla delen. 

- Bandrensaren ska i första hand användas efter en förskrapa.  

- Rensaren ska vara kostnadseffektiv och uppbyggd av standardkomponenter.  

- Produkten kommer att konstrueras men inte tillverkas av författarna.  

- Förslaget/förslagen kommer att presenteras i form av 3D CAD-modeller, gjorda beräkningar 

kommer att presenteras i rapporten. 

3.3.3.2 Produktegenskaper 

Intervjuerna och enkäterna sammanställdes till kunduttalanden som sedan översattes till 

ingenjörstermer, Bilaga 13. Exempelvis så översattes ”våra järnspett är krokiga” till bandrensaren 

ska tåla ovarsam hantering och ”segment satt hårt fast då slig hade byggt fast segmentet i fäste och 

på långa/breda skrapor är det besvärligt att få bort mittsegmenten” översattes till bandrensarens 

utbytbara delar ska gå lätt och snabbt att byta. 

 

3.3.4 Konceptdesign & prototypframtagning 

3.3.4.1 Konceptgenerering 

En första brainstorming genomfördes under projektets andra vecka av författarna för att i ett tidigt 

stadium ta fram idéer som inte påverkats alltför mycket av flera veckors djupgående studier av 

bandrensare. Regler
8 

för brainstormingen tillämpades. För att inte sväva bort från ämnet bestämdes 

en huvudrubrik att göra brainstormingen kring. Den första brainstormingsessionen resulterade i 21 

olika idéer, Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Den miljö som för närvarande råder i MK3 och BUV.

 
8 Generera så många idéer som möjligt, tänk utanför ramarna, alla idéer är välkomna oberoende av hur konstiga eller galna de är och bygg gärna 

vidare på andras idéer. Kritisera, klaga, döm eller skratta inte åt andras idéer. Inte ens en negativ fnysning är tillåten. Det är inte tillåtet att diskutera 

under brainstormingen. 

 

Figur 6. Axplock ur resultat av den första brainstormingsessionen. 
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För att få in andra perspektiv på problemet ordnades en brainstormingsession med inbjudna gäster. 

Även i denna omgång tillämpades reglerna för brainstorming. Sessionen resulterade i omkring 35 

idéer varav många av dessa var liknande de i första brainstormingsessionen. 

 

För att få ytterligare grund att stå på så utvecklades de översatta kunduttalandena till funktioner som 

sedan viktades i ett funktionsträd, Bilaga 14, som är den del av en QFD-analys. Funktionsträd 

användes för att på ett överskådligt sätt tydliggöra hur problemen delas upp i huvudproblem och 

delproblem. Med hjälp av viktning fås även en uppfattning om vilka problem som bör få högst 

prioritet. Den använda informationen är det som framkom i behovsgranskningen.  

3.3.4.2 Konceptutvärdering  

Mock-ups har byggts i flera omgångar för att utvärdera olika idéer och förslag. Några modeller har 

utvärderats visuellt i UGS NX5 för att avgöra huruvida lösningen kommer att fungera eller ej.  

 

De idéer som fanns kvar efter den första utvärderingen gjordes om till nio koncept, Bilaga 15. dessa 

koncept utvärderades vidare genom olika små tester. Exempelvis genom att remsor klipptes för att 

testa olika konfigurationer till renssegmentformationskonceptet och tester med magnet för 

magnetkonceptet. 

 

För att sålla bort de orealiserbara koncepten användes ett grovsållningskort, Tabell 2, som en första 

konceptutvärderingsmetod. De olika koncepten ställs upp i en tabell mot kriterier och de koncept 

som inte uppfyllde ett kriterium går inte vidare till nästa. Kraven på koncepten stiger för varje 

passerat kriterium och koncept som uppfyller alla går vidare till nästa steg i konceptutvärderingen. 

Det enda konceptet som gick igenom grovsållningskortet utan någon anmärkning alls var koncept 

Trekollanskrapan. Koncepten Enskilt fjädrande skrapsegment, Skrapsegmentformationer och 

Optimering av de befintliga skraporna sammanfogades till ett enda koncept, Segmentoptimering, då 

dessa tre ansågs vara dellösningar. Även konceptet Magnet och Ytbeläggning på banden gick 

vidare, dock med frågetecken angående effektivitet och kostnad. Sålunda fanns fyra koncept kvar 

för vidare utredning.  

 

Tabell 2. Grovsållningskort. 
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3.3.4.3 Konceptval  

I samråd med handledare på LKAB ströks konceptet Ytbeläggning på banden på grund av tidsbrist 

samt bristande kunskaper kring gummi och ytbeläggningar. Konceptet är intressant men det får inte 

plats inom ramarna för detta arbete. 

 

De tre återstående koncepten genomgick ytterligare utvärdering gällande tidsåtgång, kostnad samt 

tillgängligt material. Eftersom LKAB uttryckligen sagt att de var intresserade av en magnetisk 

bandrensare undersöktes möjligheterna extra för en driftsäker lösning. Det sammanfogade 

konceptet, Segmentoptimering, ansåg författarna vara det mest intressanta alternativet. Konceptet 

Trekollanbandrensare var också det mycket intressant dels på grund av att materialet trekollan 

används tidigare och fungerat tillfredsställande samt att ett av skiftlagen på driften är intresserade av 

att utvärdera den.  

 

Det beslutades att alla tre koncept skulle gå vidare till detaljdesignfasen men endast ett ska 

tillverkas. Detta för att ge LKAB möjligheten att, efter examensarbetets slut, eventuellt själva gå 

vidare med de koncept som väljs att inte tillverkas i detta projekt. 
 

 
3.3.5 Detaljdesign & tillverkning   
CAD-modeller gjordes på de tre koncepten och efter noggrant övervägande i samråd med 

handledare på LKAB beslutades att det koncept som går vidare till tillverkning blir 

trekollanbandrensaren. Anledningar till att detta koncept valdes är; 

 Ett av skiftlagen fattade tycke för enkelheten i konceptet och var villiga att testa och 

utvärdera. 

 Tillverknings- samt materialkostnader beräknas bli låga. 

 Riskerna för bandskada är minimal. 

 På grund av konstruktionens enkla geometrier så är realiserbarheten hög. 

 

För att tydliggöra hur funktionerna i trekollankonceptet stämmer överens med kundens önskemål 

gjordes ett kvalitetshus med rummen för kunduttalanden, tekniska krav samt rummet för dess 

relation till varandra Bilaga 16. Resultaten från relationsmatrisen jämfördes med varandra och varje 

punkt där överensstämmelse saknades diskuterades för att komma fram till en slutgiltig 

funktionssammansättning. De egenskaper som fick högst summa var i fallande storleksordning: 

skrapsegment av trekollan, tåligt material samt upphängning med vändbar krok. De egenskaper 

som fick lägst samband var i stigande ordning: breddjustering med hål i skrapsegmentfästets axel, 

flyttbar upphängning samt arm med hål längs hela längden. Dock var alla samband relativt höga. 

Förhoppningsvis kommer denna bandrensare att minska spillet samt minska kostnader för ståtider 

och slitdelar och därmed vara en lönsam investering för LKAB. 

 

Något som inte togs med i beräkningarna vid planeringen av projektet var att alla maskiner måste 

CE-märkas för att de ska få tas i drift. Detta görs genom att en teknisk fil, Bilaga 17, skapas. Den 

ska innehålla bland annat riskanalyser, konstruktionsdokument, anvisningar och instruktioner och 

ritningar. För CE-märkning krävs att maskindirektiv och normer är uppfyllda. Olika regler, så 

kallade AFS:ar eller arbetsmiljöverkets författningssamling, ska tillämpas beroende på vilken typ av 

maskin det rör sig om. Det är ett ganska omfattande arbete att göra en CE-märkning och det är 

något som företaget genomför och godkänner på egen hand. För att säkerställa att CE-märkningen 

blev korrekt genomförd kontaktades ett teknikkonsultföretag i Luleå.  



 

27 

 

3.3.5.1 Segmentoptimering 

Principen med Segmentoptimeringskonceptet, Figur 7, är att skrapsegment av trekollan sitter omlott 

och pressas mot bandet med en konstantkraftfjäder (http://www.lesjofors.se/ ) på vardera sidan av 

konstruktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraften mot bandet hålls jämnt trots att segmenten blir slitna, vilket gör att rensningen av banden 

blir mer effektiv och att skrapsegmenten inte behöver bytas ut lika ofta på grund av slitage eftersom 

de är mycket längre än de nuvarande segmenten. Den ökade längden behövs eftersom materialet i 

skrapsegmenten har ersatts av trekollan i stället för polyuretan och volfram, Figur 8A. I 

skrapsegmenthylsan sätts en tunn räfflad gummiplatta för att minska oönskade vibrationer, Figur 

8B. Det kommer tydligt att synas när segmenten behöver bytas eftersom de blir kortare. För att bytet 

ska gå så fort som möjligt vid byte sitter skrapsegmenten löst i hylsan. Ett hål i botten på varje 

hylsa, Figur 8C, gör det lättare att få lös segmenten.  
 

3.3.5.2 Magnet 

Magnetskrapan är mycket lik en magnetseparator i sin funktion. En cylinder under bandet, Figur 

9A, roterar med bandets rörelse med hjälp av små tänder kring cylinderns ändar. Som ett skal på 

cylindern ligger ett utbytbart lågfriktionshölje, exempelvis av Mobalen 2000 MO 962 eller Mobalen 

2000 589, för att sligen lätt ska släppa från cylindern. Inuti den roterande cylindern, i periferin mot 

bandet, sitter en permanentmagnet, Figur 9B, som får sligen att släppa från banden och hamna på 

cylindern istället. Sligen roterar med cylindern till dess att sligens avstånd till magneten blir för 

stort. Då lossnar sligen från cylindern. Tänderna kring cylindern har lite olika storlek för att ge en 

liten skakeffekt så att sligen lossnar lättare. För att cylindern ska rotera så lätt som möjligt fästs den 

med lager mot en axel i cylinderns centrum. Cylinderns sidor, Figur 9C, går att demontera för att ge 

möjlighet att byta lågfriktionshöljet. För att sligen inte ska fastna i resten av anordningen tillverkas 

denna av omagnetiskt material. 

Figur 7. Bandrensaranordning med konstantkraftfjäder (lila) 

Figur 8A. Skrapsegmentlängd.                         Figur B. Räfflad gummiplatta.      Figur C. Hål i botten av hylsa. 

http://www.lesjofors.se/
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Figur 9A. Placering.                      Figur B. Magneten.                    Figur C. Löstagbara sidor.               
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4. Produktlansering  - Huvudresultat 
I produktlanseringsfasen redovisas dokumentation såsom rapport och budgetsammanställning. Det 

är vanigt att resultatet och i vissa fall processen presenteras muntligt ofta med virtuella eller fysiska 

modeller som stöd. I de fall produkten ska släppas ut på marknaden, ej aktuellt i detta fall, 

genomförs en pressrelease och reklammaterial sprids. 

 

4.1 Testanordning 

Testanordningens slutgiltiga konstruktion, Figur 10, bygger på principen för en gungbräda. I ospänt 

läge verkar den med cirka 1 N tryck mot bandet. För att kunna hålla ett lika stort tryck vid varje 

testsession kan trycket varieras genom justering på en vantskruv som via en stållina är länkad till en 

fjädervåg på ena sidan. Ett uppsamlingskar för sligen sätts fast i en skåra på själva skrapan för att så 

mycket som möjligt ska samlas upp. Justering av anordningen i bredd och höjdled görs med hjälp 

av normalkopplingar.  

 

Den enkla designen med få lösa delar bidrar till att den går snabbt att montera och demontera. Det 

enda verktyg som behövs vid utförandet av test är en skiftnyckel. Konstruktionen är inte heller tung 

eller svår att hantera. Den väger cirka 10 kilo totalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Testanordningen och dess ingående komponenter. 
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Ritningar på de ingående delarna som skickades till tillverkning kan ses i Figur 11A-G. 

 

Monteringsanvisning 

Testanordningen monteras i bandets riktning till balkarna med hjälp av tvingar. Kilarna finns för att 

skapa rätt vinkel mellan balk och vinkel. Inställning i höjd och bredd görs med hjälp av 

normalkopplingar. Skrapan sitter fast i skrapfästet som i sin tur kan rotera kring axeln. 

Uppsamlingskaret sätts fast i skåran på skrapan. För att motverka allt för stor frihet för skrapfästet 

träs en stållina genom hålen längst bak på skrapfästet samt genom ställning. Längden på stållinan 

kan justeras med hjälp av en vantskruv och kraften avläses med hjälp av en fjädervåg. 

 

Resultat av test 

Testförfarandet, dvs. assemblering, montering och demontering, genomfördes av författarna själva i 

BUV i Malmberget. De bandtranspörtörer som valdes för testet var 21TR016 och 21TR028. På 

21TR016 sitter en Vendig förskrapa och en Vendig finskrapa. På 21TR028 sitter Vendig förskrapa 

och en  C2 finskrapa. Ingen av dessa bandrensare demonterades för testet utan testanordningen, 

Figur 12, placerades 0,5 meter bakom respektive finskrapa. Avståndet till bandet från axeln på 

testanordningen bestämdes till 200 mm för att skrapvinkeln skulle bli samma för de båda banden. 

Stållinans spändes så att fjädervågen visade 2,4 kg och testtiden sattes till fem minuter per band. 

Resultatet visade att det är stor skillnad mellan skarpkombinationerna. Exakta värden kommer 

endast redovisas för LKAB varvid ingen sammanställning görs i detta dokument. 

  

Anledningen till att ingen mätning gjordes i MK3 är att det för närvarande inte sitter någon 

finskrapa där. En mätning av spillet från endast en förskrapa blir därför inte relevant som jämförelse 

mot en mätning på både för- och finskrapa.  

Figur D. Ställning.                Figur E. Vinkel.      Figur F-G. Kil 13° och kil 20°.

               

Figur 11A. Skrapfästet.                Figur B. Skrapan.      Figur C. Axel. 
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Figur 12. Assemblerad samt monterad testanordning vid testtillfället. 
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4.2 Monteringsverktyg  

Monteringsverktyget kan beskrivas som en klyka med skaft. På skaftet träs två vagnar, en för 

linjelaser och en för inklinationsmätare. Båda vagnarna kan förflyttas i skaftets längsriktning 

beroende på utrymme och behov. Lasern fästs i vagnen med ett fäste som medger att lasern går att 

rotera i en riktning. Den slutgiltiga konstruktionen för monteringsverktyget och dess ingående 

komponenter kan ses i Figur 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monteringsanvisning 

Assemblering av monteringsverktyget sker enligt Figur 13. Innan monteringsverktyget kan 

användas måste det kalibreras för att säkerställa att linjelasern visar en korrekt linje. För optimal 

montering av bandrensare får laserlinjen inte variera mer än 1 mm från den ena sidan av trumman 

till den andra. Detta åstadkoms genom följande steg:  

1. Assemblera ihop verktyget förutom inklinationsmätaren och dess vagn. 

2. Använd inklinationsmätaren för att hitta en plan yta, exempelvis ett plant bord.  

3. Lägg monteringsverktyget på ytan så att laservagnens under- eller ovansida ligger platt mot 

ytan. 

4. Tänd lasern så att den visar en linje på väggen. 

5. Rotera lasern kring dess egen axel till dess att linjen på väggen är precis horisontell. 

Kontrollera detta med vattenpass eller med inklinationsmätaren.  

6. Släck lasern. 

7. Skruva åt laserfästet så att linjelasern inte längre kan rotera kring sin egen axel.  

 

Vid montering av bandrensare centreras klykan mot en stillastående trumma. Ta först bort så 

mycket smuts som möjligt för att säkerställa att klykan verkligen blir centrerad. Använd 

inklinationsmätaren på banden för att mäta bandens vinkel. Använd knappen Alt Ref för att använda 

denna vinkel som alternativ nolla. Centrera klykan ordentligt, sätt inklinationsmätaren i dess vagn 

och rotera hela verktygen kring trummans nav tills inklinationsmätaren visar 0̊, vilket motsvarar 

samma lutning som banden. Tänd lasern och låt den lysa en linje mot trumman, Figur 14. Markera 

linjen på trumman med hjälp av industrikrita eller liknande. Detta kan göras enskilt men underlättas 

om en person håller verktyget och en person markerar linjen. Följ sedan bandrensartillverkarens 

instruktioner för monteringen av bandrensaren. Användandet av inklinationsvagnen är inte 

obligatorisk eftersom inklinationsmätaren kan mäta vinkeln direkt på klykskaftets ovan- eller 

undersida.  

Figur 13. Monteringsverktyget och dess ingående komponenter. 
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Figur 14. Användning av monteringsverktyget. 
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4.3 Bandrensare  

Trekollanskrapan bygger på hävstångsprincipen med flyttbara vikter, Figur 16 A, för att kunna få 

önskat tryck. Själva skrapbladet sitter i en U-balk för att vara enkel att montera och ta loss. Ingen 

övrig infästning av skrapbladet krävs eftersom sligen kommer att kila fast skrapan i U-spåret. I U-

balkens botten finns cirkulära hål för att minska vikten, underlätta rengöring och för att underlätta 

avlägsning av skrapblad. U-balkens vinkel mot bandet går att justera, Figur 16 B, så att en optimal 

vinkel kan bibehållas även när skrapbladet nöts ner. För att enkelt kunna byta andra slitdelar sitter 

skrapans övriga delar ihop med olika typer av sprintar. Skrapans hävarm har många genomgående 

hål för att kunna justera upphängning, vikter och skrapans placering, Figur 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hela skrapan är upphängd med krokar som fästs i öglor på bandbalkarna för att tillåta enkel 

nedtagning. Beroende på utrymme kan upphängningskrokarna riktas antingen framåt eller bakåt, 

Figur 16 C. För att få en bra rengöring bör sligvinkeln, Figur 17, (Björklund, Hågeryd och Lenner) 

vara positiv men inte så stor att det finns risk att skada banden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 A. Flyttbara vikter.    B. Vridbar skrapbladsinfästning.   C. Krok för upphängning.                  

Figur 15. Trekollanskrapa och dess upphängning  

Figur 17. Sligvinkel/spånvinkel 
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Monteringsanvisning 

Beroende på vilken transportör skrapan ska verka svetsas öglan på lämplig balk och i lämplig höjd. 

Montera aldrig bandrensaranordningen ensam då det kan leda till skadliga arbetsställningar. 

 Assemblering av bandrensaranordningen sker enligt monteringsanvisningar. 

 Transportören skall alltid brytas och låsas före ingrepp på bandrensaranordning eller skrapa! 

Monteringen kan ske enligt följande steg: 

1. Vridfästningarna, Figur 18, träs på vardera arm med ryggen inåt och placeras så att lämpligt 

hål i armen blir centerat mot hålet i vridfästningen.  

2. Vridskivan träs på skrapinfästningen med halsen inåt. Vänta med att låsa den i lämpligt läge.  

3. Skrapinfästningen träs igenom hålet för vridfästning och arm så att minst ett av hålen på 

skrapinfastningen blir synligt på andra sidan. Vänta med att låsa den i lämpligt läge. 

4. Trä på brickan på skrapinfästningen. 

5. Upprepa steg 2-4 för andra armen. 

6. Trä på en bricka på cylindern på vardera krok A och B. Steg 6-9 kan ses i Figur 19. 

7. Cylindrarna på Krok A och B sätts i lämpligt hål på samma avstånd från skrapinfästningen 

på vardera arm. 

8. På vardera krok träs ytterligare en bricka på så att 

den ligger an mot armen. Lås krokarna i läget med 

varsin ringpinne som säkras.   

9. Hela anordningen ska nu hängas med vardera krok i 

de fastsvetsade öglorna. Iakttag varsamhet då 

anordningen fortfarande har lösa delar som vid 

ovarsam hantering kan glida isär. 

10. När anordningen hängts upp låses skrapinfästningen i lämpligt läge genom att en locking-

pin sätts och säkras i det hål i skrapinfästningen som är på utsidan av vridfästningen och 

som gör att vinkeln mellan arm och skrapinfästningen blir nära eller lika med 90 grader. Det 

Figur 19. Asssemblering av krok, steg 6-9 . 

Figur 18. Trekollanskrapan och dess ingående komponenter. 
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är viktigt att andra sidan låses i motsvarande hål för att bibehålla stabiliteten i 

bandrensaranordningen. 

11. Vridskivan placeras nu så att den ligger an mot vridfästningen med hålet i kragen centerat 

mot hålet i skrapinfästningen. Den låses i detta läge genom att en locking-pin förs genom 

hålet och säkras. 

12. Trekollanskrapan placeras nu centrerat mot bandet i infästningsanordningens U-formade 

spår. 

13. Det har nu blivit dags att ställa in lämplig vinkel mellan trekollanskrapa och band. Vinkeln 

kommer i fortsättningen att benämnas sligvinkel. Se avsnittet 1.3 Inställning av sligvinkel. 

Den ställs in genom att vridskivan vrids så att lämplig vinkel uppträder. Positiv sligvinkel 

får maximalt sättas till 10 grader!!! När önskad vinkel uppträtt låses vridskivan genom att en 

locking-pin förs genom det för vridskivan lämpliga hålet som även centreras över hålet för 

vridfästningen. Optimal vinkel kommer utprovas av siftlag 1 i BUV under 2008.  

14. Det som återstår nu är att applicera lämpligt antal vikter á cirka 5 kg i något/några av hålen i 

bakre delen av vardera arm. Detta varierar beroende på vilket hål krokarna satts i samt 

bandets bredd som indirekt påverkar trekollanskrapans tyngd. Optimalt antal vikter och dess 

placering kommer att provas ut av skiftlag 1 BUV under 2008. Trycket mellan 

trekollanskrapa och band bör vara omkring 8 kg. Detta kan enklast mätas med hjälp av en 

dynamometer eller fjädervåg. 

15. Vikterna låses med hjälp av en ringpinne som säkras. 

16. Kontrollera att det inte finns några lösa delar och att skrapan ser ut att vara korrekt monterad 

enligt anvisningar samt att den är stabil. 

17. Om problem upptäcks ska dessa åtgärdas innan bandrensaranordningen tas i drift! 

18. Bandrensaranordningen ska testköras under övervakning. Vid eventuella problem ska bandet 

stannas omedelbart varvid problemet ska utredas. 

19. Om testkörningen fortlöper utan problem så är bandrensaranordningen nu färdig att tas i 

drift. 

 

Inställning av sligvinkel 

 Varning!   
För stor positiv sligvinkel relativt bandet kan bidra till bandskada! Maximal 

rekomenderad positv vinkel är 10 grader, Figur 20. 

 Varning!   
För högt skraptryck mot bandet kan bidra till bandskada! Maximalt rekomenderat antal 

vikter per arm för bandbredd 1000 mm och trekollanskrapsegmentbredd 900 mm är 5 st 

Bandriktning 

OBS! Sligvinkel 
max 10  ̊ 

Figur 20. Trekollanskrapan och dess ingående komponenter. 
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5. Diskussion 

5.1 Testanordning 

Användandet av Sirius masterplan vid framtagningen av testanordningen kändes bra även om 

förlansering har tagits bort på grund av att den för detta arbete inte anses tillföra något till 

utvecklingsprocessen.  

 

5.1.1 Planering 
Det är alltid svårt att planera för något när man inte känner företaget och dess rutiner så väl. Vi 

antog att en månad skulle vara tillräckligt med tid för tillverkningen men det visade sig vara en 

alltför snäv tidsplan. Det tog över två veckor att få den tillverkad och själva processen med att 

kontakta tillverkare samt att få en offert ytterligare tre veckor alltså drygt en månad. Eftersom vi 

utvecklade testanordningen så snabbt som möjligt och började förfrågningarna kring tillverkningen 

direkt när vi var klara med ritningarna så trodde vi att vi låg bra till. Som tur är var vi inte beroende 

av att testanordningen skulle bli klar till en viss tid men erfarenheten tog vi med oss till 

tillverkningen av monteringsverktyget och bandrensaren.  

 
5.1.2 Utforskande av designrymden 
Svårigheterna med att utföra ett vetenskapligt korrekt test i verkligheten är många. Dels är banden 

olika breda och framförallt olika gamla vilket gör att ytfinheten varierar och dels är inte 

produktionen och kvalitén densamma ens inom samma bandtransportör. Problemet med varierande 

produktmängd kan till viss del avhjälpas tack vare att det finns vågar monterade på de för oss 

relevanta bandtransportörerna och på så vis kan en ungefärlig mängd beräknas. Det största 

problemet är att bara de befintliga bandrensarkombinationerna kan testas eftersom de ogärna 

stannar verken i onödan och skulle alla kombinationer testas så skulle det innebära stora förluster i 

produktion för LKAB. Ytterligare ett problem är att ålder och slitage på befintliga bandrensare inte 

kan tas hänsyn till. En ny bandrensare presterar mycket bättre än en gammal. Det som går att göra 

är dock att ta hänsyn till dessa faktorer vid utvärdering av bandrensarnas funktion. När väl 

uppsamlandet av överflödigt material gjorts så kvarstår problemet med olika kvalitéer. Det känns 

inte jämförbart att mäta mängden uppsamlat material direkt eftersom det då kan innehålla olika 

mängd vatten. Mängden vatten påverkar dessutom bandrensarnas prestation. 

Det känns ändå viktigt att göra testerna för att sedan relativt kunna utvärdera den av oss framtagna 

bandrensaren då vi endast behöver byta ut finskraporna på de band där sådana finns. 

 

5.1.3 Färdplan 
Det är svårt att engagera och motivera personal att svara på enkäter och formella intervjuer 

upplevde vi inte fungerade i detta fall. Det som vi upplevt som allra mest effektivt var informella 

intervjuer. Detta kanske beror på att det som sägs inte dokumenteras direkt och ingen behöver 

känna sig ansvarig. Problemet med det kan vara att det är svårt att hålla isär vem som sagt vad. 

 

För att sammanställa informationen som framkom via enkäter och intervjuer gjordes ett träddiagram 

med viktningar. Anledningen till att vi valt att ta med testprocessen i trädet är för att på ett tydligt 

sätt kunna belysa hur testprocessen påverkar utformningen. 

 

5.1.4 Konceptdesign och prototypframställning 
Eftersom detta har varit ett delprojekt så har ingen teoretiskt regelrätt produktutveckling skett. 

Produkten har istället vuxit fram eftersom och i samarbete med handledare på LKAB och genom 

byggandet av ett kvalitetshus. Detta tror vi har varit mycket nyttigt för oss då vi lärt känna många 

personer vi kanske inte annars hade haft anledning att träffa. Kontakterna har varit till stor nytta för 

oss i de två andra projekten. Vi tror inte att konceptet haft annorlunda utformning om regelrätt 

produktutveckling gjorts. 
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5.1.5 Detaljdesign och tillverkning 
Eftersom det finns en uppsjö av olika standards och olika typer av material valde vi att sätta de 

slutgiltiga måtten i samråd med den anlitade tillverkaren eftersom det var de som skulle tillverka 

testanordningen. Att alla apparater som ska användas hos LKAB måste genomgå en utvärdering 

huruvida CE märkning är nödvändigt var något vi inte kände till när vi började. För testanordningen 

var inte arbetet alltför omfattande men det var tur vi fick reda på det innan bandrensarprojektet var i 

sin avslutningsfas. 

 
5.1.6 Produktlansering - Huvudresultat 
Testanordningen blev en väl fungerande produkt som uppfyller de funktionskrav som ställts.  Vi 

hade gärna gjort fler tester med den men hann inte på grund av försenade leveranser och kostsamma 

stopp i verken. 
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5.2 Monteringsverktyg 

Användandet av Sirius masterplan vid framtagningen av testanordningen kändes bra även om 

förlansering har tagits bort på grund av att den för detta arbete inte anses tillföra något till 

utvecklingsprocessen.  

 
5.2.1 Planering  
Den planering som gjordes för monteringsverktyget hölls ganska väl men eftersom det var ganska 

svårt att hitta en passande laser och lämplig inklinationsmätare tog detaljdesignfasen längre tid än 

planerat. Det var även till en början planerat att tillverka monteringsverktyget men allteftersom 

projektet framskred insåg vi att tiden var för knapp. Det stora problemet är inte de ritningar som 

krävs, utan CE-märkningen av monteringsverktyget. Vi har därför i samråd med handledare på 

LKAB beslutat att lämna all nödvändig information till LKAB så att de kan gå vidare till eventuell 

tillverkning vid ett senare tillfälle. 

 
5.2.2 Utforskande av designrymden 
Som vi tidigare har konstaterat så fungerade de informella intervjuerna bäst för insamling av 

kunduttalanden. Det faktum att något liknande verktyg inte finns på marknaden har varit både till 

fördel och till nackdel för oss. Det positiva är att vi inte kan råka kopiera någon medan det negativa 

är att man inte kan låna idéer från ett befintligt redskap. Idéerna har vi mestadels fått från den 

undersökning av närliggande teknologi som gjordes. Det är svårt att utforma ett verktyg när man 

inte vet det exakta tillvägagångssättet för byte av bandrensare och segment. Ingen utav de 

tillfrågade bandrensartillverkarna och återförsäljarna ville svara eller svarade undvikande om vilka 

verktyg de använder vid montering och byte av bandrensare och bandrensarsegment. Vad detta 

beror på är svårt att säga men kanske tycker de att de avslöjar för mycket och därigenom blir utsatta 

för konkurrens om de avslöjar sitt monteringsförfarande. 

 

Eftersom huvuduppgiften var ett verktyg för uttagning av horisontell centrumlinje har vi fokuserat 

på att ta ut centrum på axeln. Att verktyget måste vara så tunt har gjort uppgiften lite klurigare men 

vi har löst det genom att använda oss av skenor samt ett starkt material.  

 

Ytterligare ett problem är att det inte finns någon universell standard för infästning av bandrensare. 

Om alla hade monterats på samma sätt eller varit byggda utifrån någon slags standard hade arbetet 

underlättats.  

 

5.2.3 Färdplan 
Eftersom det inte finns något liknande verktyg på marknaden i dagsläget har vi fått lita till vår egen 

kreativitet. Det har varit roligt att få utveckla något som faktiskt inte redan finns. 

 
5.2.4 Konceptdesign och prototypframställning 
Det som har varit det svåraste med projektet är att få kännedom om vilka instrument det finns att 

tillgå. Eftersom vi i avgränsat oss till att göra mekaniska lösningar har vi varit begränsade till det 

som erbjuds på marknaden idag. 

 
5.2.5 Detaljdesign och tillverkning 
Utmaningen vid konstruerandet av monteringsverktyget har varit att det ska användas i trånga 

utrymmen samtidigt som det ska vara flexibelt och hållbart. Det som vi anser är en fördel är att 

lasern och inklinationsmätaren enkelt kan rengöras/ersättas vid behov. Det negativa är att verktyget 

är långt vilket gör att det kan kännas otympligt. 
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5.2.6 Produktlansering – Huvudresultat 
Ett verktyg som uppfyller funktionskraven har tagits fram. Själva verktyget är ännu inte tillverkat 

men laser och inklinationsmätare är inköpta och testade. Verktygets funktion är väldigt enkel och vi 

hoppas och tror att den kommer att få ett gott mottagande. Vid korrekt kalibrering kommer 

noggrannheten för verktyget att vara lika stor som för laserns och inklinationsmätarens 

sammanlagda felmarginal. 
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5.3 Bandrensare 

Användandet av Sirius masterplan vid framtagningen av en ny bandrensare har känts bra eftersom 

det är en bekant struktur för produktutveckling. Att ge sig på en ny struktur skapar lätt förvirring i 

ett så pass stort projekt som detta är.  

 
5.3.1 Planering 
Den planering som gjordes för bandrensaren hölls relativt bra men det blev lite extra arbete 

eftersom bandrensaren skulle CE-märkas.  

 
5.3.2 Utforskande av designrymden 
Det som framkom under detta avsnitt är att de bandrensare som sitter idag skulle fungera mycket 

bättre om de underhölls bättre. Brister i underhållet tror vi kan bero på bristande kunskap hos 

driftpersonalen samt att alla säkerhetsåtgärder gör det svårt att komma åt bandrensarna. Det krävs 

ibland att skydd helt avlägsnas för att bandrensarna ska bli åtkomliga. Om det bara hade varit ett 

tiotal bandrensare så hade detta kanske inte varit ett problem men nu är det så många att det tar 

alldeles för lång tid att kontrollera alla samtidigt som rutiner för underhåll saknas. 

 

En annan intressant aspekt som framkom, men som inte har någon relevans för detta arbete, är att 

driftspersonalen inte är helt nöjda med spolrännorna som finns i MK3. Mycket av sligen fastnar i 

rännorna som kräver extra spolning och underhåll. Eftersom nästan hela byggnaden är byggd på 

gallerdurk så anser de att spillet som blir borde få rasa ner till bottenvåningen där det skottas ut med 

traktor. Troligtvis så skulle det göra det möjligt att välja från ett större sortiment av bandrensare. 

 

5.3.3 Färdplan 
Allteftersom projektets gång har vi valt att avgränsa oss mer och mer. Att vi inte gjorde alla 

avgränsningar från början var för att vi inte ville ”låsa” oss för tidigt. Det kändes viktigt att försöka 

utveckla för rensning av alla kvaliteter till en början utifall vi skulle finna en lösning på det 

problemet. När vi sedan insåg att det var alldeles för stort begränsade vi oss gradvis. 

 
5.3.4 Konceptdesign och prototypframställning 
En sak som har varit svårt är att överge vissa idéer som vi tyckt har varit bra. Vissa har varit för 

komplicerade och svåra att realisera medan andra skulle ha blivit alldeles för dyra.  

 

5.3.5 Detaljdesign och tillverkning 

Något som vi tycker har fattas i utbildningen är någon slags genomgång av standardkomponenter. 

Det är en djungel att försöka hitta dessa när man inte har jobbat praktiskt desto mer med 

tillverkning innan. Flera gånger har vi trott att vi kommit på en detaljlösning såsom spännen eller 

kopplingar men det har senare visat sig att liknande redan finns. Vid ett annat tillfälle höll vi nästan 

på att förkasta en idé bara för att vi trodde att den skulle bli för krånglig att tillverka på grund av en 

detalj. När vi sedan bläddrade i en katalog så hittade vi en nästan identisk komponent vilket gjorde 

att idén fick leva ett tag till. 

 

5.3.6 Produktlansering – Huvudresultat 
Den slutgiltiga bandrensaren är ännu inte tillverkad men vi hoppas och tror att dess effektivitet 

kommer att vara i samma storleksordning som de befintliga bandrensarna. Kostnaden för 

tillverkning av en prototyp tros ligga under 20 000 kr vilket är lägre än priset på många 

serietillverkade bandrensare. Kostnaden för slitdelar och bandskador uppskattas bli lägre än 

nuvarande bandrensare. Det framtagna konceptet kommer att vara betydligt lättare att montera och 

ställa in rätt jämfört med befintliga bandrensare. Driftpersonalen kommer själv att kunna ansvara 

för montering och justering. 
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6. Rekommendation 
Den rekommendation vi vill ge till LKAB angående bandrensare är att de informerar berörd 

personal angående vikten av regelbundet underhåll av bandrensarna. Rutiner för detta borde sättas 

upp. Kanske kan personliga ansvarsområden vara ett alternativ. Varje person i vardera skiftlag 

ansvarar för ett specifikt område. Som vi har förstått det så har i dagsläget varje skiftlag ett 

ansvarsområde men vi tror att ansvarkänslan skulle öka för vissa om det var ett personligt ansvar. 

Vidare rekommenderar vi att någon slags dokumentation görs vid tester av nya bandrensarvarianter. 

 

Gällande våra produkter/lösningar föreslår vi att testanordning används vid utvärderande av vår 

bandrensarlösning. 

 

Vi föreslår att monteringsverktyget tillverkas och testas vid montering av valfri bandrensare. 

 

Trekollanbandrensaren utvärderas av skiftlag 1 varvid optimal placering och övriga inställningar 

provas fram efter den enskilda bandtransportörens specifika behov. 
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Bilaga 1. Bandrensare        
 

 
Förskrapor sitter närmast bandtrumman och skrapar av största delen av materialet som har fastnat 

på bandet. Under eller strax bakom trumman sitter finskrapan och skrapar bort ytterligare rester, 

Figur 1.  

 

Förskrapa 
Förskrapan, Figur 2, sitter närmast trumman och har till uppgift att skrapa bort det mesta av 

materialet från transportören samt att se till att materialet faller på avsedd plats. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Figur 2. Förskrapa från två olika tillverkare. 

Figur 1. Placering av förskrapa och finskrapa. 
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Finskrapa 
Finskrapan är oftast placerad under trumman eller strax bakom och har till uppgift att, som namnet 

antyder, rengöra extra fint. Det finns en uppsjö av olika varianter, varav två exempel kan ses i Figur 

3, på finskrapor ämnade för att skrapa bort diverse olika material.  

 
 
Skakrulle 
Skakrullen, Figur 4, roterar och bidrar därigenom till att vidhäftade partiklar lossnar från 

transportbandet genom vibration.  

 

 
 
Tryckluft  
Tryckluft med smal luftspalt ger en skärande rengöringseffekt och är lämpligt till slitna band, Figur 

5.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Figur 5. Tryckluft. 

Figur 4. Skakrulle. 

Figur 3. Finskrapor från två olika tillverkare. 
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Bandborste 
Bandborstar används i första hand på mönstrade band där vanliga skrapor inte fungerar 

tillfredställande. Bandborstarna användas ibland också på släta band i kombination med andra 

rensare, Figur 6.  

 

 
 
Trumskrapa 
Trumskrapan har till uppgift att skrapa loss material som byggs upp på vändtrumman och föra bort 

större objekt som annars kan skada bandet, Figur 7.  

 

Plogavstrykare 
Plogavstrykare finns för två olika syften. Dels för att styra material till avsett schakt och dels för att 

föra bort material som hamnat ovanpå bandreturen, Figur 8.  

 

 

 
Bilder hämtade från: www.vendig.se, www.hosch.de samt 

http://www.miningandconstruction.sandvik.com/

Figur 8. Plogavstrykare i två olika modeller. 

Figur 7. Trumskrapa. 

Figur 6. Bandborste.  

http://www.vendig.se/
http://www.hosch.de/
http://www.miningandconstruction.sandvik.com/
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Bilaga 2. Sirius Masterplan 

 

 
 



 

51 

 

Sirius Masterplan fortsättning
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Bilaga 3. Ganttschema 
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Bilaga 4. Projektbeskrivning 
 
Arbetet kommer att redovisas vid LTU, Porsön Luleå, och enligt överenskommelse vid LKAB, 

Malmberget.   

 

Arbetet fokuseras på: 

 Utvärdering av befintliga bandrensare i MK3 och BUV för referensdata. Detta kommer 

eventuellt att göras med egenutvecklad mätutrustning . Undersöka montering av skrapor 

med avseende på monteringsanordning, monteringsinställning och kunnande hos berörd 

personal.  

 Eventuell utveckling av monteringsverktyg främst för utsättning av horisontell centrumlinje. 

 Utveckling av ny bandrensare med tyngdpunkt på magnetskrapa som i första hand avses 

användas för bentonitblandad slig. Bandrensaren ska vara kostnadseffektiv och uppbyggd av 

standardkomponenter. Optimera montering av skrapor med avseende på vinklar och 

enkelhet vid montering och justering.  

 Förslaget/förslagen kommer att presenteras i form av 3D CAD-modeller, eventuella gjorda 

beräkningar kommer att presenteras i rapporten. Vid eventuell färdig prototyp kommer band 

att stannas för testkörning med den av ex-jobbarna framtagna bandrensaren. 

Rapporten levereras till universitetet och till LKAB. 
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Bilaga 5. Kunduttalanden Testanordning 
 

 
 

Kunduttalanden Översättning 
”mäta spill” Testutrustningen ska kunna mäta relativt spill 

på likvärdiga band i de båda verken för olika 

befintliga kombinationer av bandavskrapor.  
”jämföra spill för olika band” 

”om ni förstör banden så blir ni 

ersättningsskyldiga” 

Testutrustningen ska inte kunna skada 

banden. 

”våra järnspett är krokiga” Testutrustningen ska tåla ovarsam hantering. 

”tuff miljö” Testutrustningen ska klara vibrationer, 

damm, partiklar, väta, ojämn belastning. 

”tillverkningen kan göras av Mekis eller lejas 

ut på entreprenad” 
Testutrustningen ska gå att tillverka. 

”skicka en offert så får vi se vad det kostar” Testutrustningen får inte kosta för mycket.  

”vi kan inte stanna verken för länge” Testutrustningen ska vara lätt att montera och 

hantera. 

”de enda tidigare testerna gjordes av -

försäljare” 

Testen ska utföras systematiskt och vara 

oberoende av vilka skrapor som testas. 

”de tidigare testerna innehöll för många 

osäkra faktorer” 

Antalet osäkra faktorer i testen ska 

minimeras. 
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Bilaga 6. Funktionsträd Testanordning 

Huvudfunkti
on 

Subfunktion 
nivå 2 

 

Subfunktion 
nivå 4 

Subfunktion 
nivå 3 

Subfunktion 
nivå 1 

 

Åverkan 

1/2 15/162 

 

Flexibilitet 

7/25 63/2025 

 

Replikerbarhet 

5/9 5/81 

 

Snabb montering 

1/9 1/81 

 Få obekanta 
parametrar 

3/9 3/81 

 

Hållbarhet 

1/2 5/18 

 

Spillmätning 

1/2 5/18 

 

Tillverkning 

5/9 15/729 

 

Medge 
bandrensning 

3/9 15/162 

 

Låg kostnad 

3/9 9/729 

 

Material 

1/2 15/162 

 

Anpassning till 
bandvinkel 

7/25 63/2025 

 

Klara ovarsam 
hantering 

1/9 5/162 

 

Justerbar i höjdled 

7/25 63/2025 

 

Justerbart tryck 

3/25 27/2025 

 Justerbar bredd 

7/25 63/2025 

 

Klara miljö i tung 
industri 

4/9 20/162 

 Klara ojämna band 

4/19 20/162 

 

Medge konstant 
tryck 

3/9 15/162 

 Medge uppsamling 

3/9 15/162 

 

Standardkomponenter 

5/9 15/729 

 Enkel 
ihopmontering 

1/9 3/729 

 

Geometri 

1/2 15/162 

5/ 
Portabilitet 

1/25 9/2025 

 

Klara damm 

3/9 60/1458 

 Klara fukt 

3/9 60/1458 

 Klara vibrationer 

3/9 60/1458 

 

Konstruktion 

3/9 3/9 

 

Prestation 

5/9 5/9 

 

Testprocess 

1/9 1/9 

 

Testutrustning 

1 1 

 

Siffrorna visar 

viktningar som fåtts ur 

matriser med parvisa 

jämförelser. 
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Bilaga 7. Kvalitethus/Relationsmatris Testanordning 

Kolumnsumma/kravuppfyllelse 
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Bilaga 8. Riskanalys Testanordning 
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Bilaga 9. Enkät Bandrensare 
Bandrensare 
Vad tycker Du om bandrensarna? Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet som gör vårt 

ex-jobb här vid LKAB Malmberget. Vårt uppdrag är att utvärdera befintliga bandavskrapor och 

utveckla en ny förbättrad bandavskrapa. Det skulle vara till mycket stor hjälp för oss om Du ville ta 

dig tid att svara på frågorna nedan. 

 
1. A. Vad anser Du om de befintliga finskrapornas prestation gällande sligborttagning hos LKAB? 

 

 

 

B. Motivera svaret i A. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. A.  Har du varit med och monterat en bandavskrapa någon gång?  

Om inte, fortsätt till fråga 3. 

 

B. Av vilket märke? 

________________________________________________________________________ 

 

C. Hur lång tid tog monteringen uppskattningsvis? Koppla gärna tidsåtgång till respektive märke. 

________________________________________________________________________ 

 

D. Uppstod det några svårigheter vid monteringen?  I så fall vilka? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. A.    Har du varit med och bytt ett segment på en bandavskrapa någon gång?  

Om inte, fortsätt till fråga 4. 

 

B. Av vilket märke? 

________________________________________________________________________ 

 

C. Ungefär hur lång tid tog bytet uppskattningsvis? Koppla gärna tidsåtgång till respektive märke. 

________________________________________________________________________ 

 

D. Uppstod det några svårigheter vid bytet?  I så fall vilka? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Har du några idéer eller förslag till förbättringar? Vilka? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning Sussie & Ida 

suspet-3@student.ltu.se 

idawik-3@student.ltu.se 

Mycket 

missnöjd 

Missnöjd Nöjd Mycket nöjd 

JA NEJ 

JA NEJ 

mailto:suspet-3@student.ltu.se
mailto:idawik-3@student.ltu.se
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Bilaga 10. Kundutttalanden Monteringsverktyg 
 

 
 

Kunduttalanden Översättning 
”olika problem, olika gånger”(vid montering) 

Monteringsverktyget ska underlätta bytet av 

skrapor. 

”Enkla skrapor som är lätta att byta” 

”Dåligt med utrymme pga. balkar, spollådor 

osv. Inställningar så att inte skrapan ska slå 

runt. Fästanordningar.” 

”vi kan inte stanna verken för länge” 

” ska ha rätt tryck, vinkel” 

Monteringsverktyget ska mäta och visa de 

parametrar som behövs för montering av i 

första hand förskrapor.  

”Montera skrapan på rätt ställe är alltid svårt 

då det är svårt att få rätt på trummans 

centrumlinje på ett enkelt och tillförlitligt 

sätt, centrumlinjen är avgörande för 

skrapfunktionen efter montage. Skrapans 

optimala lutning kan vara svår att få till.”  

”En finskrapas placering är ofta samma sak 

bara att centrumlinjen blir den lodräta linjen 

men placering är lika viktig för att uppnå 

avsedd funktion” 

”våra järnspett är krokiga” Monteringsverktyget ska tåla ovarsam 

hantering. 

”tuff miljö” Monteringsverktyget ska klara vibrationer, 

damm, partiklar, väta, ojämn belastning. 

”tillverkningen kan göras av Mekis eller lejas 

ut på entreprenad” 
Monteringsverktyget ska gå att tillverka. 
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Bilaga 11. Funktionsträd Monteringsverktyg 
 

Tillverkning 

1/2 1/32 

 

Medge flexibilitet 

3/4 12/64 

 

Enkla inställningar 

1/4 4/64 

 

Medge ovarsam 
hantering 

6/16 24/512 

 

Medge okänsliga 
komponenter 

3/16 12/256 

 

Material 

1/2 1/32 

 

Befintliga 
dimensioner 

1/4 1/128 

 

Medge anpassning till 
olika navdimensioner 

1/4 12/256 

 

Tåla stötar 

1/2 24/512 

 

Medge inställning 
utan verktyg 

1/2 4/128 

 Enkel avläsning 

1/2 4/128 

 

Tåla slag 

1/2 24/512 

 Tåla smutsig miljö 

1/2 12/512 

 Tåla fukt 

1/2 12/512 

 

Befintliga material 

3/4 3/128 

 

Ej för 
komplicerade 

geometrier 

1/2 1/64 

 
Ej för dyr 

stycketillverkning 

1/2 1/64 

 

Medge användning 
i trånga utrymmen 

3/4 36/256 

 

Pris 

1/16 1/16 

 

Användbarhet 

4/16 4/16 

 

Kvalité 

4/16 4/16 

 

Monteringsverktyg 

1 1 

 

Medge markering av 
horisontell 

centrumlinje 

3/8 21/128 

 

Medge parallellitet 
mot lutande band 

1/8 7/128 

 Medge centrering mot 
nav i radiell riktning 

3/8 21/128 

 

Medge visning av 
nödvändiga 
parametrar 

1/8 7/128 

 

Funktion 

7/16 7/16 

 

Medge intuitivt 
handhavande 

5/16 20/256 

 

Medge svårighet att 
göra fel 

1/4 20/1024 

 

Tydligt gränssnitt 

3/4 60/1024 

 

Portabilitet 

2/16 8/256 

 

Oskrymmande 

3/4 24/1024 

 

Lättviktig 

1/4 8/1024 

 

Siffrorna visar 

viktningar som fåtts ur 

matriser med parvisa 

jämförelser. 
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Bilaga 12. Kvalitethus/Relationsmatris Monteringsverktyg 

 

 (9) 
 
  (3) 
 
(1) 

Kolumnsumma/kravuppfyllelse 
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Bilaga 13. Kunduttalanden Bandrensaranordning 
 

Kunduttalanden Översättning 
”Olika problem, olika gånger”(vid 

montering) 

Bandrensaren ska vara enkel att montera och 

byta samt att det ska gå snabbt att hitta rätt 

inställningar. Det ska vara svårt att göra fel. 

”Enkla skrapor som är lätta att byta” 

”Dåligt med utrymme, balkar, spollådor osv. 

Inställningar så att inte skrapan ska slå runt. 

Fästanordningar.” 

”Vi kan inte stanna verken för länge” 

”Vid rost så försvåras svetsning, ibland 

trångt.” 

”För invecklade skrapor” 

” ska ha rätt tryck, vinkel” 

”Montera skrapan på rätt ställe är alltid svårt 

då det är svårt att få rätt på trummans 

centrumlinje på ett enkelt och tillförlitligt 

sätt, centrumlinjen är avgörande för 

skrapfunktionen efter montage. Skrapans 

optimala lutning kan vara svår att få till.”  

”En finskrapas placering är ofta samma sak 

bara att centrumlinjen blir den lodräta linjen 

men placering är lika viktig för att uppnå 

avsedd funktion” 

”Om ni förstör banden så blir ni 

ersättningsskyldiga” 

Bandrensaren ska inte kunna skada banden. 

”skraporna skrapar bra men skadar banden. 

Sliter hårt på banden” 

”När banden har gått snett har bladen åkt 

upp, när bandet sen gått tillbaka har bladet 

börjat tugga på kanten av bandet. 

”bladen brukar ibland ställa sig på tvären så 

att det blir lite av en kniveffekt” 

”Finskraporna gör mer skada än nytta” 

”Skrapor uppdelade i segment har en tendens 

att låsa sig mot varandra.” 

”Våra järnspett är krokiga” Bandrensaren ska tåla ovarsam hantering. 

”Tuff miljö” 

Bandrensaren ska klara vibrationer, damm, 

partiklar, väta, ojämn belastning. 

  

”Förbättrat rostskydd t.ex. använda sig av 

material som inte är korrosionsbenägna ex, 

rostfria stål, mässingskruvar etc. 

”Beroende av kassettens kondition (rost)” 

(svårigheter vid montering) 

”Infästningar för skrapor kan vara knepiga att 

svetsa fast då det ofta är rostigt och skitigt” 

”Tillverkningen kan göras av Mekis eller 

lejas ut på entreprenad” 
Bandrensaren ska gå att tillverka. 

”Fastrostade skruvar, söndernötta 

infästningar, felaktigt beställda blad som inte 
Bandrensarens utbytbara delar ska gå lätt och 

snabbt att byta. 
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passar”  

”Passar, ofta trångt, smutsigt och 

svåråtkomligt” (om problem vid byten av 

skrapsegment) 

”Segment satt hårt fast då slig hade byggt 

fast segmentet i fäste. På långa/breda skrapor 

är det besvärligt att få bort mittsegmenten.” 

”Vattenbegjutningen gör att det så fort som 

skrapan ej fungerar som den ska så blir 

spillet betydligt svårare att ta hand om” Bandrensaren ska fungera tillfredställande 

utan tillförande av vatten. ”Återinför Trekollan så slipper man allt 

vatten till transportörerna samt alla 

förskrapor” 

”Skrapor är ofta i vägen vid lagerbyten” Bandrensaren ska inte vara i vägen vid 

lagerbyte. 

”Anställa någon som sköter om underhållet 

av skraporna” Bandrensaren ska kräva minimalt underhåll 

och inte behöva bytas ofta. ”Trekollanskraporna skrapar bra, skadar inte 

banden men slits fort” 

”Trekollan på våta delen och dyra skrapor på 

den varma delen” Bandrensaren ska gå att anpassa till både 

våta och torra delen. ”Trekollan på våta delen med bättre kassetter 

och dyra skrapor på torra delen” 

”Med nytt band och rättjusterad  funkar det 

bra” 

Bandrensaren ska gå att optimera efter 

förutsättningarna. 

”Banden vandrar så att skraporna inte täcker 

hela banden” 

Bandrensaren ska täcka hela banden även om 

de vandrar. 

”Får absolut inte kosta mer än ” 
Bandrensaren får inte kosta för mycket. 

”Mellanprissegment” 

”Om det inte vore så trångt så skulle det 

rymmas bättre skrapor” Bandrensarens funktion kan resultera i att 

spolrännor inte behöver användas. ”Konstigt med spolrännor där det finns 

gallerdurk”  
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Bilaga 14. Funktionsträd Bandrensare 

Snabba 
byten av 

eventuella 
slitdelar 

5/9 10/81 

 

Snabb 
montering 

   3/9 6/81 

 

Rensa banden 

3/4 15/36 

 

Medge 
möjlighet till 
installation 

1/4 5/36 

 

Tåla ovarsam 
hantering 

1/4 2/36 

 

Yttre 
faktorer 

3/4 6/36 

 

Pris 

1/9 2/81 

 

Ekonomi 

2/9 2/9 

 

Lång 

livslängd 

2/9 2/9 

 

Funktion 

5/9 5/9 

 

Bandrensare 
1 1 

 

Tåla stötar 

1/3 2/108 

 

Tåla smuts 

5/25 30/900 

 Tåla väta 
3/25 18/900 

 Tåla vibrationer 

4/25 24/900 

 Tåla nötning 

6/25 36/900 

 

Befintliga maskiner 

4/9 8/729 

 Befintliga material 

4/9 8/729 

 Standardkomponenter 

1/9 2/729 

 

Lättåtkomlig 

4/16 40/1296 

 

Svårt göra fel vid montering 

7/25 42/2025 

 Enkelt hitta rätt inställningar 

6/25 36/2015 

 

Enkelt ta lös gamla slitdelar 

3/16 30/1296 

 

Lätt att sätta på plats 

6/25 36/2025 

 Minimal verktygsanvändning 

5/25 30/2025 

 

Få delar 

1/25 6/2026 

 

Medge rensning trots ojämna band 

7/25 105/900 

 Ej skada banden 

9/25 135/900 

 
Passa olika kvaliteter 

4/9 20/324 

 Få plats i trånga utrymmen 

3/9 15/324 

 Passa olika bandkonfigurationer 

2/9 10/324 

 

Svårt göra fel vid byte 

5/16 50/1296 

 

Minimal verktygsanvändning 
vid byte 

4/16 40/1296 

 

Tåla förvaring/transport 

1/3 2/108 

 

Tåls belastning 

7/25 42/900 

 

Medge rensning trots att banden vandrar 

4/25 60/900 

 Medge rensning utan tillsats av vatten 

2/25 30/900 

 Medge rensning trots sliten 

3/25 45/900 

 

Tåla slag 

1/3 2/108 

 

Huvudfunktion Subfunktion 
nivå 2 

 

Subfunktion nivå 3 Subfunktion 
nivå 1 

 
Siffrorna visar 

viktningar som fåtts 

ur matriser med 

parvisa jämförelser. 
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Bilaga 15: Konceptsammanställning Bandrensare 
 

Ytbeläggning på bandet 

Problemet angrips vid dess rot genom att transportörbanden beläggs med en yta med låg friktion, 

Figur 1. Ytbeläggningen förhindrar att sligen fastnar på banden och bandrensare blir därigenom 

överflödiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuellt fjädrande renssegment 

Till varje renssegment monteras ett fjädrande element för att få individuell belastning mot bandet, 

Figur 2. Renssegmenten följer bandens ojämnheter och skrapar bort rester från bandet. Det finns ett 

antal olika varianter av denna bandrensare i dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renssegmentformationer 

Olika formationer eller mönster av renssegment används för att få högre effektivitet i 

bandrensningen, Figur 3.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Transportörband med ytbeläggning. 

Figur 2. Individuellt fjädrande renssegment. 

Figur 3. Skrapsegment i olika formationer. 
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Optimering av befintliga bandrensare 

De befintliga bandrensarna optimeras med avseende på exempelvis eggvinkel, släppningsvinkel och 

avstånd, Figur 4, för att åstadkomma bättre bandrensning. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryckluft 

Tryckluft riktas mot banden för att, inom ett inkapslat utrymme, Figur 5, blåsa bort rester från 

banden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnet 

En magnet, eventuellt en elektromagnet, placeras mot innerradien av en cylinder, Figur 6. 

Cylindern ligger strax under bandet och roterar av bandets rörelse med hjälp av piggar på sidorna 

som rör i bandet. Magneten får sligen att fastna på cylindern. Sligen följer med cylinderns rotation 

tills dess att avståndet till magneten blir för stort. En variant där sligen repelleras är ett tänkbart 

alternativ. Cylindern kan även kläs med en beläggning med låg friktion. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Optimering av befintliga bandrensare. 

Figur 5. Bandrensning med hjälp av tryckluft. 

Figur 6. Magnet inuti roterande cylinder. 
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Klädvårdsrulle 

En roterande cylinder under bandet samlar på sig slig på ett sätt liknade funktionen hos en 

klädvårdsrulle, Figur 7.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dammsugare 

Ett långt och smalt munstycke placeras tvärs över bandet, Figur 8. Likt en dammsugare suger 

bandrensaren bort slig från banden till önskad plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekollanbandrensare 
Optimeringar görs av den tidigare beprövade bandrensaren av trekollan med avseende på 

exempelvis eggvinkel, släppningsvinkel, bredd och avstånd, Figur 9, för att åstadkomma bättre 

bandrensning 

 

 

 

 

Figur 7. Klädvårdsrullens funktion nyttjas till bandrensning. 

Figur 8. Slig dammsugs från banden. 

Figur 9. Optimering av trekollanbandrensare. 
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Bilaga 16. Kvalitethus/Relationsmatris Trekollan 

 

Kolumnsumma/kravuppfyllelse 
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Bilaga 17. Teknisk fil trekollanskrapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk fil Trekollanskrapa 
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Inledning 

I dagsläget utgör spillet ett stort problem dels som produktionsbortfall men det bidrar också till 

översvämning i tankar och vattenrening samt att ett stort antal arbetstimmar ägnas åt att spola rent 

där finfördelad malm spillts.  

 

Syftet med examensarbetet är att under 2×20 veckor objektivt utvärdera befintliga bandrensare och 

ta fram en ny variant optimerad för LKAB:s förutsättningar i den kalla delen av MK3 och BUV. 

Den framtagna modellen skall således CE-märkas för att kunna tillverkas och tas i drift av LKAB. 
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Försäkran om överensstämmelse för maskiner 
Enligt AFS 1994:48 
Bilaga 2 A 
 

Tillverkare       

(ifylls alltid) Företag 

       

 Adress 

       

 Telefon 
 
 

Representant       

(ifylls av representant 
etablerad inom EES) 

Företag 

       

 Adress 

       

 Telefon 
 
 

Försäkrar härmed att: 
 

Maskin       

 Märke, typ etc. 
       

 Serienummer, tillverkningsnummer etc 
 

A  (Ifylls attid såvida inte C blir ifylld) 

är tillverkad i överensstämmelse med Arbetsskyddstyrelsens kungörelse AFS 1994:48 (vilken 
motsvarar EU:s maskindirektiv 89/392/EEC kompletterat med direktiven 91/368/EEC och 
93/68/EEC om ändring av direktiv 89/392/EEC) med föreskrifter om maskiner och vissa 
andra tekniska anordningar, med särskilda hänvisningar till kungörelsens Bilaga 1 om 
grundläggande hälso och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner. 

 
 

B  (Ifylls om tillämpligt) 

är tillverkad enligt följande bestämmelser, direktiv etc. 
      

 
 

C  (Ifyllnad av C innebär att kraven i A anses uppfyllda) 

är tillverkad i överensstämmelse med följande harmoniserade standarder. 
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Funktionsbeskrivning 
Trekollanskrapan bygger på en enkel hävstångsprincip med flyttbara vikter, Figur 2 bild A, för att 

kunna få precis önskat tryck. Själva skrapbladet sitter i en U-balk för att vara enkel att montera och 

ta lös. Ingen övrig infästning av skrapbladet krävs eftersom sligen kommer att kila fast skrapan i U-

spåret. I U-balkens botten finns cirkulära hål för att minska vikten, underlätta rengöring och för att 

underlätta avlägsning av skrapblad. U-balkens vinkel mot bandet går att justera, Figur 2 bild B, så 

att en optimal vinkel kan bibehållas även när skrapbladet nöts ner. För att enkelt kunna byta andra 

slitdelar sitter skrapans övriga delar ihop med olika typer av sprintar. Skrapans hävarm har många 

genomgående hål för att kunna justera upphängning, vikter och skrapans placering, Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela skrapan är upphängd med krokar som fästs i öglor på bandbalkarna för att tillåta enkel 

nedtagning. Beroende på utrymme kan upphängningskrokarna riktas antingen framåt eller bakåt, 

Figur 2 bild C. För att få en bra rengöring bör sligvinkeln vara positiv men inte så stor att det finns 

risk att skada banden.  

 

Figur 2 A. Flyttbara vikter.           B. Vridbar skrapbladsinfästning.      C. Krok för upphängning                  

Figur 1. Trekollanskrapa och dess upphängning.  
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Konstruktionsintyg 

Underlag för CE-märkning av maskin/anläggning. 

 

Leverantör 

 
Examensarbete, Luleå Tekniska Univeritet  

 
försäkrar att 

 

Trekollanskrapa till transportör 21TR016 är konstruerad och dokumenterad  

i enlighet med gällande krav och normer. 

 

 
Företagets projektnummer:   Projekt: 

   

…………………………  Trekollanskrapa  

 

LKAB beställningsnummer:  

 

………………………… 

 

Även i överensstämmelse med följande 

 

Direktiv: Harmoniserande standards:    

 

AFS 1994:48,maskin- SS-EN ISO 12100-1-2,  Allmänna konstruktionsprinciper. 

direktivet med tillägg 2000:38 SS-EN 294,  Skyddsavstånd händer och armar 

 SS-EN 394,  Minimiavstånd krossning 

 SS-EN 953 Skydd allmänna krav 

 SS-EN 811 Skyddsavstånd fötter och ben   

  

 

Ort och datum 

 

Malmberget den 21 december 2007 

 

Underskrift: 

 

 

........................................................................... …………………………………………….. 

     

Avdelningschef  

 …………………………………………….. 

  

 Ansvariga konstruktörer 
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Konstruktionsdokument och ritningar 
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Montageintyg 
Underlag för CE-märkning av maskin/anläggning. 

 
Leverantör 

 

...................................................................... 

 

 
försäkrar under eget ansvar att 

 

..................................................................................... är monterad och utförd i enlighet med, 

av beställaren, erhållna ritningar, beskrivningar och standards. 

 
Företagets projektnummer:   Projekt: 

 

............................................  ............................................................... 

 

LKAB beställningsnummer:  Byggår: 

 

............................................  ............................................................... 

 

 

Även i överensstämmelse med följande 

 

-direktiv:  -harmoniserande standards:  -övriga standards: 

 

.......................................... ................................................................. ....................................................... 

.......................................... ................................................................. ....................................................... 

.......................................... ................................................................. ....................................................... 

.......................................... ................................................................. ....................................................... 

.......................................... ................................................................. ....................................................... 

 

 

 

Ort och datum 

 

.......................................................................... 

 

 

Underskrift: 

 

 

................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande 

 

..........................................................................   
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Projekt: Examensarbete 
Delprojekt: Bandrensare 

 
Riskanalys 

 
Objekt/Område: 

Bandrensare MK3 och BUV 
 

Mekaniska konstruktioner av: 
Trekollanskrapa 

 
 

2007-12-14 
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Berörd lagstiftning och anvisningar från AMV 
 

Syftet med denna riskanalys är att säkerställa att följande regler beaktas: 

 

 AFS 1994:48 Maskindirektivet  
 

Arbetsprincip 
 

1. Identifiera tillämpade standards etc. 

2. Fastställ konstruktionens gränser 

3. Identifiera riskkällor 

4. Riskuppskattning  

5. Bedömning av risk & sannolikhet  

6. Hantering av risk 

 

Grundläggande hanteringen av risker är: 

 

1 Omkonstruera – 2 Skydda – 3 Informera 

 
Allmänt: 

Konstruktionens monteringstid är cirka 1 dag och dess brukstid bedömd till cirka 5 år. 

 

1. Identifiering av tillämpade standards/harmoniserade standards/normer etc.  

SS 12100-1—2  Allmänna konstruktionsprinciper 

SS-EN 294  Skyddsavstånd 

SS-EN 349  Minimiutrymme krossning 

SS-EN 953  Skydd allmänna krav 

SS-EN 620   Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC 

 requirements for fixed belt conveyors for bulk materials 

 

2. Konstruktionens gränser 

Mekaniska kontruktioner utförda för: 

Transportör 21TR016  

 

Följande handlingar har legat till grund till analysen: 

Konstruktionens sammanställningsritning 

 

3. Identifiera riskkällor 

Följande risker är särskilt att beakta: 

 

*Kemiska ämnen: 

Inandning 

Explosion eller brand 

 

*Ergonomi: 

Arbetsställningar vid underhållsarbete 

Fysisk överbelastning (tyngd) 

Felaktiga beteenden (problemrealisering) 
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Informationstolkning (perception) 

 

*Felfunktion: 

Felaktig inställning av skrapvinkel 

Felförhållanden (bristande instruktioner) 

 

*Mekaniskt:  

Klämskada 

Insnärjning 

Stöt & genomborrning 

Friktion & avskavning 

Skär- eller skrapskador 

Stabilitetsproblem 

Otillräcklig hållfasthet 
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RISKBEDÖMNINGSMATRIS 

 

          

          

        

  Frekvens         

        Oacceptabel - 

Omkonstruktion 

 
Varje dag 4 4 8 12 16     

         Skydd – Ändring 

          
Varje vecka 3 3 6 9 12    Acceptabel risk – 

Information 

          
          

Varje månad 2 2 4 6 8     
          
          

Varje år 1 1 2 3 4     

          

  1 2 3 4   Allvarlighetsgrad 

  Kvar på 

jobb 

Sjukskriven Kvarstående 

men 

Dödlig     

          

          

 

 

4. Riskuppskattning  

1 = Obetydlig/försumbar - Kvar på arbetet 

2 = Mindre allvarlig/marginell - Sjukskriven 

3 = Allvarligt/kritiskt - Bestående men 

4 = Katastrofal - Dödlig 
 

5. Bedömning av risk & sannolikhet  

1 = Osannolikt / Försumbar - Mindre än en gång per år  

2 = Förekommande - En gång per månad 

3 = Trolig - En gång per vecka 

4 = Vanlig - En gång per dag eller oftare 

 

6. Hantering av risk 

1-2 = Ingen åtgärd / Information 

3-9 = Skydd / Ändring 

10-16 = Omkonstruktion 
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Avgränsning: 21TR016 Deltagare: Susanne Pettersson, Ida 

Wikström samt närvarande i skiftlag 

1 2007-12-14

Vid protokollet: 

Susanne Pettersson och 

Ida Wikström

Plats: LKAB Vitåfors 

(MK3 och BUV)

Datum: 2007-12-14

Riskuppskattning (Konsekvens) 

1 = Obetydlig/försumbar - Kvar 

på arbetet

2 = Mindre allvarlig/marginell - 

Sjukskriven

3 = Allvarligt/kritiskt - 

Bestående men

4 = Katastrofal - Dödlig

Bedömning av risk & sannolikhet 

(Frekvens)

1 = Osannolikt / Försumbar - Mindre 

än en gång per år 

2 = Förekommande - En gång per 

månad

3 = Trolig - En gång per vecka

4 = Vanlig - En gång per dag eller 

oftare

Hantering av risk (Åtgärd)

1-2 = Ingen åtgärd / 

Information

3-9 = Skydd / Ändring

10-16 = Omkonstruktion

Risk Orsak Konsekvens                        

1=Obetydlig, 4=Katastrofal

Frekvens                                             

1=Osannolik, 4=Vanlig

Riskmått 

Konsekvens×Frekvens

Åtgärd/kommentar

Ekonomisk påverkan

Brandrisk
Om skrapan skaver hårt mot bandet varvid 

friktionen blir för hög
4 1 4

undvik ett överdrivet hårt tryck mot 

bandet i kombination med hög 

bandhastighet

Stöt och genomborrning Bandskada 3 1 3
Bandrensaren får ej monteras vid 

uppmärksammad bandskada

Felaktig inställning av skrapvinkel Bristande information/Bristande kunskap 3 1 3
Tydliga instruktioner, varningssymboler 

samt tydligt gänssnitt

Felförhållanden
Övriga felaktiga inställningar pga. bristande 

information/bristande kunskap
2 1 2

Tydliga instruktioner, varningssymboler 

samt tydligt gänssnitt

Friktions- eller skavskada

Bandrensaren havererar och skrapinfästet 

skaver mot bandet och/eller skraptrycket är för 

högt

2 1 2 God uppsyn och noggrann inställning

Risk för skärning av band
Trekollanen förbrukas varvid infästningen 

nöter mot bandet
2 1 2

Konsekvensen är ganska hög men den är 

till största delen ekonomisk

Stabilitetsproblem Felaktig inställning samt spel i upphängningen 3 1 3
Tydliga instruktioner samt övervakning vid 

uppstart

Otillräcklig hållfasthet

Materialbrister, tillverkningsfel eller 

underdimensionering av oförutsett kritiska 

komponenter

3 1 3
Övervakning vid uppstart samt 

regelbunden tillsyn

Fysiologisk påverkan

Arbetsställning vid 

underhållsarbete
Tunga lyft i kombination med dålig åtkomlighet 2 2 4 Variera arbetsställningen, vila vid behov

Fysisk överbelastning Tung anordning (bandrensare) 2 1 2
Arbeta inte ensam samt iakttag 

försiktighet vid lyft

Felaktigt beteende Obetänksamhet 2 2 4
Iakttag bestämmelser för beteende i 

verket

Informationstolkning Brister i perception och kognition 2 2 4
Uppmärksamhet av personal samt tydligt 

gränssnitt

Klämskada Rörliga delar främst vid montering/underhåll 3 2 6
Iakttag försiktighet samt bestämmelser för 

beteende i verket

Insnärjning Ovarsamt beteende under drift 3 1 3
Iakttag försiktighet samt bestämmelser för 

beteende i verket

Skär- eller skrapskador Vassa kanter, stickor, egg och dyl. 3 2 6
Vid tillverkning åtgärdas vassa kanter, 

stickor, egg och dyl.

Kontakt eller inandning av damm
Bandrensaren skrapar av slig som i torrt 

tillstånd kan damma
1 4 4

ingen åtgärd vidtas eftersom det dammar i 

hela verket

Brandrisk
Om skrapan skaver hårt mot bandet varvid 

friktionen blir för hög
4 1 4

undvik ett överdrivet hårt tryck mot 

bandet i kombination med hög 

bandhastighet

Otillräcklig belysning vid 

arbetsplatsen leder till 

felmontering

Belysningen är monterad i taket och 

bandrensaren monteras under bandet vilket 

resulterar i skuggmörker

3 2 6

Extra belysning vid behov samt 

genomgång av monteringasanvisningar 

vid god belysning

Susanne Pettersson, Ida Wikström 

Malmberget 2007-10-19

LKAB Projekt Examensarbete -Bandrensare 
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1. Användarmanual 
 

1.1 Allmän funktionsbeskrivning 
Trekollanskrapan bygger på hävstångsprincipen med flyttbara vikter, Figur 2 bild A, för att 
kunna få önskat tryck. Själva skrapbladet sitter i en U-balk för att vara enkel att montera 
och ta loss. Ingen övrig infästning av skrapbladet krävs eftersom sligen kommer att kila 
fast skrapan i U-spåret. I U-balkens botten finns cirkulära hål för att minska vikten, 
underlätta rengöring och för att underlätta avlägsning av skrapblad. U-balkens vinkel mot 
bandet går att justera, Figur 2 bild B, så att en optimal vinkel kan bibehållas även när 
skrapbladet nöts ner. För att enkelt kunna byta andra slitdelar sitter skrapans övriga delar 
ihop med olika typer av sprintar. Skrapans hävarm har många genomgående hål för att 
kunna justera upphängning, vikter och skrapans placering,  
Figur 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hela skrapan är upphängd med krokar som fästs i öglor på bandbalkarna för att tillåta 
enkel nedtagning. Beroende på utrymme kan upphängningskrokarna riktas antingen 
framåt eller bakåt, Figur 2 bild C. För att få en bra rengöring bör sligvinkeln, Figur 3, vara 
positiv men inte så stor att det finns risk att skada banden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 A. Flyttbara vikter    B. Vridbar skrapbladsinfästning   C. Krok för upphängning                  

Figur 1. Trekollanskrapa och dess upphängning  

Figur 3. Sligvinkel/spånvinkel 
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1.2 Monteringsanvisning 
Beroende på vilken transportör skrapan ska verka svetsas öglan på lämplig balk och i lämplig 

höjd.Montera aldrig bandrensaranordningen ensam då det kan leda till skadliga arbetsställningar. 

 Assemblering av bandrensaranordningen sker enligt monteringsanvisningar. 

 Transportören skall alltid brytas och låsas före ingrepp på bandrensaranordning eller skrapa! 

Monteringen kan ske enligt följande steg: 

1. Vridfästningarna, Figur 4, träs på vardera arm med ryggen inåt och placeras så att lämpligt 

hål i armen blir centerat mot hålet i vridfästningen.  

2. Vridskivan träs på skrapinfästningen med halsen inåt. Vänta med att låsa den i lämpligt läge.  

3. Skrapinfästningen träs igenom hålet för vridfästning och arm så att minst ett av hålen på 

skrapinfastningen blir synligt på andra sidan. Vänta med att låsa den i lämpligt läge. 

4. Trä på brickan på skrapinfästningen. 

5. Upprepa steg 2-4 för andra armen. 

6. Trä på en bricka på cylindern på vardera krok A och B 

7. Cylindrarna på Krok A och B sätts i lämpligt hål på samma avstånd från skrapinfästningen 

på vardera arm. 

8. På vardera krok träs ytterligare en bricka på så att den ligger an mot armen. Lås krokarna i 

läget med varsin ringpinne som säkras. 

9. Hela anordningen ska nu hängas med vardera krok i de fastsvetsade öglorna. Iakttag 

varsamhet då anordningen fortfarande har lösa delar som vid ovarsam hantering kan glida 

isär. 

10. När anordningen hängts upp låses skrapinfästningen i lämpligt läge genom att en locking-

pin sätts och säkras i det hål i skrapinfästningen som är på utsidan av vridfästningen och 

som gör att vinkeln mellan arm och skrapinfästningen blir nära eller lika med 90 grader. Det 

Figur 4. Trekollanskrapan och dess ingående komponenter. 
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är viktigt att andra sidan låses i motsvarande hål för att bibehålla stabiliteten i 

bandrensaranordningen. 

11. Vridskivan placeras nu så att den ligger an mot vridfästningen med hålet i kragen centerat 

mot hålet i skrapinfästningen. Den låses i detta läge genom att en locking-pin förs genom 

hålet och säkras. 

12. Trekollanskrapan placeras nu centrerat mot bandet i infästningsanordningens U-formade 

spår. 

13. Det har nu blivit dags att ställa in lämplig vinkel mellan trekollanskrapa och band.. Vinkeln 

kommer i fortsättningen att benämnas sligvinkel. Se avsnittet 1.3 Inställning av sligvinkel. 

Den ställs in genom att vridskivan vrids så att lämplig vinkel uppträder. Positiv sligvinkel 

får maximalt sättas till 10 grader!!! När önskad vinkel uppträtt låses vridskivan genom att en 

locking-pin förs genom det för vridskivan lämpliga hålet som även centreras över hålet för 

vridfästningen. Optimal vinkel kommer utprovas av siftlag 1 i BUV under 2008.  

14. Det som återstår nu är att applicera lämpligt antal vikter á cirka 5 kg i något/några av hålen i 

bakre delen av vardera arm. Detta varierar beroende på vilket hål krokarna satts i samt 

bandets bredd som indirekt påverkar trekollanskrapans tyngd. Optimalt antal vikter och dess 

placering kommer att provas ut av skiftlag 1 BUV under 2008. Trycket mellan 

trekollanskrapa och band bör vara omkring 8 kg. Detta kan enklast mätas med hjälp av en 

dynamometer eller fjädervåg. 

15. Vikterna låses med hjälp av en ringpinne som säkras. 

16. Kontrollera att det inte finns några lösa delar och att skrapan ser ut att vara korrekt monterad 

enligt anvisningar samt att den är stabil. 

17. Om problem upptäcks ska dessa åtgärdas innan bandrensaranordningen tas i drift! 

18. Bandrensaranordningen ska testköras under övervakning. Vid eventuella problem ska bandet 

stannas omedelbart varvid problemet ska utredas. 

19. Om testkörningen fortlöper utan problem så är bandrensaranordningen nu färdig att tas i 

drift. 

 

1.3 Inställning av sligvinkel 

 Varning!   
För stor positiv sligvinkel relativt bandet kan bidra till bandskada! Maximal 

rekomenderad positv vinkel är 10 grader, Figur 5. 

 Varning!   
För högt skraptryck mot bandet kan bidra till bandskada! Maximalt rekomenderat antal 

vikter per arm för bandbredd 1000 mm och trekollanskrapsegmentbredd  900 mm är 5 

stycken. 

 

Bandriktning 

OBS! Sligvinkel 
max 10  ̊ 

Figur 5. Trekollanskrapan och dess ingående komponenter. 
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2. Underhållsmanual Bandrensaranordning 
Trekollanskrapans höjd får aldrig understiga 80 mm vid nuvarande, 2007-12-18, måttsättning på 

skrapinfästningens U-balk. 

 

2.1 Löpande kontroll av Bandrensaranordning 
1. Kontrollera för varje skift att bandrensaranordningen fungerar önskvärt. 

2. Kontrollera för varje skift att trekollanskrapans höjd inte understiger 80 mm. 

3. Kontrollera för varje skift att positiv sligvinkel aldrig överstiger 10 grader. Om så är fallet 

skall vinkeln omdelbart justeras enligt anvisningarna enligt punt 13 i avsnitt 1.2 

Monteringsanvisning. 

4. Kontrollera regelbundet om slitdelar såsom brickor, locking-pin och ringpinne behöver 

bytas. Om så är fallet utförs bytet enligt monteringsanvisningarna för respektive del. 

 

2.2 Byte av trekollanskrapa 
1. Bryt och lås aktuell transportör. 

2. Tag lös lämpligt antal vikter från armarna. 

3. Knacka lös trekollanskrapan med hjälp av lämpligt verktyg. Eventuellt behöver 

bandrensaranordningen lyftas ner från upphängningsanordningen för att få loss 

trekollanskrapan. 

4. Placera den nya trekollanskrapan centrerat mot bandet i infästningsanordningens  

U-formade spår. 

5. Ställ in vinkel enligt punkt 13 i avsnitt 1.2 Monteringsanvisning. 

6. Följ monteringsanvisningen från punkt 14. 
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Kontaktlista 
 

Konstruktörer Telefonnummer E-post Företag  

Susanne Pettersson 0706615215 sussie.pettersson@gmail.com LTU (Student) 

Ida Wikström 0738307778 ida.wikstrom@gmail.com LTU (Student) 

Handledare  

Nicklas Öderyd 070-3196405 nicklas.oderyd@lkab.com LKAB 

Tomas Engström 070-3196438 tomas.engstrom@lkab.com LKAB 
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