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Sammanfattning 
  
Bergtäkten och krossanläggningen hos NCC Roads AB i Borås har med åren genom 
expanderad urbanisering kommit att upplevas som miljöstörande, främst av buller 
och damning. Anläggningen genomför ständigt miljöförbättrande åtgärder. Antalet 
dammkällor är betydande och förbättrad kapslingsteknik, som stöd till befintligt 
centralfilter, är av intresse och förväntningarna på studien höga. 
Föremålet för studien är en bandomlastning mellan ett fast band och ett svängbart 
upplagsband vilka transporterar alternativa materialfraktioner 0-18 och 0-32, 
kapacitet 50-300 ton per timme. Omlastningen led av både damning och spill och 
syftet med  projektet var att bekämpa damningen samt eliminera spill från 
omlastningen och returparten.  
Ett nytt omlastningsstup, som skall fungera för det svängbara bandets alla positioner 
installerades. Bandrensningen utökades från en till tre bandrensare, tillsammans 
med en spilluppsamlande skraptransportör. Dammkapslingen utökades och 
pålastningstratten förlängdes. Skraptransportören slavkopplades elektriskt med 
bandtransportören och försågs med ett inställbart pausrelä, vilket grundinställdes på 
gångtid 2 min, paus 10 min. 
 
Resultatet av de genomförda åtgärderna kunde redan vid provkörning visuellt 
avläsas och noteras väl uppfylla förväntningarna. För mätningsresultat och fler 
detaljer se projektrapportens sida 5. 
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Summary 
 
Subject for this study is a conveyor transfer point. One fix discharge conveyor Bw= 
650 mm and one radial stockpile conveyor Bw=1000 mm.  Fractions to be handled 0- 
5, 0- 18 and 0-32 mm. Capacity range 50-300 MTPH 
 
Qualities to be examined and proven are: The dust encapsulation, a transfer chute, a 
spillage free transfer, and a belt cleaning system. 
 
Dust encapsulation. The existing design was only partly encapsulated. The new 
totally encapsulated design was aimed for maximum volume. Unfortunately the 
distance in height could not be increased but the receiving feed hopper is enlarged to 
4 m in length and the top cover is raised. The outlet end of the hopper is minimized. 
The flexible connection to the radial conveyor is rubber skirts. No connection to a 
dust suppression filter system is considered as the design is supposed to be 
dust tight and spillage free. The potential energy saving range is 5,5- 7,5 kW 
per operating hours. 
 
Transfer chute. The existing chute did not meet the actual performance and is 
replaced by a suitable design for the actual flow control. During the design stage was 
considered the flow variation in capacity and the location of the radial receiving 
conveyor, as well as the wear protection request by arrangement of a rock box using 
“Hardox” steel reinforcing edges. 
 
Spillage free transfer. The common conveyor feed hoppers and skirts are designed 
based partly on standards for load section and capacity figures, and partly to meet 
the feed arrangements, chutes, feeders etc. The formula for load sections ( 0,9 Bw - 
50 mm) allows for to narrow material free belt zones, that can not accommodate the 
belt manufacturing tolerances and run misalignment. Those narrow edge zones are 
not sufficient to prevent spillage when misalignment travel moves a belt edge inside 
the feed hopper seals. 
The design, of the feed hopper of this case study, increases the width of the free 
edge zones by 100 mm to 175 mm which is assumed to prevent spillage even at the 
greatest misalignment possible. The size of the discharge opening of the transfer 
chute is 620 mm, which will reduce wear on the feed hopper sides.  
The belt supports under the feed hopper are made of stiff supported plastic sheets, 
thus preventing any possible belt sag. 
 
Belt cleaning system. The original “pre cleaner” was kept, and two “fine cleaners” 
were added. The brand of all cleaners is Metso and the location can be seen on the 
sketch above. A spillage collecting apron conveyor is installed under the belt 
cleaners. The collected spillage will be conveyed and discharge to the transfer chute, 
thus reclaimed as a product. In order to evaluate the efficiency of the original single 
cleaner and the triple cleaner system the amount of spillage from the first five return 
idlers was collected. 
At the transfer point was also arranged two new platforms, allowing easy access for 
service and inspection of all equipments but particular of the heavily wear exposed 
cleaners. 
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1. Bakgrund 
 
Detta projekt, ombyggnad, studie och mätning som utfördes hos NCC Roads AB i 
Borås är anslutet till det större dammprojekt som drivs inom MinFo med stöd av 
Energimyndigheten.  
Noteras bör att den teknik som beskrivs och det resultat som dokumenterats gäller 
generellt inom branschen. 
 
2. Energibesparing 
 
Den ursprungliga installationen var inte ansluten till filter. Nuvarande enklaste praxis 
är att installera ett ”punktfilter” vid omlastning av material som innehåller 0-fraktion. 
Dock bedöms att installationer liknande den som utförts/beskrivs nedan inte har 
något behov av anslutning till filter. Besparingspotential ca 5,5-7,5 kW 
 
3. Projektrapport 
 
3.1 Allmänt 
NCCs anläggning i Borås består till stor del av utrustningar flyttade från anläggningen 
I Wallhamn. I samband med installationen utfördes viss rekonditionering men inga 
kompletterande åtgärder mot damning. Efter idrifttagandet genomförs nu ett program 
av åtgärder mot damning och flöden innehållande 0-fraktion prioriteras. Exempelvis 
kan nämnas att två bandtransportörer för lagerinlastning har försetts med 
automatiska teleskopstup. 
 
Som objekt för denna studie valdes en omlastning mellan en fast bandtransportör 
och en svängbar lagerinlastande bandtransportör. Omlastningsarrangemanget var 
dåligt anpassat med kraftigt spill och damning som följd. Att den mottagande 
transportören var svängbar utgjorde en extra utmaning för konstruktören.  
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3.2 Transportörspecifikationer 
 
Pos nr./ serie nr. 30/ 2453 24/ 6185
Bandbredd mm 650 1000
Bandhastighet m/s 1,3 0,8
Belastad bandbredd mm 650 800
Längd c/c ändtrummor m 30 50
Stigningsvinkel º 4 18
Installerad effekt kW  2x15
Bär- och returrullsdiameter mm/trågvinkel 108/30 108/45
Avstånd mellan returrullar standard/m 3 3
Godsfraktioner mm 0-18, 0-32 0-18, 0-32
Bulk densitet t/m³ 1,6 1,6
Original bandrensare Metso förskrapa antal 1 1
Tilläggs bandrensare Metso T-cleaner N, 
antal 

2 0

Spillskrapa längd m/effekt kW/hastighet m/s 3/0,55/0,08 0
 
 
Layouten för projektet omfattade ombyggnad och utökning av kapslingar, 
omlastningsarrangemang, bandrensning, spilluppsamling med en skraptransportör 
samt el- utrustning. Eftersom inställningen av skraptransportörens intermittenta 
driftsekvens knappast skulle behöva bli frekvent justerad valdes en enkel slavdrift 
med transportören och endast ett inställbart drift- pausrelä med grundinställning; drift 
2 min. och paus 10 min. 
 
Efter uppmätning av den befintliga installationen och anbudsgivning valdes BMH 
Kellve AB, Kvänum till leverantör av utrustning och installation. Under 
konstruktionsfasen avstämdes tekniken och i fokus kom då frågor som slitage 
(mullhyllor) åtkomlighet (plattformar) och bandrensarfabrikat (anläggningens 
standard) etc. Vi hade också en utmärkt möjlighet att under arbetet rådgöra med 
Metsos representant beträffande installation och intrimning av bandrensarna. 
Installationen bjöd, som alltid när befintlig äldre utrustning ingår, på problem men 
Kellve löste enkelt dessa och efter provdrift var behovet av justeringar litet. Slutligen 
levererades teknisk dokumentation med CE-märkning samt 
överensstämmelsecertifikat. 
  
Resultatet av de genomförda åtgärderna kunde redan vid provkörning visuellt 
avläsas och noteras väl uppfylla förväntningarna. 
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3.3 Dammätningar (emission) Mätningsprincip etc. 
 
Företag:       NCC Roads  Ballast                                                                                                           2004-08-09 
Er referens: Lin Tenung 
Adress:       Industrigatan  32    504 62  Borås  
 

Rapport 
Ärende: 
AB Previa har efter beställning av Lin Tennung, NCC Ballast, utfört två emissionsmätningar 
före och efter åtgärd.  
Analys och resultat: 
 
Emissionsmätning före åtgärd utfördes 2004-04-23 och mätning efter åtgärd ägde rum 
 2004-06-23. Det registrerades ca 200 värden för respektive mätdag och produktionen vid 
båda tillfällen sades vara normal. Mätningen skedde med ett värde per minut och på ett 
avstånd av 1,5 m från objektet och på läsidan. Resultatet är sannolikt  påverkat av flera 
kringliggande dammkällor. 
Vädret vid första mättillfället var ostadigt. Det var duggregn som vid middagstiden gick över 
till regnskurar. Då avslutades mätningen eftersom nederbörd kan påverka resultatet. 
Andra mätningen gjordes i juni då det var uppehåll.  
 

Mättillfälle 
 

Temperatur 
°C 

Luftfuktighet 
% 

Max 
koncentration 

mg/m³ 

Medelvärde 
mg/m³ 

2004-04-23 
(före åtgärd) 

 

7,2 78 55,02 0,464 

2004-06-23 
(efter åtgärd) 

 

12 69 2,93 0,178 

 
Den okulära utvärderingen liksom den tekniska analysen visar en klar förbättring.  
Den del av anläggningen som orsakade stor dammspridning är nu inbyggd och dammhalten 
vid mätplatsen har minskat till en tredjedel eller ännu lägre. Åtgärden bedöms vara ett 
effektivt sätt att dels förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och dels ta hänsyn till den yttre 
miljön.  
 
Utrustning:  
Den kursiva texten ovan är av författaren inhämtade kompletterande informationer.   
Damm;     
Dataram 1000 tag nummer 2 
Dataram 1000 tag nummer 1 
 
Temperatur och luftfuktighet; 
Novasina   
ELECTRONIC HYGROMETER   MIK 3000 
 
Bahar Ahlgren 
Arbetsmiljöingenjör 
AB Previa 
Emissionsmätning NCC- ballast 
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4. Bandrensning 
 
För att få en indikation om hur bandrensningen förbättras med tre bandrensare 
uppsamlades spill från returrullar, se tabell. 
 
Provtagningsperioden före ombyggnad 2004-03-30 till 2004-04-15 = 16 
kalenderdagar varav 10 är produktionsdagar.  
Produktion av  huvudsakligen fraktionerna 0-18 och 0-32 
Produktion över aktuell transportör (Bw 650 mm) 4688 ton anläggning totalt 32000 
ton. 
 
Provtagningsperioden efter ombyggnad 2004-05-19 till 2004-06-09 = 20 
kalenderdagar varav 11 är produktionsdagar.  
Produktion av huvudsakligen 0-5 och 0-18 
Produktion över aktuell transportör (Bw 650 mm) 3121 ton anläggning totalt 26000 
ton .  
 
 
 
Spill Spill i 

omlastningen 
Spill 1.a 
returrullen 

Spill 2.a 
returrullen

Spill 3.e 
returrullen

Spill 4.e 
returrullen

Spill 5.e 
returrullen 

Ø/rulle 

Före 
ombyggnad 

Betydande 486 309 209 136 140 256 

Efter 
ombyggnad 

Försumbar 144 366 241 140 83 195 

 
 
 
4.1 Noteringar: 
När mätningarna gjordes hade transportören nya och perfekt intrimmade 
bandrensare. 
Under de två mätperioderna var vädret stabilt och torrt. Skillnaden i producerad 
mängd beror på fraktionskapaciteten. Skillnaden i antalet produktionstimmar (en) är 
kanske försumbar däremot påverkar säkert skillnaden i kalenderdagar (fyra) 
provresultatet negativt pga. mer diffusdamning kan ha fångats i baljorna. 
 
Vid mätningen, före ombyggnad, hade transportören en bandrensare typ 
förbandrensare och vid mätningen, efter ombyggnad, tre bandrensare en typ 
förbandrensare och två typ finskrapa. Alla fabrikat Metso och är standard för 
anläggningen. 
 
Rensningseffekten med flera bandrensare i serie avtar sannolikt asymptotiskt med 
antalet, dock upprätthålles rensningseffekten längre eftersom slitaget blir lägre med 
sjunkande smutsgrad.  
 
Kontrollsiktning visade t.ex. att andelen <125 mym ökade från 89,7 till 95,4 % 
Det separat uppmätta spillet från de fem returrullarna är tydligen påverkade av 
många yttre faktorer som från vind- och diffus damning skyddat/oskyddad placering, 
rullens kondition och sekundär funktion (ex. bandstyrande), etc. Även det 
transporterade materialets egenskaper påverkar mängderna. 
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De uppmätta genomsnittsvärdena indikerar en spillreduktion på ca 30%  

 
Dock är erfarenheten den att problemet ändå finns och måste alltså bero på att 
varken rullar eller bandrensare är i acceptabel funktion. En mätning helt utan 
bandrensare hade kanske kunnat ge en fullständigare bild av problemet. 
 
Obs detta prov är inte vetenskapligt korrekt. För att få ett riktigt resultat måste 
förutsättningarna göras identiska och repeteras. 
 
 
4.2 Spillhanteringskostnader 
Under försöket med spill från returrullar, och med erfarenheter och information från 
anläggningsenkäter kommer kostnadsfrågan in i fokus. Den redovisas sannolikt som 
en del av produktionskostnaderna och om någon djupare kostnadsanalys finns 
känner vi inte till. Det faktum att damm och spill orsakar många problem och 
kostnader utgör en stor svårighet för  analyser, ex. anläggningens storlek och ålder, 
uppsamling och bortforsling, kontaminering gör spill till skrot, inträngning i maskiners 
kul- och rull- och glidlager, motorer etc. Dock torde kostnaden ligga i intervallet 0,50 
till 1,50 kronor per ton. 
 
 
4.3 Aktuellt bandrensarsystem 
 
 
Metso Förskrapa ABC90 med skrapaxel 
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Metso T-skrapa med skrapaxel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Slutsatser 
 

• Ovanstående mätvärden, spill och damm, indikerar ett nästan försumbart spill, 
efter montage av pålastningstratt, stup, dammkapsling, bandrensare och 
skraptransportör.  

• Rengöringsbehovet kring omlastningen är numera i princip obefintligt.  
• Uppmätta värden visar en reduktion av dammbildning med ca 66%. 
• Största vinsten i projektet är bättre arbetsmiljö och mindre damm för 

omgivningen 
• Anläggningen är enkel att underhålla och slitdelar kan bytas utan större 

ingrepp och bekvämt från serviceplattformar. 
• Kostnaden för denna försöksanläggning ligger på omkring 500.000:-, inklusive 

eget arbete och kostnader. Kostnaden för dammätning ca 13.000:- tillkommer 
men är specifik för denna studie. 

• För en modern nyprojekterad anläggning som kravuppfyllande innehåller 
korrekta dimensionerade konstruktioner för damm- och spillbekämpning, 
trappor och plattformar tillkommer kostnaden för spillskraptransportör och 
extra bandrensare med ca 200.000:- till 250.000:- vilka ofta kan ballanseras 
av minskade kostnader för investering, energi, drift och underhåll av 
filter(system). 
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6. Foton 
 
Före ombyggnad 

 
 
Efter ombyggnad 
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