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Sammanfattning
Personalen inom gruvdriften i Kiruna utsä tts fö r ett på frestande arbete
som krä ver må nga tunga och vridande lyft, vilket gö r att deras hä lsa och sä kerhet blir lidande. Transportbandet som fraktar material mellan fö rä dlingsverken vilar på cylinderformade bä rrullar som med tiden slits och behö ver bytas, men i dagslä get finns ingen bra metod fö r att lyfta bandet eller
ersä tta de roterande lyften som bytet krä ver. Syftet med detta projektarbete ä r att ta fram ett hjä lpmedel som underlä ttar vid bytet av bä rrullar
lä ngs det nä stan två kilometer lå nga transportbandet. Projektet fö ljde designprocessen och delades in i fyra faser. I fö rstudien utfö rdes ett studiebesö k hos Vertech och LKAB i Kiruna dä r problemen som finns vid rullbytet
rö rande ergonomi och sä kerhet tydliggjordes. Dä r undersö ktes också den
maximala vikten som personalen i gruvorna få r lyfta, vilken var 21,5 kg. I
den analytiska fasen upprä ttades en aktivitetsanalys och funktionsanalys
utifrå n kravspecifikationer. I den kreativa fasen togs flera idé er fram utifrå n
brainstormingssessioner. De idé er som var rimliga utvecklades till konceptskisser och utvä rderades sedan i matriser. De koncept som fick bä st resultat frå n utvä rderingarna vidareutvecklades och analyserades med finita
elementmetoden fö r att utveckla hå llfastheten och justera vikten och
materialval i den sista genomfö rande fasen. Resultatet blev en bandlyft i två
delar som enkelt kan monteras under transportbandet med en separat del
fö r att lyfta underpart som fä sts vid behov. Fö rvaringskonceptet fö r bä rrullen bestå r av två L-balkar dä r bä rrullen kan skjutas eller dras. Slutgiltiga
konceptet bestå ende av flera delar uppfyller inte det satta kravet att produkten ska vara i en del, men i detta fall ä r ergonomin och sä kerheten viktigare. Projektet uppfyllde syftet att ta fram ett koncept fö r att underlä tta vid
bytet av bä rrullarna.
Nyckelord: transportband, bärrulle, ergonomi, finita elementmetoden,
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Abstract
The workers in the mining operations in Kiruna is daily exposed to a strenuous work that determines many heavy and rotating lifts, which makes
their health and safety suffering. The conveyor belt that transports materials between the mines is laying on cylindrical, rotating carrier rolls, which
over time gets worn out and needs replacing. Today there is no good way to
lift the conveyor belt and replace the rotating lifts, therefore the purpose
with this project is to develop a solution that facilitates the replacing of the
carrier rolls along the conveyor belt. This contains a lift for safety lifting the
conveyor belt and a storage solution that replace the rotating lifts. The project followed the four different states in the design process. The pilot study
consisted of a visit at Vertech and LKAB in Kiruna where the issues around
the change of carrier rolls became clear. The pilot study also consisted of an
investigation in ergonomics, which showed that the maximal weight the
workers in the mines can lift is 21,5 kg. In the analytical phase an activity
analyses and functional analyses was established from the requirements
specification. The creative phase resulted in multiple ideas from brainstorming sessions which were developed to sketches and evaluated in matrices. The best concepts from the evaluation were further developed and
analyzed with the finite element method to develop the solidity and adjust
the weight and materials. The results became a conveyor belt lift in two
pieces that can be mounted under the conveyor belt, with a separate piece
for lifting the lower part that can be attached in need. The storage solution
for the carrier roll is made by L-beams were the carrier roll can slide. The
final concept consisting of multiple parts does not fulfill the requirement of
one single part but in this case the ergonomics and safety is more important.
Keywords: conveyor band, carrier roll, ergonomics, finite element method
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1

Inledning

Sä kerhet och ergonomi ä r två viktiga aspekter i alla industrier i dagslä get.
På LKAB i Kiruna transporteras flera tusen ton material dagligen på transportband mellan de olika fö rä dlingsverken. Dessa band vilar på bä rrullar
som med tiden behö ver bytas ut. I dagslä get ä r bytet av bä rrullarna ett slitsamt arbete fö r personalen som må ste utfö ra flera roterande, tunga lyft. Bytet ä r också tidskrä vande eftersom det krä vs olika sorters utrustningar fö r
att lyfta det ö vre och undre bandet som må ste monteras upp och ner
snabbt. Dä rfö r syftar detta projektarbete till att ta fram ett koncept som underlä ttar vid bytet av bä rrullarna så att det blir mer ergonomiskt och sä kert fö r personalen men också mer tidseffektivt fö r fö retaget.

1.1

Bakgrund och problemmotivering

Gruvindustrin i Sverige blir en alltmer eftertraktad marknad och behovet
fö r jä rnmalm och andra produkter frå n gruvor vä xer. Detta ö kande behov
leder till ett ö kat tryck på att utrustning ska kunna leverera materialet effektivt. Nä r utrustning blir sliten och behö ver bytas ut kan dock detta
ö kande behov innebä ra ö kade arbetsbelastningar och slitage fö r personalen och utrustningen.
Transportbanden vilar på cylinderformade, roterande bä rrullar som stö ttar
upp bandet vilket illustreras i Figur 1. OU ver tid blir dock dessa bä rrullar
slitna eller skadade och behö ver bytas.

Figur 1: Transportband i gruva hos LKAB. [1]

Vid ett rullbyte må ste fö rst bandet lyftas upp frå n bä rrullarna vilket i dagslä get sker genom att anvä nda två olika metoder beroende på om det ä r
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ö vre eller undre delen av transportbandet. Underpart byts genom att remmar fä sts runt bandet som trycks ihop och sedan lyfts uppå t. Fö r att lyfta
ö verpart anvä nds en hä vstå ng med spakblock som trycker upp bandet.
Detta ä r mycket ineffektiva metoder eftersom lö sningarna innehå ller flera
lö sa delar som må ste monteras upp och ner snabbt fö r att byta bä rrullarna
hos det nä stan 2 kilometer lå nga transportbandet. Att anvä nda sig av två
olika metoder fö r att lyfta bandet ä r också tidskrä vande eftersom att bå da
lö sningar tar tid att montera upp.
Fö r att sedan byta ut bä rrullarna krä vs det två frå n personalen som plockar
bort den gamla bä rrullen och bä r ut denna, innan de lyfter in en ny. I dagslä get ä r arbetet mycket slitsamt fö r personalen då bä rrullarna vä ger ca 40
kg styck och arbetet krä ver flera vridande rö relser och lyft. Arbetet kan inte
utfö ras på ett ergonomiskt sä tt vilket gö r att skaderisken hos personalen
ö kar.
Transportbandet finns i en miljö dä r mycket partiklar och damm finns i luften vilket bidrar till en fö rsä mrad arbetsmiljö , dä rfö r ä r det viktigt att
bä rrullarna ska kunna bytas ut snabbt.
Då det blir en kostnadsfrå ga så fort bandet stå r stilla må ste personalen utfö ra rullbytet på så kort tid som mö jligt. Det finns dä rfö r ett behov att
kunna effektivisera rullbytet och minska tiden fö r bytet utan att ä ventyra
personalens sä kerhet.

1.2

Övergripande syfte

Syftet med arbetet ä r att ta fram hjä lpmedel som underlä ttar vid byten av
bä rrullar under transportbandet. Detta innefattar dels en lö sning fö r att
lyfta bandet på ett sä kert sä tt fö r utrustning och personal, samt en fö rvaringslö sning som ersä tter vridande rö relser och lyft hos underhå llspersonalen.

1.3

Avgränsningar

Arbetet avgrä nsas av en tidsomfattning på 15hp.
Konstruktionsmä ssigt avgrä nsas arbetet inte av prisaspekten, då priser fö r
materialval och tillverkningskostnader inte tas till hä nsyn. AU ven miljö aspekten fö rbises i detta arbete. Konstruktionen avgrä nsas också till att endast passa fö r den del av maskinen dä r transportbandet ä r plant och alla
bä rrullar vä ger 40,5 kg.

1.4

Konkreta och verifierbara mål

Må let med arbetet ä r att leverera en idé på lö sning som underlä ttar vid
bä rrullbyten och gö r bytet mer ergonomiskt och sä kert. Detta sker genom
att fö ljande delmå l uppfylls:
2
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Verktyget ska kunna lyfta 1,5 ton och lyfta bandet minst 150 mm.
Verktyget ska vara lä tt att montera upp och ska kunna lyftas av två
personer.
Bå de ö verpart och underpart ska kunna lyftas med samma lö sning.
Det ska finnas avlastning fö r den gamla bä rrullen samt fö rvaring fö r
den nya.
Fö rvaringen ska ersä tta vridande lyft.

1.5

Samhällseniga och etiska aspekter

Vid utvecklingen av en produkt som ska fö renkla å tkomsten och sä kerheten
vid rullbytet ä r den ergonomiska aspekten viktig. Fö r personalen i gruvindustrin krä ver arbetet idag tunga lyft och flera roterande rö relser vilket på
sikt ger upphov till belastningsskador. Det ä r dä rfö r viktigt att lö sningen bidrar till ö kad sä kerhet fö r personalen samt minskar på frestande lyft och rö relser.
Samhä llsnyttan i lö sningen ä r att det kommer gynna underhå llspersonalen
som kan arbeta mer ergonomiskt och utan att ä ventyra sin sä kerhet, men fö r
fö retaget kan det också betyda att fä rre skadas och sjukanmä ls. Effektivare
och sä krare rullbyten kan också ö ka livslä ngden hos utrustningen vilket gö r
att fö retaget på sikt gå r med vinst.

1.6

Översikt

Kapitel 2 beskriver den bakgrundinformation som ä r relevant fö r att lä saren ska få en god inblick till projektet. Dä r presenteras metoden till projektet, teknisk information om transportbandet samt information om fö retagen. Kapitel 3 presenterar metoden fö r projektet och ä r uppdelad i fö rstudie, analytisk fas, kreativ fas samt en genomfö rande fas. Kapitel 4 beskriver de resultat projektet resulterat i och ä r ä ven det uppdelad i de fyra faserna. Kapitlet beskriver utvecklingen frå n kravspecifikationen till konceptidé er, utvä rdering av dessa och slutligen de fä rdiga resultaten. I kapitel 5
diskuteras resultaten utifrå n kravspecifikationer och de avgrä nsningar som
satts. Kapitel 6 behandlar de slutsatser som dragits utifrå n diskussionen
och grundar sig i kravspecifikationen och syftet.
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2

Teori

Kapitel 2 presenterar den teori som ä r relevant fö r att få ö kad fö rstå else fö r
rapportens uppbyggnad och innehå ll. Hä r beskrivs ä ven tillvä gagå ngssä ttet
fö r projektet.

2.1

Om företagen

Eurocon är ett konsultbolag verksamt över hela Sverige med 256 medarbetare. Historiskt sett är företaget nischat mot skogsindustrin men i dagsläget
har företaget vidareutvecklats och kan erbjuda lösningar till gruvindustri,
infrastruktur, energi och verkstad. Företaget är idag stort inom konsultbranschen med ledorden innovation, kvalitet och kundnytta. I detta projekt är
Eurocon uppdragsgivaren samt den externa handledaren och Vertech kunden. [2]
Vertech AB ä r ett familjefö retag som grundades 2002 av Veikko Rajala. Deras
huvudsakliga verksamhet ä r i gruvindustrin i Kiruna, Svappavaara och Narvik dä r de utfö r service och underhå ll av bandtransportö rer och transportband. Sedan fö retagets grundades har de utvecklats till att i dagslä get ge
skrä ddarsydda lö sningar fö r transportband men ä ven fö rsä ljning av stä llningar. [3]
Luossavaara-Kiirunavaara AB, mer kä nt som LKAB, ä gnar sig å t mineral och
gruvbrytning i Norrbotten i Sverige. Fö retaget grundades 1890 och ä r i dagslä get en av de frä msta leverantö rerna av jä rnmalm och stå l med kunder ö ver
hela vä rlden. Fö retaget lä gger stor energi på prospektering, alltså sä kerstä llandet av jä rnmalmsrå vara, men deras stö rsta verksamhet ä r just gruvbrytningen. Brytningen kan ske i bå de ovan och under jord och genererar drygt
27 miljoner ton rå malm per å r enbart i Kiruna. [1]

2.2

Transportbandet

Fö r att frakta material genom gruvområ det anvä nds ett ca två kilometer
lå ngt transportband med en bredd på 2000 mm, se Figur 2. Transportbandet
har en kapacitet på 8000 ton pellets per timme och drivs av en 2,2 MW hydraulisk motor. Transportbandet bestå r av en drivsektion, mellansektion
samt spä nnsektion som hå ller bandet strä ckt. Lä ngs bandet finns också rullstä ll, bä rrullar, och olika sä kerhetsutrustning. [4]
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Figur 2: Transportbandets uppbyggnad. [4]

Den ö vre delen av transportbandet kallas ö verpart och har en 45-gradig vinkel efter bä rrullarna den vilar på . Den undre delen av transportbandet har
en plan utformning och kallas underpart, se Figur 3. Lä ngs ö verparten sitter
rullstä llen med 1200 mm avstå nd och lä ngs underparten sitter rullstä llen
med ett avstå nd på 2400 mm och 1800 mm om vartannat. Rullstä llen sitter
på ett avstå nd av 255 mm ovanfö r bandbä nken, vilket gö r att bä rrullens undersida hamnar 175,5 mm ovanfö r bandbä nken. De 40,5 kg tunga bä rrullarna ä r 750 mm lå nga med en diameter på 159 mm. [5]

Figur 3: Transportband med över och underpart, bärrullar samt rullställ.

2.3

Belastningsergonomi

Det ä r vanligt med belastningsskador i arbete som krä ver tunga lyft eller på
andra sä tt belastar kroppen. Arbetsrelaterade skador kan också uppkomma
5
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i ansträ ngande arbetsstä llningar och arbetsrö relser. Vid manuell hantering
av tunga fö remå l finns en stor risk fö r skador på exempelvis lä ndrygg, speciellt då lyften kombineras med då liga arbetsstä llningar. Arbetsmiljö verket fö reskrift menar på fö ljande: [6]
”Nä r man lyfter med kraftigt bö jda knä n, bä r tungt i trappor och på sneda,
ostadiga eller hå rda underlag finns också risk fö r knä skador… Så dant arbete
krä ver bå de styrka och kondition, men ä ven om man har det kan arbetet vara
riskabelt.” [6]

Fö r att fö rhindra ryggskador ä r de primä ra lö sningarna att undvika tunga
lyft samt att undvika att lyfta och vrida samtidigt. AU r detta inte mö jligt bö r
tekniska hjä lpmedel anvä ndas fö r att undvika på frestande rö relser. [7]
En formel som anger hur mycket en person maximalt få r lyfta i arbetet har
tagits fram av Nationel Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH).
Formeln som visas i ekvation 1 utgå r frå n en maximal vikt på 23 kg som sedan minskar beroende av olika faktorer som presenteras i Tabell 1.
25
4,5
(1)
∗ (1 − 0,003)(𝑉 − 75) ∗ (0,82 +
) ∗ (1 − 0,0032
𝐻
𝐷
∗ 𝐴) ∗ 𝐹𝑚 ∗ 𝐶𝑚

𝑋"#$%&'( = 23 ∗

Resultatet i kilogram beror på de olika avstånden för lyftet, rotationen hos
lyftaren samt hur ofta lyftet måste utföras och sammanfattas i Tabell 1.
Tabell 1: Förklaring över variabler.

Variabel
H
V
D
A
Fm
Cm

Förklaring
Horisontella avståndet från en punkt mellan fötterna till bördans
greppställe (cm)
Vertikala avståndet mellan golvet och bördans angreppsställe (cm)
Lyftsträcka (cm)
Vinkeln mellan lyftriktningen och det plan som delar kroppen i
vänster/högerdel (grader)
Lyftfrekvensen, tabellvärde
Multiplikationsfaktor för koppling mellan händer och börda, tabellvärde

Formeln kan anvä ndas vid planering av nya arbeten fö r att se sä kerhetsrisken samt se riskerna i ett nuvarande arbete. [8]
Arbetsmiljö verket har tagit fram en manual fö r bedö mning av risker vid arbeten som krä ver skjutande och dragande rö relser. Denna anvä nds vid utvä rdering av befintliga lö sningar men kan också anvä ndas vid framtagning
av nya produkter. Manualen finns i bilaga A. [9]
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2.4

Designprocessen

Designprocessen ä r en process fö r att systematiskt ta fram produkter anpassade fö r en viss marknad eller syfte. Processen kan delas upp i olika delar
vilka beskrivs nedan.
Designprocessen kan se olika ut i olika branscher men fö r produktutvecklingen fö r ingenjö rer kan den sammanfattas utifrå n Figur 4. Det viktiga i processen ä r utvä rderingen av koncepten fö r att på nytt utveckla dessa vidare.
[10]

Figur 4: Designprocessen för ingenjörer enligt Sciencebuddies.org. [10]

Delmomenten i produktutvecklingsprocessen kan sammanfattas av en fö rstudie, analytisk fas, kreativ fas samt en genomfö randefas. Denna indelning
ger det enklare att strukturera upp arbetet och dess delar. Fö rstudien syftar
till att ge en inblick till problemet och dess bakgrund. Detta kan ske dels genom empiriska undersö kningar så som intervjuer och studiebesö k samt teoretiska så som litteraturstudier.
Den analytiska fasen syftar till att ge en fö rdjupad inblick i problemet
genom att utifrå n en kravspecifikation utveckla en aktivitetsanalys och
funktionsanalys. Den kreativa fasen syftar till att generera konceptidé er
utifrå n analyserna. Detta genom brainstorming som blir till konceptskisser
som sedan utvä rderas och vidareutvecklas. I den slutgiltiga
genomfö randefasen presenteras de fä rdiga koncepten. Hä r visas vad
studien resulterat i och de justeringar som gjorts fö r att nå slutresultatet.
[11]
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2.5

Brainstorming

Brainstorming ä r ett samlingsnamn fö r metoder som syftar till att generera
olika idé er. Syftet kan dels vara att komma på lö sningar till ett befintligt problem eller komma på nya produkter genom att tillsammans kombinera och
fö rbä ttra idé er. Brainstorming genomfö rs i grupper, fö rdelaktigt om flera
olika kompetensområ den representeras i gruppen. Innan brainstormingen
ska deltagarna bli insatta i problemet och dess bakgrund fö r att mer effektivt
kunna generera idé er. Må let med brainstormingen ä r att generera så må nga
idé er som mö jligt, ju fler desto bä ttre. Det ä r också viktigt att deltagarna inte
kritiserar de idé er som kommer fram, utan deltagarna uppmuntras istä llet
att bygga vidare på varandras idé er. [11]

2.6

Elimineringsmatrisen enligt Pahl och Beitz

Det första stadiet i en utvärderingsprocess syftar till att sålla bort orimliga
lösningar. Detta genom att undersöka huruvida lösningarna uppfyller kravspecifikationen, kan realiseras och är rimlig men även ifall lösningen passar för företaget. Till detta används elimineringsmatrisen efter Pahl och
Beitz där lösningar poängsätts efter olika kriterier, vilken illustreras i Tabell 2. [11]
Tabell 2: Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz.

1
2
3
4
5

8

Tillräcklig info

Passar företaget

Realiserbar

Uppfyller bör-krav

Uppfyller ska-krav

Lösning

Löser huvudprobelmet

Elimineringsmatris för:
Elimineringskriterier
(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info krävs
(!) Kontroll produktspec
Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontroll produktspec
Kommentar
Beslut
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2.7

Pughs beslutsmatris

Beslutsmatrisen ä r en metod fö r att reducera antalet alternativ ytterligare
genom att jä mfö ra och poä ngsä tta olika funktioner. I matrisen tas ä ven en
referens i form av en redan fungerande lö sning med fö r att kunna jä mfö ra
denna mot alternativen. Lö sningen kan exempelvis vara en konkurrents produkt eller den nuvarande produkten. Alla lö sningsalternativ jä mfö rs och betygsä tts utifrå n referensen utifrå n om den kan uppfylla kravet eller ö nskemå let bä ttre ä n (+), sä mre ä n (-) eller lika bra (0) som referensen. Antalet
plus, minus och nollor rä knas sedan ihop och ett nettovä rde fö r lö sningsalternativet få s. Beslutsmatrisen enligt Pugh visas i Tabell 3. [11]
Tabell 3: Pughs beslutsmatris.
Kriterium

Alternativ
Referens

1

2

3

4

Önskemål A
Önskemål B
Önskemål C
Krav A
Krav B
Summa +
Summa 0
Summa Nettovärde
Rangordning
Vidareutveckling

2.8

Inventor

Inventor ä r ett verktyg fö r 3D-modellering frå n fö retaget Autodesk. Programmet kan ä ven anvä ndas fö r att skapa produktritningar samt analyser
och berä kningar. Inventor mö jliggö r fö r konstruktö rer att få ö verblick ö ver
produkters uppbyggnad på ett enkelt sä tt. [12]
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2.9

Finita elementmetoden

Fö r att utfö ra hå llfasthetsberä kningar anvä nds finita elementmetoden på
3D-modeller utifrå n Inventor eller andra 3D-modelleringsprogram. Genom
att ta fram en godtycklig 3D-modell kan berä kningar av komplexa problem
utfö ras i dataprogrammen. Detta ä r fö rdelaktigt fö r att se hur en konstruktion på verkas av exempelvis olika tryck och laster, luftströ mmar eller tö jning
och ger en verklighetstrogen bild av hur konstruktionen skulle på verkas i
praktiken. [13]
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3

Metod

Arbetet delades in i fyra faser enligt designprocessen: fö rundersö kning, analytisk fas, kreativ fas samt en genomfö rande fas vilka beskrivs ingå ende nedan.

3.1

Förstudie

En fö rstudie gjordes i bö rjan av projektet med syfte att få en inblick i fö retagets arbete och problemstä llning, samt undersö ka belastningsergonomi och
dess på verkan. Fö rstudien kan delas upp i en empirisk undersö kning, vilket
innefattar ett studiebesö k på fö retaget och en intervju, samt en teoretisk
undersö kning av belastningsergonomi.

3.1.1 Empirisk undersökning
Ett studiebesök hos Vertech AB och LKAB i Kiruna ägde rum 2019-03-25. Syftet med besöket var att få en inblick i företagets verksamhet och få en uppfattning om hur transportbanden och bärrullarna används. Önskvärt var att
närvara vid ett rullbyte för att få en bättre uppfattning om problemen kring
bytet, men då fabriken inte hade några inplanerade stopp under besöksperioden var detta inte möjligt.
Kompletterande till studiebesöket gjordes en intervju med underhållspersonal på LKAB. Intervjun syftade till att få en ökad förståelse kring problemen vid rullbytet och få en insikt kring vilka lösningar som var önskvärda.

3.1.2 Teoretisk undersökning
En litteraturundersö kning gjordes inledningsvis av belastningsergonomi fö r
att få en fö rdjupad kunskap inom ergonomiska arbetsfö rhå llanden. Två utvä rderingar av lyftande samt skjutande och dragande arbeten anvä ndes som
riktlinjer fö r utformandet av koncepten. Se kapitel 2.3 Belastningsergonomi.

3.2

Analytisk fas

Den analytiska fasen ä r den andra delen i designutvecklingsprocessen och
innefattar marknadsanalys, aktivitetsanalys, kravspecifikation samt funktionsanalys. Fasen syftar till att få bä ttre fö rstå else fö r problemet samt undersö ka vilka typer av lö sningar som ä r ö nskvä rda.

3.2.1 Marknadsanalys
En marknadsanalys utfö rdes med syftet att se vad fö r liknande produkter
och lö sningar som finns på marknaden i dagslä get. Detta utfö rdes dels av
internetsö kningar samt i intervjun med underhå llspersonal på LKAB fö r att
se deras nuvarande lö sningar.
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3.2.2 Aktivitetsanalys
En aktivitetsanalys upprä ttades efter analys av arbetet med bytet av bä rrullarna. Resultatet delades in i tre delar, fö rberedande fas, bytet samt avslutande fas. Då det inte fanns mö jlighet att studera bytet av bä rrullarna på
plats så blev detta endast å terberä ttat av underhå llspersonal samt personal
på Vertech.

3.2.3 Kravspecifikation
En kravspecifikation togs fram i samrå d med handledaren på Eurocon fö r att
tydliggö ra vilka krav som skulle finnas hos lö sningen. Kraven delades upp i
ska och bö r-krav.

3.2.4 Funktionsanalys
En funktionsanalys upprä ttades med syfte att dels få fö rstå else fö r hur bytet
kan gå till, samt fö r att kategorisera de viktigaste funktionerna i bytet. Analysen utgick frå n en mall fö r funktionsanalyser dä r ett verb parades ihop
med adjektiv fö r att beskriva funktionen. Funktionerna delas sedan upp i huvudfunktion (HF) delfunktioner (DF) som ä r nö dvä ndiga fö r att uppfylla huvudfunktionen, samt stö dfunktioner (SF) som ä r ö nskvä rda men inte nö dvä ndiga fö r att huvudfunktionen ska uppfyllas.

3.3

Kreativ fas

Den kreativa fasen syftade till att ta fram konceptidé er genom brainstorming
sessioner. Dessa utvä rderas sedan med utvä rderingsmatriser.

3.3.1 Brainstorming
Tre brainstorming sessioner utfö rdes vid olika tillfä llen. Vid de två fö rsta
nä rvarade studenter frå n teknisk design och vid det tredje tillfä llet nä rvarade handledaren frå n Eurocon. Brainstormingen utgick frå n fö ljande punkter:
Inga idé er ä r då liga idé er.
Deltagarna uppmuntras bygga vidare på varandras idé er.
Ju fler idé er desto bä ttre.

3.3.2 Idéskisser
Utifrå n brainstormingen skapades flertalet skisser upp som lö sning på problemen. Skisserna var handritade konceptskisser och delades upp i fö rvarings- och bandlyftlö sning fö r att underlä tta utvä rderingen. Dessa presenteras i kapitel Idé generering. Efter den fö rsta utvä rderingen togs nya skisser
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fram fö r olika koncept av fä sten fö r lyft av underparten och dessa å terfinns i
kapitel Val av fä sten fö r underpart hos bandlyft.

3.3.3 Konceptutvärdering
Utvärdering av de framtagna idéerna utfördes med matriserna efter Tabell 2:
Elimineringsmatrisen enligt Pahl och Beitz samt Tabell 3: Pughs beslutsmatris.
Utvärderingarna utfördes av Vertech samt handledaren på Eurocon eller endast i
samråd med handledaren. Utifrån resultaten valdes de idéer som var bäst lämpade för ändamålet att arbetas vidare med. Koncepten utvecklades sedan vidare
och fästena för lyft av underpart på det valda konceptet utvärderades enligt Tabell 3: Pughs beslutsmatris.

3.4

Genomförande fas

Genomfö rande fasen syftade till att ta fram de slutgiltiga koncepten med 3Dmodeller utifrå n berä kningar och justeringar.

3.4.1 Hållfasthetsanalys
En hå llfasthetsanalys med hjä lp av finita elementmetoden i Inventor anvä ndes fö r att kontrollera hå llfastheten hos de lö sningsfö rslag som framtogs utifrå n de valda koncepten. Samma profil ritades upp olika sä tt fö r att kunna
jä mfö ra vilken som var bä st anpassad utifrå n de stä llda kraven. De koncept
som inte klarade de givna kraven eliminerades tills att endast ett koncept
kvarstod.

3.4.2 Slutgiltigt koncept
De slutgiltiga koncepten ä r resultatet frå n hå llfasthetsanalysen samt utvä rderingen av placering av fä sten fö r lyft av underpart. I det slutgiltiga konceptet presenteras också de fö rä ndringar som gjorts. AU ven en drivkä lla undersö ktes utifrå n vad som skulle passa lö sningen.

13

Hjälpmedel för rullbyten vid transportband – för effektivare och mer
ergonomiska byten
Greta Ekenberg
2019-05-22

4

Resultat

Kapitel 4 presenterar de resultat som studien lett till i, och ä r uppdelade i de
fyra faserna fö rundersö kning, analytisk fas, kreativ fas samt genomfö randefasen.

4.1

Förundersökning

Fö rundersö kningen bestod av dels besö ket på LKAB och Vertech i Kiruna
samt en intervju med underhå llspersonal på LKAB. Hela intervjun å terfinns
i bilaga B. Under besö ket på industrierna framgick dels hur de arbetar i dagslä get med de två olika lö sningarna fö r rullbytet, vilka presenteras i bakgrunden i kapitel 1.1 Bakgrund och problemmotivering. Då inget rullbyte var inplanerat under besö ket å terberä ttades endast bytet av underhå llspersonalen. Intervjun tydliggjorde de problem kring ergonomi och sä kerhet som
finns i dagslä get och å terfinns i Bilaga B, Jim Korsvik, LKAB underhå ll sä ger:
”Att lyfta ut bä rrullarna frå n rullstä llen ä r ett tungt och krä vande jobb då rullarna vä ger ca 40 kg men det finns inget annat sä tt att få ut dem.”

Bä rrullarna ä r utformade så att det ä r mö jligt att skjuta eller dra dem ö ver
en yta men eftersom det inte finns nå gon nuvarande lö sning som gö r detta
mö jligt så krä vs det att underhå llspersonalen lyfter ut dessa istä llet frå n
rullstä llet till bilen, vilket ä r en strä cka på ungefä r 0,3 meter.
Med ekvation 1 berä knades den maximala vikten personalen kan lyfta utifrå n de givna fö rutsä ttningarna. Avstå nden som anvä nds i formeln togs
fram utifrå n analys av rullbytet och presenteras i Tabell 4.
Tabell 4: Avstånd vid lyft.

H

20 cm

Horisontella avstå ndet frå n en punkt mellan fö tterna till
angreppspunkten

V

100 cm

Vertikala avstå ndet frå n fö tterna till angreppspunkten

D

30 cm

Avstå ndet frå n angreppspunkt till punkten objektet lyfts
till

A

20⁰

Vinkeln mellan det plan som delar kroppen och lyftriktning

Fm

0,95

0,2 lyft/minut i 2-8h dä r V≥75cm

Cm

1,0

ty bra kontakt mellan hä nder och bö rda, V≥75cm

Detta ger en maximal vikt på :
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𝑋"#$%&'( = 21,449 𝑘𝑔
Detta innebä r att underhå llspersonalen lyfter mer i dagslä get ä n vad de
borde utifrå n fö rutsä ttningarna.
Dragande och skjutande arbete undersö ktes också . Utifrå n manualen arbetsmiljö verket tagit fram, se bilaga A, framgå r att bä rrullarna kan skjutas
eller dras den givna strä ckan frå n rullstä llen till bilen dä r de fö rvaras, samt
att fysisk ö veransträ ngning ä r osannolik.

4.2

Analytisk fas

Avsnitt 4.2 presenterar resultaten frå n den analytiska fasen, vilket inkluderar marknadsanalys, aktivitetsanalys, kravspecifikation samt funktionsanalys. I den analytiska fasen beslutades efter kravspecifikationen och fö rundersö kningen att projektet med fö rdel bö r delas upp i två delar, bandlyft och
fö rvaring. Detta fö r att projektet få r en bä ttre struktur och det blir enklare
att se utvecklingen av de olika delarna.

4.2.1 Marknadsanalys
Då marknaden fö r lyftanordningar till transportband ä r mycket begrä nsad
presenteras hä r en av LKAB’s nuvarande lö sning fö r att lyfta ö verpart, se Figur 5. Utö ver detta undersö ktes andra typer av lyftanordningar som kunde
passa fö r ä ndamå let. Ett australienskt fö retag hittades som tillverkade lö sningar fö r bandlyftare, vilka visas i Figur 6 samt Figur 7. Fö r fö rvaringsproblemet fanns inga lö sningar på marknaden och istä llet kollades på andra typer av lö sningar.

Figur 5: Nuvarande lösning för bandlyft

Figur 7: bandlyft från Techmine Solutions.

Figur 6: Bandpress Techmine Solutions.
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Frå n lö sningarna ovan togs inspiration till brainstorming.

4.2.2 Aktivitetsanalys
Hela processen fö r bytet av bä rrullarna analyserades och gav grunden till
aktivitetsanalysen. Då inget byte var planerat under besö ket på LKAB blev
det istä llet å terberä ttat av produktionsingenjö rer på Vertech samt underhå llspersonal på LKAB. Utifrå n det kunde bytet delas upp i tre olika delar, en
fö rberedande del, bytet samt avslutande del. Delarna presenteras nedan i
Tabell 5. Bytet utfö rs på samma sä tt fö r under- och ö verpart men fö r underparten tas inte hä nsyn till sjä lva bytet av rullen.
Tabell 5: Aktivitetsanalys av rullbyte.

Förberedande

Stä llningen monteras upp
Bandet hö js fö r att ge å tkomst till bä rrullarna
Stä llningen sä kras

Bytet

Rullen lossas frå n stä llningen
Rullen tas emot
Rullen bä rs ut under bandet
Nya rullen lyfts in
Nya rullen sä tts på plats

Efter

Sä kringen tas bort
Bandet sä nks ner
Stä llningen monteras ner

4.2.3 Kravspecifikation
I samrå d med uppdragsgivaren upprä ttades en kravspecifikation dä r kraven
uppdelades i ska och bö r-krav. Kravspecifikationerna visas nedan i Tabell 6
fö r bandlyften samt i Tabell 7 fö r fö rvaringen.
Tabell 6: Kravspecifikation för bandlyft.

Bandlyft - Krav

Generella

Ska
Monteras upp/ner på
under 10 min

Bör

Kunna sä kras vid vald
hö jd
Ge å tkomst å t att byta
minst två rullar
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Inte innehå lla fler ä n
två delar
Inte deformera bandet
Ge å tkomst att lyfta
bå de under/ö verpart
utan att flyttas
Ergonomiska
Tekniska

Kunna lyftas av två
personer
Lyfta 1,5 ton
Lyfta bandet 150 mm

Tabell 7: Kravspecifikation för förvaring.

Förvaring - Krav
Generella

Ska
Lyftas av två personer
Monteras på under 5
min

Bör

Inte innehå lla fler ä n
två delar
Inte vara i vä gen fö r den
nuvarande lö sningen
fö r att lossa bä rrullen
frå n rullstä llet
Ergonomiska
Tekniska

Ersä tta djupa lyft
Ersä tta roterande lyft
Hå lla fö r en 40-kg
bä rrulle
Passa fö r en bä rrulle
med lä ngden 750 mm
samt diametern 159
mm

4.2.4 Funktionsanalys
Funktionsanalyserna visas i Tabell 8 samt Tabell 9 och är resultatet av
identifieringen av de funktioner som lösningarna ska tillgodose.
Huvudfunktionerna för lösningarna är att lyfta bandet samt ersätta roterande
lyft.
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Tabell 8: Funktionsanalys bandlyft.

Funktionsanalys - bandlyft
Funktion

Funktionstyp

Kommentar
1,5 ton
Sä kras vid vald
hö jd

Lyfta
Fö rhindra

Transportbandet
Personskador

HF
DF

Uttrycka
Medge

Sä kerhet
As tkomlighet

SF
DF

Mö jliggö ra
Underlä tta

Fö rvaring
Fö rflyttning

DF
DF

150 mm
rullar

ö ver

Tabell 9: Funktionsanalys rullbyte.

Funktionsanalys – byte av bärrullar
Funktion
Ersä tta
Uttrycka
Medge
Mö jliggö ra
Underlä tta

4.3

Funktionstyp
Roterande lyft
Sä kerhet
As tkomlighet
Fö rvaring
Fö rflyttning

Kommentar

HF
SF
DF
DF
DF

Kreativ fas

Kapitel 4.3 presenterar resultaten frå n den kreativa fasen. Detta innefattar
resultaten frå n brainstorming, idé genereringen, samt utvä rderingar enligt
elimineringsmatrisen och beslutsmatrisen.

4.3.1 Brainstorming
Brainstormingen resulterade i fö ljande idé er fö r lyftanordning:
Band i taket som lyfter

Ensidig arm som lyfter

Skjuta bandet i sidled

Saxlyft

Pressa frå n bå da sidor

Hä varm
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Arm frå n taket

2 domkrafter på bandbä nkarna

Bandpress underifrå n

Kranlyft

Brainstormingen resulterade i fö ljande idé er fö r fö rvaringen:
Rulla ner i hå v

Transportband

Rulla ner på skenor

Skyddsnä t

Vagn

Kö ra in slä p

Lå da på glidskenor

4.3.2 Idégenerering
Utifrå n brainstormingen skapades fem olika koncept fö r lyftanordning samt
tre olika koncept fö r fö rvaringen av bä rrullen. Koncepten som valdes utifrå n
brainstormingen var de direkt realiserbara och de orimliga idé erna så llades
bort direkt. Nedan presenteras de koncept som tagits fram fö r bandlyften
samt fö rvaring av bä rrulle.

Lyftanordning för transportband
Koncept A, se Figur 8, ä r en press som monteras på bandbä nken och sedan pressar upp bandet. Formen på ö verdelen fö ljer transportbandets form, vilket gö r att det inte deformeras. I
hopfä llt lä ge skjuts pressen lä tt in under transportbandet och sä kras på vardera sida om
bandbä nken. I krokarna kan en del fö r att lyfta
underpart fä stas.
Figur 8: Koncept A, bandpress.
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Koncept B, se Figur 9, ä r en press som monteras på bandbä nken och sedan pressar upp
bandet. Formen på ö verdelen fö ljer transportbandets form, vilket gö r att det inte deformeras. I hopfä llt lä ge skjuts pressen lä tt in under
transportbandet och sä kras på vardera sida
om banbä nken. I krokarna kan en del fö r att
lyfta underpart fä stas.
Figur 9: Koncept B, bandlyft.

Koncept C som visas i Figur 10, är en ensidig
lyft på hjul. Den undre delen på lyften skjuts in
under underparten och den övre delen kan
ställas in i höjdled för att lyfta de olika parterna.
Vagnen är enkel att förflytta och hjulen går att
låsa fast för att förhindra att den kan flyttas.
Fördelaktigt med konceptet är att operatören
aldrig behöver gå runt bandet för att lyfta det.

Figur 10: Koncept C, ensidig vagnlyft.

Koncept D som visas i Figur 11, är en saxlyft
som monteras på båda sidor av bandbänken för
att lyfta överpart, eller läggs på golvet för att
lyfta underpart. Sidorna på lyften är
modellerbara för att passa bandets olika profiler.

Figur 11: Koncept D, saxlyft.
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Koncept E visas i Figur 12 och förställer en
hävarmslösning. Hävarmen låses fast i
bandbänken för att lyfta överpart eller läggs på
golvet för att lyfta underpart. Den telpatiska
hävarmen tar liten plats i hopfällt läge.
Konceptet utnyttjar samma spakblock-lösning
som den nuvarande lösningen har. Fördelaktigt
är att operatören aldrig behöver gå runt bandet
för att fästa den.

Figur 12: Koncept E, hävarm.

Förvaring för bärrulle
Koncept F visas i Figur 13 och ä r utformad som en
vanlig vagn som bä rrullen kan falla i. Undre delen
av vagnen skjuts in under bandbä nken och den ö vre
delen av vagnen skjuts in ö ver bandet. Vagnen kan
enkelt fö rflyttas mellan rullstä llen.

Figur 13: Koncept F, vagn.

Koncept G visas i Figur 14 och är en blandning av
koncept F och H. Ställningen på hjul medger enkel
förflyttning av förvaringen samtidigt som
glidskenorna gör det enkelt att skjuta förvaringen in
och ut ovanför bandet för att enkelt byta bärrullen.
Figur 14: Koncept G, vagn med
glidskenor.

Koncept H visas i Figur 15 består av en
förvaringslåda på glidskenor. Skenorna fästs enkelt
över bandbänken och lådan kan dras ut och in för att
enkelt byta ut bärrullen.
Figur 15: Koncept H,
förvaringslåda på glidskenor.
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4.3.3 Konceptutvärdering
Utvä rderingen delades upp i två matriser, en fö r lyftanordningen och en fö r
fö rvaringen av bä rrullen. Bå da utvä rderingarna skedde i samrå d med handledaren på Eurocon samt personal på Vertech.

Utvärdering lyftanordning
Vid utvä rderingen av lyftanordningen anvä ndes Tabell 3: Pughs beslutsmatris med den nuvarande lö sning fö r lyft av ö verpart som referens. Utvä rderingen utfö rdes i samrå d med uppdragsgivaren samt av personal frå n Vertech. Utvä rderingen skedde enskilt fö r att personerna inte skulle kunna på verka varandra. Matrisen med kriterier, betyg samt poä ngsä ttning visas i Tabell 10.
Tabell 10: Utvärderingsmatris lyftanordning.

Kriterium

Referens

Beslutsmatris för lyftanordning
B
C
D

A

E

Ställningen ska fort
kunna monteras upp och
ner
Ställningen ska kunna
lyftas av två personer
Innehålla få lösa delar
Ska inte deformera bandet
Ge åtkomst att lyfta över
och underpart utan att
flytta ställningen
Lätt att förflytta

+

+ + 0 0 0 0 + + + +

-

+ + +

-

0 + -

-

0

0
+

0 + 0 - + + + + + + - + + +
+ + + + + 0 0 - + + + 0 0 -

+

+ - + + + 0 + -

-

0 + - 0

Passar företaget

+

+ + + + 0 - 0 -

-

+ - 0 + -

-

-

0 0

-

-

0

- + + + + 0

-

+ + +

-

0

-

-

0

0

Summa +

14

10

10

8

9

Summa -

3

5

5

12

3

Summa 0

4

6

5

1

9

Nettovärde

11

5

5

-4

6

Rangordning

1

3

3

4

2

Vidareutveckling

JA

Kommentarer som gavs till koncepten sammanfattas nedan.
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Koncept A gav intrycket att vara anvä ndarvä nlig samt lä tthanterlig. En frå gestä llning som dö k upp ä r huruvida underparten ska fö rvaras då den inte
anvä nds, om den alltid ska sitta fast eller om den ska kunna hakas på balken.
Det finns stor risk att lö sa delar fö rsvinner inne på fabriksområ det och dä rfö r ä r det ö nskvä rt att det slutgiltiga konceptet innehå ller så få lö sa delar
som mö jligt.
Koncept B gav intryck av att vara nå got vinglig och mindre anvä ndarvä nlig
då den må ste lyftas ö ver bandet fö r att monteras. Den gav ä ven intrycket av
att vara vä ldigt kraftig och tung. Flera lö sa delar ö kar risken fö r att nå got ska
fö rsvinna på industriområ det. Fö rdelaktigt ä r att konceptet kan monteras på
bandbä nken vilket då inte tar upp golvyta.
Koncept C gav intrycket att vara lä tthanterlig och smidig. Eftersom golvet i
fabriksmiljö n kan vara ojä mnt och smutsigt ä r det inte alltid mö jligt att rulla
en vagn problemfritt och dä rfö r kan det vara svå rt att anvä nda koncept C
lä ngs hela transportbandet. Dessutom kan mekanismen bli kä nslig fö r den
dammiga miljö n den anvä nds i.
Koncept D gav intrycket att vara en stabil och sä ker lö sning. En frå gestä llning
som dö k upp ä r huruvida den kommer fungera lå ngsiktigt då smuts och
damm samlas i mekanismen. Det kan också vara problematiskt att lyfta underparten då golvet inte alltid ä r plant, en utveckling av detta koncept skulle
kunna vara att fä sta samma lyftdel fö r underpart som å terfinns i koncept A
och B. Den gav ä ven intrycket av att bli stor och tung vilket inte ä r fö rdelaktigt.
Koncept E gav intrycket att vara en mycket simpel och lä tthanterlig lö sning.
Problem kan uppstå då golvet inte alltid ä r jä mt vilket kan gö ra det svå rt att
lyfta underparten. En frå gestä llning som dö k upp ä r om inte lyften kommer
deformera bandet om anlä ggningsytan mot bandet blir liten i fö rhå llande till
bandets bredd.

Utvärdering förvaring av bärrulle
Fö r fö rvaringsanordningen anvä ndes Tabell 2: Elimineringsmatrisen enligt
Pahl och Beitz vid utvä rdering av koncepten. Utvä rderingen skedde i samrå d
med handledaren på Eurocon och illustreras i Tabell 11.
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Tabell 11: Utvärderingsmatris för förvaring av bärrulle.
Elimineringsmatris för: förvaring av bärrulle

Uppfyller ska-krav

Uppfyller bör-krav

Realiserbar

Passar företaget

Tillräcklig info

F

+

+

+

-

-

+

-

G

+

+

+

-

-

?

-

H

+

+

+

+

+

?

+

Lösning

Löser huvudprobelmet

Elimineringskriterier
(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info
krävs
(!) Kontroll produktspec
Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera
lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontroll produktspec
KomBementar slut

Kommentarer som gavs i samband med utvä rderingen visas kortfattat nedan.
Koncept F gav intrycket att vara lä tthanterlig samt lä ttmanö vrerad. Detta
gä ller tyvä rr inte lä ngs hela transportbandet eftersom golvet kan vara
ojä mnt och smutsigt. Dä rfö r kan det vara vå rt att dra en vagn vid vissa partier.
Koncept G gav ett negativt fö rsta intryck på grund av risken fö r tippning.
Samma gä ller som fö r koncept F angå ende framkomlighet lä ngs golvet.
Det sista konceptet, koncept H gav ett positivt intryck då den inte ä r beroende av underlaget. Fö rdelaktigt hade varit att byta ut glidskenorna till raka
profiler då de hade fungerat bä ttre i den dammiga miljö n och att bä rrullarna
istä llet kan skjutas lä ngs dessa.
Utifrå n utvä rderingsmatriserna valdes att gå vidare med koncept A fö r lyftanordningen samt koncept H fö r fö rvaringen av bä rrullen.

4.4

Genomförande fas

I kapitel 4.4 presenteras de resultat som genomfö randefasen resulterat i. De
slutgiltiga koncepten med justeringar, 3D-modeller samt berä kningar visas
hä r.
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4.4.1 Val av profil och material till bandlyft
Vid vidareutveckling av koncept A jä mfö rdes flera olika profiler och
material. Detta gjordes med finita elementmetoden i Inventor, se Figur 16
och Figur 17. De material som testades var stå l, aluminium samt titan. Den
stö rsta faktorn kring val av material var vikten, eftersom lö sningen inte fick
bli fö r tung. Vid val av material kollades också på spä nningen som uppstod
samt fö rskjutningen. Rimliga vä rden bestä mdes i samrå d med handledaren
på Eurocon att vara en maximal spä nning på 150 MPa samt en fö rskjutning
på 5 mm. Resultatet fö r de olika profilerna som testades presenteras i
Bilaga D.

Figur 16: Simulering av förskjutningen.

Figur 17: Simulering av spänningen.

4.4.2 Val av fästen för underpart hos bandlyft
Tre olika koncept fö r att fä sta delarna till underparten togs fram och
presenteras i fö ljande skisser och konceptbeskrivningar.
Koncept 1, se Figur 18, har två kedjor som
kan hä ngas fast i sidorna samt en lö s del fö r
underparten som sä tts fast då den ska
anvä ndas. Nackdelen med konceptet ä r att
delarna kan fö rsvinna. Fö rdelen med
konceptet ä r att kedjorna inte behö ver vara
så tunga samt att de inte ä r i vä gen då den
inte behö ver anvä ndas.
Figur 18: Koncept 1

Koncept 2, se Figur 19, har fasta profiler
som alltid ä r fä sta i krokarna. Delen fö r att
lyfta underparten monteras fast då den
behö ver anvä ndas.

Figur 19: Koncept 2

25

Hjälpmedel för rullbyten vid transportband – för effektivare och mer
ergonomiska byten
Greta Ekenberg
2019-05-22
På koncept 3, se Figur 20, ä r alla delar fä sta
på lyften. Delen fö r att lyfta underparten
knä pps loss frå n fä stet och fä sts under
bandet i den andra profilen. Alla delar finns
alltid med på lyften vilket gö r att ingen del
kan fö rsvinna. Nackdelen med lö sningen att
de fasta delarna ö kar vikten på lyften.
Figur 20: Koncept 3

Utvärderingen av koncepten för fästen till lyft av underpart utfördes av
personal på Vertech utifrån Tabell 2: Elimineringsmatrisen enligt Pahl och
Beitz. Resultatet presenteras i Tabell 12.
Tabell 12: Elimineringsmatris för fästen för lyft av underpart.

+

+

+

+

2

+

-

-

+

-

+

3

+

+

+

-

-

+

Realiserbar

Tillräcklig info

-

Passar företaget

Enkel att fö rflytta

+

Lä tt att montera

1

Koncept

Lä tt att hå lla reda på
lö sa delar

Elimineringsmatris för: fästen för lyft av underpart
Elimineringskriterier
(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info krävs
(!) Kontroll produktspec
Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontroll produktspec
Kommentar

Beslu
t

Enklast i vikt. Bra
att kunna hä nga
upp kedjorna då
den inte anvä nds
De raka fä stena
kan vara i vä gen
vid fö rflyttning till
och frå n bilen.
Bra idé men de
kan ä ven hä r vara
i vä gen. Ev.
ojä mnvikt vid lyft

+

Utifrå n utvä rderingsmatrisen beslutades att koncept 1 med kedjor skulle
vara lä mpligast till den slutgiltiga produkten.

4.4.3 Justeringar förvaring av bärrulle
Utifrå n de kommentarer som gavs i samband med utvä rderingen fö r fö rvaringen framgick att glidskenor inte praktiskt skulle fungera eftersom den
dammiga miljö n snabbt skulle fö rstö ra dem. OU nskemå let att lö sningen inte
skulle ha hö ga kanter fö r att inte vara i vä gen fö r den nuvarande lö sningen
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att lossa bä rrullen togs till hä nsyn, och dä rfö r byttes glidskenorna ut till raka
profiler i stå l som bä rrullarna kan skjutas och dras lä ngs.
Utifrå n arbetsmiljö verkets riskanalys gjordes en riskbedö mning fö r att manuellt skjuta eller dra bä rrullarna. Hela bedö mningen å terfinns i bilaga A och
visar att momentet att skjuta eller dra bä rrullarna på plats inte behö ver vara
skadligt, utan att fysisk ö verbelastning ä r osannolik då belastningen ä r liten.
Fö r att hå lla ner vikten så mycket som mö jligt konstruerades fö rvaringen så
att lite material behö vde anvä ndas. FEM-analys i Inventor sä kerstä llde att
konceptet skulle hå lla fö r bä rrullen, se Figur 21.

Figur 21: Simulering av förvaringskoncept

4.4.4 Slutgiltigt koncept – bandlyft
Det fä rdiga konceptet som framtagits utifrå n designprocessen presenteras
hä r.
Vajrarnas placering lä ngs bandbä nken begrä nsar monteringen eftersom
den sitter ca 500 mm ovanfö r bandbä nken. Detta gö r att lyften kan skjutas
in under bandet på bandbä nken i sidled vid montering.
Konstruktionslö sningen begrä nsas alltså av en maxbredd på 500 mm. Det
slutgiltiga resultatet har en bredd på 180 mm vilket gö r den enkel att skjuta
in i sidled lä ngs bandbä nken.
Vid val av cylindrar samt pump undersö ktes hydrauliklö sningar eftersom
dessa bä st skulle lä mpa sig till den dammiga miljö n i gruvan. Den skulle
ä ven vara enkel att manö vrera samt effektiv vilket gö r att den passar till
underhå llspersonalens arbete utan att krä va mycket tid. Cylindrar med
passande pump hittades hos fö retaget Enerpac. Cylindrarna i aluminium,
modell RACL-206, se Figur 22, med lå smutter passar fö rutsä ttningarna.
Lå smuttern erbjuder mekanisk lasthå llning under lä ngre tid vilket gö r
bandlyften sä krare. Tekniska informationen om cylindrarna presenteras i
Tabell 13. [14] Cylindrarna placeras i benen i den undre delen av lyften, i de
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cylinderformade fö rvaringarna.

Figur 22: Hydraulikpump från Enerpac. [14]
Tabell 13: Aluminiumcylindrar från Enerpac.

Cylinderkapacitet (bar)

Cylinderkapacitet (kN)

Slaglä ngd
(mm)

Minimihö jd
(mm)

Yttre diame- Vikt
ter (mm)
(kg)

700

218

150

324

85

5,2

En sladdlö s hydraulisk pump hittades hos samma fö retag som fungerar tillsammans med de valda cylindrarna, modellen XC-1201MB. Den sladdlö sa
pumpen lä mpar sig bra i gruvindustrin då den ä r lä tt att transportera och
minskar risken att snubbla. Med en vikt på 10 kg ä r den också lä tt att lyfta,
se Figur 23. [15]

Figur 23: Sladdlös, hydraulisk pump från Enerpac.

Simuleringar i Inventor, se visade på att underparten skulle hå lla fö r mer ä n
den maximala kraften den utsä tts fö r. De olika material som testades redovisas i Tabell 14. Utifrå n resultatet frå n simuleringarna valdes en underpart i
titan eftersom samma riktlinjer fö r vikten gä ller. Den slutgiltiga delen fö r att
lyfta underparten visas i Figur 25.
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Tabell 14: Resultat från simuleringar av del för att lyfta underpart.

Ytterdiameter
(mm)

Innerdiameter
(mm)

Vikt (kg)

Material

Fö rskjutning (mm)

Stress
(MPa)

90

71

27,197

Titan

4,70

10

90

71

16,28

Aluminium

7,04

10

90

71

47,38

Stå l

2,26

10

Figur 24: Del för att lyfta underpart.

Fä sten fö r krokar samt underparten konstruerades i plå t som svetsas på
plats, se Figur 25.

Figur 25: Fästen för kedjor.
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Fö r att berä kna på svetsarnas hå llfasthet gjordes en analys i Inventor. Detta
visas i Figur 26. Resultatet visar på att en A3-svets skulle hå lla fö r 14kN i
axialt led, vilket ä r mer ä n vad som krä vs fö r att bä ra upp kedjorna. Fö rdelaktigt med plå ten ä r att den utan svå righeter kan tillverkas på plats på industrin. Samma typ av plå t med svetsar anvä nds fö r att fä sta delen fö r att lyfta
underparten.

Figur 26: Hållfasthetsberäkning för svets.

Då alla komponenter valts till bandlyften blev det tydligt att vikten fö r konceptet ö verskred den maximala vikten personalen få r lyfta, ä ven om de ä r
två som utfö r lyftet. Dä rfö r beslutades att gö ra bandlyften i tre delar, att den
ö vre delen, se Figur 27, och undre delen, se Figur 28 skulle vara två separata
delar.

Figur 27: Överdelen hos bandlyft.
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Figur 28: Underdelen hos bandlyft.

I jä mfö relse ä r personalens ergonomi och sä kerhet viktigare ä n att lyften ska
monteras upp och ner snabbt och dä rfö r ä r det fö rdelaktigt att lå ta lyften
bestå av två separata delar, exklusive delen fö r att lyfta underparten som
hä ngs fast vid behov. Hela bandlyften med alla delar presenteras i Figur 29
och den totala vikten visas i Tabell 15.

Figur 29: Bandlyft med samtliga delar.
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Tabell 15: Vikt för ingående delar i bandlyft.

OU verdel vikt (kg)

41,05

Underdel vikt (kg)

9,775

Cylindrar total vikt (kg)

10,4

Kedjor total vikt (kg)

1,38

Krokar total vikt (kg)

0,892

Del fö r att lyfta underpart vikt (kg)

27,19

Total vikt underdel (kg):

22,447

Total vikt bandlyft (kg):

90,637

4.4.5 Slutgiltigt koncept – förvaring för bärrulle
Slutgiltig vikt fö r fö rvaringen av bä rrullar ä r 19,3 kg vilket inte ö verskrider
den maximala vikten personalen få r lyfta. Det slutgiltiga konceptet visas i
Figur 30 och bestå r av en underdel av bockad plå t som lä ggs ö ver bandbä nken. L-balkarna i stå l har en radie vilket gö r att bä rrullarna lä tt kan glida
lä ngd dessa, vilket illustreras i Figur 30.

Figur 30: Koncept för förvaring av bärrulle.
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Figur 31: Illustration av förvaringen med förenklad bärrulle.

L-balkarna ä r placerade en bit utanfö r bandbä nken fö r att enkelt kunna dra
av bä rrullen till bilen vid ett byte.
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5

Diskussion

OU nskvä rt hade varit att kunna utfö ra ytterligare utvä rderingar i form av anvä ndartester fö r de slutgiltiga koncepten fö r att kunna utveckla dessa vidare.
Det hade gett en stö rre inblick i hur verktygen fungerar i verkligheten samt
fö rbä ttringsmö jligheter kring dem. Anledningen till att detta aldrig utfö rdes
var på grund av projektets begrä nsning till 15 hö gskolepoä ng, vilket inte
mö jliggjorde nå got utrymme fö r att ta fram verkliga modeller av koncepten.
Hade testmodeller tagits fram hade ä ven de tidsspecificerade kraven kunnat
testas och inte endast uppskattats.
Fö rdelaktigt hade varit att ta del av fler fö retags synpunkter. LKAB’s underhå llspersonal skulle ha stor nytta av lö sningen och dä rfö r hade det varit intressant att hö ra deras synpunkter på koncepten, exempelvis vid utvä rderingarna.
Att det slutgiltiga konceptet fö r bandlyften bestå r av tre separata delar ä r i
detta fall oundvikligt. Vid mer djupgå ende analys av de ö vriga konceptidé erna hade det sä kert gå tt att ta fram en produkt som bå de uppfyller kravet att två personer ska kunna lyfta den samt att den inte ska bestå av fler ä n
två lö sa delar.
Det slutgiltiga konceptet fö r ö verparten i bandlyft i titan uppfyller de krav
som å terfinns i kravspecifikationen och skulle dä rfö r teoretiskt passa till fö retagen. Titan ä r dock ett dyrt och svå rbearbetat material och inte ett
material som LKAB eller Vertech kan bearbeta på plats. Dä rfö r skulle inte
detta koncept fungera i praktiken. I avgrä nsningarna specificeras dock att
priset inte ska tas till hä nsyn vilket gö r det till ett godkä nt resultat. Samma
koncept fast i stå l ö verskrider den maximala vikten fö r vad som ä r okej att
lyfta och uppfyller så ledes inte det uppsatta kravet att konceptet ska kunna
lyftas av två personer.
Det slutgiltiga konceptet fö r fö rvaringen ä r utformad efter kundens ö nskemå l vilket i detta fall ä r det viktiga. Vid ytterligare utveckling hade kanske
nå gon form av sä kerhetskant satts in fö r att fö rhindra att rullen kan rulla
ö ver. I detta fall ä r fö rvaringen konstruerad så att rullen precis kan landa
mellan skenorna men det implicerar att underhå llspersonalen fä ster fö rvaringen precis vid rullstä llet.
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6

Slutsatser

Syftet med projektet att ta fram ett hjä lpmedel som underlä ttar vid bytet av
bä rrullar under transportbandet har uppfyllts. Detta då ett koncept fö r att
lyfta bandet tagits fram samt en fö rvaringslö sning fö r bä rrullarna som ersä tter tunga, roterande lyft fö r personalen.
Projektarbetet har uppfyllt alla krav som sattes upp i kravspecifikationen
fö rutom det krav att två personer ska kunna lyfta bandlyften samtidigt som
den bö r bestå av fä rre ä n två delar. Formeln fö r sä kra lyft som anvä ndes som
grund till arbetet visade att den maximala vikten som personalen få r lyfta
inte ö verskreds i detta fall om bandlyften delades upp i tre delar. Med tillbehö ret som kan fä stas fö r att lyfta underpart ger verktyget å tkomst till att lyfta
bå de under och ö verpart med samma stä llning samt utan att montera ner
och flytta verktyget, vilket sparar tid. Utformningen på bandlyften gö r att
transportbandet inte blir deformerat i lyftet, då profilen som lyfter bandet
fö ljer bandets naturliga form. Samma gä ller fö r underparten som inte heller
blir deformerad i lyftet.
Kravet att stä llningen ska kunna monteras upp och ner på under tio minuter
ä r inte mä tbart men uppskattningsvis borde lyften kunna monteras på plats
på under 10 minuter eftersom hela lyften bestå r två delar, exklusive delen
fö r att lyfta underparten som fä sts vid behov. Ytterligare utveckling testmodeller och undersö kning av konceptet hade hä r varit ö nskvä rt fö r att sä kerstä lla kravet.
Då lyften monteras upp mellan två rullstä ll ges å tkomst att byta bä rrullarna
på vardera sida om lyften. Eftersom lyften nå r en hö jd på 150 mm finns ett
utrymme på 100 mm ovanfö r varje bä rrulle som mö jliggö r bytet.
Den hydrauliklö sning som valdes frå n Enerpac har en cylinderkapacitet på
218 kN vilket innebä r att två cylindrar utan problem kan lyfta de 150 kN som
lyften krä ver. Cylindrarna som valdes har en slaglä ngd på 150 mm vilket ger
å tkomst att byta rullarna. Lå sningen på cylindrarna mö jliggö r att stä llningen
kan sä kras vid vald hö jd vilket bidrar till en sä krare arbetsmiljö fö r underhå llspersonalen.
Konceptet fö r fö rvaringen har en vikt på 19,3 kg vilket i enlighet med ekvation 1 ä r en acceptabel vikt att lyfta under de givna fö rutsä ttningarna. Fö rvaringslö sningen ersä tter roterande lyft eftersom bä rrullen kan dras in och ut,
istä llet fö r att en person ska ta emot rullen och lyfta ut den. På samma sä tt
ersä tter fö rvaringen djupa lyft då bä rrullen alltid ligger i hö jd med bandbä nken.
Då konceptet fö r fö rvaringen inte innehå ller nå gra lö sa delar utan allt ä r fastmonterat tar det uppskattningsvis kortare tid ä n 5 minuter att montera upp
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fö rvaringen. Samma gä ller som fö r bandlyften att ö nskvä rt hade varit att
gö ra ytterligare utvä rderingar och tester fö r att mä ta att kravet uppfylls. Lö sningen bestå r endast av en fö rvaring dä r alla delar ä r monterade ihop. Detta
gö r det enklare att transportera fö rvaringen då inga delar riskerar att fö rsvinna. Fö rdelaktigt med raka profiler istä llet fö r glidskenor ä r att inga delar
kan rö ra sig under fö rflyttning lä ngs bandet. FEM-analys i Inventor visar att
fö rvaringen hå ller fö r en bä rrulle med vikten 40,5kg som rullar ner på den.
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Bilaga A: Riskbedömning av skjutande
arbete
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Bilaga B: Intervju med underhållspersonal
på LKAB
Jim Korsvik, LKAB, 2019-04-03
Hur går det idag till att lyfta överparten?
Vi har tagit fram ett eget verktyg som fä sts mellan två rullstä ll. Sedan
anvä nds en ca 70 cm lå ng hä vstå ng med ett spä rrblock fö r att hä va upp
bandet.
Hur går det idag till att lyfta underparten?
En lyft anvä nds dä r en rem fä sts runt bandet som trycker ihop det och
lyfter upp.
Hur tas rullarna ut från rullställen idag?
Nå gon gå r in under bandet och tar emot den i famnen, sen lyfter pesonen ut
den. På samma sä tt bä rs den nya bä rrullen in. Det ä r ett tungt jobb då
bä rrullarna vä ger ca 40 kg men det finns inget annat sä tt att få ut dem.
Vad finns det för problem vid bytet idag?
Det ä r inget problem då det inte gå r att komma ifrå n att lyfta bä rrullarna.
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Bilaga C: Utvärderingsmatriser
Enligt Pughs beslutsmatris för bandlyft av personal på Vertech
Beslutsmatris fö r lyftanordning
Kriterium

Referens

A

B

C

D

E

Stä llningen
ska fort
kunna
monteras
upp och ner
Stä llningen
ska kunna
lyftas av två
personer
Innehå lla få
lö sa delar
Ska inte
deformera
bandet
Ge å tkomst
att lyfta ö ver
och
underpart
utan att
flytta
stä llningen
Lä tt att
fö rflytta

+

0

+

-

+

+

+

+

-

0

+

+

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

Passar
fö retaget

+

0

-

-

-

Kommentar
er

Den här gillar
jag, har
egentligen bara
en fundering. Är
tanken att den
ska lyfta över
och underpart
samtidigt eller
med samma
mekanik?

Den här
gillar jag.
Det enda jag
kan tänka
mig är att
den kan bli
ganska
kraftig och
tung.

Denna är lätt
att montera
och det går
fort. Men
den kan bli
klumpig och
känslig i
miljön vi
jobbar i
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Jag gillar Jag tror att den
idén men här typen av
tror att
lyft kommer
saxlyften i deformera
det stora
bandet på ett
hela blir för sådant sätt att
stor
rullarna blir
svåra att byta i
och med att
anläggningsyt
an emot
bandet är liten
i förhållande
till bandets
bredd
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Enligt Pughs beslutsmatris för bandlyft av handledaren på
Eurocon
Beslutsmatris fö r lyftanordning
Kriterium

A

B

C

D

E

Stä llningen
ska fort
kunna
monteras
upp och ner
Stä llningen
ska kunna
lyftas av två
personer
Innehå lla få
lö sa delar
Ska inte
deformera
bandet
Ge å tkomst
att lyfta
ö ver och
underpart
utan att
flytta
stä llningen
Lä tt att
fö rflytta

+

0

0

+

+

-

-

-

-

+

0

0

+

+

+

+

+

0

+

0

+

+

0

-

0

-

-

+

+

+

Passar
fö retaget

+

+

-

-

0

Kommentar
er

Referen
s

Denna lösning Till skillnad från Den här idén Också en
borde fungera koncept 2 känns är inte alls
smidig och
bra. Med lätta denna ”vingligar dum om det stabil
material bör
lösning,
e” och mindre hade varit
konstruktionen användarvänlig plana
men jag
bli hanterbar, då den ska lyftas transportörer i tror att
och med en
över bandet. Blir fabriksmiljö, denna i
smidig
med rena och längden
fler moment i
kraftkälla borde arbetet och fler plana golv.
inte
den bli
grejer som kan Men i detta fungerar
användarvänlig. försvinna och gå fall ser jag
bra då
Något man bör sönder.
inte det som smuts
fundera över är
en vettig
samlas i
utrustningen
lösning.
mekanisme
som
Bandet i fråga n. Sen blir
underparten ska
är alldeles för det lite
lyftas med, var
långt, det är knepigt när
ska den
smutsigt/ojäm underparte
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Enklare än
såhär kan
det nog
inte bli, att
lyfta
överparten
i alla fall.
Finns det
någon bra
lösning för
underparte
n?
Sen måste
man klura
ut vad man
ska spänna
spakblocke
t mot.
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placeras då den
inte används.
Om den är helt
fristående lär
den försvinna
ganska snart.
Kan man haka
fast den i
balken som
ställs mellan
bandbänkarna?!
Och att ena
änden av
remmen/kätting
en är fast
monterad så att
den absolut inte
kan försvinna.

nt och lutande n skall
Annars en
golv stör.
lyftas i och riktigt bra
med att
lösning.
överparten
måste följa
med. Men
detta är
kanske
inget
problem?!
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Bilaga D: Simuleringar av olika profiler
Utvärdering av profil och material för bandlyft
Profil 1: 1 del med hörn

Ytterdiamet
er (mm)

Innerdiamet
er (mm)

Spänning
stång
(MPa)

90

Spänning
max
(MPa)
168 (hörn)

Förskjutni
ng (mm)

Material

Vikt
(kg)

100

3,81

Stål

55,9

100
90
90
100

95
70
78
75

740
130
145
300 (hörn)

150
60
70
50

8,90
2,99
4,20
12,1

33,8
87,2
58,8
47,9

261 (hörn)

50

10,5

95

191 (hörn)

60

9,39

85
90
91
94

202
191
205
262

30-60
50-70
50-100
70-120

4,15
4,71
5,02
5,42

Stål
Stål
Stål
Aluminiu
m
Aluminiu
m
Aluminiu
m
Titan
Titan
Titan
Titan

110

90

115
100
102
102
104

44,6
46,3
50,4
44,0
41,5
39,6

Profil 2: Uppdelad profil

Ytterdiamete
r (mm)

Innerdiamete
r (mm)

Spänning
max (MPa)

90
100

80
85

393
302
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Spänning
stång
(Mpa)
160
160

Förskjutni
ng (mm)

Materia
l

Vikt
(kg)

10,01
8,34

Stål
Stål

56,1
51,0
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Profil 3. Uppdelad profil med platta

Ytterdia
meter (mm)

Platta
(𝒎𝒎D )

90

Innerdia
meter
(mm)
70

2600x90x50

Spänning
max
(MPa)
280 (fot)

Spänning
stång
(MPa)
40-70

Förskjut Mate Vikt
Ning
rial
(kg)
(mm)
3,77
Stål 126

75

60

2600x90x50

538 (fot)

40-70

9,67

Stål

97,0

50

40

2600x90x50

347 (fot)

40-70

3,13

Stål

111,5
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