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Förord 
 
På FOU-stationen, LKAB Malmberget har man problem med att dammutsugningen inte 
fungerar som den ska. Jag har via Rejlers Ingenjörer i Luleå fått i uppdrag att utreda varför 
dammutsugningen inte fungerar som den ska och föreslå åtgärder för att komma till rätta 
med problemen. Detta examensarbete ingår som avslutning av 
Samhällsbyggnadsprogrammet 120hp vid Luleå Tekniska Universitet och omfattar 7,5hp.  
 
Jag vill först och främst tacka min handledare och kollega på Rejlers, Hardy Blom för all hjälp 
jag fått under arbetets gång, platschef Roger Johansson som föreslog detta examensarbete, 
beställaren David Alldén med personal på FOU-stationen, LKAB Malmberget, min sambo 
Eliza som korrekturläst samt övriga inblandade. 
 
 
Magnus Paavola 
 
Luleå, november 2012 
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Sammanfattning 
 
FOU-stationen är en anläggning där man bedriver forskning och utveckling av LKAB's 
produkter. När den byggdes installerades även en dammutsugningsanläggning för att ta 
hand om damm som bildas vid krossning, siktning etc. Efter ett antal ombyggnationer och 
utbyten av utrustning fungerar nu denna dammutsugningsanläggning väldigt dåligt. Jag har 
gjort en utredning för att ta reda på varför det inte fungerar och vad man kan göra åt 
problemen.  
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1. Bakgrund 
 
FOU-stationen byggdes i början av 1980-talet och fungerar som en forskningsanläggning där 
LKAB bedriver forskning och utveckling av sina produkter samt kontroll av produkter från 
pelletsverken i Malmberget. När anläggningen byggdes, byggde man även en 
dammutsugningsanläggning för att ta hand om dammet som blir vid omlastningar, 
krossning, siktning osv. Genom åren har verksamheten förändrats och maskiner/utrustning 
flyttats, byggts om, rivits och tillkommit varpå dammutsugningen även behövts byggas om. 
Allt detta finns dock inte dokumenterat. Flera ”påstick” är monterade utan att beräkningar 
om huruvida kapaciteten är tillräcklig är gjorda. Avställda maskiner är fortfarande kopplade 
till dammutsugningsanläggningen. Allt detta har medfört att anläggningen idag fungerar 
dåligt och ingen vet exakt hur den ser ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att utreda hur dammutsugningen ser ut idag jämfört med hur den ser 
ut på ritningarna och varför den inte fungerar som den ska. 

1.2 Frågeställning 

 
- Varför fungerar inte anläggningen som den ska?  
- Vad skiljer mellan den ursprungliga anläggningen och hur den ser ut idag?  
- Vilken kapacitet skulle krävas för att den ska fungera tillfredsställande?  
- Hur kan man uppnå tillfredsställande funktion? 

 

1.3 Metod 

Byggnaden och dammutsugningen ritades upp i 3D i Autocad genom att studera 
byggritningar och ritningar av dammutsugningen från när anläggningen är byggd. Dessa 
sammanfogades i en 3D-modell i Navisworks.  
 
Sedan FOU-stationen byggdes har en hel del ombyggnationer skett och mycket av 
utrustningen har bytts ut. Det finns inga ritningar på någon ombyggnation vilket medförde 
en hel del extra arbete med karteringen av anläggningen.  
 
Därefter genomfördes ett antal platsbesök. Personal på FOU stationen intervjuades om hur 
dem upplever funktionen på anläggningen och hur man använder den. Allt av intresse 
fotograferades. Mellan platsbesöken uppdaterades modellen allteftersom skillnader mellan 
ritningar och verklighet uppmärksammades. Ett nytt schema upprättades och alla 
sugpunkter numrerades för att ha någonting att referera till i text. Beräkningar av flöden och 
hastigheter i befintliga kanaler genomfördes och fem olika driftsfall samt förslag på åtgärder 
togs fram. (Bilaga 1-6)  
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2. Dammutsugning 
 
Dammutsugning används på industrier för att bekämpa damning vid t. ex. krossning, 
siktning, omlastningar av dammande material, slipning eller blästring. Utan 
dammutsugningen skulle det ligga ett tjockt lager damm (även kallat stoft) på golvet och 
luftkvaliteten skulle vara oacceptabel.  
 
En dammutsugningsanläggning består av en stor fläkt, ett filter även kallat stoftavskiljare och 
ett kanalsystem där dammet (stoftet) transporteras från källan till filtret. Det kan liknas vid 
en vanlig centraldammsugare fast i gigantiskt format. Luftflöden på 50.000-100.000 m³/h är 
inte ovanligt. Fläkten som kan vara varvtalsstyrd eller gå på konstant varv skapar ett 
undertryck (sug) i kanalsystemet som suger med sig dammet till filtret där det fastnar medan 
luften fortsätter genom filtret och fläkten och ut genom en skorsten. En till fyra gånger per 
år beroende på anläggingens storlek utförs stoft-mätningar i skorstenen för att försäkra sig 
om att man inte släpper ut för mycket av det stoft som ska filtreras bort från luften. Kraven 
är hårda, endast 10mg stoft per normalkubikmeter (Nm3) luft får släppas ut.   
 

 
Schematisk bild på en dammutsugningsanläggning vid en kross. 

 
Kanalsystemet består av runda och/eller fyrkantiga kanaler i plåt. På FOU-stationen har man 
dock på vissa ställen slang sista biten innan en maskin. Detta är egentligen helt förkastligt då 
den skulle slitas sönder direkt men eftersom stoftbelastningen är så otroligt låg på FOU-
stationen kan slangar användas. Det är viktigt att hålla rätt transporthastighet i kanalerna. 
För låg hastighet medför att stoftet lägger sig inne i kanalen medan för hög hastighet medför 
onödigt högt slitage på böjarnas ytterradie från blästrande stoft. Även radien på böjar är 
viktig för att minska slitage. För att minska slitaget bör centrumradien på runda kanaler vara 
i princip alltid 2,5* rörets diameter och på rektangulära kanaler ska inner radien vara 
500mm.  
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Slang mellan dammutsugningskanal och transportband.  

 
Filtret kan se ut på lite olika sätt men gemensamt för de olika modellerna är att dem 
innehåller utbytbara filter som vid behov automatiskt rensas med tryckluftsstötar. En givare 
känner av när undertrycket efter filtret(mellan filter och fläkt) blir för högt och skickar då en 
signal till styrsystemet som i sin tur ger signal till några av tryckluftsventilerna så att dem 
öppnas och ger en tryckstöt. Stoftet skakas då lös från filtermaterialet, ramlar ner i botten på 
filtret och matas via skruv och cellmatare ner i exempelvis en container eller spolapparat 
som med vatten spolar iväg stoftet via avlopp till förtjockaren där det separeras från vattnet 
och återförs i produktionen.  
 
Filtret på FOU-stationen är av kassett-typ. Det betyder att filtermaterialet sitter i utbytbara 
kassetter. Eftersom filtret står utomhus (vatten kan då inte användas) matas stoftet ner i en 
stor låda som töms vid behov, enligt personalen en gång per år. Som jämförelse kan nämnas 
att sovringsverket i Malmberget skulle fylla lådan på en timme.  
 

 
Principskiss på ett kassettfilter. Observera att in- och  utlopp är spegelvända jämfört med det 

på FOU-stationen. 
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Dammutsugningsfilter, fläkt och skorsten på FOU-stationen. 

 

3. Resultat 

3.1 Det ursprungliga och det nuvarande 

 
Eftersom man på FOU-stationen inte har en kontinuerlig verksamhet utan kör olika försök 
och inte använder all utrustning samtidigt så konstruerades dammutsugningsanläggningen 
så att man med hjälp av ett antal spjäll kunde välja vilka utsug som skulle användas för 
tillfället. Detta fungerade antagligen bra från början men eftersom mycket är ombyggt sedan 
anläggningen byggdes så har spjällen satts ur funktion och lämnats öppna. Med andra ord är 
alla utsug igång hela tiden. Dammutsugningsanläggningen har en kapacitet på 28.000 m³/h. 
Efter summering av flöden på schemat konstaterades att det skulle krävas en filterkapacitet 
på ca 45.000 m³/h om det skulle fungera med alla spjäll öppna samtidigt. Hastigheten i 
kanalen mellan filter och spjäll skulle även bli alldeles för hög vilket medför att stoftet i 
kanalen sliter hårt på böjar. Det blir som en bläster. Dock är detta inget större problem på 
FOU eftersom stoftbelastningen är så låg. Värre är att hastigheten in i filtret blir alldeles för 
hög. För hög hastighet in i filtret medför dålig spridning på stoftet och att vissa filterkassetter 
därmed kommer slitas extra hårt. 
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Två av spjällen. 

 3.2 Fem driftfall 

 

3.2.1 Ursprungliga driftfall 
 
Eftersom styrsystemet är ur funktion har det inte gått att utröna hur det fungerat. I el-
centralen till dammutsugningen finns det fem olika brytare benämnda ”Lab”, ”Krossning”, 
”Dispergering”, ”Malning” och ”Vindsikt”. Med dessa kan man välja ”öppen” eller ”stängd”. 
Enligt personalen som jobbade på FOU när detta fungerade kunde man inte öppna alla 
samtidigt, då stängdes något automatiskt. Vilket och varför är dock oklart. Spjällen finns med 
på det nya schemat (Bilaga). Lab är stam 6, Krossning är den vänstra grenen av stam 2, 
Dispergering är den högra grenen av stam 2 (lockad), Malning är spjäll 3A och Vindsikt är 
spjäll 3B. Dispergeringen och vindsikten finns inte kvar idag. Dispergeringen är demonterad 
och ett lock är monterat på kanalen. Vindsikten är demonterad men inga lock är monterade 
på kanalerna. 
 

3.2.2 Nya driftfall 
 
Fem nya driftfall (se bilaga 1-6) togs fram för att med små åtgärder kunna använda befintlig 
dammutsugning.  
Förutsättningarna var följande: 

• Stam 5 och 6 skall alltid vara i igång. Dem betjänar labben och provberedningen. Där 
är det aktivitet hela tiden.  
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• Stam 1 som går till minerallab på plan 2 i forskningshallen skall kunna vara igång vid 
behov oavsett driftfall.  

• Endast ett av spjäll 3A och 3B ska kunna vara öppet åt gången.  
 
Driftfall 1: spjäll 2 (krossning) och 3A (malning) är öppna. 
Driftfall 2: spjäll 3A (malning) och 4 (siktar, separ, dragskåp plan 2) är öppna.  
Driftfall 3: spjäll 2 (krossning) och 4 (siktar, separ, dragskåp plan 2) är öppna.  
Driftfall 4: spjäll 2 (krossning) och 3B (01FI004) är öppna.  
Driftfall 5: spjäll 3B (01FI004) och 4 (siktar, separ, dragskåp plan 2) är öppna. 
 
Med dessa driftfall skulle man klara flöden och hastigheter i de kanaler som för tillfället är 
öppna. För att få detta att fungera behöver styrsystemet till spjällen antagligen byggas om 
eller bytas ut. Själva spjällen går dock att använda. 
 
Jag gjorde en enkel kalkyl i Excel på kapaciteten vid de olika driftfallen. Högst upp på 
kalkylbladet finns en lista med alla sju huvudstammar samt flödet för varje och vad den 
betjänar. Under listan finns förutsättningarna för att detta ska fungera, sedan gjorde jag en 
liten uträkning för varje driftfall: Filtrets kapacitet högst upp, summan av flödet i stam 5 och 
6 som alltid är igång. Sedan vad som finns kvar till övriga och vilken ytterligare stam som är i 
drift samt dess flöde. Längst ner finns summan av överskott/underskott. 
 

3.3 Åtgärder 

 
För att få bästa möjliga funktion på anläggningen bör några åtgärder vidtas. Bland annat 
finns på flera ställen delvis demonterade kanaler som saknar lock och således försämrar 
suget i de utsug som faktiskt används. Personalen klagade på att befintliga utsug inte räcker 
till ett par siktar på plan 2. Detta löses genom att montera ett till utsug där. Om man har 
behov av att ha alla utsugen öppna samtidigt behöver fläkt och filter bytas ut till högre 
kapacitet. Hela listan på åtgärder finns som bilaga.  
 
 

4. Diskussion och Slutsats 
 

4.1 Diskussion 

 
Det var svårt att få en bild av hur man använder dammutsugningen. Dels för att jag var 
tvungen att prata med flera olika personer som jobbade i olika delar av byggnaden och 
pussla ihop den information jag fick av dem och dels för att det mesta var ur drift när jag var 
på besök trots att man i personalen menade att t.ex. provkrossen gick i princip dygnet runt. 
Den har inte varit i drift en enda av de fyra gånger jag besökt FOU-stationen. 
 
När jag försökte ta reda på hur spjällen hade fungerat från början så fanns det i princip ingen 
som jobbat på FOU när dom fungerade och än mindre någon som visste hur det var tänkt att 
fungera.  
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På personalen verkade det som att man hade behov av att ha igång alla utsug hela tiden 
(eller åtminstone ett eller ett par i varje stam) vilket medför att dammutsugningsfiltret 
behöver bytas ut till ett med högre kapacitet. Speciellt om man ska bygga krosstationen som 
Rejlers håller på att projektera så finns det inte möjlighet att klara behovet med det 
befintliga filtret. Även om spjällen sätts i funktion så kommer det inte att räcka till. Man kan 
inte ha igång alla stammar för att man behöver ett eller ett par utsug på varje. Kör man med 
för låga flöden så tappar man transporthastighet i kanalen och det blir dåligt ”sug” vilket 
medför att dammet lägger sig i kanalen om det ens sugs in i den.  
 

4.2 Slutsats 

 
För att få dammutsugningen att fungera tillfredsställande måste man antingen lägga om 
verksamheten så den passar driftfallen eller byta ut filtret och kanalen mellan spjällen och 
filtret. Eventuellt behöver man även flytta något utsug till en annan kanal ifall spjällen sätts i 
funktion. Jag ser ingen annan lösning på detta eftersom det från början var konstruerat för 
att styras med spjällen som nu är ur funktion.  
 

5. Referenser 
 
Ritningar över FOU-stationen från LKABs arkiv 
Personalen på FOU-stationen 
Kollegor på Rejlers 
 

6. Bilagor 
 
1. Förslag på åtgärder 
2. Excelkalkyl 
3. Driftfall 1  
4. Driftfall 2  
5. Driftfall 3  
6. Driftfall 4  
7. Driftfall 5  
8. Driftfall 1-5 gemensam 
9. Navismodell (separat fil) 
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Bilaga 1 
 

Förslag på åtgärder: 
 
Med befintliga komponenter: 
 
Befintliga tryckluftsmanövrerade spjäll sätts i funktion och styrsystemet byggs om alt. byts 
ut. 
 
Kanaler: 

1. Förses med avstängningsspjäll för hela stammen. Eventuellt med mekanisk 

begränsning för att upprätthålla ett litet grundflöde om behov av detta finns. 

 

2. 2:7 lockas eller förses med demonterbart lock för att enkelt kunna ansluta slang. 

 

3. Spjäll 3B till 3:1, 3:2 och 3:3 kan endast öppnas om spjäll till resten av stam 3 (3A) är 

stängt. 3:3 flyttas till 01FI005 om den ska användas till nya krosslinjen som är under 

projektering. 

3:1 och 3:2 lockas. 

Kanal till 3:9, 3:10, 3:11 byts ut från ø125 till ø180.  

3:8 lockas eller försvinner i och med att kanalen till 3:9–11 byts ut. 

3:13 och 3:15 lockas alt att spjäll till dem stängs. 

3:16 byggs till. Kapacitet finns när 3:13 och 3:15 är lockade 

4. Förses med avstängningsspjäll för hela stammen. 

6. Tryckluftsmanövrerat spjäll låses i öppet läge. 

 

Om alla spjäll ska kunna vara öppna samtidigt: 
 
Stoftavskiljaren byts ut till en ny med 45000m³/h kapacitet och frekvensstyrd fläkt. 
Tryckgivare i inlopp till filter styr fläktvarvtal efter undertryck.  
Kanalen mellan spjällen och filtret byts ut till ø900mm. 
 
Spjällen behöver då inte sättas i funktion.
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Bilaga 2 
 

Excel-kalkyl med de olika driftfallen 
 

 

Stam Flöde   Betjänar         

1 2000 m³/h Minerallab       

2 7900 m³/h Provkross       

3A 8100 m³/h Pilotverk och kvarnar på plan 2     

3B 6500 m³/h Ficka 4        

4 6000 m³/h Siktar, separ, drakskåp på plan 2     

5 5800 m³/h Provberedning       

6 7400 m³/h Kemlab         

          

Förutsättningar:         

Stam 5 och 6 är alltid i drift.         

Stam 1 är i drift vid behov oberoende av övriga kombinationer.     

Endast ett av spjäll 3A och 3B kan vara öppet åt gången.     

          
Driftfall 
1    

Driftfall 
2    

Driftfall 
3    

Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h  

5+6 = 13200 m³/h 5+6 = 13200 m³/h  5+6 = 13200 m³/h  

Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h  

2+3A = 16000 m³/h 3A+4 = 14100 m³/h 2+4 = 13900 m³/h  

Summa -1200 m³/h Summa 700 m³/h Summa 900 m³/h  

          
Driftfall 
4    

Driftfall 
5       

Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h     

5+6 = 13200 m³/h 5+6 = 13200 m³/h     

Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h     

2+3B = 14400 m³/h 3B+4 = 12500 m³/h     

Summa 400 m³/h Summa 2300 m³/h     

          

          

Driftfall 1 + stam 1   Driftfall 2 + stam 1   Driftfall 3 + stam 1   

Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h  

5+6 = 13200 m³/h 5+6 = 13200 m³/h  5+6 = 13200 m³/h  

Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h  

2+3A = 16000 m³/h 3A+4 = 14100 m³/h 2+4 = 13900 m³/h  

1 2000 m³/h 1 2000 m³/h 1 2000 m³/h  

Summa -3200 m³/h Summa -1300 m³/h Summa -1100 m³/h  
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Driftfall 4 + stam 1   Driftfall 5 + stam 1      

Kapacitet 28000 m³/h Kapacitet 28000 m³/h     

5+6 = 13200 m³/h 5+6 = 13200 m³/h     

Kvar 14800 m³/h Kvar 14800 m³/h     

2+3B = 14400 m³/h 3B+4 = 12500 m³/h     

1 2000 m³/h 1 2000 m³/h     

Summa -1600 m³/h Summa 300 m³/h     

 

 














