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Förord. 
 
 
Vi fem som har arbetat med mediabrickan vill utrycka oss på ett par rader innan vårt 
gemensamma arbete kommer i fokus. 
 
Möjligheten att genomgå en högskoleutbildning på 60 poäng under ett och ett halvt år är 
kanske inte det man tänkt sig som 20 åring.  
Tiden som varit är förmodligen den sista sammanhängande tiden i skolbänken. Den har för oss 
kollektivt varit positiv i alla avseenden. Inlärningsprocessen med stillasittande och kalkylerande 
i papper och siffror var en ny upplevelse. Samtliga medlemmar i gruppen hade brickan som 
förstaval och bara det gav en tillfredställelse som kom att genomsyra grupparbetet. Vi har ju 
inte haft tråkigt precis, 
Sensmoralen blir: Har man satt fan i båten må man ro honom i land.  
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SAMMANFATTNING 
 
Som examensarbete har vår grupp valt att presentera en lösning på ett problem som 
malmgruvor i allmänhet och gruvan i Malmberget i synnerhet har. 
Detta examensarbete har dock inte någon speciell uppdragsgivare utan har initierats av en 
gruppmedlem. Problemet bestod i att konstruera en produkt som skulle ersätta eller 
komplettera befintliga upphängningsanordningar för rörsystem till luft- och vatten-  transport  
nere i gruvan. Ibland kan brister i planeringen (mänskliga faktorn) resultera i att ett för litet 
antal fästpunkter görs, eller i att fästpunkterna inte uppfyller ställda hållfasthetskrav. Detta leder 
till att maskinen som producerar hål för fästanordningen måste återkallas till gruvorten.  
Väntetiden/förseningen som detta leder till går som en dominoeffekt genom 
brytningsprocessen och förskjuter denna i paritet med försenad tid. Förseningen har alltså både 
en ekonomisk och en praktisk karaktär. Praktisk så tillsvida att inget jobb i gruvan kan ske utan 
luft och vatten. Ekonomisk pga. minskade antal tillredda ortmetrar. 
  
 
Maskinen som borrar hålen för expander- bulten till upphängningsanordningen i gruvan är en 
jordbrukstraktor utrustad med ett borraggregat. I de av traktorn borrade hålen placeras en 
krokförsedd expanderbult i vilken en kätting eller wire hängs och placeras runt mediaröret. 
Där nu hål fattas eller är av bristfällig karaktär skall den mediabricka som vår grupp konstruerat 
och tagit fram tillverkningsunderlag till enkelt kunna användas. Brickan fästes på de i orten 
redan fastsatta och utstickande bergförstärkningsbultarna (bergdurkarna). 
 
Enkel och snabb hantering var de krav som vi först och främst ställde på mediabrickan. 
Den är tillverkad i princip som en vanlig slätaxellåsning, men med hänsyn taget till de speciella 
krav som ställs för underjordsmontering. Den kan nu av berörd personal (mediaframskarvarna) 
monteras snabbt med enkla hjälpmedel för att på så sätt slippa att återkalla borrtraktorn med 
ovan nämnd försening som följd. 
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1. Bakgrund. 
 
Problemet som fick oss intresserade. 
När luft- och ventilationsavdelningen skall förlänga befintligt vatten- och luftnät för tillredning 
av nya ortmetrar, börjar det med en beställning till styrcentralen. Där planeras en borrning i 
berget för upphängning av  rör och ventilationstub. Med en borrmaskin som borrar 30-40 cm 
djupa hål i berget förbereder man framskarvningen. Han som ansvarar för utförande av 
borrningsjobbet färdas med en traktor som är försedd med ett borragregat. 
När det jobbet är utfört kan mediaframskarvarna ta vid. Arbetslagen består av tre man och dom 
har en lastbil med saxflak till sitt förfogande. Ibland saknas hål för upphängning (borraren har 
missat eller det har kommit en bristfällig arbetsbeskrivning). Problemet med en hållbar 
fästpunkt uppstår. Mediaframskarvarna kan inte fästa kedjan eller wiren och arbetet avbryts. Ny 
borrning beställs, vilket är både tidsödande och dyrt. 
 
Syftet  
konstruera en enkel och hållbar fästpunkt som är lätt att jobba med. Vid i första hand de 
tillfällen då borrhål saknas. Framskarvningen kan genomföras utan avbrott med hjälp av 
mediabrickan. Till protokollet kan skrivas att det i transportväg inte alls är ovanligt med enkel 
transportsträcka på 10 km.för traktorföraren. (Fackordsbeskrivning bilaga 7) 
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2. Avgränsningar. 
 
Begränsningar sattes för vår egen skull, och för att få projektet i hamn under rimlig tid.  
Vad som kommer att belysas särskilt under vår presentation är följande områden. 
 
Material 
Kommer det att behövas viss kvalité i brickan eller kan vilket material som helst uppfylla 
kraven? 
 
Hållfasthet 
Vad kommer att krävas av brickan, och vilka krafter kommer att belasta den? Tester och 
dokumentation.  
 
Ekonomi 
Hur mycket kostar i dagsläget en missad borrning kontra användandet av ”mediabrickan”. 
Beräkning av kostnader för verktygsframställning. 
Ekonomisk jämförelse mellan stans- och lasertillverkning. 
 
Dokumentation 
Kompletta Cadritningar på stansverktyg och monteringsverktyg,  
 
Monteringsverktyg 
Konstruera ett funktionellt handverktyg för montaget. 
 
Presentationer 
Presentera en skriftlig och muntlig rapport som håller för granskning. 
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3. Nuvarande arbetssätt. 
 
Servicemediagruppen förlänger det befintliga vatten- och luftnätet när gruvan bryter nya 
ortmetrar. Tillredning av nya ortmetrar börjar med en beställning till styrcentralen, som 
planerar in en borrning i berget för upphängning av media. Om både luft- och vattenledningen 
skall skarvas vidare blir det 2 borrhål var 3:e meter, ett för ventilationstuben mitt i taket och ett 
för vattnet ca 4 meter upp i anfanget (se bild sidan 4). När det jobbet är utfört kan 
Servicemediagruppen ta vid. De jobbar tre man i ett lag och har en lastbil med saxflak att 
arbeta ifrån. Ibland saknas hål för expanderbulten (se skiss sidan 4), mediaborraren har missat 
eller det har kommit en bristfällig arbetsbeskrivning. Problem med att få en hållbar fästpunkt 
för upphängningskedjan uppstår. Servicemediagruppen kan inte fästa kedjan och arbetet 
avbryts. Ny borrning beställs vilket är både tidsödande och dyrt. 
(Fackordsbeskrivning se sidan 13) 
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3.1 Möjliga användningsområden. 
 
Mediabrickan kommer att kunna användas av både rörmokare och mekaniker under jord. 
Överallt där små tyngder hängs upp och en snabb fästpunkt saknas kan brickan komma till 
användning. Om skyddsinspektionen skulle godkänna en upphängning av elkablar i 
bergdurkar, då kommer även elektriker att kunna använda sig av brickan (plastutförande). Det 
skulle innebära att en flera mil lång kabel kan hängas upp utan att använda bergexpander. 
Övriga användningsområden kan vara under vatten (rostfri bricka), eftersom den är 
lättmonterad även på dåliga gängor och rostangripet material.  
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4. Mediabrickan. 
 
Vad är det för något? 
 
Konstruktionen är gjord för att kunna vara ett komplement till den vanliga upphängningen av 
vatten- och luftnät med bergexpander. Även andra lättare konstruktioner skall kunna hängas 
upp snabbt och säkert. Utförandet skall vara enkelt och billigt i jämförelse med en 
bergexpander. Kraven har ställts utifrån arbetsmomentet vid montering. Här visas brickan 
tillsammans med monteringsverktyget, som avses att användas på plats av montören. 
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4.1 Riskanalys 
 
Vad kan hända om brickan visar sig vara undermålig? 
Rören eller ventilationstuben kan ramla ner på backen med följande driftstörningar och 
personskador som följd: 
 

• Översvämningar (ifall en pumpledning rasar ner) ger produktionsstopp. 
 

• Dålig luft (om ventilationstuben ramlar ner) ger produktionsstopp.  
 

• Vattenbrist (om processvattenledningen ramlar ner) ger produktionsstopp. 
 

 
Dessa tänkta fel genererar  kostsamma produktionsstopp. (Fackordsbeskrivning sidan 13 )Därför 
är vi tvungna att vara helt säkra på att brickan uppfyller sina krav med en hög säkerhetsfaktor. 
Med dessa krav i åtanke har vi testat material och konstruktionslösning med högsta möjliga 
hållfasthet. 
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5 Hållfasthetsberäkningar. 

5.1 Hållfasthetsberäkning av plastbrickan. 
Vid test klarade plastbrickan 3 000 N utan tecken på skada. Kraften 1100 N används i 
uträkningen för plastbrickan. Arean  A  är  ytan på  plasten som omger ”hålet”  

Βσ = 32N/mm 2  

 Βτ ˜  0,6 x Βσ =32 x 0.6 ˜19 N/mm 2  
 
 F ˜  1100 N  
 
A ˜ 900 mm 2  

A
F

=τ  

τ = 2/2,1
900

1100
mmN≈ << Βτ  

Βτ den högsta skjuvpåkänningen som materialet, i detta fall plasten, klarar. τ är den högsta 
påkänning vi har fått fram med hjälp av dragning i bänk med dynamometer och ok (se skiss). 
Sammanlagt 20 dragningar med nytillverkade brickor ligger till grund förτ . Utrustningen 
som vi använt oss av är samma som för plåtbrickan. Ritningen på plastbrickan ligger under 
bilagor (9.11) 
 
Som synes i beräkningen så kommer vi inte upp till skjuvbrottgränsen på långa vägar. Men 
eftersom vi inte vet vad som kommer att hända på lång sikt, på grund av krypningen i brickans 
plastmaterial, så lägger vi ner fortsatta experiment med plastbrickor. 
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5.2 Hållfastberäkning av metallbrickor. 
Vid test klarade metallbrickan i konstruktionsstål 6 000 N utan tecken på skada. Kraften  
6000 N används i uträkningen för konstruktionsstålet. Den kallvalsade glödgade brickan 
belastade vi med 10 000 N utan tecken på skada. Kraften 10 000 N används i beräkningen för 
kallvalsad glödgad plåt. A avser sjuvarean på plåten som omger ”hålet”  
 
Kallvalsad glödgad. 
 

Βσ 2/450 mmN=  

Βτ ˜  x 0.6 x 450 N/mm 2  ˜  270 N/mm 2  
 

NF 10000≈  
 
A ˜ 83mm 2  
 

τ = 2/120
83

10000
mmN≈ << Βτ  

 
 
Konstruktionsstål  
 

Βσ 2/250 mmN=  

Βτ ˜  0.6 x 2/250 mmN  = 150 N/mm 2  
 

NF 6000≈  
 
A ˜ 83mm 2  
 

τ = 2/73
83

6000
mmN≈ << Βτ  

 
 

Βτ är den högsta skjuvpåkänningen som materialet, klarar enligt information från tillverkaren.  
 

Som synes i beräkningen så kommer inte skjuvpåkänningen upp till skjuvbrottgränsen på långa 
vägar. Vi fann det ointressant att påfresta brickorna mer. De skall ju endast bära en last av  
≈  1100N  
 
Testerna utfördes på samma sätt som för  plastbrickorna. Anledningen till att påkänningen blir 
högre för metallbrickan än för plastbrickan är den större area som ligger an mot gängan på 
plastbrickan. 
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5:3 Stanskrafter. 
• D = diametern. 
• t = tjockleken. 
• K sk  = specifika klippkraften. 
• O = omkretsen. 
• B = plåtbredden. 

 
Beräkningsgång:  
 
Krafterna är beräknade på en plåtremsa som är 65mm bred och 2mm tjock. 
 

Stora stansen : F=π x D x t x K sk  

Med värden insatt : F=π x 60 x 2 x 270N ˜  102 kN 
 
Stjärnstansen.: F = O x t x  K sk   
 
Med värden insatt : F = 174 x 2 x 270N ˜  94 kN  
 
Avklippningen : F = t x B x K sk  
 
Med värden insatt : F = 2 x 65 x 270N ˜  35kN 
 
Samanlagda stanskraften vid momentan klippning ˜ 250 kN. Om stanskrafterna delas upp på 2 
olika moment (stanserna träffar plåten vid olika tillfällen), då blir kraften betydligt mindre, dvs  
ca 150 kN under en längre period. Stansningen blir betydligt behagligare att utföra, ljudnivån 
sänks och man får en mjukare stansning. 
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6. Ekonomi 

6.1 Direkta besparingar 
Siffror som visar vilka besparingar som kan åstadkommas kan alltid diskuteras fram och åter. 
Vårt sätt att bestämma summan bygger på:  

• Materialkostnader 
• Årsarbetstid  
• Stillestånd  
• Mobila repkostnader  
• Komplett kostnad av ett stansverktyg 

6.2 Materialkostnader. 
Bergdurk 21,50 kr/st. Att få fram den korrekta siffran är mycket svårt, eftersom det är 
felfrekvensen på utfört borrjobb som bestämmer antalet uppsatta bergdurkar. 
 

6.3 Borrtraktor. 
Denna traktor har en årskostnad på 300 000kr. Anta att omborrningsarbetet tar ca 2% av totala 
arbetstiden för traktorn, då blir det 6000 kr i omborrningskostnad per år. 
 

6.4 Maskinförare. 
Chauffören till traktorn kostar 260 kr/timme och en årsarbetstid under jord är 1700 timmar, 
alltså ca 10 000 kr med samma procenttal som för borrtraktorn. Vinsten ligger i att arbetslaget 
kan utföra jobbet på utsatt tid. Andra yrkesgrupper är direkt beroende av färdigställandet för sitt 
yrkesutförande. Gissningsvis är det i de momenten vinsten är störst. 
 

6.5 Stansverktyg. 
Kostnad för komplett verktyg från tillverkare till köpare uppskattas till 40 000 kr exkl moms. 
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6.6 Ekonomi Mediabricka 
 
Stansning 
 
Stansverktyg komplett levererat från leverantör 40 000 kr exkl moms och frakt. 
 
Press samt operatör för tillverkning av 100 000 mediabrickor 41 000 kr exkl moms. 
 
Materialkostnad 60 öre/st. 
 
Vilket ger det totala priset för framställning i stans 1.60 kr/st. 
 
Laser 
 
Kostnad för laser samt operatör 2000 kr/timmen 
 
Producerar 120 stycken mediabrickor i timmen 
 
Materialkostnad 60 öre/st. 
 
Total kostnad för utskärning av 100 000 brickor blir ca 17.50 kr/st. 
 
Vid en tillverkning av ca 2500 brickor i stansen så blir styckepriset på brickan lägre än 
stycketillverkning i laser. Vi har då tagit hänsyn till alla kostnader som rör tillverkningen i de 
olika tillverkningssätten. 
 
Monteringsverktyg 
 
10 stycken monteringsverktyg tillverkas, totalkostnad 500 kr/st. 
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6.7 Totala vinster. 

 
Borrtraktor 300 000 kr i totalkostnad per år. 
 
Maskinförare 260kr/timmen, endast dagtids arbete. 
 
Antag att omborrningarna motsvarar 2 % av total kostnad för förare och traktor. Vilket ger en 
omborrningskostnad på 16000 kr/år 
 
Väntetiden för arbetslagen när inte möjlighet för upphängning av mediarör finns är svår att 
uppskatta med tanke på de många variablerna. Hela produktionen haltar när inte luft och 
vatten finns vid ortdrivning.  
 
Men som exempel kan nämnas att under Jan – Feb 2001  tappade LKAB 200 ortmetrar i 
produktionen på grund av brist på vatten och luft. Kostnaden för en färdigställd ortmeter är 
7500 kr. 
 
Miljömässigt så slipper man långa transportsträckor med traktor. Det bidrar till en bättre miljö i 
gruvan, vilket är positivt med tanke på den begränsade friskluftstillförseln. 
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7. Fackordsbeskrivning. 
 
Tillredning:  
Arbetet med ett göra nya tunnlar i gruvan (det görs ca 4500 meter ny tunnel i Malmberget 
varje år) 
 
Luft och vattennät: 
Luften vi talar om är friskluft, som trycks ner i gruvan av stora fläktar från ovanjord. Den 
fördelas ut till alla arbetsområden och gör det möjligt att arbeta i denna speciella miljö. 
Vattennätet fungerar ungefär likvärdigt, med den skillnaden att vattnet inte pumpas ner i 
gruvan utan bara renas och fördelas ut till användande maskiner som kräver vatten för sin 
drivning. 
 
Media: 
Samlingsnamn för vatten, luft, el och hydraulik. 
 
Ventilationstub: 
Ett rör som transporterar friskluft till arbetsplatserna. 
 
Anfang: 
Ett fackuttryck som beskriver hörnet där tak möter vägg i bergrum. 
 
Saxflak: 
Ett flak som kan regleras lodrätt och höjas till en höjd av 8 meter med en arbetsyta av längd 6 
meter och bredd 2,4 meter. 
 
Mediaframskarvarna, servicemediagrupper: 
Arbetslag med tre man plus lastbil med saxflak. 
 
Lastplatser: 
Platser i malmkroppen där sprängt och löst berg kan lastas bort med traktor. 
 
Dynamometer:  
Fjädervåg för belastningsmätningar. 
 
Produktionsstopp. 
Avbrott i produktionen som infaller när oförutsedda händelser sker som hindrar produktionen. 
 
Bergexpander.(Nordexpander)   
Gängad expanderbult finns på bild sida 5. 
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