






Enkät 





Hinder för bättre dammbekämpning

Kylan vintertid – vatten fryser

Stark värme och torka + blåst

Utrustning fungerar inte för att effektivt bekämpa damm

Vatten ej tillgängligt – dyrt att få fram

Vattentäkt – bindemedel tillåts ej 

Åkerierna bryr sig inte om frågan



Damning ett problem inför framtida täktansökningar?

Krav på ”Best available technology” BAT 
– teknikfråga, rimliga kostnader, branschens anseende



Det finns ett ”BAT-dokument”

MinBaS projekt 1.5

3,57 MB

-Hur uppstår damm och vad är damm?

-Vilka regelverk gäller och vilken litteratur finns?

-Vilka metoder finns för dammbekämpning – bästa tillgängliga teknik?

-Möjligheter till energi- och kostnadsbesparing genom rätt   

dammbekämpning

www.minfo.se
MinBaS I



Vatten, vatten, vattendimma





DUZTECH



Andersen Contractor AB | Telefon: 0171-46 51 51









Inkapslingar, mekaniska skydd













Alpharay Teknik AB 
Runnabyvägen 11 - 705 92 ÖREBRO
Tel. 019-262620 
E-mail: mail@alpharay.se

Består av två stycken metallprofiler med urfrästa 

kammare, profilerna bultas ihop och mellan dem ligger ett 

tunt shims som skapar en liten springa på den ena sidan 

av kniven, denna springa skapar själva knivfunktionen.

Luftknivar har den stora fördelen att de är väldigt 

ekonomiska och förbrukar lite luft i förhållande till den 

blåskraft de har

Applikationen med luftknivar på transportband är mycket vanlig i USA och i Australien, 

vi talar då inom gruvindustrin, och används där man har problem med damm och 

påbyggnad på banden.





Elektrostatisk dammbekämpning

Tar bort ca 90 % av dammet 

Inget vattenbehov - ändrar inte 

materialets egenskaper

Inga kostnader för kvittblivning av 

damm/filter 

Slitagefri

Lågt effektbehov < 500 W 

Låga underhålls/driftkostnader 

Snabbt montage 

Ingen storsäljare ännu….











Värnamokross Konsult AB, Andreas Almén 

www.krosskonsult.se

Dammbekämpningscontainer för mobil krossning

En praktiker tänker





Var beredd på 

krav på 

flaktäckning

Transporter





Och vid utfarten



Dammbekämpning

På uppdrag av Boliden sprider vi ut 

dammbekämpningsmedel över 

sandmagasinet i Aitik för att minska 

problemet med damm över 

närliggande områden.

Våran spridningskapacitet med 

3 helikoptrar är c:a 130-150 ton 

dammbekämpningsmedel på 8 h.

.

För de stora pojkarna – men knappast vår BAT



Troligen en 

Citroën

Nollvisionen



Slut och tack


