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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro i divisionen Underground Rock 

Excavation (URE). På URE i Örebro bedrivs tillverkning av underjordsmaskiner för gruv- och 

tunnelindustrin. En del av dessa maskiner är så kallade bergsförstärkningsriggar vars funktion är att 

säkra upp berg i gruvor och tunnlar. 

Uppgiften för arbetet var att undersöka cementsystemet på en av dessa riggar, kabelbultningsriggen 

Cabletec LC. 

Målet var att ta fram nya förslag på förbättringar och efterföljande experiment, gällande riggens 

cementsystem som ska leda till en ökad tillgänglighet av Cabletec LC. 

Arbetet inleddes med att ställa upp frågeställningar som skulle behöva besvaras och åtgärder för att få 

svar på dessa utformades. Dessa frågeställningar utgjorde grunden till planeringen av arbetet. 

Aktiviteter som utfördes utifrån frågeställningarna var analys av dagens system, litterär studie, 

kundbesök, intervjuer med konstruktörer, idégenerering och utvärdering. 

Studien av maskinen visade att det fanns flera problem med cementsystemet, framförallt med 

pumpning, blandning och renhållning. Problemen sammaställdes och en idégenerering genomfördes, 

vilket gav olika lösningsförslag som utvärderades mot ställda krav. 

Arbetet resulterade i flertalet förbättringsförslag som skulle kunna minska mängden driftstopp och öka 

tillgängligheten för maskinen. Förslagen ska kunna leda till följande effekter: 

 Förbättrad påfyllning av torrcement 

 Effektivare rengöring 

 Minska problem vid blandning/pumpning 

 Tydligare operatörsinstruktioner 

 Effektivare service 
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Abstract 

The thesis has been performed at Atlas Copco Rock Drills AB in Örebro at the division Underground 

Rock Excavation (URE). At URE in Örebro runs manufacturing of underground machinery for mining 

and tunneling industry. Some of these machines are so-called rock reinforcement rigs whose function 

is to secure the rock in mines and tunnels. 

 

The task of this work was to investigate the cement system on one of these rigs, the cable bolting rig 

Cabletec LC. 

The goal was to elicit new suggestions for improvement and subsequent experiments, regarding the 

cement system that will lead to an increased availability of the rig. 

The word began by setting out the questions that would need to be answered and the actions to get the 

answers were designed. These questions formed the basis for planning the work. Activities performed 

by the questions were analysis of the current system, literary study, site visits, and interviews with 

designers, idea generation and evaluation. 

The study of the machine showed that there were several problems with the cement system, 

particularly in pumping, mixing and cleaning. These problems were compiled and an idea generation 

was carried out, which gave different solutions that were evaluated against the set requirements. 

The work resulted in a number of suggestions for improvement that could reduce the downtime and 

increase the availability of the machine. The suggestions will lead to the following effects: 

 Improved loading of dry cement 

 More effective cleaning 

 Reduce problems with mixing/pumping 

 Clearer operator instructions 

 More effective service 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

År 1873 grundade Eduard Franckel tillsammans med 50 stycken aktieägare företaget AB Atlas, som 

senare kom att bli det som idag känns igen vid namnet Atlas Copco AB. Vid grundandet av företaget 

var verksamheten inriktade mot tillverkning och försäljning av material för att tillverka och underhålla 

järnvägar, men kom senare att bredda sin tillverkning till andra industriella områden. 

Efter Atlas Copcos grundande rådde en lysande framfart, år 1875 förvärvades Sveriges dåvarande 

största järnvägs-biltillverkare, Ekenbergs Söner i Södertälje. 

Vid denna tidpunkt hade Atlas Copco kommit att bli Sveriges största tekniska verksamhet med totalt 

780st anställda.[1] 

År 1898 tillverkade Atlas Copco den första luftdrivna borrmaskinen vilket gjorde att Atlas Copco tog 

ytterligare ett kliv i utvecklingen inom nya områden. 

Inom området bergförstärkning anlände Atlas Copco så sent som 1981. 

Examensarbetet har utförts på Atlas Copco Rock Drills AB, Örebro, Sverige som är en del av Atlas 

Copco koncernen och bedriver världsledande tillverkning inom gruv- och bergbrytningsteknik. 

Atlas Copco Rock Drills AB har cirka 1800 anställda varav 900 arbetar på divisionen Underground 

Rock Excavation (URE) i Örebro.  

På URE bedrivs tillverkning och utveckling av maskiner för produktionsborrning, tunneldrift och 

bergsförstärkning.  

Examensarbetet som har utförts handlar om att effektivisera cementsystemet för en maskintyp vid 

namnet Cabletec LC. Cabletec LC är en bergförstärkningsrigg för kabelbultning och långhålsborrning. 

Vid bergsförstärkning används riggens borrsystem för att borra ett antal hål i berget. Sedan säkra 

berget upp genom att spruta in cement och sätta vajer i hålen med hjälp av riggens 

kabelbultningssystem. Kabelbultningen ger en armerande effekt i berget och minskar risken för ras. 

Hög tillgänglighet är betydelsefullt för kabelbultningsriggen för att uppnå en så hög 

kostnadseffektivitet som möjligt. 

I dagsläget finns det flertalet problem med kabelbultningsprocessen som rör cementhanteringen 

(riggens cementsystem). Dessa problem leder till minskad tillgänglighet av riggen. Önskemålet med 

detta arbete är att komma med lösningsförslag och efterföljande experiment som leder till ökad 

effektivitet på cementsystemet, vilket i sin tur leder till ökad tillgänglighet av Cabletec LC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 - Atlas Copco, Cabletec LC 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

Examensarbetets omfattning är att för två personer, under tio veckors tid undersöka och identifiera de 

mest tidsförödande problem som uppstår vid användning av dagens cementsystem. Samt att ta fram 

konceptuella förbättringsförslag för cementsystemet som skulle kunna leda till ökad tillgänglighet av 

Cabletec LC. Arbetets fokusering kommer att ligga på förstudie och nulägesanalys, detta med hjälp av 

genomförande av kundbesök och provning av cementsystemet.  

Syftet med arbetet är att ta fram innovativa förslag på förbättringar av cementsystemet, som skall 

kunna ligga till grund för ett efterföljande arbete som syftar till att uppnå en ökad tillgänglighet av 

maskinen. Den ökade tillgängligheten skulle i sin tur leda till tidsbesparingar och goda ekonomiska 

vinster. 

 

 

 

1.3 Produktbeskrivning 

Cabletec LC är ett kabelbultningsaggregat med två bommar. Ena bommen är till för borrning av hål till 

kabelbultning men även med möjlighet till långhålsborrning, och andra bommen är utrustad med 

verktyg för kabelbultning. Cabletec LC använder sig av cement och en stålvajer som matas in i det 

förborrade hålet för att uppnå en armerande effekt. Cabletec LC spelar en viktig roll för att säkert och 

effektivt bedriva bergsbrytande arbete under jord. 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete kommer det inte göras några omfattande ekonomiska beräkningar. 

Endast cementsystemet och dess komponenter kommer undersökas. 

Arbetets fokus kommer att ligga på en förstudie och komma med konceptuella lösningar och förslag 

till efterföljande experiment. Tillverkade prototyper eller utförda prover är inte ett krav. 
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2 Metod 

Arbetet inleddes med att lista upp frågor som behövde besvaras under förstudien för att ge förståelse 

om varför systemet ser ut som det gör idag. Frågorna berörde områden som hur systemet används, 

vilka krav som ställs och varför processerna är utformade som de 

är. Alla frågeställningar antecknades på lappar som sedan 

kategoriserades efter vilken åtgärd som behövde genomföras för 

att få svar dessa frågor [Bilaga 1]. Åtgärderna låg sedan till grund 

för utformningen av projektplaneringen.  

En nulägesanalys i form av en systemanalys och 

användarbeskrivning utfördes för att beskriva dagens system och 

funktioner. Analysen låg sedan som grund vid indelningen av 

problem i problemkartläggningen.  

En litteratur/produktstudie utfördes för att samla information om 

systemets delar och processer, samt att se vilka andra varianter 

som finns på marknaden. Områden som undersöktes under detta 

stadie var bl.a. cementegenskaper, blandning och pumpning av 

cement.  

För att få fram de primära problemområdena utfördes kundbesök, 

interna gruvbesök och en enkätundersökning. Problemen som kom 

fram ur denna process kartlagdes i ett diagram för att få en 

överblick och kunna visualisera dem på ett enkelt sätt. 

Med hjälp av problembeskrivning och  önskvärda funktioner 

utformades en kravspecifikation över cementsystemets delar som 

senare skulle ligga till grund för utvärderingen. 

En idé/konceptgenerering genomfördes med hjälp av verktyget 

brainstorming. Alla lösningar som kom fram sammanställdes i 

problemkartläggningen ihop med sitt respektive problem. 

Efter idégenereringen gjordes en första gallring av koncepten följt 

av en utvärdering. Vissa utvärderades med verktyget AHP 

(Analytic Hierarchy Process) och vissa via en utvärderingsgrupp. 

Sista steget i examensarbetet var att föreslå hur Atlas Copco borde 

gå vidare med de idéer och koncept som bedömts tillräckligt bra. 

 

        Bild 2 – Metod 
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2.1 Planering 

För att få fullständig förståelse om cementsystemet och om hur alla komponenter och processer 

fungerar så utformades en frågeställning. Utifrån frågeställningen togs aktiviteter fram som skulle 

hjälpa oss att besvara på våra frågor. Alla aktiviteter för att få svar på frågorna sammanställdes i ett 

dokument som sedan utformades till en planering - ett ganttschema. Detta underlättade för att få en 

överblick och att se till att arbetet låg i fas. 

 

   Bild 3 – Urklipp av planering 

 

2.2 Verktyg 

Följande verktyg har valts att användas under projektets gång. 

Litteraturstudie 

För att få ökad förståelse av de ingående komponenterna i systemet samt processerna kring 

cementblandning så genomfördes en litteraturstudie av relevanta vetenskapliga artiklar samt 

information från olika produkttillverkare. 

De områden som studerades var bland annat kabelbultning, cementegenskaper och tillsatser, 

cementblandning, cementpumpar, produkter för blandning och pumpning av medier inom andra 

tillämpningsområden. 

 

AHP 

AHP (Analytic Hierarchy Process) är ett utvärderingsverktyg som användes för att rangordna olika 

koncept. Vid användning av utvärderingsverktyget skall först huvudmålet definieras, därefter skall 

alternativen som önskas utvärderas definieras. När detta har gjorts skall kriterier utformas och 

definieras i programmet så att en utvärdering av alternativen kan genomföras. De olika kriterierna 

viktas sedan efter hur viktiga de är för att uppnå huvudmålet och alla alternativ poängsätts efter hur väl 

de uppfyller ställda kriterier. Programmet hjälper sedan till med ordna samman resultaten från 
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viktningen och poängsättningen för att ge ett sammanställt resultat. Utvärderingsverktyget kan även 

hjälpa till med att göra en sensitivitetsanalys på resultatet. 

AHP-programmet som användes i arbetet var ”Web-HIPRE” [2] 

Pro Engineer 

PTC:s 3D-CAD verktyg Pro Engineer används på Atlas Copco för konstruktion. Detta verktyg 

användes i arbetet för att se hur komponenter var utformade, prova placeringsmöjligheter, utforma nya 

koncept/idéer och för att visualisera funktioner. 

 

Intervjuer och enkätundersökningar 

Intervjuer och enkätundersökningar användes för att ta reda på historik, införskaffa kunskap och för att 

få information om cementsystemet, men även för att få reda på vilka problem som operatörer och 

servicetekniker upplever med cementsystemet som används idag. 

 Intervjuer och enkätundersökningar av maskinoperatörerer för Cabletec LC för att ta reda på 

hur en arbetsdag går till och vilka problem som uppstår med cementsystemet under arbete. 

 Intervjuer av servicepersonal för att få deras perspektiv om vilka komponenter och delar som 

inte fungerar tillfredsställande och leder till kostsamma och tidsförödande reparationer. 

 Intervjuer av mekanikingenjörer på Atlas Copco som har vart med och experimenterat och 

tagit fram cementsystemet som används på Cabletec LC. 

 Intervjuer av TPM (Total Product Manager) och PTM (Product Technology Manager) på Atlas 

Copco för att få deras åsikter om cementsystemet och vilka problem de har fått höra ifrån 

kunder. 

 

Movex 

Affärssystemet Movex som är utvecklat av det svenska företaget Intentia användes under arbetet. 

Movex används av Atlas Copco idag till många olika applikationer, t ex lagersaldon och inköp av 

material mm. I examensarbetet användes programmet för att kontrollera Atlas Copcos inköpspriser på 

de olika komponenterna tillhörande cementsystemet. 

 

Ritningsarkiv 

I Atlas Copcos ritningsarkiv finns alla ritningar av riggarnas artiklar sparade i digital form. Arkivet 

användes i arbetet för att se hur komponenter i cementsystemet var uppbyggda, och därmed öka 

förståelsen av systemet. Komponenterna som analyserades på detta sätt var silon för torrcement, 

cementskruven, blandaren, omröraren och slangvindan. 
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DEMO 

DEMO (DEsign Management Online) är ett program som Atlas Copco använder av innehållande alla 

strukturlistor och artiklar tillhörande maskinerna. Genom att gå igenom strukturträdet på en maskin fås 

information fram gällande artikelnummer, sammanställningar och även vart tillhörande ritningar finns 

att tillgå. 

I DEMO kan även strukturändringar genomföras för att ändra ingående artiklar på en maskin vid 

tillverkning. Detta är ej något som utfördes under detta arbete, utan verktyget användes endast för att 

hitta artikelnummer och ritnings information. 

 

Intranät 

Altas Copcos intranät har används för att göra en historisk studie av Cabletec LC och ge mer inblick i 

vilka experiment och utvecklingssteg som tagits gällande cementsystemet.  

Intranätet har även använts för lagring och delning av all information och bilder som använts inom 

examensarbetet. 
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3 Genomförande 

 

3.1 Förstudie 

En förstudie inleddes för att skapa förståelse om cementsystemets större ingående komponenter och för 

att samla fakta om dessa. Under förstudien utfördes även några kundbesök och enkätundersökningar 

samt en system- och användarbeskrivning.  

3.1.1 Systembeskrivning 

 

 Bild 4 – Cementenhet 

 

Cementsilo (1) 

Används för påfyllnad och lagring av torrcement innan användning. Cementsilon är på ungefär 0,9m
3
 

och rymmer ca 1000 kg torrcement[28]. Påfyllnad sker antingen med storsäck med hjälp av truck 

(eller liknande maskin), alternativt för hand med mindre säckar. Vid manuell påfyllnad av cementsilon 

fälls plattform till cementutrustning ut och klättring upp för tillhörande stege måste utföras för att 

kunna fylla på de mindre cementsäckarna. Påfyllnaden sker genom att luckan till cementsilon öppnas 

och pulvret från cementsäckarna hälls sedan ned i cementsilon. 

Vattenpåfyllning (2) 

Vid cementblandning fylls vatten på i blandaren med hjälp av riggens vattensystem. En våg kopplad 

till cementblandaren mäter vattnets vikt tills att rätt volym fyllts på. Systemet stänger då av 

påfyllningen automatiskt. 
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Cementskruv (3) 

Efter att vattnet fyllts i behållaren så startar omröraren att rotera förberedande för blandningsprocessen. 

Cementblandningens egenskaper korrigeras genom att ändra fördelningen av mängden vatten i cement, 

denna benämning har förkortningen W/C tal och kommer från engelska (Water/Cement-ratio). 

Matarskruven i cementsilon startar sedan för att skruva ner cementpulver till blandaren tills rätt W/C 

tal uppnås.  

 

Vägning (4) 

En våg ser till att rätt mängd cement och vatten fylls på för att önskat W/C tal skall uppnås. 

 

Cementblandare (5) 

Omröraren aktiveras under påfyllningen tills rätt konsistens på blandningen uppnåtts. Den byter 

rotationsriktning flertalet gånger under blandningsprocessen för att förhindra att cementblandningen 

följer med i omrörarens rotation.  

 

Pump (6) 

Pumpen transporterar cementblandningen från blandaren via 

slangvindan ut i cementslangen. Pumpen är en dubbelverkande 

kolvstångspump som har kulventiler för in och utlopp av cement. 

Pumpens funktion är följande: 

1. Vid första slaget suger pumpen in cement i inloppet genom 

att hydraulkolven går uppåt (undre kulventilen öppnar) och 

kolvsidan fylls.  

2. Kolven vänder sedan och går nedåt och cement pressas ut 

genomutloppet, samt fyller upp kolvstångssidan (ovanför 

övre kulventilen). 

Nedre kulventilen är då stängd och övre kulventilen är då 

öppen. 

3. Kolven går upp och suger in ny cement (nedre kulventil 

öppen) samtidigt som den pressar ur cementen som befinner 

sig på kolvstångssidan (ovanför övre kulventil) i utloppet. 

4. Steg 2 och 3 upprepas tills pumpen stängs  

 

 

 

Bild 5 – Atlas Copco, Pumpfunktion 
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Slangvinda (7) 

Slangvinda för upprullning av cementslang, levereras med 27meter cementslang.[28] 

 

 

Slang(8) 

Cementslang för injektering och transport av cement från slangvinda till borrhål. 

Tillverkad av tvärbunden polyeten(PEX).[Bilaga 6] 

 

Slanginmatare (9) 

Slanginmatarrullar av stål för inmatning av 

injekteringsslang i borrhål. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6 – Atlas Copco, slanginmatare 

 

 

 

 

 

Bild 7- Atlas Copco, Cabletec LC med positionsnummer 
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3.1.2 Kundbesök 

Två stycken kundbesök genomfördes för att lyfta fram problemområden på cementsystemet samt att 

kontrollera hur arbetet med Cabletec LC genomfördes. Kundbesök var en av de viktigare delarna i 

förstudien eftersom mycket av kunskaperna om slutanvändningen ligger hos kunden. Det gjordes även 

två studiebesök till Atlas Copcos egna gruvor för att observera provning av Cabletec och även studera 

ett alternativt pumpsystem. 

De orter som besöktes var: 

 Studiebesök Nacka testgruva [Bilaga 2] 

 Kundbesök Zinkgruvan Mining AB [Bilaga 3] 

 Studiebesök Kvarntorpsgruvan [Bilaga 4] 

 Kundbesök Veidekke Entreprenad AB [Bilaga 5] 

Under besöken så intervjuades personer med specialkunskaper om Cabletec LC, t.ex. servicepersonal 

och operatörer m.fl. Två kunder som det inte gavs möjlighet att besöka skickades istället en 

enkätundersökning till, dessa var LKAB i Sverige och Kemigruvan i Finland. 

 

3.1.3 Användarbeskrivning 

Vid arbetsdagens start sker fyllnad av torrcementsilon med den mängd som avses användas under 

arbetsskiftet. Cabletec LC är utrustad med en plattform och stege för att möjliggöra manuell påfyllnad. 

Dock använder större delen av gruvorna sig av påfyllnad med hjälp av storsäck på 400-1000kg. Vid 

påfyllnad av storsäck använder sig majoriteten av kunderna sig av en truck [3]som lyfter säcken upp 

ovan cementsilons öppnade lucka, sedan skärs botten upp på cementsäcken och påfyllnad av 

cementsilon sker. En annan variant för påfyllnad med storsäck är med hjälp av en truck utrustad med 

silo och matarskruv [Bilaga 3], denna påfyllnad lämpar sig bättre i gruvor som har en lägre takhöjd, 

vilket gör påfyllnad med truck som lyfter upp säcken ovanför silon svår. 

För att kunna påbörja arbetet med bergsförstärkningen så borras oftast en mängd hål som skall armeras 

i ett helt skift innan kabelbultningen påbörjas [Bilaga 3][Bilaga 5]. 

Olika gruvor använder sig av olika sorters cementpulver för att få de rätta egenskaperna som just deras 

bergart och applikation kräver. 

Innan arbetet med kabelbultning påbörjas måste ett tvättprogram genomföras. Detta genomförs för att 

göra rent cementblandare, pump och slang, men även för att fukta alla dessa komponenter för att 

minska vidhäftning av cementblandningen. Vid ett kabelbultningsskift blandas det ett antal 

cementsatser, vanligtvis mellan 10-20 st. [Bilaga 3]. 

 

3.2 Litterärstudie 

För att få mer förståelse om systemet och riggens funktioner så genomfördes en litterär studie.  

De områden som valdes att undersökas var kabelbultning/cement, pumpar, blandare och slangar. Dessa 

områden valdes utifrån de problem som kartlagdes under kundbesöken. En sammanställning med för- 

och nackdelar av dessa utformades och kom sedan att användas som underlag i utvärderingsprocessen. 

I studien används både litterär och webbaserad information. 
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3.2.1 Kabelbultning med cement 

Kabelbultning med hjälp av cement är ett av de mest vedertagna sätt som används för att säkra upp 

poröst berg. Vid kabelbultningen eftersträvas hög fyllnadsgrad för att få ett fullgott resultat av 

armeringen. Med fyllnadsgrad menas hur bra cementen fyller ut hålrummet, utan luftfickor etc. 

En annan viktig faktor vid kabelbultning är att se till att cementblandning får rätt egenskaper. 

Cementblandningens egenskaper kan korrigeras genom inblandning av tillsatser men även genom att 

ändra fördelningen av mängden vatten som blandas in i cementen. Vattenmängden som blandas in i 

cementen är en viktig faktor som förkortas med benämningen W/C tal, vilket kommer från engelskan 

(Water/Cement-ratio). 

Ett annat sätt att ändra karaktäristiken hos cementblandningen kan göras genom att blanda i olika 

sorters additiv för att uppnå önskade egenskaper eller viskositet.  

Fyllnadsgraden och W/C tal är de två viktigaste parametrarna vid kabelbultning för att uppnå önskat 

resultat [4] 

 

W/C-tal 

Vid kabelbultning rekommenderas en cementblandning med W/C-tal mellan 0.3-0.4[4]. 

Vilket W/C-tal som skall väljas är beroende av bergarten, kabelbultningsriktning och även vilken 

metod som används vid injekteringen av cementblandningen. Ett lägre W/C-tal ger en högre hållfasthet 

hos den brunna cementen men ökar svårigheterna att med att uppnå att kabeln blir väl innesluten av 

cementblandningen. 

Högre W/C tal ökar pumpbarheten, förmågan att fylla ut tomrummet kring vajern och sprickor i berget, 

men minskar hållfastheten hos den brunna cementen.  

 

Atlas Copco ställer in sina bergförstärkningsmaskiner för kabelbultning på ett W/C tal kring 0.33. 

Valet av W/C-tal bör ej understiga ett tal på 0.3. Luftfickor kan då uppstå i borrhålet och 

cementblandningen får det svårt att tränga ut i sprickor i berget vilket leder till risken att kabeln inte 

blir helt omsluten av cementblandningen. Om luftfickor uppstår kan grundvatten tränga in till kabeln 

vilket kan leda till korrosion på kabeln. Blir korrosionen påtaglig kan det leda till att kabeln korroderar 

av och en undermålig armering uppstår[4]. En annan nackdel vid ett lägre W/C-tal är att det krävs mer 

pumpeffekt för att injektera cementblandningen i borrhålet. Vid pumpning av en cementblandning 

vertikalt och stora radier ökar motståndet extremt jämfört mot horisontellt[5]. Vid för högt pumptryck 

kan vätskan pressas ur cementblandningen, detta fenomen kallas för avskiljande tryckfas, och är inte 

önskvärt att åstadkomma[6]. 

Det optimala W/C-talet vid kabelbultning anses ligga omkring 0.35-0.375 för att uppnå en god 

hållfasthet och samtidigt få en cementblandning som omsluter kabeln på ett bra sätt [4]. 

Detta ger dock ett problem vid vertikal injektering av cementblandningen då en lösare 

cementblandning ofta tenderar att rinna ut ur borrhålet.[bilaga3] 

Temperaturförhållandena nere i de olika gruvorna runt om i världen kan vara väldigt varierande och är 

något som måste tas med i åtanke vid cementeringsarbetet då cementblandnings reaktionstid är väldigt 

temperaturberoende. Bästa acceleratorn för en påskynda stelningsprocessen hos cement är ökad värme 

[7] [8]. 
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Effektivitet 

Effektiviteten på Cabletec LC går att mäta på många olika sätt. Ett sätt att mäta effektiviteten är genom 

kabelbultningslängd per arbetad timme. Dock är det lite missvisande, då längden kabelbultning per 

timme är väldigt beroende på bergart, tillvägagångssätt vid bultningen, bultningslängd m.m.  

Vanligtvis hamnar kabelbultningslängden per timme inom ramarna på 15-40m/h [4]. Dessa siffror är 

väldigt varierande, en dag med dåliga förhållanden kan effektiviteten hamna så lågt som ner emot 

12,5m/h [Bilaga 3] och en bra dag med bra förhållanden kan en högre effektivitet uppnås, runt 42m/h 

[Bilaga 3]. En genomsnittlig bultningseffektivitet ligger på längder på cirka 20-25m kabelbultning per 

timme. [3][4][9]. 

Syftet med detta arbete var att öka tillgängligheten på maskinen. Valet har då fallit på att undersöka 

tidseffekter och ekonomiska effekter gällande cementsystemet då är mindre beroende av bergart och 

yttre omständigheter jämt emot kabelbultningslängen per timme. 

 

3.2.2 Pumpar 

Det finns många olika typer av pumpar som används vid pumpning av cement. De pumpar som brukar 

användas är inom pumpfamiljen förträngningspumpar. En informationssökning av olika pumpar och 

dess egenskaper utfördes för att kunna utvärdera vilken pump som lämpar sig bäst för applikationen på 

Cabletec LC. Nedan finns en sammanfattning på dem. 

 

Sammanfattning av pumpar: 

Pumpmodell Fördel Nackdel 

Slangpumpar Krävs ingen rengöring Lågt tryck 

Kolvpumpar Levererar höga tryck Ventilstyrning 

Vingpumpar Levererar pulsfritt flöde Stort slitage på rotor 

Membranpumpar Kan pumpa fasta 

partiklar 

Krävs kontinuerligt byte av 

membran 

Lobrotorpumpar Levererar pulsfritt flöde Kräver extra lagring för axel 

Excenterskruvpumpar Kan pumpa fasta 

partiklar 

Stort slitage på stator 

Kugghjulspumpar Levererar pulsfritt flöde Bör pumpa smörjande vätskor 
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Slangpumpar och rullpumpar 

Slangpumpar bygger på att en slang pressas samman lokalt mot pumphusets väggar med hjälp av en 

tryckkloss. Tryckklossen roterar med hjälp av en drivande axel som pressar ihop slangen i ett cirkulärt 

mönster. Detta leder till att vätskan forceras framåt i slangen och ett sug/tryck uppstår.[10][6]   

Diametern på slangen, diametern på tryckklossen (längden slang som utsätts för lokalt tryck), varvtalet 

och antal klackar på pressverktyget bestämmer volymmängden som pressas genom pumpen. 

 

Fördelar 

 Behöver inte rengöras 

 Bara slang i kontakt med pumpmediet 

 

Nackdelar 

 Kan inte leverera tillräckligt tryck (max ca 16 bar) 

 Slang måste bytas kontinuerligt 

 Pulserande flöde 

 

 

 

 

 

 

 Bild 8 –Pumphandboken, Rullpump 
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Kolvpumpar 

En kolvpump bygger på att ett tryck förflyttar en kolv fram och tillbaks inuti en cylinder på så sätt 

skapar en pumpverkan. Pumpen har två backventiler som öppnar och stänger för in eller utlopp.  

Ventilerna kan vara kul- kägel eller tallriksventiler. Dessa kan styras av vätsketrycket, fjädrar eller 

vara tvångsstyrda [10]. 

Det finns enkelverkande och dubbelverkande kolvpumpar. Dubbelverkande kolvpumpar använder sig 

av både kolv och kolvstångssidan vid pumpning av medier. När kolvsidan skapar ett tryck på utgående 

medie fylls kolvstångssidan upp, sedan vid kolvens ändläge ändrar kolven riktning och 

kolvstångssidan skapar ett tryck på utgående medie och kolvsidan fylls upp. 

Kolvpumpar ger ett pulserande flöde, men flödet kan utjämnas genom att ha flera parallellt kopplade 

cylindrar. Det går även använda sig av tryckklockor som är sammanbyggda med pumpen för att 

minska tryckvariationerna. Kolvstångspumpar som ger ifrån sig ett pulserande flöde bör inte användas 

för injektering av vertikala hål som fylls uppifrån och ned.[4] 

 

 

Bild 9 – Pumphandboken, Plunge (enkelverkande) och skivkolvspump (dubbelverkande) 

 

Olika typer: Plunge och skivkolvstyp 

Plunge: Klarar mycket höga tryckstegringar. Plungepumpar används bl.a. till pumpning av betong 

[10]. Arbetstryck upp emot 200bar är möjligt vid användning av plungepumpar. 

Skivkolv: Kolvring tätar mot cylinderloppet. Mindre tryckstegring än Plunge-typ. Har bra självsugande 

egenskaper. 

 

Fördelar 

 Klarar mycket höga tryck 

 Klarar ”icke smörjande” vätskor 

 

Nackdelar 

 Pulserande flöde (kräver flera cylindrar) 

 Ventiler krävs för styrning 
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Vingpumpar 

Funktionen hos vingpumpar bygger på att en rotor med vingar roterar i en stator (pumphus). En 

vingpump kan både ha stela eller flexibla vingar, de stela har en excentriskt placerad rotor och de 

flexibla har ett hus med en kamkurva. Pumpmediet transporteras mellan vingarna i pumpen och 

komprimeras innan utloppet[10]. 

I flexibla vingpumpar är rotorn tillverkad av gummi och endast små tryckstegringar är möjliga. 

Stela pumpar lämpar sig bäst för rena vätskor, och rotorn brukar vara tillverkad i brons eller teflon. 

 

 

 

Bild 10 – Pumphandboken, Stel och flexibel vingpump 

 

Fördelar 

 Pulsationsfritt flöde 

 

Nackdelar 

 Lämpligast för rena vätskor 

 Känslig för torrkörning 

 Kort livslängd på rotor 

 Små tryckstegringar 
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Membranpumpar 

Ett membran trycks fram och tillbaks för att åstadkomma ett sug och tryck. Oftast med hjälp av en 

kolv, men kan även drivas med en elmotor med vevrörelse eller tryckluft. Pumpen måste styras med 

ventiler på tryck och sugsidan, dessa kan vara utformade på olika sätt. Membranet gör att pumpen blir 

helt läckagefri, men membranet slits och kan gå sönder och då sker läckage. Kräver kontinuerligt 

underhåll[10]. 

 

 

Bild 11 – Pumphandboken, Tryckluftsdriven membranpump 

 

Fördelar 

 Klarar att pumpa fasta partiklar 

 Läckagefri 

 

Nackdelar 

 Pulserande flöde 

 Klarar inte höga tryck 

 Underhåll av membran 
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Lobrotorpumpar 

Kallas även rotationskolvpump och har två rotorer som roterar i olika riktningar mot varandra. Detta 

sker utan kontakt mellan rotorerna. Dessa drivs genom en kuggväxel som är avskild från pumphuset. 

Det finns många olika utformningar på rotorerna för olika ändamål. Vid höga tryckstegringar krävs en 

extra lagring av drivaxeln [10]. 

Lobrotorpumpen klarar av medier med hög viskositet och ger ett jämnt och kontrollerat flöde. Flödet 

kan kontrolleras med hjälp av att reglera pumpens varvtal.   

 

 

 

Bild 12 – Pumphandboken, Lobrotorpump 

 

 

 

Bild 13 – Pumphandboken, Funktionsbeskrivning lobrotorpump 

Fördelar 

 Endast pumpade vätskan som sliter på pumpdelar 

 Pulsationsfritt flöde 

 

Nackdelar 

 Lagring känslig för höga tryckstegringar 
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Excenterskruvpumpar 

Excenterskruvpumpar har en skruv som roterar inuti en gummistator. Statorn har dubbelt så stor 

stigning i gängan som rotorn. Den pumpade vätskan vandrar axiellt i håligheterna p.g.a. stigningen när 

skruven roteras, vilket ger ett jämt flöde.  

Drivningen sker oftast med en kardanaxel och knutar. Längden på rotorn och statorn styr 

tryckstegringen. Denna pump typ är användbar för slitande vätskor, men är mycket känslig för 

torrkörning. Excenterskruvpumpen är bra lämpad för hög viskösa medier och klarar vätskor upp emot 

800000cP.  Gummistatorn slits dock ut väldigt fort vid inblandning av additiv eller ballast i cementen 

[11]. Vid förslitning så tappar rotorn sin tätningsförmåga mot statorn och ett pumptryck kan ej byggas 

upp [4]. Skruvpumpen är en av de vanligaste pumpsorterna för injektering av cement vid 

kabelbultning. 

 

 

Bild 14 – Pumphandboken, Excenterskruvpump 

 

Fördelar 

 Jämt flöde 

 Okänslig för fasta partiklar 

 

Nackdelar 

 Stator känslig för abrasiv nötning 

 Känslig för torrkörning 
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Kugghjulspumpar 

Denna pumptyp har två kugghjul, vilket det ena är drivande för det andra. Det drivna hjulet är ofta 

glidlagrat och omsluts av den pumpade vätskan. Detta medför att kugghjulspumpar endast lämpar sig 

till smörjande vätskor. Pumpen finns i två utföranden, med inre kugg eller yttre kugg. Vid inre kugg så 

används en rotor med invändiga kuggar som har ett drivet utvändigt kuggat hjul excentriskt placerat. 

Den excentriska placeringen gör att under halva varvet så bildas vakuum och kuggluckorna fylls med 

vätska. Andra halvan av varvet pressas vätskan ut. Kugghjulspumpen används ofta vid höga 

pumptryck av låg viskösa medier [10]. 

 

Bild 15 – Pumphandboken, Kugghjulspump med yttre kugg 

 

Bild 16 – Pumphandboken, Kugghjulspump med inre kugg 

 

Fördelar 

 Robust konstruktion 

 Pulsationsfritt flöde 

 

Nackdelar 

 Svår att rengöra 

 Känslig för slitande vätskor 

 Bör inte pumpa vätskor som inte har en smörjande effekt 
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3.2.3 Blandare 

Precis som för pumpar så finns det många olika sorters blandare för cement. Funktionen hos blandaren 

är att blanda cement och vatten till rätt konsistens samt för omrörning att minimera bränning av 

cementblandningen. Anledningen till att det utfördes en informationssökning om olika blandare var för 

att undersöka möjligheterna att byta ut dagens blandare som används på Cabletec LC. Nedan finns en 

sammanfattning på dem.  

 

Sammanfattning av blandare: 

Blandartyper Fördel Nackdel 

Skruvblandare Kontinuerlig blandning Kräver 

uppsamlingsbehållare 

Skovelblandare Enkelt att styra W/C-tal Tidskrävande satsblandning 

Trumblandare Få komponenter i kontakt med 

cement 

Klumpar i blandningen 

Horisontell skovel/skjuvblandare Kontinuerlig blandning Säkerställning av W/C-tal 

Skjuvningsblandare Snabb blandning Kräver 

uppsamlingsbehållare 

Kombinerade 

skjuvning/skovelblandare 

Snabb blandning Sämre funktion vid låga 

W/C-tal 

 

Skruvblandare 

Skruvblandare är utformade och fungerar genom att torrcement får falla ned i blandaren. Torrcementen 

matas sedan framåt och sönderdelas med hjälp av en blandarskruv som är fastspänd på en drivaxel och 

roterar med hög hastighet. Torrcementen sönderdelas och förs framåt till den främre delen av 

skruvblandaren där vatten tillsätts. Den höga rotationshastigheten hos blandarskruven ser till att blanda 

ihop cementen med vattnet och slå sönder klumpar som bildas vid blandnings processen. [14] 

 

Fördelar 

  Snabb, kontinuerlig blandning. 

  Få ytor i blandaren att rengöra. 

 

Nackdelar 

 Svårt att kontrollera W/C-tal 

 Kräver uppsamlingsbehållare, 

vilket ger fler ytor i kontakt med 

cement. 

Bild 17 – Putzmeister, Skruvblandare 
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Skovelblandare 

Skovelblandare finns i flera olika utföranden vilka innehåller en behållare för cementblandning och en 

skovelomrörare. Vid blandningen är det antingen behållaren eller skovelblandaren som roterar kring en 

sin egen axel för att genomföra blandningsprocessen. Det finns även skovelblandare med dubbla 

roterande omrörare som roterar i motsatta riktningar för att snabbare kunna utföra en fullgod 

blandningsprocess. 

Skovelblandaren har en god blandningsförmåga för att skapa välblandade blandningar med en jämn 

konsistens, och används oftast till mindre satsblandningar jämfört mot den horisontella trumblandaren. 

[12] 

 

Fördelar 

 Ger en finfördelad och välblandad cementblandning. 

 Enkelt att ha koll på och justera W/C-tal under 

blandningsprocessen.  

 

Nackdelar 

 Satsblandning 

 Stora kontaktytor mot cementblandningen som kräver 

kontinuerlig rengöring. 

 

 

Bild 18 –Tekamixers, Skovelblandare 

Trumblandare 

Trumblandaren har en trumma med fasta skovelblad som vid cementblandning roterar runt sin egna 

horisontella axel. Vid rotationen av trumman följer den ofullständiga cementblandningen med 

skovlarna upp längst trummans väggar. Då trumman roterat så pass långt kring sin egen axel att 

skovelbladen inte längre kan föra cementblandningen vidare uppåt, så faller de från blandarensvägg 

ner i cementblandningen. Energin som tillsätts i blandningen då den ofullständiga cementblandningen 

faller ned från blandarens väggar, ser till att skapa en jämn cementblandning.[15] 

 

Fördelar 

 Få komponenter i kontakt med cementblandingen 

 Enkel att rengöra 

 

Nackdelar 

 Klumpbildning i cementblandningen 

 

 

 Bild 19 - Concrete-Mixers, Trumblandare 
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Horisontell skovel/skruvblandare  

Blandartypen fungerar på liknande sätt som en skruvblandare men används oftast vid större volymer. 

Cementblandaren består av en liggande cylindrisk behållare med en eller två horisontellt roterande 

axlar med skovelblad eller skruvar för blandning av cement [12]. Blandningen kan ske kontinuerligt, 

cementpulver ansätts då vid ena sidan av skovel/skruvblandaren som sedan roterar och fördelar 

cementpulvret samtidigt som cementpulvret matas framåt. Vatten tillsätts sedan succesivt till 

blandningen samtidigt som den horisontellt roterande skruv/skovelbladen blandar ihop 

cementblandningen till en tillfredställande konsistens.  

 

Fördelar 

 Kontinuerlig blandning 

 

Nackdelar 

 Svårt att säkerställa en jämn konsistens och W/C-tal 

 Kräver stor plats 

 

 

Bild 20 – Horisontell skovel/skruvblandare 
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Skjuvningsblandare 

Skjuvningen som sker inuti cementblandaren ser till att cementblandningen blir mer finfördelad än vid 

andra blandnings metoder. Skjuvningen leder till mindre klumpar, bättre inträngningsförmåga vid vajer 

vid injektering, mindre erforderligt pumptryck och bättre tryckhållfasthet hos den brunna cementen. 

En nackdel med denna blandningstyp är dock att blandaren börjar gå tungt vid val av W/C-tal ned 

emot 0.5 [Bilaga 5]. Skjuvningsblandarna som finns att köpa ute på dagens marknad klarar endast ett 

W/C-tal ned emot 0,36 utan tillsättning av additiv. Det finns två sorters skjuvningsblandare, med 

centrifugalpump och med skovelomrörare [13]. 

 

Skjuvningsblandare med centrifugalpump 

Skjuvningsblandaren innehåller en behållare för cementblandning i kombination med en 

centrifugalpump kopplad till behållarens botten. Blandningsprocessen sker genom att 

centrifugalpumpen pumpar runt cementblandningen flertalet gånger med väldigt hög hastighet. 

Cementblandningen skjuvas då under hög hastighet och cementkornen blir fuktade av vattnet och en 

fin cementblandning uppstår. 

Blandaren har en blandningstid på cirka 15-90 sekunder beroende på satsstorlek och vilka krav som 

ställs på cementblandningens finfördelning och konsistens[13]. Värmeutvecklingen är stor vid 

användning av skjuvning. Generellt får inte blandningstiden överskrida två minuter, då risken för 

ansättning av för mycket värme till cementblandningen blir hög.  

Vid användning av skjuvningsblandare används oftast en extra behållare där cementblandningen 

förvaras efter blandningsprocessen av skjuvningsblandaren tills den önskas användas.  

Tanken liknar en vertikal skovelblandare och används för omrörning vid låg hastighet för att minimera 

bränning av cementblandningen. 

Vid användning av skjuvningsblandare med omrörningsbehållare bör omrörningsbehållaren vara minst 

125 % av mixerns storlek. Detta för att möjliggöra kontinuerlig tillgång av cementblandning [14]. 

 

Fördelar 

 Snabb blandningstid/ kontinuerlig blandning[14]. 

 Finfördelad blandning vilket ger goda 

hållfasthetsegenskaper[13]. 

 

Nackdelar 

 Fungerar sämre vid lägre W/C tal[Bilaga 5] 

 Kräver helst en extra behållare för omrörning, vilket 

leder till mer att rengöra.[14] 

 Slitage av pump [13] 

 Hög temperaturutveckling[4] 

 

 

 

Bild 21 – Skjuvningsblandare med centrifugalpump 
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Skjuvningsblandare med skovelomrörare 

Denna blandartyp har en behållare med en skovelomrörare vilket roterar med hög hastighet, upp emot 

1500-2000 varv per minut. Små spel mellan omröraren och blandaren leder till att ett 

skjuvningsförhållande uppstår vid blandarens väggar [14]. Vid användning av skovel-

skjuvningsblandare är valet av cementpulver viktigt. För att uppnå så goda blandnings egenskaper som 

är möjligt med denna blandnings typ bör endast finkornig cementpulver användas. 

Skjuvningsblandaren med skovelomrörare fungerar väldigt bra där cementblandningen tenderar att 

klumpa ihop sig. Den pressar sönder klumparna mot behållarens väggar och ger en finfördelad 

blandning. Blandningshastighet och blandningstid är två faktorer som har stor betydelse på 

egenskaperna på den färdiga blandningen. Hög hastighet på omröraren ger mindre klumpbildning, 

längre stelningstid och markant förbättrad styrka och viskositet [15]. Vid blandning av cement med 

partiklar på 10nm är en högskjuvningsblandare det enda alternativet då vanliga skovelblandare, 

skruvblandare och murbruksblandare inte klarar av sönderdela cementklumparna på ett ultimat sätt 

[15]. 

 

Fördelar 

 Snabb blandningstid/ kontinuerlig blandning 

 Finfördelad blandning vilket ger goda 

hållfasthetsegenskaper 

 

Nackdelar 

 Fungerar sämre vid lägre W/C-tal 

 Kräver helst en extra behållare för omrörning, 

vilket leder till mer att rengöra. 

 

 

Bild 22 – Skjuvningsblandare med skovelomrörare 

 

Kombinerade skjuvnings/skovelblandare 

Det finns även kombinerade skjuvningsblandare för blandning och omrörning.  I dessa blandare har det 

kombinerats ihop en skjuvningsblandare med en skovelomrörare. Detta för att få den snabba 

omrörningstiden på 15-90sekunder och samtidigt kunna förvara cementblandningen under långsam 

omrörning i en och samma behållare.[24] 

 

Fördelar 

 Snabb blandningstid/ kontinuerlig blandning 

 Finfördelad blandning 

 Slipper användning av extra behållare för omrörning. 

 

Nackdelar 

 Fungerar sämre vid låga W/C-tal. 
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3.2.4 Alternativa metoder mot cementinjektering 

Bulkresin  

En alternativ metod som finns ute på marknaden vid kabelbultning jämfört metoden med 

cementinjektering är användning av bulkresin. 

Bulkresinet fungerar likt ett tvåkomponentslim som härdar, och skulle där av kunna vara ett alternativ 

till cementblandning som används på Cabletec LC idag. 

En stor fördel med användning av bulkresin är att processerna med blandning och pumpning av cement 

kan elimineras. 

Bulkresinet har även en snabbare stelningstid vilket skulle kunna leda till snabbare gruvdrivning 

jämfört med cementinjektering. Atlas Copco erbjuder idag bergsförstärkning med hjälp av bulkresin på 

bergsförstärkningsmaskinen för kortare bultlänger, Boltec.  

En nackdel med bulkresins processen som finns ute på marknaden idag inom kabelbultning är att en 

specialvajer måste användas. Vajer som används till kabelbultning har så kallade bulor, där vajern är 

ihop pressad bitvis så att kardelerna blir formade likt en ballongvisp. 

Efter injekteringen av bulkresin förs armeringsvajern in. När armeringsvajern nått botten av borrhålet 

ansätts rotation på kabeln. Bulorna på vajern fungerar då likt en visp och ser till att tvåkomponents-

resinet blandas och kan inleda sin härdningsprocess. 

Vid användning av bulkresin fylls oftast inte hela borrhålet, utan endast innersta änden och använder 

det likt ett ankare. På utsidan av borrhålet sätts en svivel och en plåt på vajern. Detta för att kunna 

förspänna vajern och uppnå en armerande effekt. 

 

Fördelar 

 Eliminerar blandning och pumpning av cement. 

 Mindre problem med rengöring. 

 Snabbare uppnådda hållfasthetskrav på det armerade hålet. 

 Möjliggöra snabbare gruvdrivning. 

 

Nackdelar 

 Bulkresinet är dyrare än cement. 

 Ger ingen inkapsling av armeringsvajer som skyddar mot korrosion. 

 Mindre allmänt vedertaget, svårare att få tag på ute i världen. 

 

 

Bild 23 – Kabelbult för armering med resin 
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3.2.5 Slang 

För injektering av cement krävs en slang med låg inre friktion som klarar av ett yttre slitage men även 

höga tryck, upp emot 40bar. Slangen bör även vara så pass styv att det går att föra in den i berget utan 

att slangen fastnar eller veckar sig. Tidigare har Atlas Copco testat flera olika slangar för 

cementinjekteringen, vilket ledde till att Cabletec LC under en kortare tid använde sig av en polyeten-

slang(PEM) men som sedan kom att bytas ut mot den mer hållfasta tvärbundenpolyeten-slangen(PEX).  

Idag använder sig Cabletec LC av en PEX-slang tillverkade av Uponor/Wirsbo klassificerad för tryck 

på 10bar, med ett sprängtryck på uppemot 20-30bar beroende av 

temperaturförhållandena[16][Bilaga6]. 

Det är svårt att sätta en exakt siffra på sprängtrycket då slangens hållfasthet är väldigt 

temperaturberoende. Slangens hållfasthet försämras radikalt vid högre temperaturer. 

PEX-slang 

Framtagen för golvvärmeapplikationer men används nu inom flertalet olika områden. 

PEX-slangen är tillverkad av slitstark tvärbunden polyeten vilket leder till goda hållfasthetsegenskaper, 

hållfastheten är dock väldigt temperaturberoende. Materialet i slangen ger en glatt inre glidyta, vilket 

leder till låg friktion för mediet som skall transporteras. Detta är särskilt viktigt för att hålla ner 

erforderligt pumptryck då cementblandningar med ett lågt W/C-tal har ett högt visköst motstånd 

[16] [17]. 

 

Fördelar 

 Slangen har en slitstark glatt yta, vilket leder till en låg inre friktion.  

 Bra styvhet för att kunna föra in cementslag i borrhålet längre sträckor. 

Nackdelar 

 Känslig för värme, hållfastheten försämras radikalt vid ökad temperatur. 

 Endast klassificerat för cirka 10-16bar, med ett sprängtryck på cirka 30bar. 

 

PEM-slang 

En av de vanligare slangtyperna inom VVS(värme, ventilation och sanitet). 

PEM-slangen har liknande egenskaper som PEX-slangen vilken är beskriven ovan, dock med något 

sämre hållfasthetsegenskaper. 

 

Fördelar 

 Billig 

 Har en glatt glidyta vilket leder till låg inre friktion 

Nackdelar 

 Endast klassificerad till 6-10bar, sämre hållfasthet än PEX. 

 Sämre slitstyrka jämfört mot PEX. 
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Hydraulslang  

Tillverkad av slitstakt vulkaniserat gummi armerad med antingen stålvajer nät alternativt nät av olika 

sorters textiler. Hydraulslang är en lättböjlig slang som kan armeras upp för att klara mycket höga 

tryck.  

 

Fördelar 

 Klarar av ett högt tryck, går att armera upp till över 250bars tryck vid 1.5”slang. 

Nackdelar 

 Högre inre friktion jämfört mot PEX och PEM slang. 

 Svårigheter vid injektering av långa borrhål p.g.a. begränsad styvhet. 

 Kostsam 
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3.2.6 Marknadsanalys 

Konkurrenter 

En marknadsanalys genomfördes för att ge inblick hur Atlas Copcos konkurrenters maskiner ser ut och 

fungerar, samt vad de gör annorlunda jämfört mot Atlas Copcos Cabletec LC.  

En av Atlas Copcos största konkurrenter inom kabelbultningssegmentet är det finska företaget 

Tamrock ägt av Sandvik. Tamrock har idag flera olika sorter av kabelbultningsriggar ute på 

marknaden, men det är med deras nya DS520-TC de först verkligen kan jämföra sig mot Cabletec LC 

storleks och kapacitetsmässigt. Tamrocks komponentval på DS520-TC liknar till stor de komponenter 

med inneboende egenskaper som används på Cabletec LC.  

En funktion som sticker ut ifrån mängden på DS520-TC är dess möjlighet att fälla ned torrcementsilon 

vid påfyllnad vilket är en funktion som inte finns på Cabletec LC idag. 

Cementutrustningar 

En analys av olika tillverkare för cementeringsutrustning utfördes. Detta för att ge inblick i vilka olika 

komponentval som används för blandning och pumpning av cement inom andra användningsområden 

än vid kabelbultning. 

 

 

Schwing: Använder sig till stor del av kolvstångspumpar. Dubbla enkelverkande kolvpumpar så 

  som dubbelenkelverkande kolvpumpar [18]. 

Elba:  Tillverkare av cementblandare av typen horisontella tvångsblandare för något mindre 

  satser av cement och kolvstångspumpar för cementinjektering [19]. 

Hydromix: Höghastighetsskruvblandare med högt vattentryck för blandning av cement [20]. 

Reed:  Använder sig av oftast av dubbla enkelverkande kolvstångspumpar som är ytbelagda 

  för ökad slitstyrka och livslängd [21]. 

CiFA Spa: Använder sig av kolvstångspumpar för pumpning av cementblandning [4]. 

Putzmeister: Använder sig bland annat av dubbla enkelverkande kolvstångspumpar,   

  excenterskruvpumpar och skruvblandare [22]. 

Häny: Har kolvstångspumpar med förstärkta kolvstångstätningar för att  klara av ett högre 

tryck. Vid blandning används bl.a. skjuvningsblandare och skovelblandare [23]. 

Colcrete: Använder sig av kolvstångspumpar och en rad olika sorters blandare så som  

  skovelblandare, skjuvningsblandare. Men har även en kombinerad skovel och  

  skjuvningsblandare, vilket är något som sticker ut ifrån mängden [24]. 

ChemGrout: Använder sig av kolvstångspumpar och skruvpumpar för pumpning av   

  cementblandningen. Vid blandning används oftast skjuvningsblandare. En  

  produkt om sticker ut ifrån Chemgrout mot de andra tillverkarna är olika sorters  

  påfyllningstrattar med inbyggt gallerfilter [25]. 

 

Detta gav insikt i vilka blandare och pumpar som används ute på marknaden idag, även vilka som 

skulle kunna var mer och mindre lämpade för den tänkta applikationen. 
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3.3 Problemanalys 

En problemanalys genomfördes för att hitta och strukturera problemen med dagens cementsystem.  

3.3.1 Problemområden 

Dessa problemområden kom fram under studie och kundbesök, både ur egna observationer och ur 

intervjuer. 

Påfyllning 

 Cementsilon sitter för högt upp, svårt med påfyllnad av storsäck p.g.a. begränsad takhöjd i 

gruvorna samt tidskrävande och fysiskt ansträngande arbete för manuell påfyllning. 

 Påfyllningsluckan går inte att öppna upp mer än ca 65 grader vilket leder till att det är 

problematiskt med påfyllnad av storsäck. 

 

Blandning 

 Tidskrävande blandningsprocess (11,5 min). 

 Små cementsatser, ny sats behöver blandas direkt efter uppfylld slang innan injekteringen kan 

påbörjas. 

 Brunnen cement bygger på i cementblandaren, speciellt på omröraren. 

 Vid driftstopp av cementsystemet på över 15minuter så måste cementsystemet rengöras för att 

cement inte skall brinna i pump och slang. 

 W/C – talet (konsistensen) kontrolleras först efter uppfyllnad av slang. 

 Omrörarens tapp/koppling mot rotationsmotorn slits ner snabbt och blir glapp. 

 Form Oil som skall hjälpa mot cementbeläggningarna, löser upp färgen på maskinen. 

 Krångel med blandningsvågen, kräver mycket kalibrering. 

 

Pump 

 Cement fastnar i pumpen. Den bör demonteras och rengöras efter var fjärde cementblandning. 

 Begränsad fyllnadshastighet, pumpen drar luft om den körs fortare. 

 Pump känslig för brunna cementklumpar som fastnar mellan den nedre kulan och dess säte 

vilket leder till minskat pumptryck och rengöring av pumpen måste ske. 

 Stort slitage av kolvtätningar i cylinderloppet, läcker ut vatten vid kolvstången vid sliten 

tätning. 

 

Transport från pump 

 Cementklumpar som täpper igen cementslangen, som spricker p.g.a. tryckökningen. 

 Cementslangen veckas vid injektering. 

 Cementslangen lossnar från slangvinda. 

 Vattenansamlingar i cementslangen efter rengöring. 

 Problem med montage av ny cementslang på vinda vid slangbyte. 

 Yttre slitage på cementslang som leder till slangbrott. 

 Matarrullarna för cementslangen fram på bommen slets ned fort, och gav även mycket slitage 

på cementslangen. 
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3.3.2 Problemkartläggning 

En problemkartläggning utfördes för att systematisera problemen och kunna visualisera dem på ett 

överskådligt sätt. En målbeskrivning skrevs i samband med denna, som förtydligar målet med 

examensarbetet. 

Problemen delades upp i tre huvuddelar som systemet består av: Förvaring/Påfyllnad (Silo), blandning 

och injektering. Dessa områden har ett eller flera underproblemområden som även angavs i 

kartläggningen.  

 

 

 

Bild 24 – Problemkartläggning 
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3.4 Kravspecifikation 

Utifrån förstudien kunde en kravspecifikation för varje huvudfunktion i cementsystemet utformas. Den 

delades upp i krav och önskemål för de olika delarna. 

 

Kravspecifikation pump   

Krav Önskvärt 

Min. tryck 50 bar Lätt att demontera/rengöra 

Min. kapacitet 20 l/min Ej mycket större än dagens lösning 

Kontinuerligt flöde Konstruerad så partiklar inte fastnar 

Cement får inte bli stillastående i pump eller 

slangar 

Ska kunna rengöra sig själv bra genom att 

pumpa vatten 

Ska ej ge sämre fyllnadsgrad än 50 % Så få ytor mot cement som möjligt 

Kunna stänga från blandaren Enkel och robust konstruktion, få delar 

Kunna lufta ur sig själv (inlopp under utlopp - 

cement ska gå uppåt) 

Om partiklar fastnar, ska möjlighet att krossa 

sönder dem finnas 

Få plats på riggen vid full sväng - inte vara 

bredaste delen 

Pris ej mer än 10 % än den gamla 

  Håldiameter minst 50 mm på inlopp 

  

Kravspecifikation mixer/blandare   

Krav Önskvärt 

Mindre eller lika blandningstid som idag (11.5 

minuter) 

Enkel att rengöra/Effektiv rengöring 

Kunna ha automatiskt tvättprogram Låg vidhäftning mot cement 

Cementblandningen ska ha bra kvalitet  

  

Kravspecifikation torrsilo   

Krav Önskvärt 

Rymma minst 1000 kg cement Erbjuda enkel påfyllning av cement 

System för att "vibrera" ner cement mot utlopp  

Förhindra att klumpar som tagit upp fukt åker 

ner i utloppet 

 

Kravspecifikation cementslang   

Krav Önskvärt 

min. sprängtryck 20 bar Böjbar 

Vara minst 50 meter lång Låg friktion på insidan 

 Slittålig 
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3.5 Idégenerering 

3.5.1 Brainstorming 

För att få fram många olika idéer och koncept så användes brainstorming. Brainstormingen 

genomfördes tillsammans med flertalet konstruktörer på Atlas Copcos mekanikavdelning samt med två 

maskinansvariga på Atlas Copcos bergsförstärkningsmaskiner(Boltec och Cabletec).  

Problemområden ställdes upp (t ex. pumpning) och alla olika idéer skissades upp utan någon reflektion 

över dem. Problemområdena var både detaljerade (t ex. påfyllnadsluckan till cement) och 

stora/konceptuella (hela systemet).  

 

Alla idéer och koncept delades upp i avseende på vilket problemområde de skulle lösa och 

sammanställdes ihop med problemkartläggningen. I detta stadie beskriver idéerna endast vad lösningen 

är, inte hur det ska gå tillväga. Idéerna syns nedan i grönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25 – Lösningsförslag, silo 

 

Förklaring av lösningskoncept för silo: 

Lösning 1.1.1.1 – Genom att flytta silon till riggens bakre del så möjliggörs enklare påfyllning av 

torrcement p.g.a. lättare åtkomst om gruvgången är smal. 

Lösning 1.1.1.2 – Att implementera en höj- och sänkbar silo skulle hjälpa vid påfyllningen där det är 

svårt att komma åt med truck (låg takhöjd i gruva). Det skulle även underlätta för påfyllning för hand 

då momentet med att klättra upp med cementsäckar på stegen försvinner. 

Lösning 1.1.1.3 – Ändring av silons form gör påfyllnad med storsäck enklare eftersom säcken är 

cylindrisk till formen och silon kvadratisk. Detta minskar även risken att cement hamnar utanför silon 

och lägger sig på andra delar i närheten. 

Lösning 1.1.2.1 – Påfyllning med truck och storsäck kortar ner påfyllningsprocessen av cement 

avsevärt jämfört med den manuella påfyllningen. Detta görs i många gruvor idag, och detta förslag 

baseras på att ta bort den manuella påfyllningen (plattform och stege) och optimera för påfyllnad med 

storsäck. 
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Lösning 1.1.2.2 – Påfyllning med matarskruv ger snabbare påfyllnad än manuell, och jämfört med 

truck och storsäck så dammar det inte lika mycket på riggen med denna metod.  

Lösning 1.2.1 – Genom att filtrera cementpulvret vid påfyllnad av silo och eventuellt även vid 

påfyllnad av blandare så minskas/elimineras problemet med cementklumpar som följer med in i pump 

och slang och orsakar stopp. 

Lösning 1.2.2 – Malning av cementpulver ger samma effekt som filtreringen, men utan att det behövs 

rengöring av filter. Detta skulle ske vid cementskruvens utlopp, innan pulvret når blandaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 26 – Lösningsförslag, blandning 

 

Förklaring av lösningskoncept för blandning: 

Lösning 2.1.1.1 – Genom att utrusta riggen med en högtryckstvätt så möjliggörs högtryckstvättning av 

blandaren, men även av själva riggen. I blandaren skulle det placeras högtrycksmunstycken i locket. 

Lösning 2.1.1.2 – Att använda någon form av lösningsmedel i tvättvattnet skulle effektivisera 

rengöringsprocessen.  

Lösning 2.1.1.3 – En ytbeläggning av blandaren och/eller skruven skulle göra att cement inte fastnade 

lika lätt, och rengöringstiden skulle minska. Ytbeläggningar skulle kunna vara hårdmetaller eller 

polymer. 

Lösning 2.1.2.1 – Denna lösning baserar sig på att höja rotationshastigheten på skruven och därav 

minska blandningstiden. Ett alternativ till att justera rotationshastigheten är att ändra geometrin på 

skruven (eller använda två skruvar) så en effektivare blandning erhålls, vilket skulle ge samma effekt. 

Lösning 2.1.2.2 – Snabbare påfyllning av torrcement i blandaren måste kombineras med föregående 

lösningsförslag, att blanda fortare/effektivare för att få en optimal process. 

Lösning 2.2.1 – Istället för dagens blandare skulle riggen kunna utrustas med en kontinuerlig blandare. 

Det skulle medföra en kortare blandningstid, speciellt i samband med ”första blandningen” efter 

lunchraster etc. 

Lösning 2.2.2 – En större behållare som är optimerad för vilka hållängder som gruvan oftast använders 

sig av. Några olika storlekar som valmöjlighet för kunden skulle finnas. 
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Bild 27 – Lösningsförslag, injektering 

 

Förklaring av lösningskoncept för injektering: 

Lösning 3.1.1.1 – En ytbeläggning av pumpens delar, precis som förslaget för blandaren skulle göra att 

cement inte fastnade och byggde på lika lätt och medföra längre drifttid utan rengöring/service. 

Lösning 3.1.1.2 – Genom att använda en helt annan pump typ så kan problemen med slitage och att 

klumpar fastnar minskas/elimineras. Det finns många andra möjliga vinster med detta, t ex inköpspris, 

mindre service etc. 

Lösning 3.1.2.1 – Med en annan typ av ventiler skulle cementklumpar kunna tryckas sönder istället för 

att fastna och orsaka stopp. 

Lösning 3.1.2.2 – Se lösning 1.2.1 (löser även problemet kopplat till denna lösning) 

Lösning 3.2.1 – Om pumpen placeras eller utformas så att cement sugs rakt nedåt från blandaren fås 

inga luftfickor i cementen och fyllnadsgraden ökar. 

Lösning 3.2.2 – En pump som levererar pulsfritt flöde möjliggör en högre fyllnadsgrad och därmed 

högre kvalitet på kabelbultningen. 

Lösning 3.3.1.1 – Denna lösning innefattar att byta ut cementslangen mot en annan som har ett högre 

sprängtryck. 

Lösning 3.3.2.1 – För att förhindra att slangen går sönder p.g.a. yttre slitage kan ett slangskydd 

appliceras, alternativ använda en slang som är mer slittålig. 

Lösning 3.3.3.1 – Förslaget innefattar att införa en annan infästning för cementslangen på vindan. 

Alternativ på detta är att montera en hydraulslang eller ett rör den första biten för att ge ett lättare 

slangbyte. 
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3.6 Utvärdering 

Idéerna kombinerades på ett antal olika sätt för att få fram nya konceptlösningar. Koncepten förfinades 

och sammanställdes i ett dokument [Bilaga 7] för att gå igenom en första gallring, samt en grov 

utvärdering. Efter gallringen användes två verktyg för att vidare utvärdera idéerna och produkterna, 

AHP och en utvärderingsgrupp.  

3.6.1 AHP 

För olika pumpar och blandare användes utvärderingsverktyget AHP. Det finns många programvaror 

för detta verktyg, den programvara som använts i detta arbete heter web-HIPRE [2]. 

 

De pumpar som valts att jämföras är de som bedömts intressanta för applikationen. Några pumptyper 

har sållats bort från den tidigare produktjämförelsen p.g.a. att de inte kunde leverera tillräckligt högt 

tryck. 

Pumptyperna som jämförts är: 

 Lobrotorpump 

 Enkelverkande kolvpump, duplex (två cylindrar) 

 Enkelverkande kolvpump 

 Dubbelverkande kolvpump med kulventiler 

 Dubbelverkande kolvpump med tvångsstyrda 

ventiler 

 Vingpump 

 Excenterskruvpump 

De kriterier som pumparna jämfördes kommer från 

kravspecifikationen och var: 

 Pulsfritt flöde 

 Slitagetålighet 

 Rengöringsvänlighet 

 Förmågan att pumpa fasta partiklar 

 Geometrisk storlek för att klara applikationen 

Bild 28 – Utvärdering pumpar, AHP 

Kriterierna och alternativen poängsattes och jämfördes sedan med hjälp av programvaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 29 – Analyspå pumpar, AHP 
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Det utfördes även en AHP på olika blandare, de typer som jämfördes var: 

 Skruvblandare 

 Vertikal skovelblandare 

 Trumblandare 

 Horisontell skovelblandare 

 Skjuvningsblandare skovel 

 Skjuvningsblandare centrifugalpump 

De kriterier som jämfördes kommer från 

kravspecifikationen och var: 

 Blandningstid 

 Ytor mot cement 

 Rengöringsvänlighet 

 W/C och luftkontroll 

 Erforderlig storlek 

 Blandningskvalitet 

 

Bild 30- Utvärdering blandare, AHP 

 

Kriterierna och alternativen poängsattes och jämfördes sedan med hjälp av programvaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 31 – Analys på blandare, AHP 
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3.6.2 Analys mot kravspecifikation 

De koncept som valts att gå vidare med från AHP och referensgruppen har analyserats mot 

kravspecifikationen som sattes tidigare i examensarbetet. En del koncept behöver förfinas för att klara 

kraven. 

Idéerna, som inte är ett koncept i sig har kombinerats med dagens lösning för att se om det klarar 

kravspecifikationen. 

 

 

3.6.3 Utvärdering med referensgrupp 

Det utfördes en utvärdering och förfining av vissa koncept i en utvärderingsgrupp som bestod av: 

Henrik Jacobsson, PTM Cabletec 

Kristoffer Berg, PTM Scaletec 

Jan Olsson, Konstruktör 

Jens Carlsson, examensarbetare 

Henrik Jacobsson, examensarbetare 

I gruppen diskuterades lösningsförslagen och synpunkter lades fram. Det fanns många varianter på hur 

lösningsförslagen skulle kunna utföras, vilket bör gås igenom innan en eventuell implementering. 
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4 Resultat 

4.1 Koncept 

Dessa idéer och koncept är de som valts att gå vidare med efter utvärderingen. De har delats in i tre 

olika steg beroende på hur omfattande ett införande av dem skulle vara. Nedan presenteras en 

sammanfattning av idéerna. 

 

Sammanfattning av förbättringsförslag: 

Förslag Löser problem Vinst 

Byta ut cementslang Att slangen 

spricker 

XXXXX* per år 

Filtrering av torrcement Klumpar som 

fastnar i 

systemet 

72 800kr* per år 

Utrusta Cabletec med högtryckstvätt Lång 

rengöringstid 

Snabbare tvättprogram 

och möjliggör rengöring 

av riggen 

Ändra slanginfästning på slangvinda Svår montering 

av ny slang 

72000* per år 

Tydligare renhållningsinstruktioner Mycket service 

p.g.a. okunskap 

XXXXX* per år 

Kylning av cementblandaren, eventuellt ingående 

vatten 

Kort brinntid på 

cement 

Längre drifttid innan 

tömning av system 

Ytbeläggning av cementblandaren och omröraren Cement fastnar 

på blandare och 

skruv 

XXXXX* per år 

Öka hastigheten på matarskruven för torrcement Lång 

blandningstid 

Snabbare blandning 

Byte av gasdämpare till lucka på silo Svår påfyllnad 

med storsäck 

Snabbare påfyllnad 

Byta ut befintlig pump mot lobrotorpumpar Cement som 

fastnar i pumpen 

Mindre driftstopp p.g.a. 

pumpen 

Byta ut befintlig blandare mot skjuvningsblandare Lång 

blandningstid 

Tidsbesparing för 

operatör vid första 

blandning 

Steg 3, sekretess Cement som 

fastnar, lång 

blandningstid 

XXXXX* per såld enhet 

      

*Uppskattad beräkning. Kostnader för 

produktionsbortfall och möjlig vinst p.g.a. ökad 

tillgänglighet är inte medräknat. 
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Stegförklaring: 

 

Steg 1:  Innefattar lösningsförslag som är relativt enkla att införa för att uppnå en   

  ökning av tillgängligheten utan att några större modifikationer krävs. 

Steg 2 : Innefattar lösningsförslag som kräver modifikationer och utvecklingsarbete för att 

  uppnå ökad tillgänglighet. 

Steg 3 : Innefattar lösningsförslag som kräver längre och mer omfattande utvecklingsarbete 

  för en fullgod kostnadseffektiv lösning. Steg 3 redovisas ej i rapporten p.g.a. sekretess. 

 

4.1.1 Steg 1 

 

Förslag – Byta ut cementslang 

Byta ut cementslang, köpa in och testa ny slang som klarar av ett högre tryck. Exempelvis PEX-slang 

från Mining Consumables som enligt specifikation skall ha följande egenskaper [Bilaga 8]. 

 Högre sprängtryck, 55bar, vilket enligt Mining Consumables är ett 9bar högre tryck än PEX-

slang från Uponor/Wirsbo. 

 Två till tre gånger längre livslängd jämfört PEX-slang från Uponor/Wirsbo. 

 Mer kostnadseffektiv p.g.a. längre livslängd och färre slangbyten.  

Fördel: 

Kunna leverera en produkt med en mer hållbar slang innebär att kunden får en högre tillgänglighet av 

maskinen och får mindre tidsförödande stopp p.g.a. brusten cementslang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 32 – PEX-slang Mining Consumables 
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Kostnadsfakta injekteringsslang: 

Dagens slang från Uponor/Wirsbo: XXXXkr/m 

Slang från Mining Consumables: XXXXkr/m  

(Beräknat på priset vid köp av 500 meter slang, XXXX$/m, och dagens dollarkurs på 6,86kr) 

Antal meter slang per Cabletec LC: 50meter 

Lönekostnad ink omkostnad: 1200kr/h 

Tidsåtgång för byte av slang: 4h 

 

Beräkning: 

Uppskattad kostnad för slangbyten inom en tremånaders period: 

Uponor/Wirsbo PEX-Slang 

Fyra slanglängder á 50meter: 4slangar x 50m x XXXX/m + 3byten x 4h x 1200kr/h = XXXXkr  

Mining Consumables PEX-slang 

Två slanglängder á 50meter: 2slangar x50m x XXXXkr/m + 1byte x 4h x 1200kr/h = XXXXkr 

 

Vinst: XXXXXkr /3mån 

Vinst per år: XXXXXkr 

Kostnader för produktionsbortfall och möjlig vinst p.g.a. ökad tillgänglighet är inte medräknat. 

Kommentar: 
Det skall tilläggas att renhållningen är betydande för att detta resultat skall uppnås. Atlas Copco bör 

även vara kritisk till uppgifterna ifrån Mining Consumables, då de är deras egna uppmätta siffror och 

studier. Vår bedömning är att Atlas Copco bör köpa in och göra egna tester och fältstudier av slangen 

från Mining Consumables då denna slang skulle kunna ge goda chanser för en tillgänglighetsökning på 

Cabletec LC. 
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Förslag – Filtrering av torrcement 

Filtrering av torrcement genom att införa galler inuti torrsilon. 

 Två galler med olika maskstorlek för att fånga brunnen cement från påfyllnad. 

Fördel: 
Genom att använda sig av gallerfilter inuti torrcementsilon kan större delarna av de brunna 

cementklumparna filtreras bort. Och på så sätt förhindra att de når till pumpen och där leder till 

ytterligare problem.  

Vårt förslag är att använda sig av ett grövre galler högst upp i silon och ett finare galler längre ned för 

att sila bort brunnen cement. Det nedre galret föreslår vi skall vara på en utdragbar kassett för att 

möjliggöra en enklare renhållning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 33 – Lösningsförslag med galler 

 

 

 

Beräkning: 

Uppskattad tid för rengöring: 30min 

Antal färre ingrepp: 2st 

Lönekostnad ink omkostnad: 1200kr/h 

Kostnad för tömning av torrcement: 200kr 

Vinst: 1200kr + 200kr = 1400kr/ veckan 

Vinst per år: 72 800kr 

Kostnader för produktionsbortfall och möjlig vinst pga. ökad tillgänglighet är ej medräknat. 
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Förslag - Utrusta Cabletec med högtryckstvätt 

Utrusta Cabletec med utrustning för högtryckstvättning, exempelvis Swellexpump som standard på 

alla Cabletec. 

 För tvättning av cementblandare genom fasta munstycken som skall placeras ut inuti 

cementblandaren för en effektivare automatisk rengöring. 

 För tvättning av hela Cabletec och cementsystemets delar vid isärtagning. 

Fördel: 
Korta ner tvättprogramment för cementsystemet och få en bättre rengöringsgrad.  

Möjliggöra effektivare tvättning och rengöring av bommar och rigg. 

Detta skulle kunna leda till ökad livslängd av komponenter och tidsbesparingar. 

 

 

 

 

Bild 34 - Atlas Copco, Swellexpump för vattenhögtryck. 

 

 

Beräkning: 

Vad detta skulle ge kunna ge för ekonomiska effekter är svåra att förutspå, dock kan en tidsbesparing 

vid rengöring av cementsystemet och av hela Cabletec LC åstadkommas. 

Rengöringen skulle även kunna leda till minskat slitage av leder och lagringar vilket i sin tur skulle 

leda till mindre reparationer och ökad tillgänglighet av Cabletec LC.  
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Förslag – Ändra slanginfästning på slangvinda 

Ändra infästningspunken av cementslangen på slangvindan för att minska komplikationerna vid 

montering av ny cementslang. Dagens cementslang är mycket styv, vid infästningen bör det därför 

eftersträvas att inte ha några snäva böjningsradier som försvårar montage av ny cementslang.  

Lösningsförslaget innefattar användning av hydraulslang inuti slangvindan och att infästningen av 

cementslangen förflyttas närmare rullningscirkeln på slangvindan. 

 

Fördel:  

Effekten av denna åtgärd skulle leda till tidsbesparing och minskad fysisk kraft vid montering av ny 

cementslang. 

 

 

 

Bild 35 - Slangvinda med hydraulslang och flyttad infästning av cementslang. 

 

 

 

Beräkning: 

Minskad arbetstidsåtgång vid byte av cementslang: 

Uppskattad tidsvinst: 30min 

Lönekostnad ink omkostnad: 1200kr/h 

Vinst: 600kr/byte 

Vinst per år:72000kr(beräknat på 12st slangbyten per år) 

Kostnader för produktionsbortfall och möjlig vinst pga. ökad tillgänglighet är ej medräknat. 
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Förslag - Tydligare renhållningsinstruktioner 

Tydligare manualer och instruktioner för rengöring av Cabletec LC:s cementsystem. Ur förstudien har 

det framkommit att livslängden för pumpens säten och packningar beror till stor del av operatörens 

rengöringsrutiner. Service av dessa komponenter är tidskrävande och kostsamt. 

Fördel: 

Med tydligare rengöringsmanualer och instruktioner skulle komponenterna i cementsystemet kunna 

uppnå en ökad livslängd, men även minskad service ute hos kund. Vilket skulle leda till 

kostnadsbesparingar och ökad tillgänglighet av Cabletec LC. 

 

Beräkning: 

Tid för byte av pump: 1h 

Lönekostnad ink omkostnad: 1200kr/h 

Packningssats: XXXXXkr 

Antal färre byten: 1 

 

Vinst: XXXXXkr/mån 

Vinst per år: XXXXX kr 

Kostnader för produktionsbortfall och möjlig vinst pga. ökad tillgänglighet är ej medräknat. 

 

Kommentar: 

För att få fram tydligare instruktioner bör det ske någon form av interaktion mellan maskinoperatörer 

ute hos kund och Atlas Copco. Detta för att få in kunskap och ha en diskussion om hur rengöringen 

skall genomföras på bästa sätt för att få en optimerad tillgänglighet av Cabletec LC. 
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Förslag - Kylning av vatten till cementblandning 

Cementblandningens reaktionstid är väldigt temperaturberoende. 

Bästa acceleratorn för att påskynda stelningsprocessen är genom ökad tillsättning av värme. Genom att 

använda sig av kallare vatten vid blandningsprocessen eller använda sig av någon form av kylning av 

cementblandaren och den färdigblandade cementen kan tidsintervallet ökas innan cementen tenderar 

till att brinna fast i pump och slang. 

 

 Hålla nere temperaturen på vattnet som används vid cementblandning. 

 

Kyla ner allt vatten som används vid 

cementblandningen, alternativt kyla ner 

cementbehållaren och dess innehåll med hjälp av 

någon form av kylslinga. Applikationen skall vara 

till för de gruvor med varmt klimat där en längre 

brinn tid hos cementen eftersträvas för att minska 

komplikationer i slang och pump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 36 - Diagram över reaktionshastighet för cement 

Fördel: 
Minskade problem med brunnen cement i systemets komponenter. 

Möjlighet att öka den maximala stilleståndstiden för cementsystemet innan cementen inleder att brinna 

fast då tömning och rengöring systemet är tvunget. 

 

Kommentar: 
Genom att införa lösningsförslaget skulle en bättre prestanda och tillgänglighet av Cabletec LC kunna 

erbjudas. Dock är en temperaturökning av cementblandningen i slangen oundviklig i de gruvor som 

har ett varmt klimat. 

En annan sak som bör tas med i åtanke är den eventuella ändringen av cementblandnings viskösa 

motstånd vid en sänk blandnings temperatur. Detta skulle kunna leda till större påfrestningar på motorn 

för omröraren och erforderligt pumptryck vid injektering. 
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Förslag - Ytbeläggning av cementblandaren och omröraren 

Minska beläggningar och brunnen cement inuti cementblandare genom att ytbelägga blandare och 

omrörare. Eventuellt stoppa i plaströr längs cementblandaresväggar. 

 Ytbeläggning av hela omröraren och blandaren för att minska vidhäftningen av cement. 

Förslagsvis med någon polymer med lågt friktionstal, exempelvis polyeten som används i 

PEX-slang. 

 

Fördel:  

Förslaget skulle leda till minskad tidsåtgång vid rengöring, uppskattningsvis 3minuter per rengöring. 

 

Beräkning: 

Tidsbesparing vid rengöring: 3min (0,05h) 

Antal rengöringar av cementblandare per dag: 4st 

Lönekostnad ink omkostnad: 1200kr/h 

 

Vinst: 0,05h x 4st x 1200kr/h = 240kr 

Vinst per år: 87600kr 

 

Kommentar: 

Hur länge ytbeläggningen står emot den abrasiva nötningen från cementblandningen är oklart. 

Ytbeläggning med polymer som skall klara av abrasiva medier är dyrt. Kostnaden för ytbeläggningen 

kan variera, företaget Korroterm tar en minimumdebitering på 3000kr för ytbeläggningsarbetet [26]. 
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Förslag – Öka hastigheten på matarskruven för torrcement 

Påfyllningen av torrcement till cementblandaren är en tidkrävande process vid blandning av cement. 

Med dagens matarskruv tar det cirka sju minuter att fylla på torrcementen ner till cementblandaren. 

 Se över möjligheten med att höja hastigheten på matarskruven för påfyllnad av torrcement till 

cementblandaren.  

 

Fördel:  

Förkortad tidsåtgång vid blandning av ny cementsats. Som max skulle denna lösning kunna leda till en 

tidsvinst på ca 7 minuter per satsblandning. 

 

 

Kommentar:  

Denna lösning ger störst effekt vid skiftstart och efter 

raster för att snabbt komma igång med 

cementinjekteringsarbetet. 

Ökad hastighet på matarskruven blir endast aktuellt 

utifall en ökad blandnings hastighet möjliggörs. 

En ökad blandnings hastighet är idag inte möjligt 

med den cementblandaren som Cabletec LC använder 

sig av idag.  

 

 

 

 

Bild: 37 – Torrcement silo 
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Förslag – Byte av gasdämpare på lucka till cementsilo 

Modifiering av siloluckan för att underlätta vid påfyllnad av storsäck med cement.  

Korta gasdämpare är begränsningen som idag gör att cementsilons lucka inte går att öppnas mer än 

cirka 65grader, vilket försvårar vid påfyllningen. 

 Längre gasdämpare för att kunna öppna upp luckan ≥90grader. 

 

Fördel: 

Enklare påfyllnad vid påfyllning av torrcement med storsäck. Tidsvinsten av denna lösning är väldigt 

svår att förutspå då det är beroende på vilket sätt kunden fyller på torrcement och vilka rutiner de har 

gällande påfyllnadsprocessen. 

 

 
Bild 38- Max öppningsvinkel för lucka på torrcementsilo 

 

Förslag – Modifiering av siloluckans utseende 

Torrcementsilons lucka är idag en platt lucka med gångjärnsinfästningar. Luckans och 

torrcementsilons form är ett problem som leder till spill av torrcement vid påfyllnad av torrcement med 

hjälp av storsäck. 

 Modifiera luckan på torrcementsilon likt en tratt för enklare påfyllnad och mindre spill. 

 

Fördel: 

Enklare påfyllnad av torrcement silo utan att stora mängder torrcement hamnar bredvid. 

Minska beläggningen och rengöringen av torrcement som hamnar på maskinen istället för i 

torrcementsilon. 
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4.1.2 Steg 2 

 

Förslag – Byta ut befintlig pump mot lobrotorpumpar 

Detta är resultatet av utvärderingen enligt AHP. 

Dagens pump är mycket känslig för brunna cementklumpar som lätt fastnar i dess ventilsäten vilket 

leder till förlorat pumptryck. Kontinuerlig och noggrann rengöring krävs för att pumpen skall fungera. 

Pumpen kräver även mycket service och underhåll då dess packningar och cylinderlopp slits mycket 

vid pumpning av den abrasiva cementblandningen. 

 Byta ut dagens pump mot två stycken lobrotorpumpar 

Pumptypen har svårt att klara av högre tryckstegringar än ca 30 bar, och de som klarar av detta tryck är 

relativt stora. Konceptförslaget går ut på att använda sig av två stycken mindre lobrotorpumpar i serie 

för att klara det höga trycket som krävs vid injektering. En extra lagring kan komma att behövas för 

lobrotorhjulens infästning vid locket för att stabilisera upp pumpen och möjliggöra högre 

tryckstegringar. 

 

Fördel: 
Genom att byta ut dagens pump mot lobrotorpumpar kan vi komma ifrån problemet med partiklar som 

fastnar i dagens pumps ventilsäten och leder till förlorat pumptryck. Lobrotorpumpen ger även ett helt 

pulsfritt flöde, vilket skulle ge en ökad fyllnadsgrad mot dagens lösning. Pumptypen är enkel att 

rengöra och går snabbt att ta isär. Delarna kan vara ytbehandlade av t ex. wolframkarbid vilket ger en 

mycket slitstark yta. 

 

 

Förslag – Införa skjuvningsblandare med paddlar 

Detta är resultatet av utvärderingen enligt AHP. 

Idag tar påfyllningen av cementpulver och blandningen relativt lång tid. Det går inte att fylla på 

torrcement fortare med dagens blandare, då den inte hinner med att blanda. 

 Byta ut blandningsenheten mot en skovel-skjuvningsblandare. 

 

Fördel:  

Med denna blandartyp möjliggörs en mycket kortare påfyllnadsprocess och blandningstid, samt en 

högre kvalité på blandningen vilket skulle kunna leda till bättre fyllnadsgrad och 

hållfasthetsegenskaper hos armeringen. 
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4.2 Utvärdering med referensgrupp 

Utvärdering av lösningsförslagen med hjälp av en referensgrupp genomfördes. Referensgruppen 

bestod av några utvalda personer med specialkunskaper inom cementhanteringen och Cabletec LC. 

Under utvärderingen gavs möjlighet till diskussion och utbyte av idéer kring våra lösningsförslag. 

Deltagarna i referensgruppen var: 

Henrik Jacobsson, PTM Cabletec 

Kristoffer Berg, PTM Scaletec 

Jan Olsson, Konstruktör 

Jens Carlsson, examensarbetare 

Henrik Jacobsson, examensarbetare 

 

Steg1 

Förslag – Byta ut cementslang 

Feedback från referensgrupp 

 Bra idé att prova en ny slang, exempelvis den från Australien med bättre 

hållfasthetsegenskaper. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

 Konkurrenterna använder sig av mindre diameter på slangvindan och väljer istället att linda 

slangen i flera lager. Detta skulle kunna spara mycket plats på Cabletec LC, värt att se över 

möjligheterna att införa. 

 

Förslag – Filtrering av torrcement 

Feedback från referensgrupp 

 Bra idé att prova med filtrering med hjälp av galler. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

 Skulle det vara möjligt att flytta filtreringsgallret till utloppet från cementsilon vid 

matarskruven? 

 Kombinera förslaget om galler i cementsilon med ett litet galler vid avstängningsventilen efter 

matarskruven, möjligtvis i kombination med någon form av vibrator för att filtret inte ska 

täppas igen. 

 Roterande galler vid avstängningsventil efter matarskruven. Ett roterande galler som eventuellt 

kan ”krossa/mala” brunna cementklumpar. 

 Självrensande galler. 
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Förslag - Utrusta Cabletec med högtryckstvätt 

Feedback från referensgrupp 

 Ett lösningsförslag som bör införas, för att enklare kunna tvätta av Cabletec LC. 

 Tveksamheter i om högtryckstvättning vid rengöring av cementblandaren skulle leda till en 

större tidsbesparing. 

 Om högtrycksmunstycken skall provas bör de vara riktade emot skruven. 

 

Förslag – Ändra slanginfästning på slangvinda 

Feedback från referensgrupp 

 Förslaget ansågs vara bra. Dock bör det ses över och optimeras så valet av bästa möjliga 

infästningskomponenter används vid ett eventuellt införande. 

 Använda sig av rör inuti slangvindan istället för hydraulslang. Leder dock till svårare 

rengöring. 

 

Förslag - Tydligare renhållnings instruktioner 

Feedback från referensgrupp 

 Bra förslag. Detta kräver en dialog mellan kunder och Atlas Copco för att ta fram en optimal 

renhållningsrutin. Detta då kunderna antagligen har mer kunskap om hur tvätt sekvensen skall 

utformas för att uppnå en så hög tillgänglighet av Cabletec som möjligt. 

 

Förslag - Kylning av cementblandaren, eventuellt ingående vatten 

Feedback från referensgrupp 

 Liknande idéer har tidigare tagits upp inom företaget men dessa har ej provats. 

 Idag sitter det en vattenkylning i botten på cementblandare för att dämpa värmeutvecklingen 

ifrån omrörarens hydraulmotor. 

 Att använda sig nedkylt vatten har ej beprövats. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

Hur skall vattnet kunna kyla ned? 

o Kompressor, AC-slinga. 

o Mellanlager av vatten till cementblandningen så att det hinner kylas ned. 

 Lufttemperaturen i vissa gruvor kan ibland vara uppemot 40 grader vilket ställer stora krav på 

kylaren. 
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Förslag – Ytbeläggning av cementblandaren och omröraren 

Feedback från referensgrupp 

 Ytbehandling av omröraren har redan provats, dock höll inte ytbehandlingen någon längre tid. 

 Ej prisvärt att ytbelägga omröraren. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

 En idé är att kapa bort så mycket material som möjligt på omröraren för att minska 

möjligheten till brunna cementbeläggningar. Men även för att minimera att cementblandningen 

roterar med omrörarens rotation under blandningsprocessen. 

 

Förslag – Öka hastigheten på matarskruven för torrcement 

Feedback från referensgrupp 

 Cementskruvens kapacitet går att öka, eventuellt går det att byta matarskruven. 

 Cementskruven är idag nog optimerad/begränsad av blandaren och dess omrörare 

(Hastighet – byta håll – geometri) 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

 Cementblandningen följer med i omrörarens rotation. Optimering av byte av rotationsriktning 

bör genomföras. Idag är det oklart om hur ofta skruven byter/bör byta riktning. 

 

Förslag – Byta gasdämpare till luckan på cementsilo 

Feedback från referensgrupp 

 Ett bra förslag som bör genomföras. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

Eventuellt byta ut plåtluckan mot en gummiduk, liknande de som timmerflisbilar använder sig av. 

 En lucka som blir trattformad vore bra för att enklare kunna sköta påfyllnad av torrcement. 

 Eventuellt att blåsa in cement i silon. Liknande princip som används vid påfyllnad av silos för 

djurfoder. 
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Förslag – Byta av cementpump 

Feedback från referensgrupp 

 Bra ide att prova lobrotorpump, eventuellt två i serie för att klara av ett högre pumptryck. 

 Skruvpump endast provats en gång, kan vara intressant att prova igen av ett annat märke. 

 

Andra tankar som dök upp genom diskussion under referensgrupp mötet 

 

 De största problemområdena med cementsystemet ute hos kund är enligt referensgruppens 

erfarenheter blandning, pumpning och renhållning av dessa två processer.  

Problemen med påfyllnadsprocessen anses inte lika primära. 

 

Steg 3 

Ur examensarbetet kom det även fram en steg 3 lösning som är mycket konceptuell. Konceptet har 

valts att beläggas med sekretess av Atlas Copco i samråd med Fredrik Thuvander på Örebro 

Universitet. 
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4.3 Beräkningar produktionsbortfall 

Beräkningarna kring produktionsbortfallet bygger på grovt uppskattade siffror och information från 

förstudien med intervjuer av servicepersonal, operatörer och PTM för Cabletec LC m.fl. 

Reservdelspriser samt komponentpriser av nya detaljer bygger på uppgifter från leverantörer. 

Kostnadseffekten av ett oförutsägbart stillestånd är väldigt svårt att förutspå, vilket leder till 

svårigheter att göra rättvisa bedömningar vid beräkning.  

Variablerna är bland annat vilken sorts malm som bryts, hur höghaltig malmen är, marknadspriser, 

kabelbultarens produktivitet, mängden malmreserver som finns att tillgå, begräsningar vid rening av 

malm, begränsningar vid bortforsling, vilka andra delar av produktionen som blir lidande av 

stilleståndet etc. 

Hos LKAB i Kiruna finns idag cirka 10-14 aktiva produktionsorter för malmbrytning. I dessa orter 

används totalt tre stycken kabelbultningsriggar av typen Cabletec LC. Maskinerna används oftast vid 

bergsförstärkning i 4-vägskorsningar för att armera upp berget. 

Ett kraftigt ras vid en betydelsefull 4-vägskorsning kan leda till stillestånd av produktionsorter i upp till 

1-2veckor vilket skulle leda till stora produktionsbortfall. 

Ett kortare stillestånd vid en mindre utsatt plats och tidpunkt enbart skulle kunna leda till utgifter för 

bortfall av lönekostnader och dylikt. 

Vid beräkningar hos LKAB-gruvan uppskattas det att ett driftstopp vid kabelbultning leder till ca 10 % 

bortfall av produktionstakten[27]. 

Dessa siffror uppskattas bli högre vid mindre gruvor, där driftstoppet blir mer betydande för 

produktionstakten.  En annan faktor som spelar roll vid beräkning är hur många 

kabelbultningsmaskiner som orten har att tillgå. Vid mindre gruvorter så som Zinkgruvan uppskattas 

att produktionsbortfallet kan bli upp emot 20 %[27]. 
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Produktionsbortfall vid kritiskt stillestånd 

Hos Zinkgruvan-Mining arbetar maskinoperatörerna 3-skift vid kabelbultningen vilket innefattar 

förmiddags- och eftermiddagsskift på 8h måndagar till fredagar, och 12h skift lördagar och söndagar.  

Vilket ger att under en månadsperiod beräknad på 30dagar skulle arbete med Cabletec LC bedrivas 

cirka 446h. 

Vid beräkningen kommer det ej att tas hänsyn till röda dagar alternativt semesterdagar utan 

beräkningarna kommer att utföras på att gruvan är i drift 30dagar per månad 12månader per år. 

Vid Zinkgruvan hade Lundin Mining år 2011 ett bruttoresultat på cirka 1301miljoner kronor 

omberäknat vid dagens dollarkurs på 7kr. 

Procentsats på produktionsbortfallet ansätts till 20 %[27]. 

Antalet produktionsorter och antalet kabelbultningsriggar är även medräknat vid beräkningen för att ge 

en mer rättvis bild av hur det möjligtvis kan se ut. 

Beräkningarna är gjorda utifrån ett värsta falls scenario där ett ras i en 4-vägs korsning inuti gruvan 

som skulle leda till stillestånd av tre produktionsorter. 

 

Beräkningen har gjorts enligt följande: 

 

  Zinkgruvan   

Bruttoresultat 2011(Mkr) 1 301 

 Antal månader år 12 

 Arbetstimmar per månad 446 

 Antal Kabelbultare 1 

 Antal produktionsorter 6 

 Produktionsbortfall (%) 20   

Kostnad 1h produktionsbortfall 24309 

  

 

Bruttoresultatet/antalet arbetstimmar per år = Bruttoinkomst per arbetad timme. 

1301 000 000kr / (12mån x 446h) = 243 087kr/h 

Bruttoinkomst per arbetad timme * Procentsats för produktionsbortfall = Kostnad vid totalt stopp. 

243 086kr/h * 0,2 = 48 617kr/h 

Kostnad vid totalt stopp / (antalet produktionsorter/antalet orter som eventuellt sätts i stillestånd pga. 

ett ras vid 4-vägs korsning) = Kostnad för en timmes produktionsbortfall pga. Cabletec LC. 

48 617,4kr/h  / (6st/3st) = 24309   

 

Driftstoppet av Cabletec LC skulle enligt denna beräkning leda till 24309kr i förlorad bruttovinst per 

stilleståndstimme. 
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5 Diskussion 
 

5.1 Diskussion om examensarbetets utförande 

Diskussionen valdes att delas upp i två delar, en del gällande utförandet av arbetet och en del kring 

resultatet. 

Avgränsningar 

Vid examensarbetes start ansattes vida men nödvändiga avgränsningar för att kunna studera det 

omfattande systemet kring cementinjekteringen. Avgränsningarna var inte specifika vid starten då 

avsaknaden av kunskap infann sig om de upplevda problem som uppstår ute i drift.  

Efter påbörjad förstudie med kundbesök och införskaffade av kunskap om systemets funktion kunde 

mer snäva avgränsningarna ansättas. 

Förstudien 

Förstudien innefattade bl.a. flera gruvbesök vilket kändes givande att få komma ut till kund och se 

deras vardag och möjlighet att iaktta och intervjua både operatörer och servicepersonal. Det gav oss 

olika infallsvinklar på vilka komponenter och processer som var de primära problemområdena att 

arbeta med. 

Litteraturstudien kunde ha vart mer omfattande, men pga. våra snäva tidsramar under projektets gång 

prioriterade vi att lägga mer tid på att analysera och studera cementsystemets problemområden. 

Detta kändes som ett bra vägval då examensarbetets definition och utgångspunkt var att analysera och 

ta fram nya konceptuella lösningsförslag samt idéer om efterföljande experiment. 

Problemanalys 

Med hjälp av vår förstudie med intervjuer av operatörer, konstruktörer och servicetekniker samt 

enkätundersökningar som skickades ut till olika kunder fick vi en god insikt i de problem som upplevs 

med systemet. Detta gav oss goda möjligheter att göra en bra kartläggning och problemanalys av 

cementsystemet. Dock hade det vart önskvärt att ha kunnat nå ut till flera kunder för att få en bättre 

inblick och en bredare spridning av de upplevda problemen. 

Utformningen av frågeformuläret är en del i detta led vi kunde ha gjort annorlunda. Några av frågorna 

som ställdes under intervjuerna och vid enkätundersökningen vart väldigt riktade. Detta ledde till 

ledande svar och att vi eventuellt gick miste om värdefull information. 

Kravspecifikation 

Kravspecifikationen grund lades utifrån problemanalysen men även i samråd med TPM och 

konstruktörer för att få deras synpunkter på vilka krav ett nyframtaget system bör uppfylla. 

Det var svårt att sätta exakta siffor och värden på systemet, samt att få grepp om olika krav.   

Då kunskapen om upplevda problem samt prioriteringen av önskvärda egenskaperna och krav var 

något subjektivt. 

Idégenerering 

Idéer genererades fram genom brainstorming, diskussion, skisser etc. De kom delvis från 

problemanalys/kravspecifikationen, dels från diskussion med vår handledare. En nackdel var att vi lätt 

snöade in på att systemet skulle likna dagens system med en silo, blandare och pump. Vi blev lite 

begränsade att gå utanför ”the box”, vi fick dock fram ett nytänkande förslag. 

Utvärdering 

AHP metoden kräver att kriterier och alternativ betygssätts mot varandra. Viktningen har utförts 

objektivt men baserats på våra kunskaper om pumpar och blandare, vilka kan ifrågasättas. 
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5.2 Diskussion av resultat 

Utfallet av vårt examensarbete har lett till olika lösningsförslag som Atlas Copco kommer att få ta 

ställning till hur de vill gå vidare med.  

Vi valde att dela in våra förslag i olika steg vid framförandet, detta för att särskilja dem från varandra 

beroende på omfattningen av efterföljande arbete som förmodligen skulle krävas. 

Steg 1 fick motsvara de mindre krävande lösningarna och steg 3 fick motsvara de som krävde mer 

omfattande utvecklingsarbete och arbetsinsatser. 

 

Steg 1 

Vår rekommendation är att börja med så många av steg1 lösningarna som möjligt, eftersom det krävs 

mycket mindre tid och resurser för att införa dem jämfört mot steg2 och steg3. 

Vid prioritering av steg1 lösningar så är vårt förslag att börja med införandet av galler filtreringen av 

torrcement i silon. Detta eftersom det finns en stor möjlighet att filtreringen skulle kunna leda till 

förhindrandet av ett av de primära problemen med dagens cementsystem; att cementklumpar fastnar i 

pumpens ventilsäten.  

Skulle det visa sig att denna lösning eliminerade problemet med brunna cementklumpar som fastnar, så 

skulle bytet till en ny pump typ inte bli lika aktuellt. 

Andra viktiga lösningsförslag som omgående bör införas är att byta ut gas dämparen på cementsilons 

lucka för att möjliggöra enklare påfyllning med storsäck. Även ändring av infästningspunkt av 

cementslang på slangvindan, för att få en tidsbesparing och mindre fysiskt påfrestande arbete vid 

montering av ny cementslang.  

Anledningen till att dessa bör se över omgående är att de uppskattningsvis inte kräver någon större 

arbetsinsats att införa. Samt att vid införandet skulle kunna bidra till att cementsystemet upplevdes som 

en bättre produkt hos kund samt vid montering. 

En ytterligare steg1 lösning som bör prefereras är inköp och provning av ny cementslang, exempelvis 

cementslangen som omnämns i lösningförslaget från Mining Consumables. Om uppgifterna från 

försäljaren stämmer skulle slangbytet kunna leda till en markant tillgänglighetsökning av Cabletec LC. 

Dock bör Atlas Copco vara kritisk till den informationen försäljaren har angivit med tanke på de höga 

tryck de har uppmätt både i slangen vi använder oss utav idag, så som i slangen de erbjuder. 

Oavsett anser vi att Atlas Copco bör köpa in cementslangen för att kunna göra egna fältstudier och 

trycktester. Detta med anledning av att slangen teoretiskt skulle kunna ge stora chanser till ökad 

tillgänglighet av Cabletec LC och där genom goda ekonomiska effekter för Atlas Copcos kunder. 

 

Steg 2 

Prov av lobrotorpumpar 

Vårt förslag är att Atlas Copco bör köpa in och göra experiment av lobrotorpumpar och dess 

funktionalitet gällande pumpning av cement. Då det råder oklarhet i hur stora cementklumpar som 

pumpen klarar av att hantera och även dess förmåga att krossa sönder klumpar av större dimension. 

En annan sak som bör undersökas och dokumenteras är slitaget och reservdelsåtgången vid pumpning 

av den abrasiva cementblandning. Detta bör genomföras för att kunna förutspå en livslängd och 

kostnader vid möjligt införande. 

Renhållningsmöjligheterna och till vilken grad lobrotorpumpen rengör sig självt vid pumpning av 

cement, i jämförelse mot dagens pump kan diskuteras.  Och bör därför undersökas genom tester ute i 

fält. 
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Skjuvningsblandare med skovelomrörare 

Enligt vår AHP utvärdering vore det bästa alternativet att införa en kombinerad skjuvningsblandare 

med skovelomrörare. Detta är ett förslag som vi tror starkt på. Genom användandet av denna 

blandartyp kan tidsåtgången minimeras för den tidskrävandecementblandningsprocessen. Vilket skulle 

leda till ökad tillgänglighet av maskinen. 

Detta blandnings alternativ skulle ge en störst effekt innan påbörjad cementinjektering då systemet är 

tomt och rengjort, då en snabb blandningsprocess är att föredra. 

Skjuvningsblandarens rotationshastighet är mycket hög under blandningsprocessen, vilket är något 

som skulle kunna nyttja vid rengöringsprocessen. Genom att låta blandaren rotera under hög hastighet 

samtidigt som rengöringen sker, skulle sannolikt en högre rengöringsgrad kunna infinna sig på en 

kortare tid jämfört med blandaren som används idag. 

Dock råder en del skepsis om hur pass bra och lämpligt det vore att införa en skjuvningsblandare med 

skovelomrörare till cementsystemet på Cabletec LC, då enligt uppgifter från kundbesök och 

internetundersökningar har visat sig att skjuvningsblandaren har svårt att orka blanda ihop 

cementblandningar med lägre W/C-tal. Lägsta rekommenderade W/C-talet från en rad olika 

leverantörer av skjuvningsblandare ligger på ett W/C-tal av 0,36, vilket är högre tal än vad som 

används hos Cabletec LC, ned emot 0,3. 

Vi anser dock att detta vore det bästa cementblandnings alternativet, men det kräver att ett införande av 

en snabbare matningshastighet för påfyllnad av torrcement till cementblandaren. Utan en ökad 

påfyllnadshastighet av torrcement till cementblandaren försvinner det primära syftet med att införa en 

skjuvningsblandare.    

 

Steg 3 

Sekretess 
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6 Slutsats   

Arbetet resulterade i flertalet förbättringsförslag. Dessa delades in i tre steg efter hur omfattande arbete 

som skulle krävas vid ett införande. Rekommendation är att vid ett eventuellt införande börja med steg 

ett lösningarna, då de kan lösa primära problem med cementsystemet utan krav på några större 

arbetsinsatser. Lösningarna som rekommenderas att börja med är: 

 Filtrering av torrcement 

 Byte av gasdämpare till silon luckan 

 Ändra infästningspunk för cementslang på slangvindan 

 Prov av ny cementslang 

Därefter resterande steg ett lösningar 

Steg två lösningarna lobrotorpumpar och kombinerad skjuvningsblandare med skovelomrörare bedöms 

som intressanta att prova, men dessa kräver mer resurser och utvecklingsarbete. De faktorer som är 

mest osäkra och behöver undersökas i dessa koncept är: 

Lobrotorpump 

 De längre tryckstegringarna hos lobrotorpumpar gör att det eventuellt behövs två 

seriekopplade pumpar för att nå erforderligt tryck, eventuellt en med förstärkt axellagring. 

 Pumpens förmåga att pumpa fasta partiklar. 

 Service och rengöringsvänlighet. 

Skjuvningsblandare 

 Förmågan att klara av blandningar med W/C-tal ned mot 0.3. 

 Val av storlek på blandaren 

Ur examensarbetet kom det även fram ett steg tre koncept som är mycket konceptuellt. Konceptet har 

valts av Atlas Copco i samråd med Fredrik Thuvander på Örebro Universitet att beläggas med 

sekretess. 
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Bilaga 1 - Frågeställningar 

Frågeställningar Löses genom punkt i 

planeringen: 
Cement   

    Hur snabbt brinner cement om den   

  blandas/inte blandas? 

2.11 

     Kan cementen bytas ut mot en två-  

  komponent lösning? 

2.14 

     Varför sats blandas cementen? 2.11 

    Hur skall cement blandas på ett optimalt  

  sätt? 

2.11 

     Hur lång tid tar det innan cement börjar  

  brinna? 

2.11 

     Varför fastnar cementen i    

  blandaren/omröraren? 

2.9 

     Brinner cement fortare pga. luft – halv/full  

  behållare? 

2.11 

     Brinner cement fortare pga. olika   

  temperaturer? 

2.11 

     Hur länge måste cement blandas innan  

  den är färdig att användas? 

2.11 

     Varför cement, vilken materialegenskap är  

  det som önskas? 

2.11 

  

Historik  

     Vilka tidigare experiment har gjort   

  gällande cementsystemet? 

2.6, 2.17, 2.18 

     Har det gjort tester med olika tillsatser i  

  cementen? 

2.18 

  

Problem – service  

     Vilka är de vanligaste uppkommande felen  

  inom cementsystemet? 

2.17, 2.18 

     Vilka orsaker till stillestånd finns? 2.18 

     Hur ofta byts komponenter ut? Vilka? 2.18 

     Vilken service/underhåll görs på systemet  

  och hur ofta? 

2.18 

  

 

Kundfrågor 

 

       Vilka krav ställs på operatören? 2.2, 2.3, 2.4, 2.18 

       Hur kontrolleras W/C talet på   2.19 
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  blandningen? 

       Vilken sorts cement använder ni? 2.19 

      Byter ni ut/modifierar några komponenter  

  i cementsystemet? 

2.18 

       Vad kostar en timmes stillestånd på   

  maskinen, produktionsbortfall? 

2.17, 2.19  

      Vilka förväntningar har ni på   

  cementsystemet? 

2.18, 2.19 

      Hur ser en dagsplaneringen ut för arbete  

  med Cabletec? 

2.2, 2.3, 2.19 

      Hur stor tillgänglighet har er/era Cabletec LC 

  idag? 

2.19 

       På vilket sätt fyller ni på torrcement? 2.19 

       Använder ni er av några tillsatser vid  

  kabelbultningen? 

2.19 

       Hur kontrolleras resultatet av   

  bergsförstärkningen? Hållfasthet. 

2.19 

       Hur blir fyllnadsgraden, och hur kontrolleras 

  den? 

2.19 

       Hur rengörs cementsystemet? 2.19 

       Hur många meter kabelbult sätter ni på en  

  dag? 

2.19 

       Hur långa hål borrar ni för kabelbultningen? 2.19 

Geometri/Funktion  

       Får delarna i systemet ändras i storlek? 2.18 

       Varför ser blandaren ut som den gör? 2.17 , 2.18 

       Varför ser omröraren ut som den gör? 2.17 , 2.18 

  

  

Konkurrenter  

       Vad gör konkurrenterna annorlunda? Vad  

  gör deras produkter bättre/sämre? 

2.16 

  

  

Kostnader  

         Vad får delarna i systemet kosta? 2.17 

         Vad får det kosta att säkra ett hål? 2.19 

  

 

Info om pumpar 

 

       Vilka pumpar har används och prövats  

  tidigare? 

2.17, 2.18 

       Minsta kapacitet som pumpen får ha? 2.10, 2.12, 2.18 

       Vilket tryck måste pumpen leverera? 2.10, 2.12, 2.18 
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Bilaga 2 – Besöksrapport Nackagruvan 

 

Den 23:e februari besöktes Nackagruvan i Stockholm. Atlas Copco utför funktionsprovning 

av riggar där som ett sista test innan leverans till kund. Vårt uppdrag var att titta på en 

Cabletec LC när provning av cementsystemet skedde.  

 

Nackagruvan 

Gruvan är endast en testgruva för Atlas Copcos maskiner, det har aldrig utvunnits mineraler 

där. Syftet är att kunna provköra maskinerna i dess riktiga miljö och göra funktionstest och 

därmed kvalitetssäkra maskinerna. Gruvan har varit i drift sedan 1938. Det finns två nivåer i 

gruvan, en på 20m och en på 40m. Längst ner provas maskinerna, och på övre nivån finns 

”The Atlas Copco Hall”. Där finns flera utställningar som visar Atlas Copcos produkter och 

historia. 

 

Provning 

Vid provningen tittades det på när en provare testkörde cementsystemet och passade på att 

ställa frågor samtidigt. Vi fick se hela processen, från blandning av cement till det 

färdigsäkrade hålet. Tvätt systemet provades och vi plockade även isär cementpumpen och 

blandaren för rengöring. Alla funktioner klockades för att kunna se vad en eventuell 

förbättring skulle ge för effekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1 - Rengjord cementblandare 

 

 

 Bild 2 - Rengjord cementpump 
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Problemområden 

Påfyllning 

 Cementbehållaren sitter högt upp 

 Påfyllningsluckan går inte att öppna helt 

 

Blandning 

 Blandning av ny sats tar ca 11.5min 

 Fyllning av blandaren tog ca 3min 

 Små satser, ny sats behövde blandas direkt efter 

uppfylld slang 

 Brunnen betong bygger på i tunnan, speciellt på 

omröraren 

 Om en ny sats har blandats, och inte kan användas 

inom 15min (oförutsägbart stopp) måste hela 

cementsystemet spolas ur för att inte cementen ska 

brinna 

 W/C blandning kontrolleras efter uppfyllnad av 

slang 

 Få rätt W/C tal 

Bild 3 - Omrörare 

Pump 

 Brunnen cement fastnar i säten 

 Pumpen bör rengöras efter fyra blandningar 

 Begränsad fyllnadshastighet – pumpen suger luft om den körs fortare 

 

Transport från pump (Slang) 

 Slangen veckas 

 Slangen lossnar från slangvindan 

 Vatten i slangen från rengöring gör betongen lösare i början  

 

Operatör 

 Svårt att hitta det borrade hålet i berget  
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Bilaga 3 – Besöksrapport Zinkgruvan 

Zinkruvan är en liten gruvort i nedre delen av Närke. Brytning av malm startades redan år 1857 och 

kommer förmodligen att fortsätta malmbrytning i minst tio år till. I dagens läge sträcker gruvan sig ner 

till ett djup på 1130 meter under marknivå.  

Zinkgruvan Mining har cirka 320 anställda och ägs sedan år 2004 av aktiebolaget Lundin Mining.  

I Zinkgruvan prospekteras det att år 2012 bryta 75,000-81,000ton zink, 34,000-39,000 ton bly och 

2,000–3,000 ton koppar [1]. 

Kundbesök 

Den 3 april 2012 gjordes ett kundbesök hos Zinkgruvan Mining med syfte att observera och intervjua 

operatörer och servicepersonal som arbetar med Cabletec LC. Vår dag hos Zinkgruvan Mining startade 

07.00 med att Atlas Copcos servicechef Fredrik Jönsson mötte oss ovanjord och gav oss utrustning och 

en säkerhetsgenomgång om regler och rutiner som gäller i gruvan. 

Väl nere i gruvan startade vi med att besöka en Cabletec LC som stod i arbete på 650 meters nivå ned i 

gruvan. Oturligt nog fick vi aldrig chansen att observera cementsystemet vid kabelbultning i drift då 

maskinen stod stilla pga. ett slangbrott men även för att det inte fanns tillräckligt många färdigborrade 

hål för kabelbultning. Tack vare det tillfälliga driftstoppet på maskinen så gavs det ett stort 

tidsutrymme för att intervjua av operatören men även för att studera maskinens komponenter och 

modifikationer. 

 

Intervju av operatör 

Under vårt kundbesök fick vi möjligheten att intervjua skiftoperatören Kim Ljungkvist som beskrev 

sitt arbete och de problem som uppstår vid drift. En vanlig dag med kabelbultning började med att 

operatören fyllde på behållaren för torrcement med hjälp av en Manitorn (en truck med mobil silo) för 

att kunna fylla på de 1000kg tunga cementsäckarna som de använde 

sig av.  Enligt Kim fylldes torrcement endast vid skiftets start vilket 

oftast räckte för ett skifts kabelbultning. Oftast fylldes behållaren 

med nästan 2000 kg torrcement för att säkerställa att cementet skulle 

räcka under hela skiftet. 

 

 

 

 

 

Bild 1 - Cementsäck 1000kg 

 

Vid uppstart av riggen kördes alltid det lilla tvättprogrammet för rengöring och fuktning av pump och 

blandare. Sedan startades blandningen aven cementsats för att kunna påbörja kabelbultning. Enligt 

Kim Ljungkvist så gick det åt 4-5 cementsatser till kabelbultningen innan det var dags för rast eller 

skiftslut [2]. 
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Vid varje rast och skiftslut kördes det stora tvättprogrammet två gånger inklusive isärtagning av 

cementblandare och pump för rengöring. Detta för att förhindra komplikationer med brunnen cement i 

systemet. Operatören uppskattade att denna större rengöring tog cirka 30 minuter. 

Vanligtvis satte Kim Ljungkvist lite mer än 100 meter kabelbult på ett arbetsskift. Antalet meter 

kabelbult kunde variera på hållängd, hur bra arbetet flöt på (inga avbrott) och operatörens skicklighet. 

Kim påpekar även att en kollega till honom har lyckats satt upp emot 500 meter kabelbult på ett skift 

med Cabletec LC. 

I schaktet vi besökte satte operatörerna kabelbult med längder på 6-8 meter beroende på vilken vinkel 

de skulle sättas i. Längre bult vertikalt och kortare bult horisontellt. Var berget poröst sattes längre 

kabelbult.  Detta avgjordes genom att se på borrsjunket (borrningstrycket). Längsta kabelbulten Kim 

hade satt i Zinkgruvan var cirka 13meter. 

Att hitta borrhålen i berget var inget större problem då det märktes ut med sprayfärg vid borrning.  

W/C - talet var inte något som Kim ändrade då detta sköttes av Atlas Copcos servicetekniker. 

 

Problem som ibland uppstod enligt operatör 

 Brunnen cement fastnar i cementpump mellan den nedre kulan och dess säte vilket leder till att 

pumptrycket minskar och rengöring av pumpen måste ske. 

 Cement som fastnar i slang en som går från pump till vinda. 

 Cementslang som gått sönder på slangvinda pga. yttre slitage i kombination med övertryck 

pga. brunnen cement i slang. 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 2 – Cabletec LC 

Intervju av servicetekniker och servicechef 

Intervju av servicechef Fredrik Jönsson med medarbetare gav oss lite insikt i deras dagliga arbete och 

de problem som upplevdes med Cabletec LC. 

Det vanligaste felet var att det satte sig klumpar av brunnen cement i pumpens nedre säte. 

Beläggningar med cement på kulorna och slitage av dem var inget problem. 

För att hålla en god service av Cabletec LC hade Atlas Copcos serviceteam alltid en extra nyrenoverad 

cementpump till hands. Hur pumpen var tvungen att bytas ut berodde enligt dem helt på operatörens 

noggrannhet vid rengöring av systemet. 
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Problem som ibland uppstod enligt servicetekniker 

 Behållare för torrcement satt olämpligt till på maskinen, svårt med påfyllnad pga. låg takhöjd. 

 Brunnen cement i cementpump som la sig som en korv ovanpå nedre kulans säte. 

 Problem med montage av cementslang på vinda vid byte av slang 

 Yttre slitage på cementslang som ledde till slangbrott 

 Omrörarens tapp/koppling mot rotationsmotorn slets snabbt ner och blev glapp, lagersätet åts 

snabbt upp. 

 Form Oil som skall hjälpa mot cementbeläggningarna äter upp färgen på maskinen. 

 

Modifieringar som hade gjorts på Cabletec LC 

 Swellexpump för tvättning av riggen, liknande användning av högtryckstvätt. 

 Dubbla vattenkanoner, en kanon på vardera sidan av hytten för att enklare komma åt och 

kunna tvätta av bommarna inifrån hytt. 

 Starkare strålkastare för bättre arbetsbelysning 

 Modifiering av slangfäste på cementslangvinda för att enklare kunna byta ut cementslangen. 

 Plattform vid cementpåfyllning borttagen. 

 Huvudströmbrytaren förlängd, distanserad ut ifrån riggen för att minska risken för klämskador.  

 

Förbättringsförslag 

 Rengöring av blandare bör ske genom fasta högtrycks 

munstycken inuti blandare eller liknande lösning 

 Undersöka möjlighet till att använda någon form av 

lösningsmedel för cement  

 Tydligare instruktioner för operatörer om rengöring av 

cementsystemet. 

 Ta bort plattform vid behållare av torrcement, ansågs 

mest vara i vägen vid påfyllnad enligt operatör och 

service personal. 

 Knappanel utanpå rigg vid cementsystemet blir mycket 

smutsigt.  Gick inte att utläsa vilken knapp som var 

vilken funktion. Införa symboler eller bokstäver direkt på 

knapparna då de enklare hålls rent. 

 

Bild 3 - Yttre panel för cementsystem 

Referenser 
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Bilaga 4 – Besöksrapport Kvarntorpsgruvan 

 

Kvarntorpgruvan 

Kvarntorpgruvan är belägen cirka en mil söder om Örebro. Vid anläggningen i Kvarntorp bedriver 

Atlas Copco sin provning på större delen av sina underjordsmaskiner.  

Kvarntorp är en gruva för provning av Atlas borriggar för borrning horisontellt, lastmaskiner och 

dumprar.  

 

Kundbesök  

Tisdagen den 10 april gjorde vi ett besök till Kvarntorpgruvan. 

Servicetekniker Joacim Israelsson var vår guide under besöket 

och instruerade oss om säkerhet och visade oss även runt i 

gruvan. Besöket gick ut på att undersöka en prototyp av ett 

cementsystem för Cabletec och Boltec som stannat upp efter 

utvecklingsstadiet och sedan blivit kvar nere i 

Kvarntorpgruvan i sex år. 

 

 

 

 

 

Bild 1 - Prototyp av cementsystem 

Dagens pump och ventillösning 

Den markanta skillnaden mellan prototypen av cementsystemet i Kvarntorpgruvan mot det system som 

används på maskinerna idag är det val som gjorts för att pumpning av cement och dess 

ventilstyrningar. På dagens maskiner används en dubbelverkande kolvstångspump med kulventiler 

som är tänkta att täta i sina säten med hjälp av gravitationen och trycket bildat av cementpumpen. 

Dock är dagens system pga. sina fritt rörande kulventiler väldigt känsliga för brunna cementpartiklar 

som kommer in och lägger sig i tätningssätet för kulorna. Detta leder till att ventilerna inte tätar och en 

pumpverkan inte uppstår, och då måste pumpen tas isär och rengöras. 

 

Prototypens pump och ventillösning 

Pumpen är en dubbelverkande kolvstångspump med hydraulstyrda ventiler som hjälper till för 

att få ett mer regelbundet cementflöde och lika stora deplacement både på kolvsida så som 

kolvstångssidan av pumpen. Om partiklar kommer in i sätena så krossas de av ventilerna. 

Systemet var tyvärr i dåligt skick och hade blivit rostangripet och förmodligen hade även 

elsystemet tagit en del skada av alla dessa år det blivit ståendes nere i gruvan.  

Vi plockade isär pumpen och dess ventiler för att se inre skick och få lite mer förståelse av 

pumpens funktion. Vissa detaljer hade blivit skadade och skulle bli tvungna att bytas ut för att 

få ett fungerande system. Det var därför ingen idé att försöka starta upp cementsystemet eller 
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göra tester på det i det skick som det var i dag eftersom det skulle vara för tidsödande att först 

renovera systemet. 

Olika omrörare hade även prövats i cementsystemet. Det som hade kommit fram av testerna 

var att det inte fungerade att ha en omrörare med mycket gods och flera gängvarv. Omröraren 

gick då för tungt i cementblandningen och tenderade till att lyfta/pressa sig upp ur blandaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2 – Kolvstångspumpen ovanifrån  Bild 3 - Ventilsätet ovanifrån 
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Bild 4 - Tätningsventil urplockad 

 

Bild 5 - Olika omrörare/vispar som har prövats 
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Bilaga 5 – Besöksrapport Veidekke Entreprenad AB 

 

Veidekke Entreprenad AB 

Den 19 april tog vi oss till Bålsta för att besöka Peter Antonsson på Veidekke Entreprenad AB. Detta 

gjorde vi för att se vilka olika lösningar och produkter de använde sig av vid blandning och pumpning 

av cement. 

Under vår vistelse på Veidekke hade vi turen att träffa två stycken servicetekniker som var på besök 

som arbetade med Cabletec hos Boliden/Garpenberggruvan. Vi bestämde oss för att ta en pratstund 

med serviceteknikerna där vi frågade om hur deras dagliga arbete ser ut med Cabletec och vilka 

problem de upplever deras Cabletec 

 

Intervju av servicetekniker för Boliden/Garpenberggruvan 

Hos Boliden/Garpenberggruvan arbetas det dygnet runt med maskinen när det väl behövdes, därefter 

kunde den stå orörd upp emot tre månader enligt serviceteknikerna. De använde sin Cabletec till både 

borrning och kabelbultning. Först borrandes flertal hål som vid ett senare tillfälle kabelbultades.  

Hos Boliden hade det valt att endast de mer erfarna maskinoperatörerna fick arbeta med Cabletec. 

Detta då Cabletec ansågs mer komplex och vikten av noggrann rengöring av cementsystemet var väl 

medvetet.  

Påfyllningsprocessen av torrcementsilon skedde enligt serviceteknikerna med hjälp av storsäck på 

1000 kg. 

Den vanligaste hållängden vid deras kabelbultning låg på en längd upp emot 15 meter. 

Driftsäkerheten och tillgängligheten av maskinen var det som de ansåg som det viktigaste, att 

komponeter höll och var pålitliga. Tidsåtgången vid rengöring av cementsystemet var ett mindre 

problem ansåg de.   

Till deras Cabletec såg de alltid till att ha en extra nyrenoverad pump i lager. 

 

Problem som uppstått enligt servicetekniker 

 Cementslangen sprack ofta. Detta på grund av fastbrända cementklumpar som täppt igen 

slangen i samband med det höga trycket. Under de första månaderna med Cabletec hade 

slangbrott uppstått uppskattningsvis en gång i veckan. Detta berodde förmodligen på att 

kommit in fukt i torrcementsäckarna (bristfällig förvaring) som de då använde sig av. Nu sker 

det färre slangbrott då de har ett finare cementpulver. 

 Pumpen var det störta problemet med cementsystemet ansåg de. 

Känslig för brunna partiklar, krävde noggrann rengöring för att inte förlora pumpverkan. 

Slitage i av kolvtätningar i cylinderloppet, läckte ut vatten vid kolvstången vid sliten tätning. 

 Krångel med blandningsvågen, krävde mycket kalibrering 

 Matarrullarna för cementslangen fram på bommen av stål slets ned fort, och gav mycket 

slitage av slangen. 
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Produkter som Veidekke använde sig av 

Putzmeister skruvpump 

Skruvpumpen fungerade bra vid pumpning av cement, gav en ok fyllnadsgrad och just den modellen vi 

kollade på kunde producera upp emot 30bars tryck. 

Vid inblandning av sand eller liknade som ballast så slets statorn ner fort. 

 

Putzmeister skruvblandare 

Skruvblandaren gav ett kontinuerligt cementflöde då blandningstiden gick på bara ett fåtal sekunder. 

Fördelen med skruvblandaren var en kort blandningstid och att pumpen var enkel att rengöra då den 

endast innehöll en stator och rotor. När skruvblandaren kördes med endast vatten så gjorde den rent sig 

själv på ett bra sätt. Men den var även väldigt enkel att ta isär för noggrannare rengöring.  

Nackdelen med pumpen var att det var svårt att kontrollera en exakt W/C blandning. 

Den varianten av skruvblandare som vi kollade på var för stor för att använda på en Cabletec. Men en 

mindre variant vore eventuellt ett alternativ.  

Från skruvblandaren fördes cementen sedan ner i en omrörare där det låg en skruvblandare som 

pumpade ut cementblandningen. 

 

Bild 1 - Skruvpump isärtagen   Bild 2 - Blandarskruven urtagen 

 

 

Lastbil för cementsprutning 

Hade ingen blandare på lastbilen, färdigblandad cementförde istället ner i omröraren.  

I botten på omröraren satt en S-ventil som skötte styrningen av insuget av de två stora 

kolvstångspumparna som låg under omröraren. 

Fördelen med de två kolvstångspumparna och S-ventilen var att det var väldigt driftsäkra och klarade 

pumpa stora mängder av cement innan tätningar i pumparna vart tvungna att bytas. Kolvstångspumpen 

var även okänsliga mot stora brunna partiklar i cementblandningen vilket är en stor fördel.  
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Bild 3 - Dubbla enkelverkande kolvstångspumpar 

 

 

Bild 4 - S-Ventil i botten av omröraren 
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Craelius utrustning för cementsprutning 

Craeliusutrustningen hade en skjuvningsblandare, en tank med omrörare och fyra stora 

kolvstångspumpar. Vanligtvis använde Veidekke en W/C blandning på 0.6-0.8 så de hade inga 

problem med att vatten skiljde sig ur cementblandningen och att det bränner fast i slangen från 

skjuvningsblandaren till tanken med omrörare. Pumpen i skjuvningsblandaren fungerade dåligt under 

W/C tal på 0.5, den gick tungt och sög mycket luft. De på Veidekke hade modifierat paddlarna på 

omröraren för att pressa ner cementblandningen mot skjuvningspumpen. Peter på Veidekke tyckte inte 

om Craeliussystemet för att det inte kunde producera den mängd som de behövde för att pumpa, då 

cementpumparna hade mycket högre kapacitet än blandaren.  

 

 

Bild 4 - Craelius skjuvningsblandare 

 

Bild 5 – Cementsilo 
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Bilaga 6 – Intervju med konstruktör 

 

Jan Olsson 

Jan Olsson är mekanikkonstruktör på Atlas Copco Rock Drills AB som har arbetat mycket med att ta 

fram det cementsystem som vi har på Cabletec LC idag. Vi beslöt oss för att göra en intervju med 

honom för att få mer kunskap om varför cementsystemet just ser ut som det gör idag och även vilka 

olika tester och versioner som har funnits av cementsystemet.  

Bakgrund till dagens system 

Det första cementsystem som togs fram till Cabletec LC byggde på det redan befintliga 

cementsystemet som fanns till Boltec i kombination med en blandare som togs fram av företaget NLT-

cementteknik. 

Detta system byggde på att operatören manuellt fick väga och blanda cement och vatten till sitt valda 

recept. Blandningen pumpades sedan ut av en stor enkelverkande kolvstångspump.  

Pumpen hade givare som angav vilken mängd som fyllts upp inuti den för att säkerställa att pumpen 

pumpade ut lagom mängd till det borrade hålet. 

Sedan det första cementsystemet för Cabletec togs fram har det gjort flertalet stora modifieringar och 

tester med olika sorters blandare och pumpar för att effektivisera systemet och kunna erbjuda en mer 

kvalitativ och pålitlig produkt. 

 

Tester och slutsatser 

Pumpar 

Excenterskruvpump(Mai pump) har testats vid flera tillfällen men har sedan valt som ej lämplig då 

excenterskruvspumpen krävde en mer komplicerad rengöring. Men även för att vid pumpning av 

cementblandningar med sand så åts gummibälgen (statorn) snabbt upp.  

Dra cement nedåt för att få en bra fyllnadsgrad., stor skillnad vid stående jmf liggande pumpar. 

Även hur stor håldiameter det var på insuget till pumpen var väldigt betydande. 

Ytbeläggningar har gjorts, pumpens slitytor har belagts med ett hårdare ytskikt för att minska slitage 

och att bli mer avstötande mot cement.  

Enkelverkande kolvstångspump har tidigare använts då den första Cabletec LC togs fram och det 

används även flitigt på de äldre Boltec modellerna där fasta borrhålslängder nyttjas. 

Dubbla enkelverkande kolvstångspumpar är något som det har ritats på i CAD program med ej 

något som testats ute på en Cabletec då det tidigare ansåg vara problem med platsbrist av de två 

kolvstångspumparna. 

Dubbelverkande kolvstångspump med kulventiler är så dagens pump fungerar. Pumpen är en pump 

som är inköpt av det nu mera Atlas Copco ägda företaget GIA. Den dubbelverkande 

kolvstångspumpen med kulventiler är en komplex lösning där dubbla kolvstångsslag med liknande 

deplacement får plats i en och samma pump. Dock är denna pump väldigt känslig för brunna partiklar 

och att det börjar brinna fast inuti cylinderloppet.  

Då det krävs att kulorna tätar nere i sina säten då kolvstångspumpen slag rör sig. På så sätt skapas ett 

sug/tryck och en pump verkan blir möjlig. Om brunnen cement lägger sig i kulans säte kan kulan ej 

täta och pumpen tappar pumptryck. 
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Dubbelverkande kolvstångspump med hydraul styrda ventiler har tagits fram som prototyp och 

testats ute i Atlas Copcos egna test gruva. Men på grund av en mindre konstruktions miss uppstod det 

stillestånd av cement inuti en slang till cementpumpen. Detta ledde till att pumpen började brinna ihop 

efter en stunds användning. Projektet lades sedan ner och tidigare pumplösning fortsatte att användas. 

Blandare 

Höghastighets skjuvningsblandare gav en snabb, kontinuerlig och fin cementblandning. Men tyvärr 

på grund av platspositioneringen av omröraren och blandaren så vart det tvunget till att dra en 2.5meter 

lång slang vertikalt uppåt. Detta ledde till mycket stillestånd av cement i slangen mellan 

blandningarna. Vattnet började krypa ur cementblandningen och rann på grund av gravitationskraft ner 

till blandarens pump och lämnade kvar en tjock snabbt härdande cementblandning i slangen. Vilket 

ledde till stopp vid nästa blandning av cement. 

Jan Olson påpekar flertalet gånger att vi bör eftersträva få så få kontaktytor som möjligt mot cementen, 

detta för att underlätta för flödet och underlätta för rengöring av systemet. 

 

Vertikal skovelblandare kallas blandartypen som används på Cabletec LC idag. Dagens blandare 

rymmer cirka 150kg färdigblandad cement och fungerar genom att föra i vatten och cement enligt ett 

recept som sedan blandas ner med hjälp av en omrörare/visp inuti blandaren. Vispen drivs av en 

hydraul motor som vid ett högt varvtal blandar ihop komponenterna till en tillfredställandeblandning. 

Efter blandnings processen går omröraren/vispen ner i varvtalshastighet och fungerar som en 

förvaringstank med omröring. 

Omrörarens varvtal var nog inget som fanns registrerat trodde Jan Olsson. Det han viste var att 

pumpen gick på högsta möjliga kapacitet vid blandnings processen och sedan gick ned på ett längre 

varvtal som hade testats fram. Hur ofta det bör bytas rotationsriktning av cementomröraren var något 

som hade testat fram då cementen tenderade att rotera med i omrörarens riktning.   

Skruvblandare har testats men sedan valts bort då det var svårt att få en bra blandning med ett 

kontrollerat W/C tal när vårt behov gör att cement blandas i satser, stötvis. Skruvblandaren ansågs av 

detta skäl inte vara lämpligt att applicera på Cabletec LC. 

 

Cementslang 

Atlas Copco hade prövat några olika sorters slangar.  Tidigare hade Cabletec LC använt sig av en PEM 

slang men den hade inte klarat med de höga på frestningarna så den kom senare att bytas ut mot den 

slang som används idag.  

Dagens slang är en slang tillverkad av tvärbuden polyeten (PEX) med dimensionerna 32x5,5 från 

Uponor/Wirsbo. 

Slangen har en glatt slitstark glidyta vilket är bra för att få ner pumptrycket. Dock är PEX slangen 

endast klassad till 10bar, dock med ett sprängtryck på 30bar. Vi pumpar idag i värsta fall beroende på 

hål positionering och längd över detta sprängtryck på 30bar. 

Slangen är även mycket känslig för värme och försvagas kraftigt då den utsätts för ökad temperatur. 

En grövre och mer hållfast hydraulslang går från cementpumpen till slangvindan pga. Säkerhetsskäl, 

då det skulle kunna leda till personskada om slangen ifrån Wirsbo exploderade i operatörshöjd.  
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Tvättning 

Tvätten av cementsystemet sker idag genom tillsättning av vatten ifrån munstycken i blandaren. 

Intag är belägna ovanifrån för tvättning, och ett underifrån för spolning av pump. 

Vatten tryck vid tvätt ligger på uppskattningsvis närmare 20bar. 

Silon 

Torrcementsilon är en konsultberäknad produkt. Där konsulter beräknat och rekommenderat vilka 

vinklar, skruvstorlek för matarskruv, vilka vibratorer med mera som bör användas. 

 

Tankar som dök upp 

 Införa en filtrering av torrcementen, Exempelvis i form av ett galler som skulle läggas i 

torrcementsilon för att förhindra att brända cementklumpar når ner till blandaren. 

 Vid framtagning av en ny pumplösning bör det tänkas på att dra cement nedåt vid fyllnad av 

cementpump för att få en bra fyllnadsgrad av slang och borrhål. 

Det har visat sig vara stor skillnad på fyllnadsgraden av pumpen beroende på om pumpen legat 

horisontellt bredvid blandaren eller om den stått upp vertikalt vid blandaren.  

 Även håldiametern på inloppshålet till pumpen är av stor betydelse. Det har gjort tester med 

håldiameter 50mm jmf 65mm. Och det har vart en fördubbling av resultaten.   

 En tanke vore att ge vispen och blandaren en polyuretan ytbeläggning. Detta för att polyuretan 

har dålig vidhäftningsförmåga mot cement. 

 Mindre satser av cement, eller mindre vispar där det inte tillåts fastnat lika mycket cement 

vore ett alternativ tror Jan Olsson. Han berättar även att tester har gjorts där angående 

användning av olika sorters vispar med mindre gods och fått ett lika full gott blandnings 

resultat, dock vid en lite längre blandningstid.  

 Uttag för hydraulcylinder direkt under blandare för att få mer självfall på cementblandningen 

och där igenom får bättre fyllnadsgrad. 

 Kritiskt med stillestånd av cement i slang och pump. 

 

Kristoffer Bergskontakt på MACMAHO Neil Pownall tryckte mycket på att korta ned tvätt 

sekvenserna, då frågan som uppstod var utifall de behöver vara så omfattande som dem är idag. 

Försöka korta ned dem då de är mycket tidsförödande och försämrar möjligheten till inkomstbringande 

gruvdrift/kabelbultning 

  



 

 

87 

 

Bilaga 7 – Ranking av lösningar 

       Realiserbar 1-3 där 1 är svårt 

      Pris 1-3 där 1 är mest 

      Poäng 1-3 där 1 är minst attraktiv  

      

        Problem 

område 1 Silo 

      Problem 

1.1 Svårt att fylla på Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar Pris 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Flytta behållare Platsbrist 2 1 2 5   

  Höj och sänkbar Plats för lyftanordning 3 2 1 6   

  Ändra form Platsbrist 2 1 1 4   

  Påfyllnad med truck Dammar på operatör 1 3 3 7   

  

Öka slaglängd på 

gasfjäder Svår att stänga 2 3 3 8   

  

Påfyllnad med 

matarskruv Extra jobb för kund 1 3 3 7   

Problem 

1.2 

Cement brinner i 

behållare Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Filtrera/Sila Kräver rengöring av filter 2 3 3 8   

  Malning av pulver Ökar påfyllnadstiden 3 2 2 7   

        Problem 

område 2 Blandning 

      

        Problem 

2.1 Beläggningar Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Högtrycksrengöring Kräver högtryckspump 3 3 2 8   

  Lösningsmedel Miljörisk? 1 3 2 6   

  Ytbeläggning Ger inte så stor effekt 2 3 3 8   

Problem 

2.2 Blandningstid Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Annan blandartyp Prov krävs, leverantör? 3 2 1 6   

  

Högre 

blandningshastighet Blandar i mer luft 1 2 3 6   

  Snabbare påfyllnad Dammar mer 1 2 3 6   

Problem 

2.3 Satsblandning Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Kontinuerlig blandning 

Svårt att kontrollera luft, 

W: C-tal 2 1 1 4   

  Större behållare Tar mer plats 2 1 2 5   
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Problem 

område 3 Injektering 

      

        Problem 

3.1 Cement fastnar i pump Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Högtrycksrengöring 

Problem trycka genom 

pump 2 1 2 5   

  Annan pumptyp Prov krävs, leverantör? 3 1 1 5   

Problem 

3.2 

Pump känslig för 

slitage Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Smörj lager Olja blandas med cement 1 3 3 7   

  Ytbelägg pump  Extra kostnad 2 3 3 8   

Problem 

3.3 

Pump känslig för 

partiklar Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Filtrera partiklar Rengöring av filter 2 3 3 8   

  Konstruera om pump Prov krävs 3 1 2 6   

Problem 

3.4 Slang går sönder Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar Minska yttre slitage 

Svårt att minska slitage i 

hålet 1 2 2 5   

  Byt slangtyp Prov krävs, leverantör? 3 2 2 7   

  Filtrera partiklar Rengöring av filter 3 3 3 9   

Problem 

3.5 Slang är svår att byta Nackdelar 

Poä

ng 

Realis

erbar 

 Pri

s 

Sum

ma 

Ra

nk 

Lösningar 

Sätt hydraulslang vid 

vinda   3 3 3 9   
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Bilaga 8 – Slang från Mining Consumables 

 


