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VAD HAR VI RÄTT ATT FÖRVÄNTA OSS AV MORGONDAGENS LAST- OCH 
TRANSPORTFORDON UNDER JORD. 

Sverker Hartwig Atlas Copco AB 

Sverker Hartwig har sedan 30 år arbetat med tekniska frågor inom Atlas Copco i flera 
länder och på många positioner. Han är för närvarande verksam som "Vice President 
Technology, Atlas Copco CMT Business Area" dvs. han är ansvarig för samordning av all 
utveckling inom Atlas Copcos alla gruv- och entreprenaddivisioner. 

Abstract 

Författaren och Gunnar Nord höll på BK-mötet 1998 ett föredrag med titeln "Twentyfive 
years of tunnel technology development and what comes next." 
I detta föredrag tvingades författarna konstatera att, tunneldrivningshastigheten endast 
marginellt hade ökats under de gånga åren trots att flera så kallade enhetsoperationer 
numera går betydligt snabbare. 

I stället har arbetsmiljön och säkerheten förbättrats kraftigt. Detta är naturligtvis något som 
vi alltid ska försöka göra, men vad kan vi göra åt hastigheten och därmed kostnaden? En av 
de stora "bovarna" visade sig vara lastningen som knappast ökat i prestanda alls under de 
gånga åren, givet en viss tunnelstorlek. 

Författaren skissar i detta föredrag på ett antal sannolika förbättringar som kan komma de 
närmaste åren, samtidigt som det är av vikt, att vi hela tiden studerar alternativa 
transportsätt som "conveyors" etc. 

En ständig fråga de senaste åren är "Fuel Cells". I väntan på dessa finns det dock mycket vi 
kan göra. En mera sofistikerad ansats vad gäller t ex kabelmatade fordon. Sannolikt kan vi 
också tänka oss att framtida lastare och truckar saknar hytt och kanske istället är en 
halvmeter högre. 

Vad kan vi göra för att minska skopkrafterna osv - allt, som mycket positivt kan påverka 
möjligheterna att med allt mindre emissioner forsla allt mera berg. 

Förord 

Att lasta berg är inte lätt. Var och en som försökt handskyffla grus har en aning om 
svårigheterna. Sand går bra, makadam/skam något så när, men när det börjar komma till 
kattskalle-/ballastfraktioner är det stört omöjligt att få in skyffeln i högen. 
Endast om man har möjlighet att följa en plan botten under högen och med hjälp av kraftig 
oscillation kan man till nöds få något med på spaden. Att försöka "slå" in skyffeln leder 
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bara till verktygshaveri och/eller mycket tröttsamma påkänningar i armarna. Inte heller blir 
det lättare av att samtidigt som man trycker in skyffeln vinkla framändan uppåt så att man 
måste trycka undan gruset under. 

Dessa mina forskningsresultat överlämnas härmed till konkurrenter och kollegor lika, att 
söka beakta vid utformningen av morgondagens lastmaskiner. 

Historia. 
Lastning/transport under jord har skett och sker med ett antal olika metoder. Den i dag 
dominerande i medelstora tunnelareor är förstås Load Haul Dump, (LHD). Vi känner det 
kanske som att en så kallad "articulated rubber all wheel drive vehicle," eller midjestyrd 
gummihjulsmaskin har funnits i alla tider, i vart fall ovan jord. Det är dock en ganska ny 
uppfinning som gjordes av Elmer Wagner i Portland i slutet av 1940-talet. 

Brodern till Elmer, Eddie Wagner skapade i sin tur LHD-konceptet. Detta började under 
70-talet få sin "slutgiltiga form" och därefter har tyvärr inte så mycket skett under de 
senaste 25 åren på detta område. 

Figur]. Världens första midjestyrda LHD, MS-1,från 1958 
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Figur 2. Den första Teletramtrucken, MTT 425 från 1961 

Figur 3. ST-5 från 1963. "LHD verkar ha funnit sin slutgiltiga form!" 
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En epok som författaren själv har viss erfarenhet från är Atlas Copcos första försök med 
äkta LHD-maskiner vilket skedde i slutet på 70-talet och i början av 1980, dvs. innan 
W AGNER förvärvades. En av våra maskiner, som måste sägas nådde betydande 
kommersiell framgång, var TBL 630, allmänt kallad dubbelskopan, men som också fanns i 
en version med en skopa. Det kan vara intressant att jämföra den med dagens maskiner, så 
närliggande i storlek som möjligt, enligt nedan. Maskinerna är lämpade för tunnlar 3-3.5x 
3-3.5 meter. 

LHDTyp AC TBL 630 TORO 301 AC ST-710 
0 

År 2005 År 2005 Ar 1980 
Lastvikt kilo 6000 6200 6500 
Tom vikt kg 13800 16600 18200 
Längd mm 7135 8508 8824 
Bredd 1730 1900 1924 
Höjd 2300 2200 2104 
Skopkraft kN 140 130 142 
Motor Deutz F6L 41 3 FW Deutz F6L 413 FW Detroit Series 40 

lO0kW 102kW 149kW 
Kg(tot vikt)/ kW 198 224 166 
Transmission Dana(Clark) 4+4 Dana 4+4 växl Funk 4+4 Växl 

växlad Hydro dyn Hydro dyn Hydro dyn 
Däck 17.5x25 17.5x 25 17.5x25 

Källor: AC guidebook of underground equipment 1980/1981, Internet: Sandvik/Tamrock, 
AC 

Det kan vara av intresse att konstatera att Atlas Copco 1980 uppger att TBL 630 på 100 m 
enkel väg klarar ca 110 ton/h under det att TORO anger 220 ton för samma sträcka. 

Även om maskinerna förbättrats något under åren, måste det med hänsyn till ovanstående 
data antagas, att det i avsaknad av normer, föreligger olika sätt att mäta. I rättvisans namn 
bör det påpekas att TORO 301 inte på något sätt är en av TOROs allra modernaste 
maskiner. Ej heller i och för sig är ST 710 en av Atlas Copcos modernaste maskiner, men 
ändock, om vi jämför just de två Atlas Copco-maskinerna är det frapperande "hur lite som 
har hänt" och därmed hur litet som vunnits kapacitetsmässigt. Men istället har arbetsmiljön 
i och kring maskinerna förbättrats avsevärt. Inte heller är dessa data "hårresande" i 
jämförelse med "gårdagens" kast- och krafslastare. 

Den spårbundna Kastlastaren LM 250 H med anor från 40-talet bör ha kunnat klara 
uppemot 200 ton per timme med en väl fungerande logistik bakom. 

En halvstor Hägglunds krafslastare 8HR5 (räls) eller 12HR Gummihjul (*) mer än dubbelt, 
nästan tre gånger så mycket. (*aningen stor för en 3x3 tunnel). 
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Till och med ett så udda koncept som CAVO 511 dvs. en lasta/bär gummihjuls 
tryckluftdriven kastlastmaskin kunde i lyckliga stunder transportera uppemot 100 ton per 
timme med 100 meters enkel väg. Det var detta som jag och Gunnar Nord 
uppmärksammade i vår studie av tunneldrivningshastigheten 1973 och 1998 där ton per 
timme lastning endast hade förändrats marginellt. 

Produktivitetsförbättringar i andra operationer och branscher 

Om så det sviktar med lastningen underjord så har ju borrningen utvecklats mycket kraftigt. 
Från kanske lm/h med slägga och mejsel, via 10 m/h med handhållen tryckluftsborrning till 
mer än 500 m/h när man använder Atlas Copcos nya drifterborrmaskin COP 3038 på en 4-
boms tunnelrigg. Denna borrmaskin har hela 30 kW uteffekt som nåtts med hög 
slagfrekvens utan att påtagligt öka borrstålspåkänningar etc. 

Figur 4. COP 3038, 30 kW Driftennaskin 

Om vi bortser från ren handborrning har således hastigheten per man, sedan 40-talet ökat 
50-60 ggr. 
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Man kan också jämföra mekaniseringens inverkan på ett par andra branscher, OFF ROAD, 
skogen och jordbruket. Efter samtal med lantbrukare och skogsfolk kan jag helt 
ovetenskapligt förmedla följande exempel. 

Vag gäller dessa båda applikationer, har som alltid funnits experimentmaskiner redan på 
1800-talet. Efter andra världskriget börjar "traktoriseringen" med ett stort antal "Grållar," 
USA-tillverkade traktorer, som "såg ut som en traktor ska göra." Vid den tyngsta 
enhetsoperationen, för att prata gruvspråk, ersatte en Grålle oftast ett par hästar framför 
plogen .Med sina 25 hk kontra de 2, fick man en hastighetsökning på ca 5ggr. Man kan 
fråga sig varför inte 12,5 ggr, men sannolikt beror detta bland annat på den förnämliga 
transmission och levande vikt en häst har. Den som gör att man kortvarigt och momentant 
kan få dragkrafter som vida överstiger 2 hk vid respektive hastighet. Efter detta har som 
bekant traktorerna blivit både större, tyngre och starkare, och de största som finner 
användning i Sverige i dag har motoreffekter på 250-300 hk. 

Med hjälp av ytterligare andra finesser och förbättringar av systemet har man fått nästan 
full utdelning av dessa hästkrafter. Och en sådan "monstertraktor" plöjer således 12 ggr 
snabbare än Grålle och alltså 60 ggr snabbare än en man och två hästar. 

I skogsbruket, vid ungefär samma tid, kom motorsåg att ersätta bågsåg och yxa. Dessa är 
idag i sin tur ersatta av skogsmaskiner. Om vi bara diskuterar fällning, kvistning och 
aptering (dvs. ej utforsling av virket), så klarade en duktig huggare ca 3m3 per skift 
manuellt, men med hjälp av en modern motor såg kan han beroende på om tändigheter 
klara 10-15 m3/min. Vid gynn amma förhållanden klarar i s:in tur en skog ma kin 200-250 
m3 per skift. Dvs. samma effektivitet förbättring om ca 60+ ggr föreligger också i skogen 
liksom på åkern sedan 40-talet. 

Denna jämförelse kan tyckas orättvis på så sätt att våra gruvmaskiner givet en och samma 
ort-storlek inte har kunnat tillåtas växa fysiskt på samma sätt som andra typer av maskiner. 
I och för sig börjar skogsmaskinerna idag bli allt mindre igen med bibehållen produktion 
för att kunna användas i olika typer av avverkningar och inte bara slutavverkning. 
Samtidigt som man på så sätt begränsar markskador mm. Men ett bättre argument är att 
andra enhetsoperationer än lastning, som borrning under jord, har kunnat öka sin 
produktivitet kraftigt med motsvarande innehållande tunnelns storleksbegränsningar. Utan 
hänsyn till ort-area kan man med välvilja säga att kapaciteten sedan 1970 endast ökats med 
en faktor 3-4, dvs. från gårdagens största LHD till dagens största. 

Lastmaskinernas kapacitet som funktion av storleken 

Nå, om nu begränsningen "given tunnelstorlek" har förhindrat en kapacitetstillväxt under 
åren, kan det ändå vara intressant att titta på maskinernas kapacitet i funktion av storleken. 
Marknaden som sådan har kontinuerligt gått mot större och större maskiner. 
Tyngdpunkten på marknaden på 70-talet var 6 tons maskiner, på 80-talet 8-10 och idag 
torde 14 ton vara bästsäljarna. 
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TORO är en ansedd tillverkare av lastmaskiner och jag har därför valt att närmare studera 
deras maskiner. (Våra egna kunde jag förut!) 

Om vi går från den minsta Toro 151 via Toro 301, Toro 1400 till Toros näst största Toro 
0011 så täcker vi, inte bara ett stort spektrum av storlekar, utan också generationer. 
Läsaren uppmanas att som jag med hjälp av Toros tydliga hemsidor göra följande: 
Lista de olika maskinernas lastvikt kontra totalvikt, och på samma sätt, maskinernas 
lastvikt i förhållande till installerad motoreffekt, och slutligen hur många ton per timme 
maskinen klarar med 400 m enkel väg i förhållande till lastvikt. 

Till er glädje, och möjligen min förvåning, upptäcker ni kanske att alla maskinerna oavsett 
ålder och storlek landar på ungefär samma kvoter, nämligen: 
Lastvikt kontra totalvikt är 27-29%. 
Ton last per installerad kW är 0,056-0,06 (och därmed också konstant förhållande effekt 
totalvikt) och slutligen är kapaciteten per timme 8-10 ggr lastvikten vid 400 m enkel väg. 

Jag har ingen anledning tro att TORO inte kan sina saker. Man har så att säga, sedan länge 
hittat ett recept som passar stort som smått. Det döljer sig dock några indikationer i detta 
recept. Om vi bortser från lönekostnaderna för föraren, torde såväl kapitalkostnad som 
driftskostnad bli lika per ton oavsett storlek. Två 10-tonsmaskiner producerar precis lika 
mycket som en 20-tons LHD. För den tekniskt intresserade betyder siffrorna också att man 
kan anta att inträngningskraften i berget bara linjärt beror på skopstorleken och inte som 
många mätningar antyder, på kvadraten på inträngningsdjupet. Skulle det sista vara fallet 
skulle det antyda att de mindre maskinerna lastar aningen snabbare än de stora, därmed 
antyder jag inte att TOROs stora maskiner lastar dåligt. 

En annan reflektion med adress de största gruvorna, är, att givet ett scenario med 
obemannade autonoma riggar, verkar det inte finnas någon anledning att driva upp maskin
och därmed ortstorleken. Visst lastar en stor maskin ut en given salva fortare än en liten, 
men ni har ju oftast många fronter stuffar och därmed tid. Besparingen skulle vara 
gråbergsinblandning, ventilation samt något mera standardiserade och lätthanterliga riggar. 

Dagsläget 

Jag tillåter mig att sammanfatta mitt bidrag så långt - ett bidrag som är ägnat att vålla 
debatt. Jag har med bilder, datablad, beräkningar och med faktiska uppföljningar påvisat att 
LHD-maskinerna fick sin nuvarande form redan på 60-70-talet. Sedan dess har 
utvecklingen vad gäller kapacitet nästan stått still. Istället har vi löst våra kapacitetsproblem 
med att sätta in allt större maskiner. Till skillnad från borrningen under jord och till skillnad 
från ett par exempel från annan industri (jordbruk och skog) har vi således inte lyft oss de 
60 ggr som de andra har gjort. I tället har vi idag obetydligt högre kapacitet än de maskiner 
som LHD ersatte, eller i bästa fall om vi bort er frän storleken 4 ggr. Å andra sidan och det 
får inte glömmas, är dagens LHD-maskiner på alla sätt mycket omvärldsvänligare än 70-
talets. Dessutom har tillgänglighet, driftskostnader osv. kraftigt förbättrats. Bortsett från att 
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vi hoppas trenden ska ändras, så kommer ett stort genombrott att ske när vi får fungerande 
och personsäkra autonoma system. En kanske oväntad konsekvens av dessa system (utan 
operatörskostnad) är att det inte synes finnas något ekonomiskt skäl att välja en stor maskin 
framför flera mindre. Detta kan gynnsamt påverka andra kostnader under jord. 

Hur går vi vidare? 

Innan vi nu börjar fundera på vad vi ska göra för framtiden är kanske några ord om 
gruvtruckarna på sin plats. Nu ska jag göra ett provocerande uttalande. 

Det är gruvtruckarnas fel att lastmaskinerna inte har ökat sin kapacitet! 

Låt mig inleda med ett exempel. 
Vi antar att en gruva"By the book deposits" införskaffar enligt den gamla goda tumregeln 
3:1, dvs. tre stycken Toro lastmaskiner av typen 0011a vardera 21 tons lastkapacitet samt 
en truck Toro 60 med 60 tons kapacitet. 

Som dessa riggar är beskaffade har lastmaskinen nästan lika många kW per totalvikt som 
trucken (4,6 kW/ton versus 5,2 kW) Med den sedvanligt dåliga väghållningen och med 
hänsyn till ramper och kurvor går lastmaskinen således lika fort som trucken både upp och 
ner, men förstås bara med tredjedels last. 

Med detta antagande kan man efter viss tankemöda komma fram till att den optimala 
omlastningspunkten ligger precis på halva totalsträckan om t ex. 5 km. Tre lastmaskiner 
trafikerar den ena halvan med vardera 20 ton och en truck den andra med sina 60 ton. (Om 
ni ändå hävdar att i vart fall tömd går trucken dubbelt så fort, så flyttas optimala punkten till 
40/60% t ex. 2 km transportväg LHD och 3 km truck) I och för sig ett något skrämmande 
resultat. Gruvans investering är i detta fall 4 st ungefär lika tunga och dyra fordon var och 
en med sin förare. 

Antag nu att vi kan flytta fram omlastningen, säg max 100 meter från lastpunkten. Med 
samma tankemöda kommer vi då fram till att en LHD klarar tre truckar,. kanske tom. 4-5, 
dvs. man köper fyra maskiner igen, till samma pris, med samma fyra förare, men nu bara en 
lastmaskin. Vilken kapacitet har vi nu? Jo, den är precis dubbelt så stor. Tumregeln ska 
tydligen vara tre truckar per lastmaskin och inte tvärt om. Stämmer verkligen detta? Ta en 
titt i vilket stenbrott som helst. En lastare som knappt flyttar sig, håller undan för många 
lastbilar. Lastarna som arbetar ovan jord, försöker klara och klarar i många fall en skopa 
per 17 sekunder!!! Lastning, vändning, lossning på truck och åter in i högen. 

Den lastmaskin som vår underjordsgruva nu ska köpa från Toro eller för all del också gärna 
från Atlas Copco kanske inte längre ser ut som 0011. Den behöver inte kunna åka fort, 
varken på plan mark eller i ramper, den får gärna (om till någon nytta) väga 15 ton mer. 
Den har säkert lastkännande hydraulsystem - för det gäller att optimera skoprörelser med 
låg motoreffekt. Listan kan göras lång över hur vi kan optimera en sådan maskin. 
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Det provocerande uttalandet var således att, eftersom våra truckar har så lågt förhållande 
lastvikt/tomvikt, så lågt förhållande motoreffekt/totalvikt och slutligen lika dåliga, eller om 
ni så vill, goda vägegenskaper som en LHD, frestas man att utnyttja LHD för mycket för 
transport och vi kompromissar bort lastningskapaciteten . 

Atlas Copcos framgångar med vår 50-tons truck MT 5010 är kanske ett par steg mot en ny 
generation truckar, som dels har ett ovanligt högt effekt/vikt förhållande och i övrigt med 
en fjädring osv. som tillåter ovanligt höga körhastigheter. Trucken tränger undan betydligt 
större truckar å ena sidan och å andra sidan trycker den ner lastmaskinen dit den hör 
hemma, till stuffen. 

MINETRUCIC •• ·· 

Figur.5. Atlas Copco "Go- getters"-trucken MT 5010 och LHD ST 1520 
Världens kanske kraft.fullaste (kW/kg) 50-tons combo "Next Generation" 

Gruvtruckar 

Efter denna litania kan vi göra kapitlet om gruvtruckarna ganska kort. Vi tillverkare måste 
med alla medel få ner tomvikter med t ex. höghållfasta stål, upp motoreffekterna och 
särskilt arbeta med vägegenskaperna, styrning, fjädring och bromsning. Men det finns saker 
som kunderna kan bidra med. Ibland på sina håll, undrar jag om det inte är en väghyvel 
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som man behöver istället för fler lastmaskiner/truckar. Eftersom vi inte tillverkar graders 
svider det att säga, men sanningen ska fram. 

En annan viktig bit är att kunderna och tillverkarna gemensamt måste ta sig ur vansinnes
karusellen. "Maskinerna ska hålla för att köra in i väggen". Detta är en ond spiral som leder 
till allt tyngre och stelare fordon som i sin tur ökar krafterna vid kollisioner som leder till 
allt tyngre och kraftigare f.. ........... osv., osv. 

Det faktum att tex. ramen nödtorftigt (i vart fall på kort sikt) klarar smällen innebär inte att 
motorn/växellådan eller rent av föraren tycker det är lika skojigt. Detta är en kultur- och 
utbildningsfråga och det finns många exempel på arbetsfordon som måste navigera under 
lika svåra förhållanden utan att man tycker det är naturligt att damma in i väggarna, träden, 
andra fordon osv. titt som tätt. (Det finns också exempel på underentrepenörer under jord 
med ägarintressen i fordonen som inte heller använder väggarna som styrmedel.) 

Figur 6. Konceptstudie "Hot rod" Traktorbaserad 25-tons truck 

För att maskinen vid de förhoppningsvis allt färre kollisionerna med väggarna fortfarande 
ska må bra, måste vi införa "energiupptagande, återställande zoner" runt fordonet. Vi har 
väl idag kommit så långt med givarteknik att fordonen borde kunna stoppas innan kollision. 

Låt oss antaga att vi på detta sätt skulle kunna nå en lastvikt/totalvikt på 70% istället för 
50% som är industristandard idag. Låt oss brassa på med 20% mer installerad effekt och vi 
kan dubbla hastigheterna i ramp. Om vi sen fokuserar på väghållning, kanske vi också kan 
åka så fort nerför som vi påstår att vi klarar idag. Det är mycket tänkbart att komponenter 
på detta sätt från fordons- och traktorindustrin kan komma till användning under jord efter 
anpassning till gagn för oss tack vare dessa industriers serier. 
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Figur 7. Seven by seven 70-tons truck. Konceptstudie 

Kabel maskiner 

På sina håll kan man idag få intrycket att man går och väntar på bränsleceller - Fuel Cells, 
som i ett slag ska lösa alla våra problem under jord. Jag befarar att denna väntan kan bli 
lång och jag är säker på att dessa celler endast löser några av våra problem och detta också 
till en kostnad. Jag utgår självklart ifrån att vi förfogar över billig vätgas i stora mängder så 
det är inte det som är problemet. Våra maskiner måste förstås innanför bränslecellen vara 
eldrivna med sina egenskaper. Ett dimensioneringsproblem blir att bränsleceller som skulle 
kunna hantera vår medeleffekt inte alls klarar toppeffekterna t ex. vid lastning. Ska bränsle
cellen backas upp med någon slags energilagring för utjämning och i så fall vad är det? Ta 
t ex. blybatterier som klarar en lastmaskins toppeffekt, de klarar utan vidare att driva 
maskinen i 2-3 timmar. Behövs bränslecellen då eller ska vi ha ett batteribytessystem? 
Författaren som har viss erfarenhet av elektriska drivsystem och batterilastmaskiner måste 
dock erkänna att med moderna frekvensomriktarstyrda elmotorer kan man bygga en el
lastmaskin med mycket imponerande prestanda, inklusive också hög verkningsgrad vilket 
är en av diesellastarnas verkligt ömma punkter. Gången blir då att vi först måste konstruera 
en elmaskin (med eventuellt "energiutjämningslager") och sen sätta dit en bränslecell. Man 
kan då fråga sig, har vi uttömt alla möjligheter då? 

Kanske är kabelmaskinerna värda ett nytt försök. Dessa som ju lovade mycket och slog 
igenom kraftigt under 80-talet har nu nästan glömts bort. Skälet förefaller huvudsakligen ha 
varit kostnader för kabeln och problem som mekaniska säkerhetsproblem mer än elektriska 
med kabeln. Att det mycket grovt tillyxade drivsystemet fungerade ganska bra med en 
konstantvarvselmotor som driver via den vanliga konverterväxellådan, var mer än vi borde 
hoppats på. Att vi med samma "brutalteknik" skulle kunna hålla ordning på kabel vindan 
var för mycket. Jag tror att det kan finnas en ny vår för kabel-lastmaskinerna. Detta i 
synnerhet om vi fokuserar på Load ( Lasta) och mindre på Haul (Bära). 

61 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

Figur 8. Cable reel 20-ton autonoumous LHD 

Figur 9. Mitholztunnel 

Transportband "Conveyor systems" 

Även det allra minsta transportbandet har en förvånansvärt stor kapacitet. Transportbandet 
låter sig installeras både i horisontella och vertikala kurvor och med stigningar kring 20 
grader för torra massor (det finns även system för vertikal transport). 

Tillbyggnaden i takt med ortdrivningen kan göras fort och enkelt och driftskostnaderna är 
låga. Ändock är användningen av sådana system mycket begränsad av svenska 
entreprenörer och gruvor. Orsaken är oklar. Det kan handla om tradition, rädsla för bränder, 
okunskap osv. Ett stort bidrag kommer säkert från oviljan att bli av med den upplevda 
flexibiliteten med underjords fordon typ LHD som kan användas till snart sagt varje in
eller utförsel av personal och material i tunneln. 

I ett föredrag som jag höll på Massminkonferensen i Chile 2004 vållade jag viss 
uppståndelse när jag hävdade att ett transportband är mer flexibelt än dagens så kallade 

62 



© 2005, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2005

autonoma/fjärrstyrda truckar och lastmaskiner. Yttrandet baserar sig på det faktum att vi för 
närvarande av säkerhetsskäl tvingas stänga in sådana system bakom staket och till varje pris 
förhindra att personal vistas inom stängslat område. Så är inte fallet med ett transportband 
som ofta går att ha längs väggen i en tunnel där både människor och maskiner färdas. Det är 
också så att i takt med ökad utnyttjandegrad av allt dyrare och sofistikerade transportsystem 

kommer viljan att låna ut en lastare till något tillfälligt att minska, och än mindre om den 
ställs i vägen för pågående bergtransporter. 

Innan vi drar några generella slutsatser om användbarheten av transportbandslösningar kan 
det vara på sin plats att påminna om några data för sådana. Som en aptitretare kan nämnas 
att det finns exempel på en slinga (system med ett enda band) på upp till 5 km, 
transportband med bredder på 3 meter och kapaciteter på 20 000 ton per timme. 

Ett specifikt sådant exempel är en bauxittransport på Jamaica om 15 km med kapacitet om 
3600 ton per timme. Vid jämförelser med t ex. ett transportband för 10 km visar det sig att 
investeringskostnaden för ett trucksystem och ett transportband blir ungefär lika, under det 
att totala kostnaden per ton blir åtskilligt lägre, eller bortemot hälften. Endast tåg kan 
konkurrera men då endast om höjdskillnadema är låga eller inga. I dessa kalkyler ingår inte 

ventilationskostnader eller dylikt. 

Kostnaden för ett omonterat system kan sättas till (roten ur önskad kapacitet per timme 
ton/1000 ggr 15 MSEK) initialkostnad plus samma koefficient ggr 2000 kr/m, eller fört ex. 

ett system om 500 ton per timme 4 km kostar då cirka 10 MSEK + 6 MSEK. 
Lägg till detta en montagekostnad om säg ytterligare 10 MSEK och den totala 
investeringen är 26 MSEK. Transportbandet kan antas vara ca 600 mm brett och gå med 
den måttliga hastigheten av 200 meter/minut. 

Transportkapaciteten motsvarar 5 st 60-tons truckar a kanske 8 MSEK styck. För ännu 
större mängder och/eller längder blir med ovanstående formel transportbandet än 
gynnsammare. Det vill säga om vi bara räknar pengar blir det väldigt svårt att bortse från 
transportbandslösningen. Finns det inga nackdelar? 

Tumregeln är att materialet på ett band inte bör vara grövre än bandets bredd genom fyra 
dvs. 150 mm i vårt exempel. En mobil käftkross måste till! I allt bör den dock rymmas i 
kalkylen ovan och enligt nedan tänker sig Atlas konstruktörer en framtida hög mobil 
käftkross. Här tänker man sig någon slags kombinerad lastmaskin och kross som lastar 
direkt på hjälpband till stationära bandet. 

Brand- och slitageskador? Med utvecklingen i dagens kompositer osv. kommer vi nog inte 
vara förvånade om vi får se mycket oömma och brandtröga transportband innehållande 
kevlarfibrer och dylika. Det finns med andra ord anledning att i varje nyinvesterings
situation också överväga en transportbandslösning 
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-
Figur 9.a 9.b Konceptstudier kasta, krafsa, krossa 

Sammanfattning: 

Med en mer renodlad "ansvarsfördelning" under jord. Lastmaskinerna ska lasta, truckarna 
ska bära i kombination med moderna material och system, och om man gör ett avsteg från 
en föråldrad gruvbuses mentalitet, torde man kunna fördubbla effektiviteten på relativt kort 
sikt och kanske också fyrdubbla på litet längre sikt. 

När det gäller lastning och transport - LHD-maskinemas stora flexibilitet har också blivit 
deras svaghet. 

Autonoma system kan medföra det kanske oväntade att det kan bli ekonomiskt fördelaktigt 
att gå ner i maskinstorlek igen. Det påpekas också att det finns ingen ursäkt för att sitta med 
armarna i kors och hoppas att Fuel Cells ska lösa alla våra problem, det kommer de i vart 
fall inte att göra. Det föreligger redan idag spännande möjligheter med den gamla tekniken 
- diesel, LHD, transportband och kabellastare. 
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