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Förord 
Detta är en rapport av ett examensarbete. Det är avslutningen av högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå Universitet. Kursen är på 

15 poäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier.  

Projektet har utförts vid Bergteamets konstruktionsavdelning i Boliden, Skellefteå kommun under 

hösten 2013. Arbetet har pågått i halvfart vilket resulterat att det sträckt sig över hela terminen. 

Resultatet är en montageplattform för montage av inredning i ett vertikalt schakt. Resultatet består 

av konstruktionsritningar för tillverkning av plattformen, till det finns hållfasthetsberäkningar för 

besiktning och godkännande av kontrollorgan.  

Som handledare från institutionen för tillämpad fysik och elektronik har Leif A Johansson bistått och 

det tackar jag för. Tack riktas också till handledaren vid Bergteamet samt de övriga konstruktörerna 

som svarat på frågor.  

 

Jonathan Önnerlöv  

Skellefteå den 6:e december 2013  
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Sammanfattning 
Företaget Bergteamet, Boliden inreder ventilationsschakt i Garpenbergs gruva. För montagearbeten i 

sådant schakt behövs en plattform som man kan stå på och arbeta ifrån. Schaktgruppen på 

Bergteamet är utförare av montagearbetet och beställare av plattformen. Examensarbetet är utfört 

på uppdrag av Bergteamets konstruktionsavdelning, som har fått uppgiften att konstruera 

plattformen, anpassad för det aktuella schaktet. Därefter tillverkas och besiktigas plattformen vid 

Bergteamets verkstad. Konstruktionsarbetet lades upp på följande sätt: 

- Efter ett inledande möte utformades en kravspecifikation som beskrev problemet, tidigare 

erfarenheter av plattformar och önskemål på utformning och utrustning.  

- En konceptskiss togs fram där hänsyn togs till omgivande faktorer.  

- En konstruerad 3D modell presenterades tillsammans med val av material. Förbättringar 

utfördes efter återkoppling från uppdragsgivaren. 

- Framtagning av produktionsritningar. Ritningarna granskades och lämnades över till 

beredare för tillverkning.  

Resultatet blev en plattform konstruerad med olika profilrör där golvet följer schaktets form. 

Plattformen hängs upp i ett rektangulärt centrumrör med måtten 100x100x8, som sitter centrerat i 

schaktet. Syftet med ett centrumrör är att det underlättar den sista etappen av montaget, nämligen 

monteringen av fallskyddet. Plattformen har ett tak som skydd mot stenregn och droppande vatten. 

Under golvet sitter en lufttank för körning av de luftdrivna stödbenen. Runt arbetsplatsen finns ett 

skyddsräcke med en dörr för på- och avstigning. Designarbetet har genomförts med hjälp av 

ritprogrammet Solid Works. Beräkningar har gjorts för hand.  

Plattformen uppfyller kraven ställda av Branschorganisationen för gruvhissar i Sverige, (BRAGS), 

Bolidens krav på utformning, samt Bergteamets egna krav på utformning. Den har tillverkats, 

besiktigats och i skrivande stund snart fyllt sitt syfte för schaktinredningen i Garpenbergs gruva.  
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Abstract 
The company Bergteamet, Boliden, Sweden, is installing ventilation shafts of the Garpenberg mine. 

For such work a platform is needed which you can stand on and work from. The Shaft Reinforcement 

Team at Bergteamet performs the installation work and is the sponsor of the platform. The project 

described in this report is performed at the department MEC, Mining Equipment Construction, which 

has been given the task to design and construct the platform, customized for the current shaft. After 

this the platform is manufactured and inspected at the workshop at Bergteamet.  

The design work was carried out as follows: 

- After an initial meeting a requirement specification was worked out, describing the problem and 

previous experiences of platforms and requirements for the design and equipment. 

- A concept sketch was developed with consideration of surrounding factors. 

- A constructed 3D model was presented along with the choice of materials. Improvements were 

made after feedback from Bergteamet. 

- Development of production drawings. The drawings were reviewed and handed over to the 

preparer for manufacturing. 

 

The result was a platform designed with different square tubes where the floor follows the 

geometrical shape of the shaft. The platform is suspended from a rectangular center tube with 

dimensions 100x100x8, which is centered in the shaft. The purpose of a center tube is that it 

facilitates the final stage of the work in the shaft, namely the installation of a fall protection. The 

platform has a roof to protect from stone rain and dripping water. Under the floor is an air tank 

places to run the air-powered outriggers. Around the workplace there is a guardrail with a door for 

access and egress. The design work was done using the drawing program SolidWorks. Calculations 

were made by hand. 

The platform fulfills the requirements defined by the trade organization for mine elevators in 

Sweden, (BRAGS), as well as Bolidens for the design and Bergteamets internal design requirements. 

The platform has been manufactured, inspected and soon filled its purpose for the shaft installation 

in the Garpenberg mine.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
För att sammanbinda tunnlar i marken finns en del olika metoder. Man kan gräva sig fram i jord, 

spränga sig genom berg eller borra sig fram genom både jord och berg. När man spränger sig fram 

borrar man hål som man fyller med sprängmedel. Sedan evakuerar man maskiner och personal till en 

säker plats, därefter går salvan. När dammet lagt sig och spränggaserna ventilerats ut kan arbetet 

med att lyfta ut berget påbörjas. Detta är riskabelt och mödosamt. När det lössprängda berget är 

bortforslat skrotas berget fritt från löst hängande sten och därefter säkras det med bult, betong och 

eller nät. Därefter kan nya hål borras för nästa sprängcykel. 

När man borrar sig fram går det sakta, beroende på vilken borrdiameter man använder tar man sig 

kanske bara någon eller några meter per dag. Men borren maler på, meter efter meter utan att 

någon riskerar livet under osäkert berg. Man kan borra horisontellt, diagonalt eller vertikalt, och 

tunneln blir helt rund på insidan. Diametrarna är mellan 1 meter och 6,5 meter. Längden beror på 

diametern men kan vara upp till 400 meter med den största borren. Den släta ytan som blir vid 

borrning är en fördel eftersom att ytan då dels är förutsägbar när man ska tillverka och montera 

inredning, dels ger den även ett jämt luftflöde om tunneln används för exempelvis ventilation. Man 

kommer inte helt undan skrotning men behovet är betydligt mindre. Det lösa berget ramlar normalt 

ner när borren passerar. När tunneln är klar så säkras den med bult, nät och eller betong. Därefter är 

den klar för inredning eller annat arbete.  

Bolidens gruva i Garpenberg producerar komplexmalm, ur den utvinner man zink, silver, bly, koppar 

och guld. Allt eftersom gruvan sträcker ut sig under jord förändras behovet av ventilation, vatten och 

kraftförsörjning. Ventilationsschakt 6 och 7 är vardera ca 70 meter långa och vertikala. Dessa har 

tillverkats med borr och har därefter förstärks. Nu ska de inredas med slangar för vatten, stegar för 

elkabel och en stege för utrymning. Denna utrustning ska monteras på schaktets insida med konsoler 

som bultas i väggen. Detta är ett manuellt arbete som görs av montörer. 
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1.2 Företagspresentation 
Bergteamet AB är ett gruventreprenadföretag med 

huvudkontor i det lilla samhället Boliden, Skellefteå kommun. 

Företaget har ca 500 anställda och omsätter ca 1,4 miljarder 

årligen. Bergteamet är indelat i divisionerna Mining and 

Tunneling, Electro, MEC och Raiseboring. Mining and 

Tunneling utför klassisk gruvdrift genom att de spränger sig 

fram genom berg och lastar ut malm och gråberg enligt något 

avtal i någon gruva, i Sverige eller utomlands. Electro tillverkar 

och installerar elektronik för och i gruvor. MEC, som står för 

Mining Equipment Construction, servar och tillverkar 

gruvmaskiner och utrustning. Raiseboring borrar tunnlar i berg 

och till hjälp har de ett tjugotal borriggar för en rad olika 

diametrar. Se figur 1 och 2. 

Bergteamet bedriver underjordsarbete i flera världsdelar, främst 

dock i skandinaven men arbeten utförs för närvarande i bland 

annat Chile, Indien och Australien. 

  

Figur 2 BIld på borrkrona på ett 
Raiseboring-aggregat 

Figur 1 Bild på ett Raiseboring-aggregat 
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1.3 Syfte och problemframställning 
Företaget Bergteamet har fått uppdraget att inreda ventilationsschakten 6 och 7 i Garpenbergs 

gruva. Arbetet beräknas påbörja under november månad och då ska vattenledningsrör och ett antal 

elkabelrör monteras på schaktets vägg. Schakten är ca 70 meter djupa och tillverkade genom 

borrning med hjälp av ett Raiseboring-aggregat. Schaktets diameter mäter 2,7 meter efter borrning 

men då tillkommer ca 50-100 mm fiberarmerad betong på insidan samt bult som borrats in för att 

förstärka berget. När berget är förstärkt ska montaget av tvärbalkar för slangmontage och stege 

påbörjas. Var 5:e meter skall en tvärbalk bultas fast i berget, i tvärbalken ska sedan klammer för två 

stycken PN 110 vattenledningsrör monteras. En PN 50 och konsoler för kabelstege och klätterstege 

monteras också. Klätterstegen ska dessutom ha ett fallskydd. Allt detta ska ske ifrån en 

arbetsplattform. Montaget sitter på ena sidan i schaktet och tar därmed utrymme ur schaktet. 

Arbetsplattformen måste därför utformas så att den fortfarande ryms allteftersom inredningen 

monteras. Plattformen firas ned från schaktets topp med en vajer.  

Bergteamet har genom åren byggt massor av olika plattformar, problemet är att nästan varje schakt 

är olikt det andra. Ibland borras flera schakt i samma gruva vid samma tidpunkt och då är ofta 

diametrarna och lutningen densamma, då går det att använda samma plattform. Men för det mesta 

är det en ny diameter tillsammans med en ny lutning eller så är uppdraget ett annat. Det kan också 

vara så att det redan finns en plattform men att den är byggd med ett borraggregat och då väger för 

mycket eftersom det nya schaktet är 500 meter djupt istället för 200 meter och att det då behövs en 

annan vinsch. Denna plattform ska vara enkel, rymmas i nämnda schakt, innehålla utrustning enligt 

kravspecifikation samt uppfylla ställda krav. 

1.4 Avgränsningar 
Utförarens uppgift är att lämna över konstruktionsritning till beredare. Dock behövs inga 

instruktioner för styrning av lyftstyrda stödhjul. Ingen pneumatik utom val av lufttank samt 

luftcylindrar och deras placering skall utföras.   
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2 Teori 
Uppdraget är att konstruera en montageplattform specifik för schakt 6 och 7. Plattformen blir 

specifik av den anledningen att schaktet är runt med en diameter på 2,7 meter. Dessutom ska det 

monteras konsoler för montage av vattenledningsrör och stege med fallskydd. Därför kan inte 

plattformen ha samma form som schaktet.  

Enligt projektplanen delas arbetet upp enligt följade lista: 

- Sätta sig in i Bergteamets arbetsgång och villkor/förutsättningar. BRAGS1, Bolidens krav på 

utformning, osv. 

- Presentera en konceptskiss för beställare (Schaktgruppen) och handledare på Bergteamet. 

- Val av material. 

- Påbörja cad-modellering. Verifieringsberäkningar utförs löpande. 

- Presentera cad-modell, utföra ändringar och justeringar. 

- Påbörja produktionsritningar.  

- Lämna över produktionsritningar. 

 

Vid byggnationer i gruvor kräver Boliden, förutom att byggnationen uppfyller allmänna lagar och 

branschregler, även att de uppfyller Bolidens egna krav på utformning och utseende. Kravet som 

gäller plattformen är framförallt att det ska finnas räcken, samt att plattformen ska ha en sparklist.  

2.1 Förutsättningar för genomförande 
Kontor med dator tillhandahålls vid Bergteamets konstruktionsavdelning i Boliden, BT använder 

ritprogrammet Solid Works för 3D-cad samt Autocad för 2D. I BT:s verkstad finns maskiner för 

skärande bearbetning av större storlek. Det finns en stor svetsverkstad med bland annat rundvalsar, i 

dessa kan profilrör valsas, vilket är av betydelse för plattformen.  

2.2 Kriterier för säkerhetskrav enligt BRAGS 
 

Plattformen skall uppfylla ett antal krav för att anses vara säker för personbefordran i gruvor. 

Branschföreningen Swemin2 ger ut Brags. Det är en överenskommelse om hur betryggande säkerhet 

ska uppnås författat i ett häfte. Detta är framtaget av representanter från gruvindustrin, tillverkare 

av gruvhissar, kontrollorgan och branschaktiva konsultbolag. När plattformen är klar ska den 

besiktigas av ett kontrollorgan. Vid besiktningen utförs provbelastning, kontroll av beräkningar 

avseende hållfasthet, kontroll av svetsar mm. Därför skall verifieringsberäkningar av kritiska punkter 

som uppfyller Brags krav utföras.  

Nedan citeras text ur Brags som anger förutsättningarna för beräkningarna. 

Kapitel 4 i Brags heter Säkerhetskrav och/eller åtgärder. 

4.1.1 Material 

”Endast material med dokumenterade egenskaper får användas”. 

                                                           
1
 Branschanvisningar för gruvhissar i Sverige 

2
 ”SveMin är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.” www.swemin.se 
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4.1.2 Dimensionering m.m. 

”En gruvhiss alla delar ska dimensioneras för de största förutsägbara laster de kan utsättas för. 

Vägledning ges under avsnitt 4.2”. 

4.2.4 Lastfall 

4.2.4.1 Normallastfall (utdrag) 

 Utrustningens egenvikt 

 Lastens egenvikt 

 Dynamiska tillskott (från start/stopp, fylling/tömning etc). 

4.2.4.3 Dynamiska tillskott 

”En faktor på          ska multipliceras lastens och utrustningens egenvikt för att med marginal 

beakta dynamiska effekter vid dimensionering. Detta värde får ersättas med annat om en särskild 

utredning av dynamiska effekter kan påvisa annan inverkan av dynamiska effekter”.  

BRAGS berör arbetsplattformar i avsnitt 4.2.6.3, se bilaga. En arbetsplattform räknas som ett 

ekipage. 

Utdrag ur ”Ekipage” 

”Ekipage definieras som ramstruktur (skipram), skiplåda, motviktram m.m”.  

”Med säkerhetsdetaljer på ekipage i Tabell 5 och Tabell 6 menas de delar av ekipaget som linor och 

lininfästningsdetaljer är fästa mot”. 

”Ekipaget ska i första hand utvärderas mot brott. Säkerhetsdetaljer på ekipaget, delar som fäster mot 

linor och motvikt, ska beräknas mot utmattning”. 

Enligt BRAGS kap 7 skall en schakthängställnings alla delar dimensioneras för de största förutsägbara 

laster de kan utsättas för. Dessa laster multipliceras med en säkerhetsfaktor på 6 samt dynamiskt 

tillskott. 

Denna information anger de ställda kraven för montageplattformen. Ur texten sammanfattas: 

 Säkerhetsfaktor vid lininfästning är 6-faldig säkerhet + dynamiskt tillskott, 1,6 ggr. Detta värde 

får ersättas med annat om en särskild utredning av dynamiska effekter kan på visa annan 

inverkan av dynamiska effekter. 

 Endast material med dokumenterade egenskaper får användas 

 Plattformen utvärderas mot brott.  
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2.3 Beräkningsteori 
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3 Genomförande 

3.1 Inledningsmöte, villkor och förutsättningar  
Arbetet inleds genom ett möte mellan uppdragsgivare och utförare. Uppdragsgivaren, schaktgruppen 

representerad av Per Edlund, beskriver arbetet, vad som ska göras i schaktet samt önskemål om 

utrustning som ska finnas på plattformen. Önskemål från ett tidigt möte finns sammanfattade i 

kravspecifikationen. En 3D modell av schaktet finns redan där konsolerna och stegen finns inritade, 

denna modell studeras. Per beskriver en 

tidigare plattform i ett mycket större schakt 

och önskemålet är att denna ska vara 

betydligt enklare. Detta på grund av att den 

tidigare haft en rad funktioner som ej 

använts eller ej fungerat i den kärva 

gruvmiljön. Den nämna 

montageplattformen visas i figur 3. 

För att enkelt kunna visa och studera hur 

allt hänger ihop i gruvan finns 3-d 

programmet Navis3. Där finns stora delar av 

gruvan scannad med en hyfsad precision. I 

datorn kan man sväva omkring i gruvan och 

studera hur schakt och orter hänger ihop. 

Genom att man även kan mäta sträckor så 

kan man anpassa utrustning som ska på 

plats i gruvan. Det är dessutom enklare än att åka ner och mäta då man ofta saknar tillräcklig 

belysning, dimma försvårar fotografering och miljön är besvärlig att göra skisser i.  

BRAGS, Branchorganisationen för gruvhissar i Sverige, är ett reglemente som anpassats för gruvans 

miljö och speciella förutsättningar. I den står alltifrån vilket avstånd ett spel ska ha till vajerns 

brytpunkt om spelets trumma saknar linkar4, till vilken hastighet en korg för personbefordran 

maximalt får åka i om korgen saknar gejder eller annan styrning. BRAGS:en studeras och delar som 

angår arbetsplattformen noteras för ytterligare studie senare.  

  

                                                           
3
Länkadress NavisWorks http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/autodesk-

navisworks-freedom 
4
 Ett spår som styr vajern rätt på trumman. 

Figur 3 Gammal plattform 

http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/autodesk-navisworks-freedom
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/autodesk-navisworks-freedom
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3.2 Konceptskiss 
När de hittills kända villkoren och förutsättningarna är 

införstådda påbörjas konceptskissen. En grov skiss 

handritas där olika lösningar stöts och blöts. Se figur 4. I 

början är schaktet helt runt. Inga saker är i vägen. Då 

kan plattformen vara helt rund men allt eftersom 

konsoler och slangfästen monteras försvinner utrymme 

på ena sidan av schaktet. Därför måste plattformen ha 

ett urtag så att den kommer förbi när man vinschar sig 

upp och ner i schaktet. För att bekvämt kunna nå ut från 

plattformen mot väggen där konsolerna borras fast 

skissas en variant med en fällbrygga som fälls ut mot 

väggen. Meningen är då att när man passerar en konsol 

så fälls bryggan upp och när arbete ska utföras fälls 

bryggan fram. Men vid tidigare montage är 

erfarenheten att sådana bryggor sällan används. Idén 

för denna plattform blir istället att den vid behov kan 

roteras så att den cirkulära delen hamnar där man 

jobbar. I kravspecifikationen anges att plattformen ska 

ha någon form av tak som skyddar mot vattendropp och 

småsten. Vid studier av tidigare plattformar så brukar 

lyftvajern förankras med en 4-partkätting i taket. Från taket 

brukar det sitta fyra kättingar ner i golvet som binder ihop 

det hela. Fördelen är att plattformen blir säker och stabil tack 

vare den höga infästningspunkten.  

Problemet med detta är om man avser att rotera plattformen 

under montagearbete, då är risken att någon kätting hakar i en 

tvärbalk. Se figur 5. Därför skissas en variant med en stående 

centrumbalk på plattformen. Principen är enkel, golvets 

rambalkar knyts ihop med centrumbalken. Problemet är att 

man får en pelare i mitten av arbetsutrymmet. Pelaren riskerar 

att vara i vägen när montörerna står i plattformen och arbetar. 

Speciellt på en liten plattform. Men när man jämför att ha stag 

i alla fyra hörn eller ett ensamt i mitten passar det bättre med 

alternativet i mitten. Då kan montörerna stå i varsitt hörn där 

den platta delen av räcket möter cirkeln. Där eller på baksidan 

är bästa alternativet. Att sätta ett eller två stag på baksidan 

som liknar ett upp och nedvänt frågetecken, ”ʖ”, anses fullt 

möjligt. Se figur 6.  Då får man inga stag i vägen och plats för 

annan utrustning, men det kräver starkare rör då det blir 

böjning och inte bara drag. Det behöver förmodligen svetsas i 

någon vinkel som riskerar bli utsatt för böjspänning, då detta 

ska verifieras med beräkningar så blir lösningen ändå att ha en 

centrumbalk. Eftersom det ändå fungerar bra. För att plattformen 

Figur 4 Enkel skiss på plattform, det visas 
även en monteringsjigg. Den igår inte i 
projektet. 

Figur 5 Skiss med fyra lyftkättingar 
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ska bli stabil bör dock centrumrören vara tillräckligt långt, det skapar en hävarm som motverkar 

lutningen som plattformen får om en last anbringas i 

golvets ytterkant. Ju längre centrumbalk, desto stabilare 

golv. Problemet är att hissvajern som plattformen 

hänger i går över ett brythjul som sitter i en bock som 

sitter rakt ovanför schaktet. Denna bock har en viss 

höjd, den höjden bestämmer även höjden på 

centrumröret. Plattformens golv och underdel måste 

komma upp över schaktets kant, annars blir det problem 

när man ska släppa ner eller ta upp plattformen.  

Skissen presenteras för beställaren Per Edlund och 

konstruktionschefen Jonas Stenberg. De är till en början 

skeptiska till centrumröret men ser fördelarna och 

arbetet kan gå in i cad-fasen.  

 

3.3 Konstruktionsgång 
Konstruktionsarbetet inleds med att bestämma material och genomförs därefter i följande ordning. 

3.3.1 Materialval 

Gruvor är kärva miljöer, de har ofta hög fukthalt och lågt PH. Det är trångt och mörkt, risken att stöta 

i någon skarp bergvägg är stor. Därför behöver utrustningen i gruvan vara robust. Rostfritt stål 

förekommer men är inte så vanligt, hade priset varit lägre så hade nog det mesta varit tillverkat i 

materialet. Aluminium förekommer mera sällan, priset och möjligheten att laga hindrar 

användandet. Eller om något behöver monteras i efterhand och möjligheten att skruva saknas så blir 

det problem då en speciell utrustning för att svetsa aluminium behövs. Underhållet blir helt enkelt 

smidigare med vanligt stål. Valet av stål för plattformen blir S 355. Det är starkt, lätt att bearbeta 

samt tacksamt att svetsa. Ett stål med högre hållfasthet är onödigt då plattformens vikt ej är speciellt 

viktig. Spelet som ska lyfta plattformen klarar 5 ton. Fördelen 

med att använda ett vanligt förekommande stål är om något går 

sönder och behöver repareras snabbt. Om då plattformen är 

byggd och dimensionerad med ett höghållfast stål måste ju det 

trasiga stycket ersättas med ett som är lika starkt eller starkare.  

3.3.2 Golv och centrumrör 

Genom att konstruera plattformen med profilrör skapas en 

stadig ram, dessa rör är lätta att sätta in genom funktionen 

”struktural member” i Solid Works. Se figur 7. Funktionen gör det 

sedan enkelt att byta ämne om man upptäcker att det inte 

passar eller blir för svagt eller onödigt starkt. När man är klar och 

gör tillverkningsritningar är det bara att lyfta in en kaplista som 

genereras fram. I detta fall blir det en lista med typ av ämne, 

material, kaplängd och kapvinkel. Fördelen med rör istället för 

öppna balkar är att rör kräver mindre färg vid lackering, de är 

lättare att geringskapa än exempelvis en I-balk. Rör är lättare att svetsa, balkar behöver i vissa fall 

Figur 7 Blivande golvram med 
centrumbalk 

Figur 6 Alternativ lyftbåge 
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livförstyvningar.  Nackdelen är att det kan komma in fukt som gör att röret rostar inifrån. Den risken 

kan man ta.  

Ett låtsasschakt med ett lager betong på insidan ritas in i programmet för att illustrera 

storleksbegränsningen som schaktet bildar. Schaktet blir 2,5 meter i diameter efter sprutning, 

betongen bygger som mest 100 mm. Ett centrumrör ritas in i schaktets centrum. Se figur 7. Utifrån 

det dras streck ut mot en cirkel, strecken dras ut från fyrkantrörets samtliga sidor, detta för att 

underlätta tillverkningen. Det blir enklare att få rören i rätt vinkel då rören är antingen parallella eller 

vinkelräta. Fördelen är också att det blir enklare att beräkna tillskottet från varje balk samt att streck 

som går snett ut ifrån centrum riskerar att komma i vägen om man exempelvis önskar en lucka i 

golvet, dessa misstag undviks då. En enkel beräkning av vad golvet klarar med två balkar i 

dimensionen VKR 80x40x5 görs. Resultatet 

visar att golvet klarar ställda krav. Hela 

golvramen ritas upp och ges stävor mot 

centrumröret. Strävorna behövs egentligen 

inte men intrycket för montören med 70 meter 

fritt fall under fötterna spelar in. Se figur 8. 

En tapp som går genom golvets 

ramkonstruktion och centrumröret placeras in 

som en säkerhet mot eventuella dåliga svetsar. 

Samma variant görs i lyftörat. Se figur 9. 

 

Lyftörat tillverkas i 20 mm plåt. Det 

tillåter kraftiga svetssträngar på plåtens sidor. Hålet, 

som har diameter 53 mm är en revision och förstoring 

mot det första lyftörat. Se figur 10. Anledningen till 

det tilltagna lyftörat är att kroken som vajern fäster 

med behöver en rejäl ring. Lösningen blir att köpa en 

kopplingslänk som man trär in i hålet. Den andra 

änden av kopplingslänken träs på kroken. Se figur 11. 

När golvet är klart kläs det hela med ståldurk. Ett 

alternativ är brogaller, fördelen med ståldurk är att 

det är lättare att hålla rent. Brogaller släpper igenom 

smuts och betong och betongen brukar vilja fastna 

inne i galler istället för att falla helt igenom. I golvet 

konstrueras en lucka, luckan får gångjärn men inget handtag. Luckan ligger på plats av egenvikt. Det 

är inget krav på att lucka ska finnas, men det underlättar om man behöver komma åt exempelvis 

lufttanken. 

Figur 8 Eftersom konstruktionsarbete tillkommer diverse detaljer i golvet. 

Figur 9 Lyftöra med genomgående tapp. 
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Centrumbalk visar sig vara det rätta valet även i 

det längre perspektivet. Det sista steget i 

montaget av schaktet blir att montera fallskyddet 

på stegen. Men på grund av storleken måste 

detta hämtas i botten på schaktet, till skillnad 

mot det övriga materialet som hämtas i schaktets 

topp. I och med att schaktet är så litet och 

fallskyddet stort så når fallskyddet förbi schaktets 

centrum där hissvajern hänger. Det får följden att 

plattformen inte kan dras upp när man börjat 

montera fallskyddet. Därför hade man varit 

tvungen att stå på plattformens tak för att 

montera fallskyddet och när det är på plats skulle man inte kunna fira upp 

plattformen igen. Lösningen blir ett avtagbart tak, då kan man stå på 

plattformens golv och montera fallskyddet runt centrumbalken och vajern. 

 

 

 

 

3.3.3 Stödben och plats för lufttank 

Lufttankens placering kan vara på taket eller under golvet, beroende på behov och plats. Eftersom 

det finns gott om plats på undersidan placeras tanken där. En tank från en tidigare plattform hämtas 

in i programmet men den visar sig vara för lång och volymen är 300 liter. I kravspecifikationen finns 

önskemålet att återanvända 

komponenter från montageplattform 3. 

Vid en konsultation med företaget 

Specma samt en egen beräkning, (se 

avsnitt 3.2.4), visar det sig att en 50 liters 

tank räcker till minst 10 cykler med 

föreslagna luftcylindrar. Problemet är att 

man inte riktigt vet hur ofta man kan 

fylla ny luft i tanken, det kanske inte 

räcker med 10 cykler), så en 150 liters 

tank beställs. Den är något dyrare men 

får ledigt plats, förlusten är större om 

tankens kapacitet är för liten. Stödbenen 

från montageplattform 3 hämtas in till 

modellen men visar sig vara för stora, det blir ingen plats för luftcylindrar och lufttank. Men hjulen 

behålls dock. Hjulen är köpta från Bickle och är gjorda i solitt gummi. Hjulen är i största och tyngsta 

laget men fungerar.  

Figur 10 Bild på lyftöra med ett hål med diameter 53mm. 

Figur 11 
Kopplingslänk. 

Figur 12 Stödben med hjul från montageplattform 3 
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Stödbenet konstrueras likt en A-arm. 

Ramen görs i fyrkantrör men fästena för 

luftcylinder beställs skuret.  Se figur 13. 

Det görs ett alternativt fäste om man vill 

öka slaglängden något. Först var tanken 

att ha glidlager i de två fästena som 

sitter med tappar i plattformen, men det 

skulle innebära onödig precision för en 

plattform som byggs i första hand för ett 

arbete. Tapparna som binder ihop 

plattformen med stödbenet är av 

standardtyp med ”grisöra”. Grisörat har 

ett spår för att skruvas fast. Då åker 

tappen inte ut. Se figur 13. 

Stödbenens syfte är att stabilisera 

plattformen när den hänger i 

schaktet, de ska även kunna köras individuellt så att man kan pressa plattformen åt vardera hållet. Se 

figur 14.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Genom att konstruera en ram för lufttanken passar det bra med cylinderfästena i dess sida. 

Lufttanksramen görs möjlig att montera av. Det underlättar transport och service. Ambitionen är att 

hålla nere antalet materialvarianter såsom fyrkantrör och plåt. Ram, stödben och tak är av samma 

dimension. Detta underlättar beredningen och inköpet. Luftcylindrarna tas från Bergteamets egna 

lager. Dessa köptes för en annan maskin men visade sig vara för svaga för tillämpningen.  

  

Figur 14 Bilden visar stödben i maximalt utfällt läge när luftcylinder sitter i det nedre fästet. När 
det övre fästet används ökar slaglängden men spännkraften minskar.  

Figur 13 Bild på stödben och ram för lufttank. 
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3.3.4 Spännkraftsberäkning 

En beräkning av spännkraften utförs. Lufttrycket från tanken är 7-8 bar, cylinderdiametern är 63 mm.  

Formel 9 används. 

        
      

 
              

Ger kraften 2141 N vilket är 218 kg. 

Cylindern möter benet med vinkeln 28 

grader. Kraften blir då  

                       

Kraften på hjulet blir då 

          

     
        

Vilket är 129 kg, det är mer än vad någon 

av montörerna orkar trycka, kraften från 

en montör är tillräcklig för att flytta 

plattformar (under 1000 kg) som hänger i 

schakt. 

3.3.5 Beräkning av volym, lufttank 

Varje rörelse med spännbenen förbrukar luft från lufttanken. Den förbrukade luften åker inte tillbaka 

till tanken utan ut i atmosfären. Luften fylls när plattformen passerar luftpåfyllningsställen. Dessa 

finns var 10:e - 20:e meter ned längst schaktet. När luftbenen åker ut så förbrukas volymen luft: 

Diameter luftcylinder, 63 mm 

Slaglängd, 200 mm. 

Antal, 2 st.  

Formel 9 

 
       

 
                

När benen åker tillbaka förbrukas volymen 

 
                   

 
                med 7 bar. 

Så varje cykel förbrukar 2,37 liter luft. Det ger 23,7 liter på 10 cykler, förutsatt att inga förluster sker. 

Tankens volym är 150 liter, den räcker längre. Men allt eftersom mängden molekyler minskar i 

tanken minskar även trycket. Trycket sjunker och kraften i spännbenet minskar. Volymen bedöms 

tillräcklig för att ge spännbenet tillräcklig kraft i åtminstone 10 cykler.   
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3.3.6 Förskjutningsanalys 

Kravet är att plattformen ska kunna 

förskjutas minst 150 mm åt vartdera 

hållet. Luftcylindern kan monteras på två 

sätt vid stödbenet. Ett nedre och ett övre, 

när man använder det nedre blir 

spännkraften större men förskjutningen 

mindre. Det nedre läget ger en 

förskjutning på (2766-2500)/2=133 mm åt 

vartdera hållet. Se figur 15. Om man 

istället använder det övre fästet blir 

kraften mindre men förskjutningen (2870-

2500)/2=185 mm.  Se figur 16. 

(2500 mm är schaktets antagna diameter 

efter betongsprutning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Räcke och dörr 

Enligt Bolidens riktlinjer för räcken (Se bilaga 1) ska det övre röret vara 1100 mm högt mellan golv 

och rörets topp. Det undre ska vara 600 mm från golvet till det undre rörets topp. Det övre röret ska 

ha diametern 42,4 mm samt godstjockleken 3,6 mm. Samma gäller räckets ben. Dock skall det undre 

röret vara av diametern 33,7 mm och godstjockleken 2,6 mm. Det skall även finnas handledare 

ovanför räcket, syftet är att man ska hålla händerna på detta, ifall plattformen stöter i väggen så 

klämmer man inte fingrarna. Den övre handledaren tillverkas enligt en standardritning på 

verkstaden. Längst ner på räcket sitter en sparklist. Syftet är att sten eller verktyg inte ska kunna 

ramla ur plattformen. Den hindrar även personal att falla igenom räcket vid olycka. Sparklisten är 

även den en riktlinje från Boliden. Liknande riktlinjer finns i BRAGS. 

Figur 15 Visar spännbenens vidd i yttersta läget med den nedre 
cylinderinfästningen. 

Figur 16 Visar spännbenens vidd i yttersta läget med den övre 
cylinderinfästningen. 
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Dörrens placering sitter på sidan för att styrningen till spännbenen sitter på mitten av den runda 

delen av räcket. Vilken av sidorna har ingen betydelse, det blev den högra sidan. (Om den platta är 

framåt). Dörren öppnas inåt, det sitter en dörrstopp som hindrar dörren att öppnas utåt, även om 

någon ramlar på den. Dörrens lås är ett boxlås som öppnas med ett handtag. Gångjärnen är 

självstängande. 

Dörren följer räckets 

form. Dörren har 

precis som räcket en 

sparklist. Se figur 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 Tak 

Taket är ett regntak, syftet är inte att stoppa mot stenras. Taket stoppar droppande vatten och 

småsten som kan komma nedfallande i schaktet. Om plattformen skulle bli stående i schaktet och 

inte komma upp så måste montörerna kunna räddas. Därför finns det alltid en räddningskorg kopplat 

till ett oberoende räddningsspel 

med egen generator eller 

dieselmotor. För att räddningen 

ska kunna genomföras behöver 

montörerna klättra från 

plattformen och in i 

räddningskorgen. Därför har 

taket en lucka som man klättrar 

upp igenom till 

räddningskorgen. Se figur 18. 

Taket får bara beträdas i 

nödfall, det är inte tillräckligt 

starkt för att arbeta ifrån. Taket är dock lätt och möjligt att montera av. Ena sidan av takplåten är 

skruvad med montageskruv, Syftet är att när fallskyddet ska monteras så plockas taket av och 

skyddet monteras runt om centrumbalken. Då behöver man inte jobba från taket. Se figur 19. När 

Figur 18 Visar taket med takluckan. 

Figur 17 Bild på räcke och dörr. 
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den ena plåten är bortplockad så skruvas 

ramen lös från den runda plåten under 

taket. När allt är löst så dras taket ut från 

centrumbalken.  

Räddning kan dock ändå ske på sidan av 

fallskyddet. Alternativt får montörerna 

klättra upp för stegen för att komma ur 

schaktet. Taket har ett stropphandtag på in 

och utsidan, syns dock inte i figuren. 

 

3.3.9 Balkstöd 

Önskemålet från beställaren var att ha något hjälpmedel för att hålla i tvärbalkarna vid montage. Ett 

annat önskemål var att stödet skulle vara enkelt och robust. En tvärbalk väger ca 40 kg, det gör den 

väldigt jobbig att hålla uppe vid montage, men ett enkelt bord för tvärbalken när man lyfter upp den 

till bultarna som sticker ut ur berget underlättar. Se figur 20. Funktionen är att ett VKR 40x40x4 träs 

in i ett VKR 50x50x4. Det lilla röret blir då skjutbart och kan skjutas fram med stöd av räcket för att 

hålla uppe en tvärbalk. Se figur 21. Stöden måste dras in när man passerar en tvärbalk på upp eller 

nedvägen.  Läppen längst fram hindrar tvärbalken från att glida av framåt. Det stående röret har ett 

runt rör i botten, det runda röret träs ner i ett rör som sitter i golvet. På baksidan sätter man en skruv 

som hindrar röret från att åka fram och ur det större röret. På undersidan kan man skruva in en 

annan skruv, det hindrar röret från att åka upp. På detta sätt kan man fälla undan rören för att 

bereda plats i korgen.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19 Visar taket från undersidan 

Figur 20 Visar balkstöden i yttersta läget. 
Figur 21 Balkstöd från sidan. 

Rund plåt 



23 
 

3.3.10 Uppställningsben 

För att underlätta montage, tillverkning och transport konstrueras även fyra avtagbara 

uppställningsben. Dessa är nödvändiga då plattformen inte har en stabil och plan undersida. Dessa 

används eventuellt även när fallskyddet ska monteras. Då kan det vara smidigt att ställa ned 

plattformen vid lastning av materialet, annars måste den hänga och dingla i vajern. 
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4 Beräkningar av kritiska punkter 

4.1 Antaganden 
Beräkningarna förutsätter att: 

 Materialets brottgräns är 510 MPa (S355) 

 Svetsarnas brottgräns är 580 MPa (Nittetsu SM-3A) 

4.2 Maximal belastning 

 Plattformens vikt inkl tank. 550 kg. 

 Två montörer med verktyg, 100 kg styck. 

  Övrig monteringsutrustning, 500 kg. 

 Angiven maxlast, 700 kg. 

4.3 Särskild utredning av dynamiskt tillskott 
Spelet kan i extremfall stannas på 0,1 sekunder vid maxfarten 0,3m/s (t.ex. nödbroms på spel).  

Formel 8 tillsammans med formel 7. 

                 
 

 
   

   

   
     

              

Den dynamiska faktorn kan beräknas till; 

    
               

     
 

        

     
 

     

    
      

Vid fortsatta beräkningar används denna dynamiska säkerhetsfaktor istället för den generella. 

I BRAGS anges kravet på säkerhetsfaktorn till 6.   

 Uträkning sammanlagd säkerhetsfaktor, 

                

4.4 Beräkning av kritiska punkter på plattformen 
Följande beräkningar utföres. 

 Belastning på lyftinfästning. 

 Balkböjning i golv. 

 Balkböjning i tak. 

 Belastning i infästning av centrumrör i golv. 

 Beräkning av livet på infästningsörat 
 

  



25 
 

 

4.4.1 Belastning på lyftinfästning 

 

Last från ram, 1250 kg=12275 N 

Svetsens a-mått och längd beräknas med formel 1.  

a=4, svetslängd totalt, 140 mm x 4 = 560 mm. Svetsarean är därmed 4 x 560 = 2240     = 0,00224 

  . 

Tillskott från tapp som genomborrar röret och fästet, axeldiameter 25 mm. 

(Se figur 22) 

 

Figur 22 Svetsanvisning lyftöra 

                                                                  

                                            

Använd formel 2 och 4. 
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4.4.2 Balkböjning i golv 

Ramen är uppbyggd med profilrör som mäter 80x40x5. Den har, på bredden, 2 hela profiler som 

binder ihop plattformen med infästningen, se figur 23. Den har även 2 profiler till som utgör ett 

tillskott, men som inte beaktas eftersom dessa är svetsskarvade. På höjden är det en hel profil som 

fäster in i centrumröret och sträcker sig ut mot cirkeln. Eftersom centrumröret sitter i mitten av 

cirkeln så är denna sträcka densamma som sträckan från centrum i bredd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Max normalspänning pga böjning antas uppträda 250 mm från ramkonstruktionens centrum 

eftersom snedsträven, se figur 25, har sin yttersta infästning 300 mm ut från centrumet. 

                                   

                                     
       

         
           

Balkböjning tak 

Taket är dimensionerat för nedfallande grus, småsten och droppande vatten. Det är möjligt att kliva 

upp på vid räddning men inte mer. Dess konstruktion består av profilrör med måtten, 30x50x3. Se 

figur 24. Lasten är 102 kg, dvs en montör ståendes längst ut 

på cirkelns periferi.  

                                                   

                       

                                     

 
      

            
            

Figur 24 Takram 

Figur 23 Ramkonstruktion 

Last=1000 kg 
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4.4.3 Belastning i infästning av rör i centrumbalk. 

Balkinfästningen visas i bild 25. Den består dels av en svetsad tapp som går igenom profilrören och 

centrumröret. Tappen har en fläns på ena sidan och svetsas på andra sidan, vilket förhindrar att den 

åker ur. Till det består infästningen av snedsträv på samtliga fyra sidor. Tappens skjuvspänning är 

samma som ”beräkning av hålkanttryck” i den övre delen av VKR-röret =221 MPa. 

Nedan beräknas skjuvspänningen i svetsarna. Vid tryck på någon av sidornas ytterkant uppstår 

dragspänning i den sidans snedsträv. Detta som en dragkraft i båda ändarna av snedsträvan. 

Snedsträvan beräknas som ett värsta fall där balken antas ledat infäst i centrumröret så att strävan 

bär hela lasten. 

a-mått på svets, 6 mm. Svetslängd, minst 113 mm på vardera sida. Svetsbeteckningen instruerar 

svets för plåtens alla sidor mot mötande material. Se figur 25 och 26. Svetsarean blir 

                         = 0,00678 m² 

 

Figur 25 Visar balkinfästningens snedsträv och genomgående tapp. 

 

Figur 26 Visar svetsanvisningar för snedsträv. 

Momentet från röret hämtas från beräkning 2, balkböjning golv, 12578,61 Nm. 

Detta delas med momentarmen som strävet skapar vilket är ca 120 mm enligt figur 27. 

(                                ) 
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Figur 27 Sidovy av snedsträv 

    
       

       
         

Dragkraften i snedsträvet blir 42341 N. Detta delas i svetsens area. 

  
      

       
          

 

4.4.4 Beräkning av livet på infästningsörat 

Maximal skjuvspänning bedöms uppstå i lyftörats smalaste partier, se figur 28. Dessa är 30,1 mm 

höga, plåten är 20 mm tjock. Formel 2 används. 

  Plattformens vikt, 550 kg. 

Maxlast 700 kg. 

Säkerhetsfaktor, 7,2 

   
                

           
          

 

   
 

   
           

4.5 Beräkningskommentarer 
Inget värde överstiger materialets brottgräns, 510 MPa. Ett når dock förbi materialets sträckgräns 

355 MPa. Ett värde beräknas till 385,9 MPa, det gäller rambalkarna i golvet. Detta är dock i ett läge 

då inget tillskott från någon av de andra rambalkarna i golvet görs. Räcket som svetsas mot golvet ger 

dessutom ytterligare ett tillskott. Dessutom är lasten ett väl tilltaget exceptionellt fall.  

Figur 28 Bild på lyftörat 
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För takets del gäller försiktighet vid brukande. Brukande skall endast göras i nödfall. Vid nödfall gäller 

en person åt gången på taket, samt att personen står på ytan närmast takets centrum, dvs där 

lyftöglan sitter.  
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5 Ritningsarbete 
När modellerandet är klart och hittills kända fel och brister åtgärdade börjar ritningsarbetet. Det är 

många fält som ska fyllas i för att ge ritningen rätt struktur. Det är en rad rutiner för vad som ska 

finnas på Bergteamets ritningar. Rithuvudet ska fyllas i för att skapa en god struktur, det underlättar 

för beredaren och verkstaden. Se figur 29. 

Ritningsnumret ”130926” bestäms av 

datumet då delen eller den 

sammansatta detaljen ritats.  

-1Ö anger vilken del eller detalj samt 

vilken konstruktör som ritat. Alla 

ritningar i figuren har samma datum 

för konstruktion, det avser datumet 

då modellen påbörjats för att ge en 

bättre struktur.  

 

  

Figur 29 Visar rithuvudet och en del av en styckelista 
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6 Konstruktionsresultat 
Ett antal tillverkningsritningar finns i bilaga 2. Alla kan inte bifogas på grund av sekretess. Om man 

önskar se dessa kan de uppvisas i pappersform. 

Figur 30 visar plattformen i topp-vy mitt i schaktet. Framför plattformen ser man tvärbalken med 

montagedetaljer. Mitt i plattformens centrum ser man krokfästet. Det hamnar innanför fallskyddet. 

Man kan även skymta montagestöden under tvärbalken. Ringen runt plattformen och 

monteringsbalken är berg med ett betonglager. 

  

Figur 30 Toppvy av schaktet med arbetsplattformen i mitten. 

 

I figur 31 nedan visas två 

montörer. Plattformen visas 

här utan tak, de monterar 

fallskydd.   

 

                

 

 

 

 

 

 Figur 31 Visas plattform med 2 montörer. 
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I figur 32 och 33 visas montageplattformen utan tak. Som man ser kläs centrumbalken med 

fallskyddet när det monteras. Därmed måste materialet för fallskyddet hämtas från schaktets botten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 34 ser man plattform med tak. 

Under plattformen kan man se 

uppställningsbenen. Dessa kan monteras 

på och av vid behov.  

Figur 33 visar plattform från vänster 
Figur 32 Visar plattform från höger 

Figur 34 visar plattform med tak och 2 montörer. 



33 
 

Figur 35 visar montageplattformen med schaktets samtliga inredning.  

Figur 35 Montageplattform med berget i genomskäring 
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7 Slutsatser 

7.1 Analys 
Arbetet med att konstruera en montageplattform har mött få motgångar. Den stämmer bra överens 

med önskemålen beställaren haft. Vikten blev relativt låg, 550 kg, konstruktionstiden kortare än 

beräknat. Önskemålet var enkelhet och det blev det.  

7.2 Måluppföljning 
Målen med projektet var att uppfylla ställda krav. 

 Ge montörerna en säker och bekväm arbetsplats. 
- Uppfyllt, när plattformen var byggd besökte två av montörerna som kommer att arbete med 

plattformen fordonsverkstaden i Boliden, där det sista montaget skedde. De var mycket 
nöjda med vad de såg och såg fram emot att sätta igång. Vid det besöket hade plattformen 
besiktigats och styrning för spännben var monterad.  
 

 Utforma plattformen enligt Bolidens krav på utrustning i gruva. 
- Uppfyllt, plattformen är konstruerad helt enligt de krav Boliden ställer när det gäller 

utformning av räcken. 

 Plattformen uppfyller BRAGS, branschorganisationen för gruvhissar. 
- Uppfyllt, plattformen har besiktigats av Lars Åström från Dekra. Lyftredskapet kopplingslänk, 

samt lufttanken kräver intyg av respektive tillverkare om dess säkerhet och riktighet. Dessa 

intyg har överlämnats.  

 Plattformen klarar uppsatta krav på belastningsmotstånd, dessa verifieras genom teoretiska 
hållfasthetsberäkningar. 

- Uppfyllt, beräkningar har överlämnats till Dekra som granskat dessa och godkänt 

arbetsplattformen. De har inte rättstavat och anmärkt, utan verifierat att plattformen klarar 

ställda krav på belastningstålighet.  

 Fullständiga tillverkningsritningar färdiga att levereras till Bergteamets beredare. 
- Uppfyllt, ritningarna har granskats och överlämnats enligt projektplan.  
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7.3 Uppfyllande av krav enligt kravspecifikation 
Nedan numrerade krav angavs i kravspecifikationen. 

Krav 
nr 

Förändring Kravtext Prioritet Uppfyllnad Kommentar 

1 Original Maximal vikt 1000 kg Hög JA Vikt 550 kg, kravet 
avser egenvikt. 

2 Original Uppfylla hållfasthetskrav 
enligt BRAGS, med en 
maxlast på 700 kg plus 
egenvikten  

Hög JA  

3 Original Frigång mot tak, 2 meter  Bas JA Den fria takhöjden är 
2157 mm 

4 Original Tak ska skydda mot 
vattendropp.  

Bas JA  

5 Original Tak skall i nödfall klara 
vikten av en person.  

Bas JA Se 
hållfasthetsberäkning 

6 Original Förskjuta plattform minst 
150 mm i vardera riktning 

Bas Ytter läget 
JA, inre 
läget NEJ 

Se figur 15 och 16 

7 Original Förskjuta med en kraft om 
minst 50 kg.  

Bas JA Se uträkning för 
spännben 

8 Original Stödben ska kunna köras in 
och ut minst 10 ggr.  

Hög JA Se uträkning för 
luftförbrukning 

9 Original  Max 280 
konstruktionstimmar  

Bas JA Tog ca 160 timmar 

10 Original Tillverkningsbar i 
Bergteamets verkstad.  

Bas JA  

11 Original Uppfylla BRAGS.  Bas JA  

12 Original Bolidens krav på 
utformning av 
skyddsräcken.  

Bas JA  

13 Original Uppfylla KMA:s krav  Bas JA  

14 Original Eftersträva att plattformen 
konstrueras med 
komponenter och 
utförande för litet 
underhållsbehov. Använd 
standardkomponenter, en 
materialkvalité och enkel 
svetsbarhet.  

Bas JA Inget löpande behov 
av underhåll. 
Materialkvalité 
uteslutande S355. 
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8 Diskussion 
Resultatet av arbetet med att konstruera en montageplattform anses bra. Den stämmer bra överens 

med önskemålen beställaren haft. Det är dock svårt för uppdragsgivaren att i förväg förutse alla 

behov som finns och som kan uppstå. Genom att få in allt i cad-modellen blir det lättare att se hur 

det ungefär blir i verkligheten. När man dessutom, som i detta fall, har en 3D-modell av gruvan att 

studera ökas möjligheten att förutse problemen ytterligare. Nu var detta en väldigt liten plattform, 

men en större hade kanske varit tvungen att monteras på plats om den inte ryms i gruvgången eller 

på en lastbil. Logistikkedjan är nog så viktig. Då är det ens uppgift som konstruktör att vara 

förutseende och försöka ta reda på så mycket som möjligt, för att därmed planera och anpassa. Det 

har varit ett stort hjälpmedel att veta exakt vad plattformen ska användas till, det är även värdefullt 

att kunna se tidigare montageplattformar för att lära av misstagen. För egen del som endast besökt 

underjordsgruvor ett par gånger kan det vara svårt att sätta sig in i alla förutsättningar. Men tack 

vare konstruktörerna på Bergteamet har frågor kunnat besvaras.  

8.1 Erfarenheter lärda under cad-processen 
 Det väldigt enkelt och billigt att tillverka skurna plåtar, gärna så att dom passar ihop som 

pussel. Då går det snabbt för svetsaren eller montören att förstå hur detaljer ska sitta ihop. 

Skurna plåtar beställs i DXF-format och laddas snabbt in i skärmaskinen, så beredningen 

kostar nästan inget extra. Ambitionen har varit att hålla tillverkningen så enkel som möjligt. 

Genom att undvika allt för många steg i produktionen så hålls kostnaden nere. Genom att 

göra skärfiler minskar behovet av måttsättningen av detaljen. Det räcker med yttermåtten 

för att kontrollera att skalningen blivit rätt. Det ger inget att måttsätta varje hål man ritat in, 

när dessa ändå laserskärs. Men det beror givetvis på plåtens tjocklek och hålets diameter. 

Vid tjockare plåt så kan inte för små hål skäras. 

 Det är lätt att rita detaljer eller ”parter” som det kallas i Solid Works, för att sedan sätta ihop 

dessa i en sammanställning eller ”assembly”. Men min erfarenhet efter detta är att det är 

ännu enklare att rita så mycket som möjligt i parten. Då håller man ner antalet ritningar. 

Varje plåt eller rör kan man då lägga på en annan sida av ritningen.  

 Det finns många sätta att utföra saker på i Solid Works. Med tiden lär man sig mer vilket som 

är det rätta. Många detaljer har ritats om under arbetet, vilket givit sådana lärdommar.  

 En annan erfarenhet jag fått är att ett valsat rör skiljer i utseende mellan 3D-cad och 

verklighet. I Solid Works har röret samma höjd och bredd även efter det böjts. I verkligheten 

pressas röret ihop vid valsningen. Höjden blir högre och bredden mindre. Det fick till följd att 

golvplåtarna stack utanför golvramens cirkel när det skulle monteras. En annan är att det 

valsade röret bör beställas längre än vad som anges i ritningen. Anledningen är att röret får 

ett rakt parti vid valsningen. Det raka partiet kan då sågas bort så att röret får rätt längd. Det 

tar dock beredaren normalt hänsyn till. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1. 
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10.2 Bilaga 2 

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 

 

 


