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Detta examensarbete ingår som en avslutande del av högskoleutbildningen i bergteknik vid 
Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har utförts vid avdelningen för Drift- och 
underhåll och behandlar uppfordringsprocessen i LKAB, Malmberget. Omfattningen på 
arbetet är 10+10 poäng. 
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Henriksson, för deras tid och engagemang. Vi vill även rikta ett stort tack till Styrcentralen 
815, Gruvmek 815, El 815 samt övriga i LKAB, Malmberget som på olika sätt hjälpt oss och 
gjort det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. 
 
Vi vill också tacka vår handledare Håkan Schunnesson vid Luleå Tekniska Universitet för 
hans stöd under arbetets gång. 
 
 
Malmberget den 1 juni 2005 
 
 
Jeanette Enryd och Annika Taavoniku 
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LKAB Malmberget är en av de största järnmalmsgruvorna i världen och i nuläget ser 
framtidsutsikterna lysande ut. Stålkonsumtionen ökar och priset på järnmalm stiger. Gruvan 
är i ett utvecklingsskede där bygget av ett nytt pelletsverk pågår och likaså planering av en ny 
huvudnivå.  
 
Huvuduppgiften för uppfordringsanläggningen i Malmberget är att transportera malm från 
gruvan till lagringsfickan Lappkyrkan och därifrån förse verken med malm. Uppfordringen är 
en viktig del av produktionsflödet underjord, där störningar och avbrott snabbt kan få 
konsekvenser med ekonomiska följder. Den produktionsökning som planeras av LKAB 
medför långsiktigt ökade krav på uppfordringen och däri ligger vikten i uppgiften att 
kartlägga uppfordringsprocessen samt dess mätbara störningar och eventuella flaskhalsar.  
 
Resultaten från störningsanalysen visar att 81 % av alla störningar uppträder på huvudnivå 
1000 och att de mest frekventa störningarna i hela processen är VNURW, KlQJ samt UHSDUDWLRQ�
RFK� XQGHUKnOO. Trots dessa störningar har uppfordringen en hög tillgänglighet för enskilda 
objekt, bandtransportörer och krossar har en tillgänglighet på över 92 %. Bergspel har något 
lägre tillgänglighet på 89 %.  
 
Jämfört med tillgängligheten sjunker utnyttjandegraden med mellan 10-12 procentenheter för 
alla objekt på nivå M1000. Bergspelen utnyttjar endast 89 % av den totala tiden där resterande 
består av 8 % bergbrist och 3 % fullt framåt. Känslighetsanalysen visar att processens 
lagringsutrymme bromsar den kontinuerliga kapaciteten i flödet vilket gör att vartenda 
häng/skut och skrot skapar betydande störningar, vilket inte borde ske i en normalt 
fungerande process. Överlag är kapaciteten för enskilda objekt som transportband, matare 
samt krossar hög, 2500-3000 ton/h. Bergspelen har något lägre kapacitet, 1748 ton/h och kan 
därför till viss del anses som en flaskhals. Problem har även uppmärksammats i form av 
bergbrist under nattetid vilket är ett resultat av lastningen.  
 
Arbetet med detta examensarbete innebar ett tidskrävande arbete med uppföljningssystemen 
och avbrottsstatistiken. Det upptäcktes många fel och brister i programmet, och de visade sig 
heller inte vara tillförlitligt. Att styra underhållet efter produktionen är något som bör 
tillämpas samt att förbättra kommunikationen emellan avdelningarna.  
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LKAB Malmberget is one of the largest iron ore caves in the world and for now on it seems to 
be a bright future for the company. The consumption of steel increases and the price on iron 
ore rises. The cave are in a developmental phase, they are building a new pelletizing plant and 
intends for a new main level. The main statement by the hauling is to transport ore from the 
cave to Lappkyrkan and from there provide the plants with ore. The haulage is an important 
part of the production flow underground, there interruptions and break fast can get 
consequences with economic results. An increase of the production brings in long terms 
increased requirements on the haulage and therefore it is important to chart the haulage 
process and its measurable interruptions and the places which slow down the process.  
 
The report presents capacities, availabilities, account degrees and intensifying of the divides 
in flow where it has noticed bottlenecks. 
  
The result of the analyse of the interruptions shows that 81 % of all interruptions performs on 
main level 1000, 3 % on level 815, 11 % on the hoist and 5 % on the conveyor belts to 
Lappkyrkan. The most of the interruptions in entire process are scrap, hang and repair and 
servicing. Despite these interruptions the haulage has a high availability for individual 
objects, conveyor belts and crushes have availability on over 92 %. The hoist has some lower 
availability on 89 %. The connected availability shows a lot worse results from level 1000 to 
Lappkyrkan on merely 67, 4 %. The account degree goes down to somewhere between 10-12 
% for all objects on level M1000 in comparison with the availability. The hoist only accounts 
89 % of the available time there remaining consists of 8 % lack of ore and 3 % fully forth. 
The conveyor belt of Lappkyrkan is accounted almost all the time it´s available.  
 
The result shows that the space of storage for the process brakes the continuous capacity in 
the flow and creates unnecessarily interruptions. This results that every hang and scrap creates 
important interruptions which not ought happen in a normally working process. Overall is 
capacity for individual object that conveyor, feeder plus crushes high, 2500-3000 ton/h. The 
hoist has some lower capacity, 1748 ton/h and can because of that to certain part be a 
bottleneck. Problems have also noticed in shape of lack of ore under night-time which is a 
result of the loading. Under the time when this examination work was done it was a time 
consuming work with the system of following up, Statistic of interruptions. It showed many 
wrong and shortages in the program, and the system was not reliable. To control the 
maintenance in order to the production is something that should apply plus that improve the 
communication between the departments. �
�
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Uppfordringens huvuduppgift, vid LKAB:s gruva i Malmberget, är att transportera malm från 
gruvan till lappkyrkan och därifrån förse sovringsverket med malm. I dagsläget uppges 
uppfordringen ha en tillgänglighet på ca 90 %. Utnyttjandegraden för bergspelen ligger 
däremot bara på 89 %. Av denna skillnad utgörs ca 8 % av bergbrist och ca 3 % av att 
lagringsutrymmet på nivå 224 m avv är fullt. Vissa störningar i själva uppfordringsprocessen 
inverkar naturligtvis också på utnyttjandegraden.  
 
Uppfordringen är en mycket viktig del i produktionsflödet underjord, där störningar och 
avbrott snabbt får konsekvenser med ekonomiska följder. Idag har bergsspelet dock en 
överkapacitet i förhållande till verket. Detta innebär att även om tillgänglighet och 
utnyttjandegraden kan ökas, kan man totalt sett inte leverera mer malm.  
 
I samband med nybyggnaden av det nya kulsinterverket i Malmberget (MK3) kommer 
förutsättningarna att förändras. Huvuddelen av malmen till MK3 planeras i dagsläget att 
komma med tåg från Kiruna men i framtiden skall Malmbergets egen malmproduktion förse 
MK3 med malm. Årsproduktion av järnmalmspellets i Malmberget är i dagsläget 4,4 Mton 
men kommer vid årsskiftet 2006-2007 att ökas till 6,5 Mton/år.  
 
En ökad produktion i Malmberget kan då också potentiellt komma att utnyttjas. I ett sådant 
scenario kan uppfodringen från att, som idag, ha överkapacitet snabbt bli en begränsande 
faktor. Grundläggande studier av uppfordringen i Malmberget, både övergripande och 
detaljerade, bör därför ha mycket stor potential.  
 
����� 6\IWH�
 
Syftet med arbetet är att kartlägga uppfordringsprocessen samt dess mätbara störningar. 
Vidare analyseras hur störningar som ger produktionsavbrott påverkar den övriga delen av 
kedjan. I och med kartläggningen studeras även tillgängligheter, utnyttjandegrader samt 
processens känslighet och eventuella flaskhalsar. Eftersom man i dagsläget bygger ett nytt 
verk (MK3) undersöks även om kraven ökar på den nuvarande uppfordringsprocessen.    
 
����� $YJUlQVQLQJDU�
 
Vid störningsanalys samt kartläggning av utnyttjandegrader och tillgängligheter används 
endast data från året 2004. Studien omfattar uppfordringsprocessen från nivå 1000 m avv till 
Lappkyrkan och endast de fasta anläggningarna. Det finns en kross- och 
uppfordringsanläggning på nivå 600 som uppfordrar malmen från brytningsområdena i Västra 
fältet, denna uppfordringsprocess berörs ej i arbetet.  
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För att få en förståelse över uppfordringsprocessen har vi i fält studerat och följt själva 
processen. Vid insamlingen av material har vi använt oss av Internet, Intranet, 
instruktionspärmar, objektpärmar, personliga intervjuer och intervjuer via mail och telefon, 
samt studerat ritningar och gamla examensarbeten. För att få tillgång till företagets datorer, 
LKAB:s egen hemsida (Intranet), Internet samt övriga nödvändiga program, har vi genomfört 
en datautbildning.  
 
����� $QDO\V�RFK�XWYlUGHULQJ�DY�SURFHVVHQ�RFK�GHVV�VW|UQLQJDU�
 
Vid kartläggningen av processen använde vi oss av ritningsprogrammet Paint för att 
åskådliggöra processen. För att kunna studera uppfordringens störningar som loggas i 
Avbrottsstatistiksystemet kopierades störningarna över till Excell där de analyserades och 
utvärderades. Störningarna har även studerats och utvärderats med hjälp av programmet 
Aspen Explorer. 
 
����� +DQGOHGQLQJ�
 
Handledare vid LKAB har varit Håkan Gustafsson och Kenneth Henriksson. Andra anställda 
vid LKAB har också varit till stor hjälp. Handledare från Luleå Tekniska Universitet har varit 
Håkan Schunnesson. 
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����� 0DOPNURSSHQ�
 
Malmbergsgruvan består av ett tjugotal malmkroppar av vilket man bedriver brytning i 
hälften. Följande malmer är i produktion: Kapten, Fabian, Alliansen, Parta, Printzschöld, 
Dennewitz, Vi-Ri, Johannes och Josefina. Malmerna består mestadels av magnetit men det 
finns även en del hematitmalm inom västra fältet (Johannes, Josefina).  
 
Huvudnivåerna ligger på 600, 815 och 1000 meters avvägning där krossar och 
uppfordringsanläggningar finns på respektive nivå. (6H�ILJXU��).  
 

 
)LJXU���0DOPNURSSDU�L�0DOPEHUJHW��/.$%��V�KHPVLGD��
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����� $YVlQNQLQJVSODQHU�
 
Nuvarande brytning av malmkropparna; .DSWHQ��$OOLDQVHQ��3DUWD��3ULQW]VFK|OG��'HQQHZLWW]��
9L�5L�� säkrar produktionen fram till minst år 2011. En viss brytning på nivå 815 m avv i 
malmkropparna Fabian samt Södra Alliansen vilket beräknas pågå till år 2008. I dagsläget 
pågår undersökningsborrning av Fabianmalmkroppen från 815 nivån och man har påträffat 
malm ända ned till 1500 meters djup. Malmkroppen svänger av västerut och blir bredare mot 
djupet. Eftersom provborrningen fortfarande pågår går det inte att säga exakt hur stor eller hur 
många år Fabianmalmen egentligen kommer att räcka men man anser att Fabian har en 
avgörande roll för gruvans framtid. Från år 2009 planerar man kunna påbörja brytning och 
utlastning av Fabianmalmen från nivå 830 m. avv till 1000 m avv. Man beräknar att Fabians 
malmreserv är ca 42 Mton mellan 800 m nivån och 1000 m nivån. I dag är produktionen i 
Fabian ca 2 Mton per år.  
 
Den totala beräknade brytningen för båda huvudnivåerna (815 och 1000) är 14 Mton per år 
inkluderat tillredningsmalm; 

• 1,8 Mton hematit 
• 12,2 Mton magnetit  

 
 
����� 1\D�KXYXGQLYnQ�
 
Ungefär vart tionde år sker en nedsänkning av gruvan vilket innebär att man bygger en ny 
huvudnivå. Huvudnivån på 815 m. avv togs i drift år 1989 och 1000 meters nivån år 1998. 
Idag så är man i full gång med planerandet av en ny huvudnivå. Det slutgiltiga beslutet om en 
ny huvudnivå är ännu inte tagits men med tanke på den nyfunna tillväxten av Fabianmalmen 
på djupet så är det nog bara en tidsfråga innan det tas.  
 
Den nya huvudnivån kommer troligtvis att bli på nivå 1250 m avv. Man beräknar att den nya 
huvudnivån skall tas i drift vid årsskiftet 2010/2011 men kommer inte vara färdig förrän ett 
par år senare. Man vet ännu inte hur uppfordringen från den nya huvudnivån kommer att se ut 
men man jämför olika alternativ med både transportbandsuppfordring och skipuppfordring. 
Det är många faktorer och tekniska lösningar som skall tas hänsyn till vid planerandet av en 
huvudnivå och de val man gör får stor betydelse för anläggningen framöver. Man bör se över 
hur stor produktion man kommer att ha i framtiden detta med tanke på dimensioneringen av 
anläggningarna. Arbetet med planerandet av en ny huvudnivå bedrivs i projektform och 
handlar mycket om jämförelser av investerings-, och driftskostnader, teknikval och 
drifttillgänglighet för ett antal olika alternativ. Arbetet delas in i flera delsteg och i nuläget är 
man inne på steg ett; en förprojektering av en förlängning av M1000 för att bryta Fabian från 
nivå 830 ned till nivå 1000. Hur uppfordringsprocessen kommer att se ut vet man inte i 
dagsläget utan man har flera alternativ; en skarvning till nuvarande bandtransportörer 
(610TR010 eller 610TR020) alternativt skipuppfordring. För närvarande uppfordras 10,5 
Mton från huvudnivå 1000 och 1,5 Mton från Vi815.   
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Mängden färdiga produkter som produceras i LKAB Malmberget är i dagsläget 7,8 Mton. 
Idag finns två pelletsverk i Malmberget, Stålbandsverket och Bandugnsverket. De producerar 
idag tillsammans 4,4 Mton pellets per år. I november år 2004 togs beslut om att bygga ett nytt 
pelletsverk, MK3 med kapaciteten 4 Mton/år. I och med produktionsstarten i oktober 2006 av 
det nya verket tas Stålbandsverket ur drift medan Bandugnsverket kommer att vara i fortsatt 
drift. Kapaciteten för pelletsverken i Malmberget kommer totalt att ligga på 8 Mton/år men i 
nuläget finns endast tillstånd för att producera 6,5 Mton/år.  
 
Beslutet om en utökning av volymen grundar sig på den starkt ökade konsumtionen- och 
produktionen samt stigande järnmalmspriserna. Världsmarknadens efterfrågan har ökat 
kraftigt och enligt noggranna efterforskningar väntas den fortsätta öka i framtiden. Detta gör 
att man måste följa utvecklingen genom att öka produktionen. Ökningen av kapaciteten ger 
företaget möjlighet att behålla marknadsandelarna hos viktiga tillväxtkunder och att förbli en 
stabil leverantör till stålverken i Europa. Man är just nu i anläggningsfasen av det nya verket 
som får en total byggnadsvolym på 10400 m2. Det byggs även en ny sektion i 
anrikningsverket för att kapaciteten i skall räcka till för MK3.  
 
Produktions- samt uppfordringkraven kommer att öka på både gruvan i Kiruna och 
Malmberget. Kiruna först och främst eftersom en del av råmalmen till en början skall 
transporteras därifrån. Detta är dock bara en övergångslösning och inom ett par år skall malm 
till MK3 komma från Malmbergets egen gruva. Hur man löser det är ännu inte klart men det 
är något man i dag utreder. Den nya huvudnivån och den nyfunna utbredningen av 
Fabianmalmen är säkert viktiga delar av denna plan. En eventuell minskning av produktionen 
av fines (MAF) skulle till exempel innebära att tillräckligt med malm skulle finnas för 
pelletsverkens behov. 
 
 
MK3 innebär 
 

• Ökning av LKABs totala kapacitet från 23 till 25 Mton järnmalmspellets per år 
• Ökning av omsättningen med 800 Mkr 
• Personalbehovet ökar med 35-40 personer i företaget 
• Ökat behov av entreprenörsanställda med 250 under anläggningstiden samt 150 

konsultjobb. 
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������� 7LOOUHGQLQJ�

Tillredningsprocessen innebär att man driver ort för att komma 
fram till malmkroppen. Med el-hydrauliska borraggregat borras 
salvor med fem meters längder tvärs med malmkroppen och för 
varje salva borras upp mot 60 borrhål som laddas med 
sprängmedel. Salvan sprängs nattetid och det losskjutna berget 
lastas sedan ut med frontlastare. Under tillredningsarbetet 
förstärks ortens väggar och tak med bultar och/eller sprutbetong. 
Tillredningsprocessen avslutas när antalet tvärortar som planerats 
för utbrytningen av skivan är färdig. I dagsläget drivs ca 900 
ortmeter per månad.  

������� 5DVERUUQLQJ�

När ett antal malmortar är färdigdrivna påbörjas rasborrningen av 
en skiva. Skivan är 27,5 meter i höjdled och uppborrningen sker 
med fjärrstyrda rasborrningsaggregat. Operatörerna sitter i 
kontrollrum och fjärrstyr därifrån flera borraggregat som arbetar 
ute på produktionsområdena. Aggregaten borrar uppåtriktade hål i 
kransar med solfjädersform. Varje krans innehåller 10 borrhål 
som normalt är mellan 40-45 meter långa. När en krans är 
färdigborrad flyttas aggregatet tre meter varefter borrning av en 
ny hålkrans påbörjas.  

������� /DGGQLQJ�VSUlQJQLQJ�

Borrhålen laddas med en laddrobot som sprutar in sprängmedlet 
som tillverkas av LKAB: s egna sprängmedelsbolag, KIMIT AB. 
Skjutningar sker varje natt mellan kl. 24.00-01.00. Varje salva i 
rasbrytningen lossgör cirka 10 000 ton malm.  

������� 5DVODVWQLQJ�

När spränggaserna är ventilerade på morgonen sker utlastning 
med hjälp av frontlastare. Eldrivna lastmaskiner lastar och 
transporterar den losskjutna malmen till störtschakt, vertikala 
bergschakt som är utplacerade längs med malmkroppen.  
Lastmaskinerna tar 17-25 ton malm i skopan och tippar sin last i 
störtschakten. Med hjälp av tyngdkraften faller malmen ner och 
samlas i bergfickor, strax ovanför huvudnivån. Den beräknade 
lastkapaciteten per maskin är 2500 ton/skift. Totalt 40 000 ton per 
dygn.  

)LJXU���
%U\WQLQJVSURFHVVHQ�
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������� %HUJWUDQVSRUW�

Truckar med 70-120 tons lastkapacitet trafikerar nivåerna 1000 och 815 m avv. Truckföraren 
kör trucken till ett bergschakt och tappar ner malmen på truckens lastflak med hjälp av ett 
manöverdon inne i hytten. När trucken är fullastad körs den till tömningsstation, där föraren 
tömmer malmen i en krossficka alternativt direktlastning i kross. Man har i dagsläget 7 
schemalagda truckar på det östra fältet. Bergtransporten sker kontinuerligt under 19 timmar 
per dygn, (5.30-23.30). )LJXU���åskådliggör brytningsprocessen.��

���%(6.5,91,1*�
 
����� 3URFHVVEHVNULYQLQJ�
 
Processen som beskrivs börjar på huvudnivå M1000 och avslutas ovan jord i den stora 
lagringsfickan som benämns Lappkyrkan. Processen är ca 3,1 km lång och för att transportera 
godset den långa sträckan måste flera omlastningar ske på olika nivåer. (6H� ILJXU� �). Från 
krossanläggningarna på KXYXGQLYn�0���� sker bandtransport till nivå 9LWnIRUV���� där godset 
mellanlagras i fickor för att sedan matas till bandtransportörer på nivå 890. Från 890-meters 
nivån sker transport med bergspel som för godset till nivå 224. Här sker den sista 
omlastningen via lagringsfickor, matare och bandtransportörer mot Lappkyrkan.  

 
)LJXU���gYHUVLNWOLJ�RFK�I|UHQNODG�ELOG�DY�XSSIRUGULQJVSURFHVVHQ��
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På huvudnivå M1000 finns två krosslingor parallellt placerade med ett mellan liggande 
avståndet på 200,5 m. Godset från båda krossarna leds ned till transportband (610TR010). 
Båda krosslingorna har samma processbeskrivning och beskrivningen nedan avser krosslinga 
100. (6H�ILJXU��). 
 
Malm och gråberg transporteras via truckar till trucktömningsläget på 1002 m avv eller 
direktlastas i Vi-Ri stigarna 100 samt 200. Trucktömningsläget (610FI101) har 
volymkapaciteten 300 ton och stigfickan (610FI102) ca 6000 ton. Från trucktömningsläget 
(610FI101) matas godset ut via bordsmatare (610MA101) till kross (610KR100). Från Vi-Ri 
stigen (610FI102) matas godset ut i samma kross via bordsmatare (610MA102). 
Bordsmatares kapacitet är 730-1460 m3/h (1000-2500 ton/h) och krossen avverkar ca 4000 
ton/h. Det nedkrossade materialets minsta storlek är 120 mm. Detta är reglerbart via 
spaltbreddsinställning.  
 
Godset mellanlagras efter krossning i ficka (610FI103) under krossen. Lagringskapacitet för 
fickan är 300 ton. Utmatning från fickan till bandtransportör (610TR010) sker med 
vibrationsmatare (610MA203). Utmatningskapaciteten är reglerbar inom intervallet 800-3000 
ton/h. Från bandtransportör (610TR010) sker omlastning till bandtransportören (610TR020) 
som för godset 1,7 km till nivån 815 m avv. Bandnivån för (610TR010) befinner sig på 1040 
m avv. (6H�ILJXU�����
�

 
)LJXU���)O|GHVYlJ�0DOPEHUJHW�XQGHU�MRUG�IUnQ�QLYn������WLOO�QLYn������.�5LWQ�QU�����������/.$%��

�
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������� .URVVDQOlJJQLQJ�9LWnIRUV�����

Två krossar finns på 815 m avv där endast (18KR100) är i drift. Malm och gråberg 
transporteras via truckar och tippas direkt i krossen. Kross (18KR200) som ej är i drift 
används endast av uppfordringen från 1000-nivån för att avlasta (18KR100) eftersom 
materialet redan blivit krossat på nivå 1000. Från bandtransportör (18TR020) kan man via 
fördelarvagn (18FD021) välja styrning mot; 
 
antingen 
- bandtransportör (18TR021) till kross (18KR100)   
eller 
- bandtransportör (18TR022) till kross (18KR200) 
�
�6H�ILJXU�����
�
Kapaciteten på alla bandtransportörerna är max 3000ton/h malm alternativt 2300 ton/h 
gråberg.  
 

 
)LJXU���)O|GHVYlJ�0DOPEHUJHW�XQGHUMRUG�IUnQ�NURVVDQOlJJQLQJ�Sn�QLYn�����WLOO�EDQGQLYn�Sn������.�5LWQ�QU��
���������/.$%��
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������� %DQGSnPDWQLQJ�VDPW�%HUJVSHOHQ�9L�gVWUD�RFK�9L�9lVWUD������

 
Från (18KR100) och (18KR200) m avv sker mellanlagring i fyra fickor (18FI110, 18FI120, 
FI210, FI220) med en lagringskapacitet 3500 ton vardera. Med fördelarvagnarna (18FD100) 
och (18FD200) kan styrning väljas mot en av fickorna per fördelarvagn. Det går alltså inte att 
transportera godset mot alla fyra fickor samtidigt. Från lagringsfickorna delas uppfordringen 
upp i två sektioner beroende på vilket av bergspelen godset transporteras mot; 9LWnIRUV�gVWUD 
(18FI110, 18FI210) eller 9LWnIRUV�9lVWUD (18FI120, 18FI220). I botten av varje lagringsficka 
delas fickan, ungefär som ett byxben och från varje byxben finns en vibrationsmatare som 
matar godset till bandtransportörerna. Det finns totalt åtta vibrationsmatare på nivån som 
förser fyra bandtransportörer med rågods mot fyra mätfickor för respektive skip.  
 

��������3nPDWQLQJHQ�gVWUD�
 
Godset från ficka (18FI210) transporteras från;  
- matare (18MA211) via bandtransportör (18TR001) och ränna (18RÄ001) till mätficka 

(18MÄ001) där fyllning sker av skip (10SK001). 
samt  
- matare (18MA212) via bandtransportör (18TR002) och ränna (18RÄ002) till mätficka 

(18MÄ002) där fyllning sker av skip (10SK002).  
Från ficka (18FI110) sker matningen på liknande sätt mot skipfyllning. Processen är 
uppbyggd för att matning skall kunna ske från båda fickorna samtidigt. (6H� ILJXU� �). 
Matningen mot respektive bandtransportör sker växelvis mellan de framförvarande och 
bakomvarande matarna. De framförvarande matarna (18MA111, 18MA112, 18MA121, 
18MA122) är höj och sänkbara vilket gör att godset kan transporteras under dem. De 
bakomvarande matarna (18MA211, 18MA212, 18MA221, 18MA222) är fasta och ej 
reglerbara.

 
)LJXU���%DQGSnPDWQLQJ�QLYn�����P�DYY�
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I de fyra mätfickorna (18MÄ001, 18MÄ002, 18MÄ003, 18MÄ004) sker vägning av godset 
innan fyllning till skip. Varje skip rymmer 23 ton malm. Max hastighet är 16 m/s, 
uppfordringskapaciteten 870 ton/h och transportsträckan till bandpåmatningen CU3 är totalt 
680,5 m.  

������� %DQGSnPDWQLQJ�&8��WLOO�/DSSN\UNDQ�

 
Godset från de två bergspelen Östra (12BE002) samt Västra (12BE001) töms och lagras i två 
fickor (12FI058, 12FI059). Dessa fickor har en lagringskapacitet på 1200 ton vardera och är 
belägna på nivå 224 m avv. Från det Östra bergspelet (12BE002) lagras råmalmen i ficka 
(12FI059) och från det Västra bergspelet (12BE001) i ficka (12FI058). Från fickorna leds 
godset sedan vidare via vibrationsmatare och ränna till bandtransportörer.  
 
Från ficka; 
- (12FI059) via matare (12MA02) till bandtransportör (12TR002). 
- (12FI058) via matare (12MA01) till bandtransportör (12TR001). 
 
Matarnas utmatningskapacitet ligger inom intervallet 800-3000 ton/h och 
bandtransportörernas maxkapacitet är 2000 ton/h.  
 
Bandtransportörerna (12TR001, 12TR002) möts via ett gemensamt stup/ränna (12RÄ005) för 
omlastning mot bandtransportör (12TR003). Bandtransportör (12TR003) transporterar godset 
338 m från nivå 278 m avv till Lappkyrkan (12FI003) på nivå 180,8 m avv. Transportören 
(12TR003) har en lutning på 18º och en kapacitet på 3000 t/h. Lappkyrkan är en stor 
lagringsficka utsprängd i berget med en lagringskapacitet av 25 000 ton. Fickan är utrustad 
med två nivåmätare. �6H�ILJXU�����

 
)LJXU����3URFHVVELOG�ODJULQJVILFNRU�����P�DYY�WLOO�/DSSN\UNDQ������P�DYY�
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����� 2EMHNWEHVNULYQLQJ�
 

������� )LFNRU�

Det finns olika slags fickor i anläggningen; WLSSOlJHQ�� ODJULQJVILFNRU, PlWILFNRU och 
VNURWILFNRU. Tipplägen finns endast på nivå 1000 m avv dit bergtransport sker. Lagringsfickor 
är utrymmen som man sprängt ut i berget som används för tillfällig lagring i processen. 
Mätfickorna finns vid skiptömningsläget och består av plåt. I botten på mätfickan sitter 
pressduktorgivare som tar mått på tonnage alternativt volym. När rätt mängd råmalm uppnåtts 
i fickan stoppas fyllning. Skrotfickor finns till för att samla upp skrot vid bandtransportörer.  
 

��������1LYnPlWDUH�L�VWLJDU�RFK�ILFNRU�
För att mäta nivån i tipplägen, stigfickor samt lagringsfickor används radarnivåmätare som 
mäter nivån i intervallet 0-100 %. En givare som sitter placerad ovanför stigen skickar iväg en 
puls mot materialytan som studsar tillbaka till givaren. Avståndet till materialytan mäts sedan 
genom att beräkna den tid det tar för pulsen att färdas fram och tillbaka. Raiseborrade stigar 
ger den högsta noggrannheten eftersom bergväggarna är jämna. En stig som är stigortsdriven, 
krökt eller har ojämna väggar ger störningar och pulsen blir betydligt svårare att läsa av. 
Syftet med nivåmätare är att inte överfylla eller tomköra tipplägen eller stigfickor samt för att 
inte orsaka häng i stigen. Styrsystemet använder även nivåmätningen för att styra 
uppfordringens transport till och från fickorna. Vid tipplägena styrs trafikljusen av 
nivåmätningen där gult ljus innebär ”tippa ej” och gröntljus ”tippa”.  
 

��������7RPWDSSQLQJVVN\GG�
Fickorna har ett tomtappningsskydd som har till uppgift att se till att fickorna ej körs helt 
tomma för att undvika skador på fickans botten samt eventuell utrustning.  
 

������� 2PODVWQLQJ�

 
Mellan fickor och bandtransportörer sker omlastning 
av råmalmen. Från fickan transporteras råmalmen via 
utskov, matare och ränna till bandtransportören. I 
utskovet finns en lucka som öppnas för framförseln 
av malm till mataren. Rännans uppgift är att centrerat 
förse bandtransportören med gods. (6H�ILJXU��). 
 

��������)|UGHOQLQJVYDJQ�
Transportörens (610TR020) avlastningsstup har en 
fördelningsvagn med vilken materialet matas antigen 
till transportör (610TR021) eller (610TR022). Som 
förskjutningsmekanism fungerar en hydraulisk 
tvåvägscylinder. Dessa finns även under krossar som 
fördelning mot fickor.  

)LJXU���2PODVWQLQJVSURFHVV�IUnQ�ILFND�
���),����WLOO�EDQGWUDQVSRUW|U����75����
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��������6WXSYDNWHU�

Stupvaktens funktion är att indikera larm om nivån blir för hög i stup och fickor. Det finns i 
dagsläget två olika modeller av stupvakter, YDMHU och ODVHU. Stupvakten i vajer hänger ner över 
stupet med en avkännare i vajeränden. Laserstupvakten har två givare på vardera sidan om det 
område som övervakas. Mellan dessa givare finns en laserstråle och om denna bryts går ett 
larm.   
 
Stupvakterna finns placerade; 
• ovanför krossarna 
• i fickorna nedanför krossar 
• i stupet mellan 610TR010 och 610TR020 
• i stupet mellan 610TR020 och 610TR022 
• vid matarna  
• i stupet mot 12TR003 
 

������� 0DWDUH�

 
Det finns två typer av matare i processen; YLEUDWLRQVPDWDUH och ERUGVPDWDUH. 
Vibrationsmatare finns vid varje transportband och dess uppgift är att förse transporbandet 
med ett jämt materialflöde. Bordsmataren arbetar med en linjär rörelse och ”kastar eller 
gungar” fram berget mot krossarna. Matarna finns i olika storlekar och bandbredder beroende 
på var i processen de är placerade.  
 

��������9LEUDWLRQVPDWDUH�6FKHQN�
Vibrationsmatarna är tillverkade av stålplåt med infordrade slitplåtar. I matarbordet finns två 
obalansvikter som fås att rotera med hjälp av en elmotor. Obalansvikternas svängningar ger 
mataren en kastparabel som utsätter materialet för små upprepade kaströrelser. Matarens 
kapacitet är reglerbar inom intervallet 800-3000 ton/h. 
 

��������%RUGVPDWDUH�5R[RQ��
Bordsmataren är tillverkad av stålplåt förstärkta med lådbalkar. Alla slitbara ställen är 
försedda med bultade slitplåtar och bärhjulen är försedda med smörjbara rullager. 
Bordsmataren består av en inmatningsficka och ett fram och tillbaka rörande bord samt dess 
bas. Matarens funktion grundar sig på att när bordet rör sig framåt följer materialet från fickan 
med. När bordet sedan rör sig bakåt glider bordet under materialet medan fickans bakvägg 
hindrar materialet från att glida bakåt. Mataren är hydraulisk och består cylinder, ventil och 
ett hydraulaggregat som energikälla, en elmotor driver hydraulpumpen. Matarens kapacitet 
kan vara fast eller reglerbar i intervallet 1000-2500 ton/h. Slaglängden kan varieras genom att 
flytta mekaniska gränslägen som styr ventilen.  

������� %DQGWUDQVSRUW|UHU��

 
Bandtransportörerna är konstruerade att transportera och flytta olika slags material. 
Transportörbandet får sin drivande kraft från en drivtrumma som roterar med hjälp av elmotor 
genom kraftföringsanordningar och drivs runt på rullställningar och trummor. Alla 
transportband i gruvan är självsläckande band som innehåller kemikalier i täckplattan som vid 
brand utlöser en vätska som kväver lågorna. De längsta bandtransportörerna med högsta 
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stigningsvinkeln (610TR020 och 12TR003) är stålkordband. Stålkordbandens bandyta är 
tillverkat av ett specialgummi med extremt hög slitstyrka och hög motståndskraft mot skär- 
och slagskador. (610TR020) består av 10 dellängder av stålkordband som skarvats ihop. 
Dellängderna väger 30 ton vardera. Skarvningen innebär att man flätar ihop olika längder av 
stålkordlinor bredvid varandra och förbinder dessa med gummibeläggning.  
 
Spännstationen (1) och ändtrumman (2) är placerad vid transportörens brytända där en 
motviktsspänningsanordning med vikter styr bandspänningen. Transportören har en 
gränslägesbrytare för motviktens nedre läge (610TR020) och om denna påverkas utlöses ett 
larm. Vid pålastningen (3) finns mataranordningen som förser transporbandet med råmalm. 
Råmalmen tillförs i mitten av bandet och i dess rörelseriktning. Efter matningspunkten, 
ovanför bandet, finns en bäddhöjdsvakt som kontrollerar materialbäddens höjd. En för hög 
materialbädd stoppar transportören. Transportörbandet får sin drivande kraft från en 
drivtrumma (5) som roterar med hjälp av elmotor och drivs runt på bärrullar (4), 
underpartsrullar (6) och bryttrummor (7). Bandrensaren (8) håller bandet rent från 
kvarvarande stenar och grus. För att bandet ska hållas kontinuerligt centrerad finns även 
styrrullar som känner av och styr bandets rörelse i sidled. (6H�ILJXU��). 
 

  

)LJXU����%DQGWUDQVSRUW|UHQV�JUXQGOlJJDQGH�HOHPHQW��&RQWLWHFK��+DUDOG�+DXII��

 
De två bärrullarna på sidorna är vinklade vilket ger 
bandet en kupering. (6H�ILJXU���). Skulle godset inte 
ligga i centrum riskeras att bandet går snett och 
förorsakar skador på bandkanten och rullarna. Det 
är viktigt att alla rullställ är vinkelrät placerade för 
att undvika sned belastning.  
 

��������%DQGYnJDU�
Transportör (610TR010) är utrustad med två 
bandvågar som mäter transporterade ton/h. 
(610VÅ010) registrerar flödet från (610MA103) 
medan (610VÅ011) registrerar flödet från båda 
matarna (610MA103, 610MA203). Bandvågarna består av en elektromagnetisk anordning för 
vägning av materiallasten på bandet och för mätning av bandets rörelse. Hastighetsrörelsen 
mäts med en takometer som fås att rotera med en hastighet proportionell mot bandhastigheten. 
En elektronisk utrustning beräknar sedan materialflöde, materialmängd samt bandhastigheter 

)LJXU����%DQGUXOOVWlOO�
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och lämnar utsignaler proportionellt mot beräknade värden till styrsystemet. Utflödet från 
matarna styrs sedan med automatik från styrsystemet och den önskade matarmängden går att 
reglera via inställt börvärde.  
 
 

��������6N\GGV��RFK�VlNHUKHWVDQRUGQLQJDU��
 
 
���/LQQ|GVWRSS��
Nödstoppet är uppdelat i 
brytare och lindel och finns 
längs hela transportbandet på 
bägge sidor. Systemet fungerar 
oavsett från vilket håll man 
drar i linan.  
 
���%DQGYDNW��
Elektroniska sensorer finns 
ingjutna i bandet och vid driv-
och bryttrummor finns givare 
som scannar eventuell band-
skada.  
 
���9DUYWDOVYDNW��

Varvtalsvakt (rotationsvakt) 
används för att stoppa 
bandtransportören när dess hastighet sjunker under den beräknade minimihastigheten. På driv 
–och brytrulle sitter pulsgivare som beräknar den verkliga hastigheten i m/s. Det får endast 
avvika 5 % av hastighetsvärdet mellan driv- och brytrulle för att det skall räknas som ett fel. 
En hastighetssänkning beror alltid på störningar i driftförhållanden som till exempel att 
bandtransportören slirar.  
 
���6LGRYDQGULQJVYDNW�
Sidovandringsvaktens uppgift är att stoppa bandtransportören när transportörbandet har 
förflyttat sig i sidled under driften. Om så sker risekeras bandskador såväl som skador på 
andra komponenter. Sidovandringsvakt finns både över- och under bandet och ger signal via 
brytare till styrsystemet.  
 
���6lNHUKHWVEU\WDUH�
Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig igångkörning av transportören. Vid arbete på 
transportören vrids brytaren till 0-postion.  
 
Numreringen (1-5) avser beskrivning till ILJXU���.  

)LJXU����%DQGWUDQVSRUW|UHQV�VN\GGV��RFK��VlNHUKHWVDQRUGQLQJDU�
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6NURWIODJJRU�
Skrotflaggor finns placerade ovanför bandtransportören 
(fästade i gångjärn) för att förhindra att skrot 
transporteras längs bandtransportören. På sidan av 
flaggan sitter givare och om något slår till flaggan och får 
den ur läge bryts strålen och bandet stannar. (6H�ILJXU���). 
 
För teknisk beskrivning av processens bandtransportörer 
se ELODJD�����
 
 

������� .URVVDU�

På nivåerna 815 m avv och 1040 m avv finns krossanläggningar med två krossar på vardera 
anläggningen. Alla fyra krossar är Morgårdshammar konkrossar som är speciellt anpassat för 
att klara höga tryck, slag samt nötning från bergmaterialet. Krossarna på 1000-nivån togs i 
drift 1998-1999 medan krossen på 815-nivån togs i drift 1988-1989. Slitdelarna består av 
manganstål med en tjocklek på 80-200 mm beroende på var i krossen slitdelen finns placerad. 
Den inställda spaltbredden är 1350 mm och det utgående godsets minsta storlek är ca 120 
mm. Krossens drifteffekt är 355kW och har en avverkning på ca 4000 ton/h.  
�

������� %HUJVSHO�

Anläggningsarbetet för Vitåforsschakten påbörjades 1957 och togs i bruk i september 1963.  
Vitåfors består av 2 schakt belägna intill varandra och spelen ställdes upp i ett bergrum på 204 
m avv. Schakten byggdes redan då för dubbel uppfordring, vilket innebär att varje schakt 
innehåller två malmskipar. Nettolasten per skip var då 14 ton malm eller 12 ton gråberg och 
skipvolymen 7 m3. Hastigheten på skipspelet 7 m/s och en uppfordring på 5,5 ton/år. 
 
Eftersom kraven på spelen förändras i samband med att man hela tiden måste gå djupare i 
gruvan sker ombyggnationer av spelen i samma takt som nya huvudnivåer byggs. För att höja 
uppfordringskapaciteten i tillräcklig grad måste spelhastigheten ökas vilket kräver både 
mekaniska och elektriska ombyggnationer (längre linor, större korgar och högre motoreffekt).  
Schaktet dimensionerades för en livslängd på mellan 50-60 år och utbyggnad (nedsänkning) 
av schakten har skett i fyra etapper till bandanläggningsnivåerna; 300, 450, 672, 890 m avv.  
 
I dagsläget har varje spel en trumdiameter (linkar) på ca 3,5 m samt fyra bärlinor (45 mm 
lindade stålvajrar) som bär båda skiparna. De är samtliga koepespel försedda med plåtklädda 
bottentömmande skipar med en nettolast av 23 ton. Spelen är konstruerade för en 
maxhastighet av 16 m/s med spelmotorerna 4050 kW. Hisskorg och skip rör sig mellan 10 cm 
upp till 1 meter från schaktväggen och för att hålla rätt avstånd i horisontalled finns fyra 
gejderlinor som håller skipen i läge. Gejderlinorna, (styrlinor), är fästade högst upp i schaktet 
och går igenom skipens fyra hörn med avslut längst ner i schaktet där motvikterna finns på 
926,0 m avv. Det är spänningen av gejderlinorna som styr hisskorgens horisontallrörelser och 
en för liten spänning ger svängningar. Motvikterna är på 23 ton.  
 

)LJXU����,OOXVWUDWLRQ�
6NURWIODJJD�
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Hela systemets balans beror på friktion och jämvikt. Bergspelen är helt automatiserade och 
styrs med ett system utvecklat av ABB. Medeltiden för en spelcykel är 174 sek och i en 
spelcykel ingår; fyllning av skip, upptransport till tömning, tömning av skip samt nedtransport 
till fyllning.  
 

�

��������)\OOQLQJ�������P�DYY�
I dagsläget finns bandanläggningen och 
påmatningen på 890 m avv. Sedan malmen 
passerat krosstationen på 815 m avv och 
lagringsfickorna under krossarna tappas 
den med hjälp av vibrationsmatare via 
bandtransportörer till en mätficka. I botten 
på mätfickan finns pressduktorgivare som 
mäter tonnaget alternativt volym och när 
rätt mängd uppnåtts i fickan stoppas 
transportbanden med automatik. Malmen 
tappas från mätfickan och fyllning sker i 
tillhörande skip på 904,5 m avv. Innan 
uppkörning påbörjas kontrollerar 
gränslägesgivare att mätficksluckan samt 
skiplucka är stängd. Flera kontrollpunkter 
finns på olika nivåer längs schaktet som 
känner av när skip passerat upp till 
tömningsläget.   
 

��������7|PQLQJ�VFKDNW�����P�DYY�
När skipen stannat kontrolleras det med 
gränslägesgivare att skipen är i rätt läge 
innan öppning av skipluckan sker med 
hjälp av tömningsgejder. Skipluckan 
öppnas med hjälp av hydraulik och 
tömning sker i tömningsfickan. Efter 
avslutat tömningsmoment kontrolleras att 
tömningsgejdern samt skipluckan är stängd 
innan transport ned sker för ny fyllning.  

 
��������6SHOUXP�����P�DYY�

I spelrummet finns den översta delen av 
spelet (linkaret) samt styrsystemet, 

drivutrustning, bromsutrustning, ventilation, fältströmriktare- och likströmsbrytare för 
bergspelen. För att övervaka att spelet har rätt hastighet finns hastighetsövervakningssystemet 
AHM (Advant hoist monitor system). Systemet jämför signaler från WDFKRPHWHU, SXOVUlNQDUH 
och DQNDUVWU|PULNWDUH och slår nödstopp på spelet vid en störning.  

)LJXU����8SSIRUGULQJ�EHUJVSHO��/.$%�0DOPEHUJHW�
IO|GHVVFKHPD�JUXYD��.�5LWQ�QU�����������

�
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För övervakning av bergspelet finns ett flertal funktioner som slår nödstopp om dessa larmar.  
 
Dessa är några; 
 
gYHUVSHOQLQJ�XQGHUVSHOQLQJ�
Gränslägesgivare (klyka) finns placerade i tömning och fyllningsläget.  Om skipen rör sig ca 
1,5 m för högt/lågt upp i schaktet i förhållande till avsett tömningsläge/ fyllningsläge tar den i 
klykan. 
 
/LQWDFKRPHWHUQ�
Lintachometern består av ett gummihjul som ligger direkt mot bärlinan. Den roterar i samma 
hastighet som linan och mäter varvtalet. En annan tachometer mäter motorns hastighet. Om 
inte linan och motorn följer samma rotation och varvtal antas att linan slirar och spelet 
stoppas.  
 
/MXVEnJVYDNW�
För övervakning av spelmotorn finns en ljusbågsvakt. En givare fångar upp skarpa ljus och 
bryter strömmen till motorn direkt för att minimera skada vid överslag.  
 
$QNDUVWU|PULNWDUHQ��
Styr spänningen i kolen i motorn.  
 
6XPPDODUP�
Ventilationsstyrning finns i spelrummet som avser ventilationen för hela spelanläggningen. 
Rätt temperatur är viktig för motorer, rotorer och transformatorer. Om temperaturen avviker 
från normalt värde skapas summalarm.  
 
3XOVUlNQDUH�
Pulsräkaren sitter på motoraxeln och räknar varvtal på bestämda postitioner i schaktet. Varje 
gång spelet är uppe så nollställs räknaren. Funktionen används för att kontrollera 
linlängderna.  
 
0DQ|YHUJUlQVEU\WDUH��
När skipkorgen är i läge känner brytare av magneterna som sitter fästade på skipkorgen.    
 
/LQYDJJD�
En vajer längst ner i schaktet skapar larm om linorna tar i vajern eftersom de då blivit för 
långa. Kan skapa falska larm om sten slår i linvaggan.  
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������� /DSSN\UNDQ�

 
Lappkyrkan är en stor lagringsficka som är utsprängd i berget. Det är hit som det uppfordrade 
berget hamnar och här slutar definitionsmässigt uppfordringen och växlingen sker till 
ovanjord. Lappkyrkan har en lagringskapacitet av 25 000 ton men det råder dock delade 
meningar om detta. Vissa anser att kapaciteten är mycket större eftersom fickan kalvar och 
hela tiden blir större. Med kalvning menas att det lossnar bergsblock inne i fickan. 
Lappkyrkan är varken skrotad eller förstärkt. Lappkyrkan byggdes i början på sjuttiotalet. Det 
finns ritningar från 1972 men man har gjort en ombyggnation i början på nittiotalet då den 
gamla uppfordringsbandorten brann. Fickan är utrustad med två nivåmätare för att hålla reda 
på nivån på vardera sidan.  
 
För en komplett objektlista för hela processen se ELODJD��. 
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����� 6W\U��RFK�XSSI|OMQLQJVV\VWHP�
 

������� 6W\UV\VWHP��

 
För att övervaka, styra och mäta en process krävs ett styrsystem som kommunicerar mellan 
den miljö där operatören befinner sig och enheterna ute i anläggningen. I LKAB Malmberget 
påbörjades automatisering 1984, men i väldigt liten skala. Största delen av 
ovanjordsanläggningarna processautomatiserades 1988 och då infördes även styrsystemen. 
Det tog något längre tid för underjordsanläggningarna där styrsystemen infördes i början av 
1990-talet. LKAB har i dagsläget en egen systemgrupp på sex personer som ansvarar och 
underhåller styrsystemen i alla anläggningar ovan och underjord.  
 
All datakommunikation sker via fiberoptokabel (300 MB) och hela anläggningens datornät 
består av; 
 
4 st  ABB styrsystem MP 280  
2 st ABB styrsystem AC 800 
18 st ABB styrsystem AC 450 
8 st switchar/stjärnkopplare 
11 st  operatörsstationer  
12 st  X-terminaler 
ca 63000 I/O-enheter 
 
Det finns även styrsystem MP100 samt AC70.  
 
För att styrsystemet skall kunna identifiera objekt och dess positioner i anläggningen formas 
ett unikt objektnamn och adressering för varje enhet. Utifrån objektnamnen skapas sedan 
programmeringar som styr de automatiserade processerna.  
 
Exempel på objekttyper; 
 

• motordrifter 
• nivåtransmittrar 
• on-off ventiler 
• temperaturgivare 
• flödesmätare 
• tryckgivare 
• reglerventiler 
• gränslägesgivare 
• vibrationsgivare 
• tryckknappar 

 
Varje anläggningsområde har olika styrsystem förutom anrikningsverket och sovringsverket 
som har gemensamma system. Alla styrsystemen är utvecklade av ABB och finns i olika 
versioner (AC450, AC800). (6H�WDEHOO��). 
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7DEHOO���6W\UV\VWHP�SHU�DQOlJJQLQJVRPUnGH��

2PUnGH� 6W\UV\VWHP� 6\VWHPQU�
Bandugnsverket AC450 51-56 
Anrikningsverket och 
Sovringsverket 

AC450 
 

10-14 

Styrsystem länkat till IP21 AC450/MP280 15/16 
Stålbandsverket AC800 65-66 
Ställverk, kompressorer AC450/MP280 13/99 
Bangård/tappar AC450 21 
Vitåfors Bergsspel Västra MP280 31 
Vitåfors Bergsspel Östra AC450 32 
Allians Bergsspel MP280 33 
Ventilation underjord Vi815 AC450 34 
Pumpstation KA600  AC450 35 
Ställverk Vi-Ri 1000 AC450 36 
Transportband, matare, krossar, 
pumpstation M1000 

AC450 37 

Ställverk (anrikningen, sovringen) AC 800 80-83 
 
Krossarna på Vi 815 har ett styrsystem utvecklat av Sattcontrol i 
Malmö som är kopplat till datanätet samt till IP 21. Via styrsystemen 
(16 och 14) hämtas data till IP 21. 
 
Kommunikationen mellan styrsystemet och anläggningen sker med 
analoga eller digitala signaler via I/O –enheter. Dessa kan placeras 
med ett avstånd av 2,5-8 km från styrsystemet beroende på hastighet 
och har direktkopplingar till alla enheter som övervakas (motorer, 
ventiler, givare och regulatorer). Mellan 1500-3000 I/O-enheter kan 
kopplas till varje styrsystem. Exempel; 
 
På bandtransportören (610TR020) finns flertalet sidovandringsskydd 
placerade. Dessa ”känner av” om bandet vill vandra ur sin position i 
sidled. Om bandet vandrar i sidled och tar i sidovandringsskyddet 
kommer bandet att stoppas med automatik och ett larm utlöses hos 
operatören. Hur kommunikationen sker förklaras i ILJXU���. 
 
Operatörsstationerna är placerade i kontrollrum där 
process/flödesoperatörerna via bildskärmar ser den automatiserade 
processen. Operatörerna kan även styra processen manuellt eftersom operatörsstationerna är 
direktlänkade till styrsystemen via stjärnkopplare eller switchar. Beroende på var i 
anläggningen operatörsstationen är placerad sätts olika behörigheter, till exempel skall inte 
bandugnsverket kunna styra uppfodringen.  
 
X-terminalerna som är dataskärmar, finns utplacerade lite varstans, de hämtar information 
från alla operatörsstationer och ger olika arbetsgrupper möjligheten att övervaka processen. 
Det är användbart för dem som utför underhåll samt reparationer vid exempelvis el, mek, 

)LJXU����)O|GHVYlJ��
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ventilation, pumpfel. Det finns möjlighet att styra processen från X-terminalen men det krävs 
då behörighet.  
 

��������$%%�VW\UV\VWHP�
I ABB: s styrsystem finns oerhört många objekt för uppfordringsprocessen förutom det som 
nämnts i objektbeskrivningen. Exempel kan vara; SXPSDU�� K\GUDXODJJUHJDW�� N\OIOlNWDU��
EDFNVSlUUDU�� VNLYEURPVDU etc. Alla dessa objekt kan manövreras via två olika driftformer, 
PDQXHOOW� och� DXWR�� Vid manuell styrning kan operatören själv starta, stoppa, öppna samt 
stänga objekt direkt från tangentbordet. Auto innebär att allt sker på automatik utan 
operatörens ingripande och objekten styrs av förhållanden i processen. Det finns även olika 
manöverformer där den vanligaste inställningen är sekvensstyrning.  
 
0DQ|YHUIRUPHU� %HVNULYQLQJ�
Sekvens Styrning sker från sekvensprogram eller gruppstarter 
Central Objekten hanteras från operatörsstationer 
Lokal Objekten kan styras från valfri plats som oftast finns ute i anläggningen 
Test Objektet styrs lokalt med reducerad övervakning vilket innebär att 

endast säkerhetsregleringar är gällande 
Avställd Driften stoppas och är blockerad från styrning.  
 
Vid händelse eller larm i processen skapas ett ljudlarm samtidigt som objektet blinkar rött på 
bildskärmen. En textremsa med objektets namn samt händelse/larmorsak visas på 
bildskärmen. ABB-systemet har olika larmgränser beroende på anläggningsområde. För 
uppfordringen har man följande larmgränser; 
 
)lUJ� %HVNULYQLQJ�
Rött Ett larm som talar om att fel uppstått i anläggningen  
Gult Blockering vilket skall gör operatören uppmärksam  
Grönt Normalt, kommer ofta upp efter kvittering av ett larm 
 
Om larmgränserna i processen överskrids (rött larm) startas en process där objektet som regel 
stannas. Efter åtgärd kan kvittering av larm göras av operatören direkt från operatörsstation 
eller på plats ute i anläggningen beroende på objekt- samt larmtyp. ABB-systemet lagrar 
trenddata upp till två dygn med en lagringskapacitet på 6000 händelser. Det finns möjlighet 
att ta fram händelselistor och larmlistor samt se trender för de olika objekten.  
 
Gruppstarter finns förprogrammerade i systemet vilket innebär att flera objekt startar i en viss 
ordningsföljd. För exempelvis gruppstarten UF_M1000 sker startordningen som följer; 

• 18TR021 Transportör till KR100 
• 18TR022 Transportör till KR200 
• 610PU020 Oljepump vxl.TR020 
• 610PU021 Skivbroms TR020 
• 610TR020 Backspärr 
• 610OA020 Kylfläkt vxl TR020 
• 610TR020 Transport M1000>815 
• 610TR010 Transport TR020 
• 610MA103 Matare under kross 100 
• 610MA203 Matare under kross 200 
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Eftersom uppfordringsprocessen är ett flöde där flera objekt är sammanhängande finns 
förprogrammerade förreglingar i systemet som ser till att inga olycksfall, haverier eller 
katastrofer sker. Med förregling menas att om ett objekt stannar så måste bakomvarande 
objekt i kedjan också stoppas. Vid ett stopp på bandtransportör (610TR020) kommer en 
förregling att se till att bandtransportör (610TR010) samt matarna (610MA103, 610MA203) 
stannar omgående. Inget annat i processen påverkas förrän fickorna (610FI103, 610FI203) 
nått full nivå då stannar även matarna för de fickorna och slutligen påverkas tömningsläget. 
(Se ILJXU���). 
 

 
�

)LJXU����%HVNULYQLQJ�DY�SURFHVV�VW\UW�DY�I|UUHJOLQJ�
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��������1LYnVW\UQLQJ�

Hur man faststället nivåer och gränser för fickor varierar beroende på dess position i flödet. 
För tömningslägena på M1000 (610FI101, 610FI201) innebär nivån 98 % att fickan är full 
och dinosförarna får gult ljus vid tippläget. När nivån sjunkit till 90 % är det återigen grönt 
ljus. För fickorna (610FI103, 610FI203) uppnås full nivå redan vid 80 % vilket styr 
bordsmatarna nedanför krossarna på M1000 som stängs med automatik. Varför 
nivåstyrningen är så mycket lägre i krossfickorna beror på att när matarna stängts finns det 
oftast kvar gods i krossen, och man måste beräkna med att den mängden skall rymmas i 
krossfickan.  
 
 

������� ,QIRSOXV�����

 
Infoplus 21 (IP21) är ett processdatasystem utvecklat av 
ASPEN Process Explorer och en applikation till PILS som är 
LKAB: s Process Information och Lednings System. IP21 är 
en databas som långtidslagrar data från 
tillverkningsprocesserna som är hämtade direkt från ABB: s 
styrsystem. Det finns ca 15 000 mätpunkter i hela 
processkedjan som IP 21 samlar in och lagrar data ifrån. Var 
30: e sekund överförs data från ABB: s styrsystem till IP21. 
Dessa kan sedan användas för övervakning, uppföljning och 
styrning av processer och produktion.  
 
För att visualisera datavärden kan man med ASPEN Process 
Explorer se trender och diagram över utvalda objekt i 
processen. Det går att göra djupa analyser under specifika 
tidsperioder på objekt så länge mätpunkten och rätt 
tagfunktionen finns. En tag är en cellfunktion för vilken typ 
av data som skall hämtas från IP21 till Excel.  
 
Exempel på tagfunktioner; 
 
TAG_ANTAL_STOPP tar fram alla de värden, under en viss 
period, då objektet stannat. 
 
TAG_DRIFTTID visar drifttiden för perioden i timmar. 
 
TAG_TONNAGE, maxvärdet under den senaste halvtimmen 
under ett dygn, för varje dygn i perioden.  
 
)LJXU��� redovisar några av de färdiga tagfunktionerna som 
finns för respektive objekttyp.  
 
 
��

)LJXU����7DJIXQNWLRQHU�I|U�
REMHNW�L�,3���
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������� $YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW��

 
För de fasta anläggningarna underjord används avbrottsstatistiksystemet för att registrera och 
analysera avbrott för specifika områden eller objekt. Då störningar uppstår i processen, sker 
manuell inregistrering av flödesoperatörerna vid styrcentralen 815. Eftersom systemet 
används av LKAB både i Kiruna och Malmberget samt inom alla olika anläggningsområden, 
är uppbyggnaden av systemet inte riktat mot någon särskild process. Utifrån systemet kan 
man mer detaljerat se orsakerna till varför ett specifikt objekt varit stört. Vid registrering av 
en störning skall följande anges; 
 

• Verksamhetsområde 
• Sektion  
• Anläggningsområde  
• Förlusttyp 
• Objektgrupp  
• Objekt 
• Stopporsak  
• Stopptid 
• Starttid  
• Kommentar 

 
Alla typer av störningar går ej att registrera och inte heller alla objekt finns med i systemet. 
 
De störningar som loggas i avbrottsstatistiksystemet delas in i LQWHUQD�VW|UQLQJDU��H[WHUQD�
VW|UQLQJDU�samt�I|UHE\JJDQGH�XQGHUKnOO��
 

��������,QWHUQD�VW|UQLQJDU��
Störningar inom den egna anläggningen loggas som en intern störning. Exempel på en sådan 
störning är skut eller skrot.  
�

��������([WHUQD�VW|UQLQJDU�

Yttre faktorer som stör processen loggas som externa störningar. Rågodsbrist och fullt framåt 
är de mest förekommande av de externa störningarna. Åska och elfel är ytterligare exempel 
på externa störningar.  

 
��������)|UHE\JJDQGH�XQGHUKnOO��

När produktionen stoppas på grund av någon form av underhåll loggar man störningen på 
processen som förebyggande underhåll. Byte av bandrullar är en vanlig underhållsåtgärd. �  
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���8QGHUKnOO�
 
Underhåll innebär att man håller efter sin anläggning för att se till att produktionen fungerar, 
tillgängligheten är hög samt erhålla en mer effektiv och driftsäker process. Underhåll är även 
viktigt för att få en bättre produktkvalitet och minska antalet driftstörningar samt att minimera 
riskerna för person- och anläggningsskador. För de fasta anläggningarna underjord handlar 
det om tillsyn av hela uppfordringsprocessen, och göra dagliga inspektionsrundor med 
smörjning och renhållning etc. Vid behov byter man ut komponenter som exempelvis 
slitgodsdelar. Underhållet delas in i olika grupper, avhjälpande underhåll och förebyggande 
underhåll. (6H�ILJXU���). 
 

 
)LJXU�����%HVNULYQLQJ�DY�XQGHUKnOO�HQOLJW�VWDQGDUGHQ�,62�66�������

 
Förebyggande underhåll är när man underhåller innan fel och störningar uppstått. Ett exempel 
på detta kan vara inspektionsronder, smörjronder, oljepåfyllning, utbyten, mätningar av 
vibrationer, termovision eller besiktningar av tryckkärl. Det kan antingen vara förutbestämt 
eller tillståndsbaserat. Förutbestämt är underhåll efter bestämda intervall (schema) eller 
bestämd driftstid. Tillståndsbaserat underhåll är när man utför inspektioner eller reparationer 
baserat på tillståndet för anläggningen. Avhjälpande underhåll är när det har inträffat ett fel 
och man måste vidta åtgärder. Till exempel en glödlampa har gått sönder och man byter ut 
den. 
 
För uppfordringen vid LKAB i Malmberget tillämpas alla dessa typer av underhåll men man 
har även andra typer av underhåll som förbättringsunderhåll och modifieringsunderhåll. 
Förbättringsunderhåll kan vara byte till lager med längre livslängd och modifieringsunderhåll 
kan vara ökad pumpkapacitet. Man följer standarden SS EN 13306 underhållstermer, 1070 
maskinsäkerhet och 4 410 505 tillförlitlighet med vissa undantag.  



 

 
 27

 
����� 3ODQHULQJHQ�RFK�XSSI|OMQLQJ��
 
Underhållsingenjörerna på Fasta Anläggningar sköter planeringen av underhållet. Detta görs i 
slutet av året då man planerar inför efterkommande år och ser över vilka stora 
underhållsåtgärder som ska göras. Vid mötet upprättar man ett avställningsschema som visar 
hur man ska arbeta med underhållet, när de dagliga inspektionerna ska göras samt vilka 
anläggningar som ska inspekteras. Här finns även avsatt tid för eventuella stopp av 
anläggningen för underhållsåtgärder. Förebyggande och avhjälpande underhåll utförs 
dagligen under dagtid och man följer då avställningsschemat. El avdelningens 
tillståndsbaserade underhåll är placerat under de inplanerade stoppen. Det är Gruvmek 815 
samt El 815 som utför de dagliga inspektionerna. Vid behov stoppar man produktionen för att 
kunna utföra nödvändigt underhåll. Man försöker att planera in alla reparationer till de stora 
repstoppen. Vid de större planerade stoppen tas även entreprenörer in. Allt underhåll innebär 
inte en störning av produktionen utan visst underhåll kan göras medan berget uppfordras. 
Inför varje stort repstopp hålls underhållsmöten där man tar upp de arbeten som ska göras 
samt eventuella kompletteringar. De som är närvarande får lämna synpunkter och viktig 
information noteras. Det sista mötet inför stoppet sker oftast fredagen före repstoppet.  
�
Man har uppföljningsmöten efter varje 12-, 24-timmars eller 2-veckors stopp. Under 2-
veckorsstoppen som inträffar i Maj har man dessutom avrapporteringsmöten där man 
kontrollerar hur arbetena fortlöper, om det finns eventuella avvikelser samt om 
avrapporteringen skett på ett bra sätt. Dessutom har man med en viktig punkt där man ser 
över om det skett några olyckor eller tillbud. Man håller även möten för ständiga 
förbättringar, så kallade samrådsmöten, där man tittar på tillgängligheten, störningar, övrig 
driftstatistik samt eventuella förbättringar.  Det finns endast lagstadgade krav för underhåll av 
gruvhissar eftersom det handlar om säkerhet för personal. Gruvhissen skall besiktas av 
”tredjeperson” varje år. Under år 2004 hade man sju stycken större stopp för 
underhållsarbeten, varav fem av dem var 12–timmarsstopp, ett 24-timmarsstopp och ett 2-
veckorsstopp. Onsdag är ordinarie repstoppsdag medan det större stoppet på 2-veckor sker 
under maj månad. Det totala antalet inplanerade underhållsarbeten för de större repstoppen 
under året uppgick till 520 st. 7DEHOO� � redogör för det inplanerade förebyggande samt 
avhjälpande underhållet fördelat per objekt. Se ELODJD� � för vad som underhålls och 
kontrolleras per objekt.  
 

7DEHOO���3ODQHUDW�)8�VDPW�$8�I|U�nU������I|UGHODW�SHU�REMHNW��+nNDQ�*XVWDIVVRQ��/.$%���

2EMHNW� 2EMHNW� )8�>WLP@� $8�>WLP@�
Kross 100 M1000 610KR100 518  
Kross 200 M1000 610KR200 518 300 
Kross 100 Vi815 18KR100  620 
Kross 200 Vi815 18KR200  420 202 
Bandtransportör 10 M1000 610TR010  457,5 
Bandtransportör 20 M1000 610TR020  507,5 100 
Bergspel Östra 12BE001  833 
Bergspel Västra 12BE002  827 300 
Bandtransportör 3 Lappkyrkan 12TR003 521 50,5 
� 7RWDOW� ����� ������
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���$QVYDU�
 
För det direkta produktflödet och produktkvalitén för fasta anläggningar i gruvan har PBP 
(Produktion/Brytning/Process) ansvaret från skutgaller på M1000 via fasta anläggningar och 
schakt till bergfickor ovan jord. Det är PBP som åtgärdar flödesproblem och rapporterar 
eventuella tekniska brister till PBU (Produktion/Brytning/Underhåll fasta anläggningar). 
PBU:s roll är att underhålla de fasta anläggningarna. Den gemensamma målsättningen för 
PBP samt PBU är att arbeta offensivt och systematiskt med inriktning mot att minimera 
störningar samt att skapa goda förutsättningar för produktion i bergtransportanläggningarna.  
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���$QDO\V�
 
����� 6W|UQLQJDU�
Med störningar avses händelser som på något sätt påverkar processflödet och skapar ståtid för 
enskilda objekt eller kopplade objekt. Häng i den ena krossen på M1000 påverkar kanske inte 
uppfordringsmängden då man kan transportera godset via den andra krossen. Har man 
däremot ett stopp på bandtransportör (610TR020) är störningen direkt påverkbar för 
uppfordringsmängden så fort fickorna i den bakomvarande processen uppnått full nivå. För de 
fasta anläggningarna underjord används två olika system; ,3���VDPW�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW�
�VH�DYVQLWW��������VDPW��������. I vår analys presenteras data från bägge systemen eftersom de 
ger olika information om störningarna. Generellt kan man säga att IP21 ger ståtiderna direkt 
från styrsystemet helt utan mellanhänder men talar inte om orsakerna till ståtiderna. 
Avbrottsstatistiken visar orsakerna till avbrotten som; häng i krossar, sidovandringar på 
transportörer, skrot etc.  
 
De flesta störningarna uppträder på nivå 1000 m avv vilket är naturligt eftersom största delen 
av produktionen pågår på den nivån. Det totala antalet störningar under året är 1910st med en 
ståtid på 1960 timmar. Av alla störningar under år 2004 uppträdde 81 % på huvudnivån 
M1000, fördelningen mellan övriga områden presenteras i ILJXU���. 
 

 
)LJXU����'HQ�SURFHQWXHOOD�I|UGHOQLQJHQ�DY�DQWDOHW�VWRSS�VDPW�VWnWLGHU�SHU�PDUNHUDW�RPUnGH��
�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW��
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Antalet stopp domineras av skrot, häng/skut samt reparation och underhållsåtgärder. 
(6H�WDEHOO��). 
 

7DEHOO���'H�IHP�PHVW�IUHNYHQWD�VWRSSRUVDNHUQD�XQGHU�������

6WRSSRUVDN� $QWDO�
VWRSS�

3URFHQWXHOO�
I|UGHOQLQJ�

Skrot 661 35 % 
Häng/Skut 512 27 % 
Reparation/Underhåll 249 13 % 
Stupvakt 86 4,5 % 
Sidovandring 70 3,7 % 
 
Studerar man hur lång ståtid varje stopporsak har så dominerar häng/skut, reparation och 
underhåll, skrot, slitgods, fullt framåt samt rågodsbrist. (6H�WDEHOO������

�

7DEHOO���'H�IHP�VWRSSRUVDNHUQD�PHG�PHVW�WRWDO�VWnWLG��$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW���

6WRSSRUVDN� 6WnWLG�
>WLP@�

3URFHQWXHOO�
I|UGHOQLQJ�

Häng/Skut 447 23 % 
Reparation/Underhåll 390 20 % 
Skrot 241 12 % 
Slitgods 175 8,9 % 
Fullt framåt 174 8,9 % 
 
För förteckningen över alla stopporsakerna samt dess ståtider se ELODJD��.  

������� +lQJ�VNXW�

Skut uppträder av olika orsaker och har varit ett störningsmoment för gruvornas olika 
verksamhetsområden sedan lång tid tillbaka. Skut definieras som ett styckefall som är större 
än 1x1x1 m. Teoretiskt borde man undvika lastning av denna styckefallsstorlek i stigarna, 
utan istället transportera skutet till avsedd skutort. Tyvärr skiljer sig praktik från verklighet, 
och det är oklart om avbrotten för skuttransporten på lastnivån blir mer kostsam än 
störningarna för uppfordringen. Vad lastaren definierar som skut beror i regel på egna 
erfarenheter och värderingar och det är vid lastningsögonblicket oerhört svårt för lastaren att 
avgöra vilket styckestorlek som inte kommer att krossas i stigen. Det mest fördelaktiga för 
lastningen är en relativt låg nivå i stigarna. En för hög nivå gör att skuten på grund av den 
låga fallhöjden inte krossas i stigarna utan behålls intakta. Gråbergsskuten är det största 
problemet eftersom de har en högre hållfasthet än malmskuten och inte krossas lika lätt. 
Flertalet faktorer har betydelse för uppkomsten av skut. 
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*HRORJLVND�HJHQVNDSHU�
Eftersom berg är ett inhomogent material med olika geologiska egenskaper; sprickor, 
strukturer och mineralsammansättningar kan grundproblemet uppstå redan vid drivningen. 
Generellt kan man inte härleda problemet till någon specifik malmkropp utan det varierar 
snarare mellan olika salver. Områden med täta sprick- och krosszoner kan göra att salvorna 
blir mer skutrika. Vid borrningsmomentet kan sprickor och strukturer i bergmassan göra att 
borrstången glider längs sprickzoner och skapar sneda hål eller korsar andra hål. Vid 
laddningsmomentet kan sprängämnet försvinna in i sprickor och när salvan sedan sprängs 
uppnås inte den tilltänkta effekten och man får ett storblockigt berg som resultat.  
 
3UREOHPRPUnGHQ�
För uppfordringens del är det mestadels i stigar, fickor och krossar som problemet häng och 
skut stör processen. Någon enstaka gång kan skut fastna i bordsmatarna ovanför krossarna 
eller i stupen.  
 
Under 2004 finns 512 registrerade störningar av KlQJ�VNXW i avbrottstatistiksystemet och 
fördelningen presenteras i WDEHOO��.  
 

7DEHOO���)|UGHOQLQJ�DY�KlQJ�VNXW�SHU�REMHNWJUXSS�I|U�������

2EMHNW� $QWDO�VWRSS� 6WnWLG�>WLP@�
610FI202 2 1,4 
610KR100  285 256 
610KR200 205 149 
18KR100  16 39 
12TR003 1 0,6 
12FI005 1 0,6 
TR010 M1000 1 0,3 
TR020 M1000 1 0,2 
Totalt 512 447,1 
 
95,7 % av alla häng/skut i uppfordringen skapar ståtid för krossarna på 1000-nivån 
(610KR100, 610KR200). Fastnar skutet i krossen åtgärdas problemet vanligtvis av att 
skutborraren antingen krokar eller spränger sönder skutet för att få ner det i krossen. Vilken 
typ av åtgärd som krävs beror på skutets storlek och form. Ibland räcker det att man styr ner 
mer berg till krossen som därmed med hjälp av övertrycket pressar ner/sönder skutet. 
Problemet löses därför direkt från styrcentralen. Det är svårt att göra uppföljning på 
skutstatistik eftersom vissa skut passerar krossen eller ligger på ett sådant sätt att man kan 
styra berg från den andra mataren vid sidan av skutet. Skutborrarna för egen skutstatistik där 
de noterar hur många skut man åtgärdat per kross och vecka. (6H�WDEHOO��). Detta antal skiljer 
sig oerhört mycket från antalet i avbrottsstatistiken, som endast registrerat 512 st åtgärdade 
skut för motsvarande period. Detta kan delvis förklaras med att störningen inte alltid påverkar 
uppfordringen. Ett exempel på detta kan vara; ett skut som uppmärksammats i (18KR100) 
ligger på ett sådant sätt att det inte stör uppfordringen utan man kan fortsätta att köra berg till 
krossen samtidigt som skutborraren arbetar eller så styr man över berget mot (18KR200). I 
detta fall loggades ingen störning i avbrottsstatistiken men ett skut noterades i skutstatistiken. 
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7DEHOO���)|UGHOQLQJ�DY�KlQJ�VNXW�SHU�REMHNW��6NXWERUUDUQD���

2EMHNW� +lQJ�6NXW�
18KR100  1402 
610KR100  859 
610KR200  600 
Totalt 2861 st 

 
Åtgärdstiden för skut i krossarna varierar också beroende på att skutborrarnas arbetsområde är 
inom hela gruvan, vilket kan ge lång inställelsetid. Det är heller inte ovanligt att häng uppstår 
samtidigt i båda krossarna på M1000 och dessutom någon annanstans i anläggningen. 
Diagrammet i ELODJD�� visar åtgärdstiden för 500 skut där 400 av störningarna åtgärdas inom 
några minuter upp till en timme, genomsnittstid är 24 min. De riktigt långa ståtiderna som 
drar upp kurvan har inträffat under nattetid då skutborraren normalt inte är tillgänglig. Dessa 
ståtider har ej tagits med i beräkningen av genomsnittstid.  

������� 6NURW�

 
Vid tillredning av ort förstärks väggar och tak med sprutbetong och armerade bergbultar. 
Bultarna placeras med ett radavstånd på 2 m och man förstärker vanligtvis med 8-9 bultar per 
rad. Bultlängderna är 2,4 alternativt 3 m. På vissa skivor används även 5 meters långa 
fjällband som skarvas ihop och används för att förstärka orttaket. När sedan brytning av 
malmkroppen påbörjas sprängs ortarna, och bultarna och fjällbanden lossgörs med berget. 
Dessa bergbultar är den vanligaste orsaken till skrot i uppfordringen. När berget sedan lastas 
följer skrotet med i stigarna via tappar, matare, krossar till bandtransportörer. I enstaka fall 
skapas problem i stigar och fickor om bergbultar eller fjällband fastnar i stigmynningen och 
skapar stock vilket resulterar i häng. Oftast tar sig bergbultarna förbi krossen på grund av att 
käglan är förskjutbar i sidled men i vissa fall kan skrotet fastna och låsa fast hela käglan. 
Detta innebär att personal måste frigöra allt ovanliggande berg och skära sönder skrotet för att 
lossgöra käglan. Vad som är mer problematiskt för krossarna är om större skrot som slitplåtar 
från bordsmatare eller skutgaller ramlar ner i krossen och fastnar. Det händer inte ofta men 
när det inträffar är arbetet mycket tidskrävande. (6H�WDEHOO��).  
 

7DEHOO���5HJLVWUHUDGH�VW|UQLQJDU�IUnQ�DYEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW��

'DWXP� 6WnWLG�>WLP@� 2EMHNW� 2UVDN�
2004-04-08  1,64 610KR200 Plåt i kross 
2004-04-11  0,33 610KR200 Stor plåt i kross 
2004-09-02 0,88 610KR200 Slit plåt från matare 203 
2004-10-23  1,44 610KR200 Järnskrot i krossen 
2004-12-22  7,82 610KR200 Del av skutgaller i kross 
 
Bergbultarna blir deformerade eftersom de utsatts för påverkan vid sprängning, lastning och 
under sin väg genom krossar och stigar. Böjda bergbultar fastnar i omlastningsstup och 
matare vilket kan orsaka stockningar och överbus. Vill det sig riktigt illa kan bergbulten kilas 
fast i omlastningsstup, ligga och nöta på bandet vilket kan resultera i bandskada. Annat än 
bergbultar och fjällband som kan definieras som skrot är; gummimattor, ventiflex, dikesrör 
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och borrstål. Skrot förorsakar en total ståtid på 240,5 timmar vid 661 stopp under 2004. (SH�
WDEHOO���.  
 

7DEHOO���$QWDOHW�VWRSS�VDPW�VWnWLGHU�I|U�VNURW��SHU�REMHNWJUXSS��$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW����

2EMHNW� $QWDO�VWRSS� 6WnWLG�>WLP@�
KR100 M1000 2 1,6 
KR200 M1000 5 12,1 
MA103 M1000 46 14,6 
MA203 M1000 74 43,3 
TR010 M1000 297 86,0 
TR020 M1000 208 70,5 
KR100 Vi815 4 4,9 
KR200 Vi815 3 1,0 
BE001 ViVästra 5 1,5 
BE002 ViÖstra 6 1,3 
TR003 Lappkyrkan 11 3,7 
Totalt 661 240,5 
 
Bandtransportörerna (610TR010, 610TR020) står tillsammans för 76 % av alla registrerade 
skrotstörningar och endast 4 % skapar störningar i flödet efter bandtransportör (610TR020). 
Skrotavledare och skrotfångare är konstruerade för att fånga upp skrotet så tidigt som möjligt 
i flödet för att förhindra störningar längre upp i processen. Skrot som trots allt följer med 
610TR020 på den 1,7 km långa transporten orsakar ofta andra typer av störningar. Bultar som 
ramlar av bandtransportören kan ta i nödstoppslinor eller sidovandringsskydd och registreras 
som sådana störningar. Det är därför svårt att exakt fastställa hur mycket problem allt skrot 
egentligen orsakar processen. När man studerar tv-skärmarna på styrcentralen ser man ofta att 
skrot passerar eller fastnar i matarna och vid stupen. Skrot är ett stort problem för 
uppfordringsprocessen och vid de flesta skrotstörningar är det styrcentralens personal som 
åtgärdar problemet. Åtgärdstiden för en skrotstörning på M1000 Uppfordring åskådliggörs i 
ELODJD��. Ca 400 skrotstörningar åtgärdas i intervallet 0-10 minuter, 100 störningar mellan 10-
20 minuter. De störningar som gör att kurvan skjuter i höjden är i regel skrot som orsakat 
stopp i matare eller stopp under nattetid. Skrot som orsakar störningar högre upp i flödet beror 
ofta på sådant som kan ha lossnat från andra objekt i processen. Det finns registrerat 
störningar av bland annat ett däck i kross (18KR100) som tog 2,27 timmar att åtgärda, eller 
slitplåtar och gummimattor i det gemensamma stupet vid (12TR003). 

������� 6LGRYDQGULQJ�

 
Sidovandring uppstår oftast genom att skrot, sten eller annat tar i sidovandringsvakten som 
utlöser ett larm. Störningen är ej särskilt vanligt förekommande och har under året inte gett 
särskilt långa stopp. (6H�WDEHOO��). 

7DEHOO���6W|UQLQJDU�VLGRYDQGULQJ�SHU�REMHNW�IUnQ�DYEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW���

2EMHNW� $QWDO�VWRSS� 6WnWLG�>WLP@�
TR003 Lappkyrkan 1 1,5 
TR010 M1000 36 15,9 
TR020 M1000 33 7,9 
Totalt 70 25,4 
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������� 6WXSYDNW�

 
Det är sällan stupvakten utlöser larm på grund av för hög bergnivå utan det är oftast andra 
orsaker som till exempel vatten, smuts, skrot eller berg som orsakar larm. Stupvakter har 
under året totalt förorsakat 41 timmars ståtid vid 86 stopp. 7DEHOO��� visar fördelningen per 
objektgrupp.  
 

7DEHOO����6W|UQLQJDU�VWXSYDNW�SHU�REMHNWJUXSS�

2EMHNW� $QWDO�VWRSS� 6WnWLG�>WLP@�
BE002 ViÖ 1 0,3 
KR100 M1000 4 7,5 
KR200 M1000 19 7,7 
KR200 Vi815 4 3,0 
MA103 M1000 7 4,0 
MA203 M1000 1 0,4 
TR003 Lappkyrkan 17 11,3 
TR010 M1000 21 3,6 
TR020 M1000 12 3,4 
Totalt 86 41,1 
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������� )XOOW�IUDPnW�

 
Fullt framåt innebär att ficka 12FI058 eller 12FI059 inte rymmer mer råmalm. Om ficka 
(12FI058) är full så står det Västra bergspelet och om ficka (12FI059) är full så står det Östra 
bergspelet. Lagringskapaciteten på dessa fickor är begränsad till endast 1200 ton vardera. Är 
de fulla står hela den bakomvarande processen eftersom inget gods kan transporteras av 
bergspelen. Konsekvensen av detta kan resultera i att hela produktionen på både M1000 samt 
Vi815 blir stående vilket i slutändan kan leda till produktionsförluster.  
 
Det finns 46 störningar, på grund av fullt framåt, loggade i Avbrottsstatistiksystemet under år 
2004. I ILJXU� �� ser man en jämförelse mellan IP21-systemet och Avbrottsstatistiken. Den 
totala ståtiden som är registrerat i avbrottsstatistiksystemet för bergspelen uppgår till 42,5 
timmar medan det från IP21 visar en total ståtid av 398,5 timmar. Skillnaden är stor då endast 
en tiondel av ståtiden finns registrerad i avbrottsstatistiken.   
 

)XOOW�IUDPnW��WLPPDU�����

�

��

���

���

���

���

,3�� ����� ���

$YEURWWVWDWLVWLNHQ ���� ����

9LWnIRUV�9lVWUD�%HUJVSHO��
��),���

9LWnIRUV�gVWUD�%HUJVSHO��
��),���

 
)LJXU����6WnWLG�I|U�IXOOW�IUDPnW��,3���VDPW�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW���
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������� %HUJEULVW�

 
Bergbrist eller rågodsbrist som det även kallas är när lagringsfickorna under krossarna på 
Vi815 är tomma (18FI110, 18FI120, 18FI210, 18FI220) och bergspelen inte har något gods 
att transportera. Både 18FI110 och 18FI210 skall vara tomma för att det skall räknas som 
bergbrist, samma sak gäller för det västra spelet. Konsekvensen av bergbristen är att 
bergspelen får stå, och när fickorna (12FI058, 12FI059) är tömda finns inte något gods att 
leverera till Lappkyrkan.  
 
Bergbrist registreras som den externa störningen rågodsbrist i avbrottsstatistiksystemet och 
totalt finns 38 registrerade stopp av uppfordringen på grund av att det varit brist på gods. 
Jämför man IP21 och Avbrottsstatistiken kan man se att det skiljer sig rejält när det gäller 
ståtiden. Enligt IP21-systemet så stod det Västra spelet 540,2 timmar under 2004 medan 
endast 20,8 timmars ståtid har loggats i Avbrottsstatistiksystemet. Detsamma gäller för det 
Östra bergspelet där det är ännu större differens mellan systemen. (6H�ILJXU���). 

 
 
 

%HUJEULVW��WLPPDU������

�

���

���

���

���

,3�� ����� �����

$YEURWWVVWDWLVWLNHQ ���� ����

9LWnIRUV�9lVWUD�%HUJVSHO 9LWnIRUV�gVWUD�%HUJVSHO

)LJXU����6WnWLG�I|U�EHUJEULVW��,3���VDPW�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW���
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������� 8QGHUKnOOV�RFK�UHSDUDWLRQVnWJlUGHU��

 
Reparations och underhållsåtgärder utförs inom hela anläggningen och de åtgärder som 
presenteras är de som på något sätt stört uppfordringsprocessen och finns registrerade i 
avbrottsstatistiksystemet. Det finns två olika sätt att registrera dessa typer av störningar, dels 
som en intern störning men även som ett förebyggande underhåll. Av den totala 
störningstiden för underhålls och reparationsåtgärder (390 timmar) utgör 237 timmar intern 
störning och resterande 153 timmar förebyggande underhåll. Det går ej att fastställa vilka eller 
hur många av posterna som utgör exempelvis byte av bandrulle, bandskada eller 
skipreparation då alla störningar i fältet ”stopporsak” registreras som reparation/underhåll. I 
fältet kommentar kan man dock i vissa fall avläsa åtgärdsorsaken men långt ifrån alla poster 
innehåller uppgifter. Det är lite rörigt att få grepp om skillnaderna mellan interna respektive 
FU-posterna och därför har vi valt att lägga ihop dessa eftersom vi tror att det i många fall 
registrerats som en intern störning fast det i själva verket är ett förebyggande underhåll. 
Bergspelen står för 50 % av den totala ståtiden medan bandtransportörerna har de flesta 
kortare stoppen. (6H�ILJXU������
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

)LJXU����3URFHQWXHOO�I|UGHOQLQJ�DY�UHSDUDWLRQ�XQGHUKnOOVnWJlUGHU�SHU�REMHNWJUXSS�
�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW����

3URFHQWXHOO�I|UGHOQLQJ�VWnWLG

Transportörer
23%

Bergspel
50%

Fickor
10%
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��������%HUJVSHO�
 
Den totala störningstiden för bergspelen är 195 timmar, och följande åtgärder kan avläsas; 
 

• byte av underlina 
• byte av plåtar på mätfickor 
• schaktrensning  
• skipreparationer 

 
Ståtiden är relativt lika fördelade mellan de två bergspelen.  
 

��������%DQGWUDQVSRUW|UHU�
 
Den totala störningstiden för bandtransportörer var 91 timmar under året med fördelning 
enligt WDEHOO���; 
 

7DEHOO����6WnWLG�I|U�UHSDUDWLRQ�XQGHUKnOOVnWJlUGHU�SHU�EDQGWUDQVSRUW|U���

2EMHNW� $QWDO� 6WnWLG�
TR003 Lappkyrkan 52 54,0 
TR010 M1000 11 6,8 
TR020 M1000 46 30,5 
Totalt 109  91 

 
Den mest frekvent förekommande kommentaren som finns på bandtransportörerna är ”byte 
bandrulle” vilket verkar vara en relativt vanlig reparation/underhållsåtgärd. Andra åtgärder 
som finns registrerade är justering av sidovandringar och bandskrapor, kolkontroller samt 
scanning. Kolkontroller innebär att kollängden mäts i släpringade motorer. Man har ett visst 
minimivärde på dess längd och byter vid behov i förebyggande syfte. Scanning av bandet är 
en relativt ovanligt åtgärd vilket innebär att man röntgar insidan av bandet och söker efter 
eventuella brott på stålvajrarna. Tjockleken på gummit mäts och slutligen sammanställs en 
analys vilket ger en prognos på bandets status. Åtgärden är väldigt kostsam och inget man gör 
ofta. Dock kan det innebära att man förebygger större haverier. En scanning av (610TR020) 
samt (12TR003) tog ca 1,5 timmar och kostade totalt 400 000 kronor. 
 

��������)LFNRU��NURVVDU�VDPW�PDWDUH�
 
Den typ av underhåll som görs på fickorna är främst inför repstopp när reparationsåtgärder 
skall utföras. Fickorna måste tömmas och sotas för att förhindra risker när arbete pågår 
exempelvis i mataren nedanför fickan. Sotning innebär att man skjuter av en mindre 
sprängladdning som endast har till uppgift att bilda en ”luftsmäll” inuti fickan så att 
vibrationerna får allt löst berg att släppa från fickans väggar. När 815-meters nivån byggdes 
och man bröt utrymmet för fickorna (18FI110, 18FI120, 18FI210, 18FI220) så skrotades 
endast fickorna (18FI110, 18FI210). Fickorna (18FI120, 18FI220) lämnades oskrotade och 
skulle fungera som självskrotande. I efterhand kan man säga att man generellt har mer 
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problem med häng i de självskrotande fickorna på grund av att de kalvar. Stora bergblock 
släpper från fickans väggar och lägger sig över fickmynningen. 
 
På krossar utförs kontroller av spaltöppning samt slitage av slitgodset. Övriga mekaniska 
arbeten som byte av hydraulventiler eller kolkontroller finns också registrerat under året.  
 
Något som egentligen borde registreras som en reparations/underhållsåtgärd är ”slitgods” som 
finns registrerat som en egen stopporsak i avbrottsstatistiksystemet. Slitgods är det som slits 
och byts ut på de olika objekten. De objekt som är särskilt utsatta är; matare, krossar, stup, 
rännor samt mätfickor. Det som byts är oftast plåtar på objekten men för krossar är det 
manganstålet som slits. Det finns endast 8 stycken loggade stopp under hela året och detta 
eftersom det sker regelbundna kontroller av slitgods där man ser över och byter ut slitgodset 
på de olika objekten. Man planerar in och utför dessa enligt avställningsschemat. Trots det 
låga antalet loggade stopp i avbrottsstatistiksystemet så är slitgods ändå den 4:e största 
störningen enligt avbrottsstatistiksystemet med en total ståtid på 175 timmar under hela året.  
 
Kross (18KR100) står för den mesta av ståtiden för slitgods med 113,4 timmar. Orsaken till 
att det skiljer sig så avsevärt från de övriga objekten beror på ett haveri där slitgodset släppte 
och krossen slutade fungera. Slitgodset på gubben samt nedre krossringen var utslitet och man 
var tvungen att demontera krossen och byta ut slitgodset vilket tog totalt 99 timmar.  
 
����� 6DPPDQVWlOOQLQJ��
 
För att få en översiktlig bild över vilka störningar som påverkar respektive objekt på 1000-
nivån VH�ILJXU���.  

 
)LJXU����)|UGHOQLQJ�DY�VWnWLG�0�������$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW���
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���.DSDFLWHWHU�
 
Bandtransportörer, krossar och matare är synkroniserade för att fortlöpande kunna hantera 
samt transportera råmalm med kapaciteten 2500-3000 ton/h. Vid fältundersökningar ser man 
emellertid att bandtransportörerna ofta går tomt. En av orsakerna kan vara att man har en 
överkapacitet på bandtransportörerna i förhållande till bergspelen, (870 ton/h x 2) vilket 
bromsar den kontinuerliga kapaciteten. (Se ILJXU���).  
 

 
)LJXU����.DSDFLWHWHU�L�KHOD�SURFHVVIO|GHW�IUnQ�QLYn������P�DYY�WLOO�/DSSN\UNDQ���

 
Bergspelet Vitåfors Västra har en medelcykeltid på 169,3 sek och en medelkapacitet på 878 
ton/h. Den totala uppfordrade mängden råmalm under året uppgick till 6,15 Mton. I 
genomsnitt transporterar Västra spelet mellan 500 000-550 000 ton råmalm per månad, 
undantaget maj månad under det stora repstoppet. Den transporterade mängden per dygn 
varierar kraftigt mellan 15000-21000 ton. Bergspelet Vitåfors Östra har något sämre kapacitet 
än det Västra bergspelet med en spelcykeltid på 171 sek och en medelkapacitet på 870 ton/h. 
Den totala uppfordrade råmalmsmängd uppgick under året till 5,84 M ton, 306 848 ton lägre 
än Västra spelet. En ombyggnation av det Östra bergspelet från skipvolymen 23 ton till 26 ton 
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kommer dock att ge en kapacitetsökning från 870 ton/h till 968 ton/h. Den totalt uppfordrade 
mängden under året uppgick till 12Mton inkluderat bägge bergspelen.  
 
Mellanlagringsutrymmet varierar kraftigt för respektive nivå. Krossfickorna under krossarna 
på nivå 815 m avv har det största lagringsutrymmet på totalt 14 000 ton fördelat på fyra 
fickor. Krossfickorna på nivå 1000 m avv har en total lagringskapacitet på 600 ton och 
övanför krossarna finns ett lagringsutrymme på totalt 12600 ton. Lagringsutrymmet på nivån 
224 m avv, är 2400 ton.  
 
Det tar totalt 29,5 minuter för 100 ton att transporteras från tippläge (610FI101), nivå 1000 till 
Lappkyrkan om man antar att alla fickor i flödesvägen är helt tomma. Om fickorna däremot 
istället har maximal nivå tar det totalt 248,5 minuter, 4,1 timmar för den antagna mängden 
råmalm att transporteras igenom hela kedjan. Vid beräkningarna har antagits en 
krosskapacitet på 4000 ton/h och en matarkapacitet på 2000 ton/h. 
 
 

���7LOOJlQJOLJKHW�RFK�XWQ\WWMDQGHJUDG�
 
I analysen används data från IP21 eftersom avbrottsstatistiksystemet endast innehåller en 
mycket begränsad del av alla avbrott. För den fasta anläggningen under jord finns en stor 
mängd uppföljning av tillgängligheter och utnyttjandegrader. För tillgänglighetsanalys tas 
drifttiden ut för varje objekt medan det för utnyttjandet finns olika villkor som skall uppfyllas 
för att systemet skall hämta värden. För krossarna mäts motoreffekten och alla värden som 
överstiger 50kW innebär att krossen arbetar och nyttjas. Bandtransportörerna skall vara 
inställda på driftformen sekvens för att det skall räknas som utnyttjande. Tillgängligheten är 
beräknat på den tid som objektet varit driftklart i förhållande till hela årets kalendertimmar, 
(366 dygn x 24 timmar = 8784 timmar). Anledningen till varför objektet ej varit driftklar är 
underhållsåtgärder, haverier samt övriga direkta störningar som påverkat driften. Under året 
finns ca 1000 timmar registrerade haverier. (6H�ELODJD��). 
 
Tillgänglighet = Driftklar tid/total tid 
 
Utnyttjandegrader har beräknats med den tid som objektet har kunnat nyttjas i förhållande till 
tillgängligheten. Varför den inte utnyttjats beror på förhållanden som; bergbrist, fulla fickor 
eller yttre faktorer som ej direkt kan knytas till objektet.  
 
Utnyttjandegrad = Utnyttjad tid/tillgänglig tid 
 
����� 7LOOJlQJOLJKHW�
 
Inför varje år beräknas en planerad tillgänglighet där man tagit hänsyn till underhållsinsatser 
samt föregående års tillgänglighet. Man planlägger även tillgänglighetskrav för enskilda 
objekt. För nästan alla objekt erhölls en högre tillgänglighet än den inplanerade och resultatet 
redovisas i WDEHOO������
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7DEHOO����3ODQHUDW�RFK�YHUNOLJ�WLOOJlQJOLJKHW�I|U�nU������SHU�REMHNW���

2EMHNW� 3ODQ��� 9HUNOLJ���
KR100 M1000 92,4  95,3 
KR200 M1000 92,4 92,1 
18KR100 Vi815 91,8 92,2 
18KR200 Vi815 92,9 94,5 
TR010 M1000 94,2 94,6 
TR020 M1000 93,7 95,1 
12BE001 88,8 89,3 
12BE002 88,9 88,4 
12TR003 93,5 96,5 

 
Tillgängligheten för enskilda objekt är hög. Bandtransportörerna håller en tillgänglighet på 
94,5-96,5 %, krossarna 92,1-95,3 %. Bergspelen har något lägre tillgänglighet på 88,4-89,3 % 
vilket mestadels beror på att bergspelen har högre andel underhållsåtgärder.  
 

������� .RSSODG�WLOOJlQJOLJKHW�

 
Från krossarna på nivå 1000 till bandtransportör (610TR020) erhålls en kopplad tillgänglighet 
på 89,6 %. (6H�ILJXU���). 
 

�

)LJXU����.RSSODG�WLOOJlQJOLJKHW�IUnQ�NURVVDUQD�Sn�0�����WLOO�EDQGWUDQVSRUW|U����75����

 
Den kopplade tillgängligheten sjunker avsevärt och studerar man hela flödet från M1000 till 
Lappkyrkan fås en tillgänglighet på 76,5 %. �6H�ILJXU������ 
 

)LJXU����.RSSODG�WLOOJlQJOLJKHW�9LWnIRUV�IDVWD�DQOlJJQLQJDU�XQGHU�MRUG��0DOPEHUJHW�������
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����������� �
A = (1 - (1 - A1) x (1 - A2)) x A3 x A4x (1-(1-A5)(1-A6)) x ((A7+A8)/2) x A9 
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)RUPHO��
A = (1 - (1 - A1) x (1 - A2)) x A3 x A4 
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����� 8WQ\WWMDQGHJUDG�
 
För alla objekten är utnyttjandegraden lägre än den tillgängliga tiden. För krossarna på M1000 
(610KR100, 610KR200) sjunker utnyttjandegraden betydligt mer vilket kan ses som ett 
tecken på att flödet i kedjan inte är optimal. �6H�WDEHOO�������
�

7DEHOO����'LIIHUHQV�PHOODQ�WLOOJlQJOLJKHW�RFK�XWQ\WWMDQGH�XWWU\FNW�L�SURFHQWHQKHWHU���

2EMHNW� 7LOOJlQJOLJKHW��� 8WQ\WWMDQGH��� 'LIIHUHQV���
610KR100 95,3 83,2 12,1 
610KR200 92,1 79,8 12,3 
610TR010 94,6 82,4 12,2 
610TR020 95,1 85,4 9,7 
18TR021 94,0 85,0 9,0 
18TR022 95,8 87,9 7,9 
18KR100 94,8 92,2 2,6 
12BE001 89,2           79,8 9,5 
12BE002 88,4 76,5 11,9 
12TR003 96,5 95,6 0,9 
 
Eftersom tiden för störningar samt underhållsåtgärder redan beräknats i tillgängligheten kan 
det finnas flaskhalsar i processen. Krossarna på nivå M1000 har ca tolv procentenheter lägre 
utnyttjandegrad i förhållande till tillgängligheten medan krossarna på nivå 815 m avv endast 
har en differens på 2-3 procentenheter.  
�

������� 9LWnIRUV�9lVWUD�%HUJVSHO�

 
Av driftklar tid 7838 timmar var spelet i drift under 7007 timmar vilket ger en utnyttjandegrad 
på 79,8 %. De outnyttjade 831 timmarna består av; 
 

• 540,2 timmar bergbrist 
• 176,5 timmar fullt framåt 
• 114,3 timmar ospecificerat 

 
Spelet utnyttjas i genomsnitt 19,2 timmar per dygn.  
 

������� 9LWnIRUV�gVWUD�%HUJVSHO�

 
Av driftklar tid 7762 timmar var spelet i drift 6721 timmar vilket ger en utnyttjandegrad på 
76,5 %. Utnyttjandegraden är lägre på det Östra spelet och totalt 1041 timmar outnyttjad tid 
fördelas mellan;  
 

• 749,8 timmar bergbrist 
• 222 timmar fullt framåt 
• 69,2 timmar ospecificerat 
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Spelet utnyttjas i genomsnitt 18,4 timmar per dygn.  
 
Utnyttjandet varierar mycket för respektive dag, se ILJXU��� för fördelningen i januari månad.  
 

$QWDO�XWQ\WWMDGH�WLPPDU�SHU�G\JQ�I|U�MDQXDUL�����
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)LJXU����$QWDO�XWQ\WWMDGH�WLPPDU�SHU�G\JQ�,�MDQXDUL�PnQDG�I|U�9LWnIRUV�gVWUD�VDPW�9LWnIRUV�9lVWUDV�EHUJVSHO��
�,3������

 

������� /DSSN\UNDQ�

 
Lappkyrkan är sista anhalten för uppfordringsprocessen. Råmalmen från lappkyrkan skall 
vidare i förädlingsprocessen till; sovringsverket, anrikningsverket och slutligen pelletsverken 
för att bli färdig produkt. Bandtransportören till lappkyrkan (12TR003) utnyttjas i princip all 
den tid som den är tillgänglig vilket är ett mycket bra resultat.  
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���� �.lQVOLJKHWVDQDO\V�
 
En process har olika känslighet beroende på var inom flödet avbrottet sker. Inträffar stopp i en 
del i processen som har tvärförbindelse påverkas inte flödet i samma utsträckning som om en 
huvudförbindelse stoppas. De delar i uppfordringsprocessen som saknar tvärförbindelser är 
bandtransportörerna; (610TR020 och 12TR003). Dessa är enda förbindelseleden mellan 
nivåerna 1000 m avv och nivå 815 m avv samt nivå 278 till Lappkyrkan.  
 
Hur avbrott på (610TR020) påverkar det efterföljande flödet illustreras och beskrivs i ILJXU��� 
samt i det föregående ledet i ILJXU���.  
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Utgångspunkter

När avbrottet inträffar finns 
det 31 400 ton i systemet. 
Lappkyrkan har nivå 60%.

Sovringsverket har samma 
kapacitet som bergspelen 
1740 ton/h.

Resultat 

Inom 8 timmar har 
bergspelen tömt 
bakomvarande fickor och 
efter ytterligare 1 timme är 
lagringsutrymmet före 
Lappkyrkan tomt. 
Lappkyrkan når nollnivå 
inom totalt 18 timmar. 

Stopp bandtransportör från nivå 1000 m avv.  
)LJXU����%HVNULYQLQJ�DY�KXU�HWW�VWRSS�Sn�EDQGWUDQVSRUW�IUnQ�QLYn������WLGVPlVVLJW�SnYHUNDU�HIWHUI|OMDQGH�
SURFHVVOHG���

���

Utgångspunkter

Krossfickorna samt 
tipplägen har nollnivå när 
störning uppstår. 
Beräkningarna är utförda 
med matarkapaciteten 2000 
ton/h samt bergtransport 
1200 ton/h.

Resultat

På 9 minuter fylls 
krossfickorna och efter totalt 
24 minuter har hela 
lagringsvolymen uppnått 
full nivå. 

Stopp på bandtransport till nivå 815 m avv.
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För att göra en jämförelse mellan teori med verklighet studerades trender från IP21. Analysen 
baserades på verkliga stopp hämtade från avbrottsstatistiken. Tre olika dagar valdes slumpvis 
då man utfört underhållsåtgärden ”byte bandrulle” samt en dag då man utförde ”scanning” av 
bandtransportör. Analysen inkluderar objekten (610FI201, 610TR020, 610MA203, 
610FI203). Se ELODJRUQD����� för trenddiagram.  
 
)DOO���������������%\WH�EDQGUXOOH�
Trenderna visar att krossficka som hade nivå 60 % när mataren stannade fick full nivå inom 4 
minuter. Fem minuter senare påverkades dinosförarna som fick gult ljus vid tippläget. Den 
totala störningstiden för Dinosförarna blev 30 minuter.  
�
)DOO���������������%\WH�EDQGUXOOH�
Nivån på krossfickan var när mataren stannade 55 % och 3 minuter efteråt uppnåddes full 
nivå. Ingen påverkan på dinosförarna eftersom nivån i bilfickan hölls konstant på ca 58 %.  
�
)DOO���������������%\WH�EDQGUXOOH�
Trenderna visar att krossfickan hade nivån 7 % när mataren stannade och efter 20 minuter 
nåddes full nivå. Efter ca 50 minuter påverkades dinosförarna som fick gult ljus vid tippläget. 
Att det tog så lång tid innan bergtransporten berördes av stoppet beror troligen på att det inte 
pågick så mycket bergtransport vid detta tillfälle. Den totala störningstiden för Dinos blev 16 
minuter.  
�
)DOO���������������6FDQQLQJ�
Trenderna visar att krossfickan hade nivån 6,5 % när mataren stannade och inom loppet av 
endast 6 minuter nås 63 % nivå. Ingen påverkan på dinosförarna på grund av att nivån i 
bilfickan hölls jämn på 32 % och slutsatsen dras att ingen lastning pågick vid denna tidpunkt.  
�
Den procentuella ökningen i krossfickan varierar i de fyra fallen, mellan 4-10 % ökning per 
minut. Analysen visar att krossfickan når full nivå inom loppet av 8-20 minuter och resultaten 
beror på bergtransportens kapacitet i det aktuella läget. Fall 1 visar dock att 9 minuter efter att 
krossfickan nått full nivå slår det om till gult ljus för dinosförarna. Man är således oerhört 
känsliga för störningar på nivå M1000, främst om störningen drabbar någon av 
bandtransportörerna. Att en ståtid på 24 minuter skapar en störning på övriga produktionen 
vittnar om en oerhört känslig process. 
 
������ $QDO\V�WLSSOlJHQ�Sn�QLYn�0�����
 
Intervjuer med dinosförarna samt egna observationer på styrcentralen visar att det ofta uppstår 
gult ljus vid tipplägena på nivå 1000. Lagringskapaciteten under krossarna är mycket 
marginell och för att få en uppfattning om hur mycket det påverkar tipplägena på M1000 
analyserades data från IP21. Bergtransport till tippläget sker under 18 timmar per dygn 
(05.30-23.30). Under de resterande 6 timmarna nyttjas, i normala fall, inte tipplägena. Men 
ibland sker dock bergtransport nattetid. I analysen jämförs ståtiden i förhållande till 
produktionstiden.  
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Diagrammen i ILJXU� �� samt ILJXU� �� åskådliggör antal timmar det varit ”gult” respektive 
”grönt” ljus vid tipplägena.  

�*U|QW�OMXV��UHVSHNWLYH��*XOW�OMXV��DY�WRWDO�WLG�
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Resultatet visar att det under hela året uppstod gult ljus med totalt 2806 timmar fördelat på; 

• 1320 timmar för tippläge 610FI101 
• 1486 timmar för tippläge 610FI201 

 
I januari inträffade ett haveri av matare (610MA202) vilket innebar ett stopp för bergskörning 
via (610FI201) under 400 timmar. Även under februari hade man ett större haveri på matare 
(610MA101) och tippläget (610FI101) blev stående under 168 timmar. Inga särskild händelse 
för (610FI201) i februari antagligen ökade belastningen på krosslinga 200 till följd av haveriet 
på matare (610MA101). I genomsnitt erhålls på 2,3 timmar ”gult ljus” per dag för tippläge 
(610FI101) och 2,0 timmar för tippläge (610FI201). All ståtid under maj månad samt ståtiden 
för ovan nämnda haverier är borträknade vid analysen. Om all denna ståtid innebär väntetider 
för dinosförarna skapar det ett förståeligt irritationsmoment eftersom dom inte har någon 
alternativ lagringsplats på nivån.  
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������ $QDO\V�EHUJEULVW�IUnQ�QLYn�0�����
 
I avsnittet störningar (avsnitt 7.1.6) presenterades begreppet ”bergbrist” en post som i hög 
grad påverkar spelens utnyttjande. I känslighetsanalysen beräknade vi att det tar ca 8 timmar 
för bergspelen att tömma lagringsfickorna (18FI110, 18FI120, 18FI210, 18FI220), förutsatt 
att fickorna är helt fulla och att ingen transport sker mot fickorna. Om man istället antar att 
lagringsfickorna är halvfulla och jämför med registrerade stöningar i avbrottsstatistiksystemet 
som är längre än 4 timmar så finns det endast 14 st sådana störningar. Dessa 14 störningar kan 
i sig inte vara orsaken till 1290 timmars bergbrist för bergspelen. I regel är produktionen i full 
gång under både för- och eftermiddagsskiften, dock sker ingen produktion normalt på natten. 
Problemet i det här fallet är inte lagringsvolymen på nivå 815 m. avv, utan snarare den totala 
lagringskapaciteten på nivå 1000 m. avv alternativt att för lite lastning görs och att råmalmen 
helt enkelt tar slut under nattetid.  
 
På styrcentralen väljs vilka fickor som skall prioriteras vid tömning och det vanliga under för 
–och eftermiddag är att körning sker från bilfickorna och när dinosförarna har rast töms 
råmalm från ViRi-stigarna. Vid 23-tiden slutar dinosförarna att transportera råmalm till 
tipplägena och man kör då ut godset från ViRi-stigarna (610FI102, 610FI202). Det varierar 
naturligtvis från dag till dag hur mycket råmalm som finns i ViRi-stigarna men i genomsnitt 
sker lastning till stigarna med 10000-12000 ton/dygn. 
 
För att testa hypotesen att lagringskapaciteten på nivå 1000 stör det kontinuerliga flödet 
valdes att göra en analys på när bergbrist uppstod från nivå 1000. Genom att analysera data 
från IP21-systemet på våg (610VÅ012) erhölls trender när bandtransportör (610TR010) 
kördes tomt. Studierna omfattade tiden mellan kl. 23.00-05.30. När vågen uppvisar ett 
nollvärde antogs att det inte längre fanns råmalm att transportera från nivå M1000.  
 
Resultatet visar att bergbrist uppstår varje natt. Värdena varierar från 30 minuter upp till 7 
timmar per natt vilket ger ett genomsnittsvärde på 4,1 timmar. Frekvensdiagrammet illustrerar 
fördelningen av värdena som sorterats i stigande ordning för att enklare få en uppskattning om 
kurvans medelvärde och stigning. (6H�ILJXU���). 
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I ILJXU��� åskådliggörs nivån i Lappkyrkan för mars månad, tidpunkt 24:00. Den högsta nivån 
påträffas den 10 mars på 69 % och den lägsta nivån den 2 mars på 21 %. Det finns således 
utrymme för bergtransport nattetid under hela månaden.  
 
������ 3URGXNWLRQVERUWIDOO�
 
Produktionsbortfall räknas som bergbrist gentemot kund vilket för uppfordringens del innebär 
bergbrist mot sovringsverket. Vid varje större haverier räknas även produktionsbortfall 
gentemot den egna produktionen och förlusten av den mängd råmalm man inte kunde 
uppfordra. I känslighetsanalysen presenteras hur små tidsmarginaler man har vid stopp på 
utsatta delar i processen.  
 
Vid stopp eller haverier som blir långvariga måste produktionen styras om. Hur man styr om 
produktionen beror dels på problemet och delvis på dagsläget ser ut. Ibland ställs egna 
malmsalvor för att ge tillredningssalvorna företräde. Man kör ut bergmaterialet i dagen, 
buffrar i stigar eller lagrar i någon gammalt ort. Inför repstoppet i maj håller man nu på att 
lagra råmalm på nivån 300 m avv för att kunna förse sovringsverket med råmalm under 
tvåveckorsperioden. I dagsläget finns en funktion i IP21 som hämtar värden på uppskattat 
som produktionsbortfall gentemot kund. I sökvägen har man följande kriterier;  
 
- Nivån i lappkyrkan >30 %  
- Om nivån i någon av sovringsverkets tre fickor understiger än 40 %. 
 
Dessa kriterier måste uppfyllas samtidigt för att värde skall ges.  
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���� 6OXWVDWV�RFK�GLVNXVVLRQ�
 
För att ha möjlighet att maximalt utnyttja en process är det viktigt att det finns ett samspel 
mellan SURFHVVHQV�I|UORSS, ODJULQJVXWU\PPHQ��IO|GHVVW\UQLQJ samt LQJUHSS�XQGHU�SURFHVVHQV�
JnQJ. Detta arbete visar att det största problemet man har vid uppfordringsprocessen i 
Malmberget, beror på begränsningar i lagringsutrymmet.  
 
 
������ /DJULQJVXWU\PPH�
 
I en process kan man beskriva ordet lagring som en förskjutning i tiden av produkter som 
buffras för att senare kunna användas för att fylla en lucka i flödet. Lagringsutrymmets 
uppgift är också att hålla igång försörjningen i ett processled trots att föregående eller 
efterföljande led under tiden är ur funktion. Funderar man på dessa ord samtidigt som man 
beaktar lagringskapaciteten i krossfickorna på nivå 1000 så inser man att uppbyggnaden på 
nivån är katastrofal. Endast i ca 9 minuter kan krossfickorna upprätthålla flödet i det 
bakomvarande ledet varefter krossarna inte längre kan ta emot gods. Bara några minuter 
senare påverkas tipplägena. Detta innebär att vartenda häng/skut och skrot skapar betydande 
störningar, vilket inte borde ske i en normal fungerande process. Reflektera över tanken att 
lagringskapaciteten istället för 600 ton var 14000 ton, som på nivå 815 m avv. Detta skulle 
innebära att man istället för minuter hade timmar på sig innan olika problem skapade 
störningar i flödet.  
 
På 815 m avv har man lyckats mycket bra med att skapa en nivå där både lagringsutrymmet 
och flödesvägarna är väl genomtänkta. Fyra fickor med lagringskapaciteten 3500 ton vardera 
innebär en buffert som håller igång flödet för bergspelen under dagtid. Vid störningsanalysen 
(avsnitt 10.2) framkom det dock att bergspelen har en total ståtid för ”bergbrist” på 1290 
timmar, i genomsnitt 3,5 timmar per dygn. Denna analys har visat att bandtransportörerna på 
nivå 1000 går tomma i genomsnitt i 4 timmar per natt, samt att det för dessa dagar finns 
lagringsutrymme kvar i Lappkyrkan.  
 
Det tredje och sista lagringsutrymmet före lappkyrkan finns på nivå 224 m avv dit bergspelen 
transporterar råmalm. I dessa fickor ryms totalt 2400 ton vilket också är otillräckligt. Men 
eftersom utnyttjandegraden är så hög för transportband (12TR003) är det troligt att det oftast 
finns råmalm att transportera från fickorna (12FI058, 12FI059). Lagringsutrymmet är dock 
ändå för litet och stör därför bergspelen. I störningsanalysen (avsnitt 7.1.5) redovisas att 
bergspelen står totalt 400 timmar under året på grund av fulla fickor. Detta faktum förstärker 
slutsatsen att lagringsutrymmena är betydande flaskhalsarna i uppfodringsprocessen.  
 
Det är inte enkelt att i efterhand försöka konstruera, bygga om eller utöka ett lagringsutrymme 
i en process även om det är ekonomiska motiv. Resultaten från analysen visar att 
lagringskapaciteten under krossarna borde varit större, men vid studier av ritningarna inser 
man att detta inte är möjligt. Vi har försökt få fram bakgrunden till varför dessa fickor 
byggdes med så liten kapacitet, men det visade sig att det inte gjorts någon förundersökning 
av nivån innan anläggningen byggdes. Berget var dessutom dåligt, främst vid krosshallen för 
610KR100 vilket resulterade i mycket kostsamma förstärkningsåtgärder.  
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Idag pågår ett projekt på nivå 224 m avv där man tar i bruk gamla gråbergsfickor för att öka 
lagringskapaciteten. Detta kan delvis minska problemet med fullt framåt.  
 
Hur man kommer att nyttja 1000-nivån i framtiden är ännu oklart men våra förhoppningar är 
att detta arbete belyser problemen som finns med dagens huvudnivå. Eftersom ett av förslagen 
för framtiden är att skapa en länk mellan den nya huvudnivåns uppfordringssystem via 
bandtransportörerna (610TR010) alternativt (610TR020), rekommenderas starkt att man 
skapar stora lagringsutrymmen före dessa huvudförbindelser för att åstadkomma ett 
kontinuerligt flöde. I beräkningarna bör man även ta i beaktande att störningar som skut/häng 
alltid kommer att vara ett störningsmoment för krossar, och att skrot alltid kommer att belasta 
bandtransportörerna. Ökande brytningsdjup innebär att bergtrycket blir allt högre vilket ofta 
leder till att förstärkningsåtgärderna ökar vilket gör att man i framtiden kan få ännu större 
problem med skrot.  
 
 
������ 3URFHVVHQV�I|UORSS�
 
Processen totala kapacitet är en funktion av antalet enheter och den ordning som dessa har i 
systemet, dvs. hur kopplade objekt samverkar. En störning som uppstår på ett objekt som 
saknar tvärförbindelse påverkar omgående det bakomvarande flödet. Ståtid på transportbandet 
(610TR020) skapar till exempel direkt ett ”icke utnyttjande” också av transportbandet 
(610TR010). Bandtransportörer, krossar och matare har en överkapacitet i förhållande till 
bergspelen. Kapaciteten på hela anläggningen förutom bergspelen ligger i genomsnitt på 
2500-3000 ton/h medan bergspelen tillsammans har en kapacitet på 1748 ton/h. I och med 
ombyggnationen av det Östra bergspelet kommer kapaciteten att ökas till 1846 ton/h. Man 
kommer att kunna uppfordra ca 2000 ton mer per dag. En fråga som bör ställas är vilka andra 
problem som uppstår istället i samband med denna ökning. Om man i ett befintligt flöde 
ändrar på någon detalj, så ändras automatiskt förutsättningarna och risken är då stor för att 
nya problem skapas någon annanstans i kedjan. Nu ökas buffertvolymen för bergspelen i och 
med att man öppnar de gamla gråbergsfickorna, men vad händer då med bergbristen under 
natten eller med Lappkyrkans lagringskapacitet. Kommer detta att skapa nya, oväntade 
problem.  
 
I LKAB, Kiruna används ett simuleringsprogram för studier av vad som sker i en process när 
man ändrar på villkoren för någon del i flödet. Detta borde vara ett mycket användbart 
hjälpmedel att, till exempel simulera dagar då uppfordringsmängden varit över det normala 
och jämföra dessa med sämre dagar. Vi anser att man även i LKAB Malmberget har stort 
behov av detta simuleringsprogram för att effektivisera och arbeta mot att ständigt förbättra 
sin process. Verktyget kan även användas för att avgöra om åtgärder är ekonomiskt 
försvarbara, vilket innebär att det blir enklare att fatta beslut. Även inför planeringen av den 
nya huvudnivån borde simuleringsprogrammet vara i allra högsta grad användbart.  
 
 
������ )O|GHVVW\UQLQJ�
 
För att undvika bergbrist finns inget annat alternativ än att öka lastningen. Man transporterar i 
nuläget i genomsnitt mellan 33000-34000 ton/dygn inkluderat båda bergspelen medan 
kapaciteten finns för att transportera mer. Genom att öka lastningen till ViRi-stigarna 
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och/eller införa bergtransport från tapparna nattetid borde man kunna undvika stillestånd 
under nattetid. 
 
Idag är det svårt att hålla reda på nivån i bergstigarna eftersom nivåmätningarna ej är 
tillförlitliga. Styrsystemet är mycket högautomatiserat och effektiviserar processen men en 
fungerande nivåmätningar i bergschakten spelar en väsentlig roll för flödesstyrningen. Om 
styrsystemet får felaktiga nivåsignaler, kan detta störa bergspelen, så att systemet till exempel 
tror att fickorna 58 samt 59 är fulla medan det i själva verket inte är så. Fungerande 
nivåmätare är en viktig del för att uppnå ett optimalt flöde.  
 
������ ,QJUHSS�XQGHU�SURFHVVHQV�JnQJ�
 
I en malmtransporterande process kan ingrepp göras, utan att skapa störningar, i de 
förbindelser som innehåller tvärförbindelser mellan huvudkanalerna. Exempelvis kan 
underhåll utförs på det ena bergspelet medan det andra kan nyttjas. Detta kräver en 
genomtänkt planering och processtyrning. För den fasta anläggningen under jord har man 
överlag en stabil process där över 71 % av alla störningar som registrerats i 
avbrottsstatistiksystemet beror på yttre faktorer som KlQJ��VNURW��nVND��EHUJEULVW��IXOOW�IUDPnW 
etc. Uppfordringen har i dag ett mycket välplanerat underhåll och man arbetar hela tiden med 
förebyggande underhåll. Att underhållet ibland sker under processens gång kan skapa onödiga 
störningar beroende på processens konstruktion. För kortare stopp på bandtransportörerna på 
nivå 1000 bör underhållet planeras efter produktionens behov och det mest optimala vore att 
utföra åtgärderna under eftermiddagarna mellan 18.00-19.00 då dinosförarna har rast. 
Förbättrad kommunikation mellan olika avdelningar är betydelsefullt.  
 
������ 8SSI|OMQLQJVV\VWHP��
 
Vi rekommenderar att man ser över de system man i dagsläget använder för att föra statistik. 
Idag används IP21 och avbrottstatistiksystemet för att hämta information om störningar i 
processen. Haverier loggas på ett annat ställe och likaså underhållsåtgärder. Detta gör att det 
är oerhört svårt att få en samlad bild över processen. Många stora haverier saknas i 
avbrottsstatistiken och långt ifrån alla stopp loggas. Detta kan bland annat bero på att 
systemet har ett krångligt upplägg eller att personalen inte blivit informerade om hur 
loggningen skall ske. I störningsanalysen (avsnitt 7.1.5 samt 7.1.6) visas skillnaderna mellan 
de olika systemen för störningen bergbrist och fullt framåt. Endast en mycket marginell del av 
den totala ståtiden för bergbrist (3-4%) respektive fullt framåt (10-12%), som registreras av 
IP21, registreras också av avbrottsstatistiksystemet. Att differensen är så stor kan bero på att 
man inte har en samlad bild över hur loggning skall ske. Man kanske egentligen enbart skall 
registrera störningar som man inte kan hämta från IP21, som till exempel häng/skut. Man 
behöver verkligen fundera på vilken slags information man vill få ut av systemet, innan man 
gör någon förändring.  
 
För oss har det varit oerhört krångligt och tidskrävande att få grepp om systemet och när vi 
upptäckte att ett haveri på 400 timmar inte fanns registrerad i avbrottsstatistiken kändes 
systemet inte tillförlitligt. Meningen är att man skall kunna gå in i Avbrottsstatistiksystemet 
och se orsaken till det inträffade stoppet. Automatisk överföring av störningar direkt till 
avbrottsstatistiksystemet är något som tillämpas för ovanjordsanläggningarna. Tester som 
gjorts av automatisk överföring även för styrsystemet under jord, har inte fallit väl ut. Bland 
annat har mycket skräpdata genererats.  
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���� 5HIHUHQVOLVWD�
�
/LWWHUDWXU��
/.$%�7LGQLQJHQ�����������
�
,QVWUXNWLRQVSlUPDU�VDPW�PDQXDOHU�
0DQXDO�EDQGYnJ�I|U�08���9c�����LKAB 4-3500-854 
'RNXPHQWDWLRQ�I|U�&(�PlUNQLQJ�0�����7DSSDU, LKAB 4-3500-865 
036�*UXYD�0DOPXSSIRUGULQJ�0����, LKAB 4-3500-864, CE-märkning AFS1994:48 
*UXQGNXUV�RSHUW|UVVWDWLRQHU�
7HNQLVN�GDWD�UnJRGVXSSIRUGULQJ�
1DPQO|V�SlUP�7LOOYHUNQLQJVVSHFLILNDWLRQHU�I|U�75����75�����75����

 
5LWQLQJDU�IUnQ�/.$%�V�ULWQLQJVDUNLY�
Lappkyrkan, ritningsnr 1-7282-400 
Ritningsnr: 1-9832-12 
M85 ViV och ViÖ Skipschakt, Ritningsnr: 1-8916-8, 
Malmberget under jord huvudnivåer och uppfordring, 1-5691-011 
M85 Flödesschema och anläggningsmärkning, krosstation och bandort 
 
9HFNREODG�
Nr 7, 15/4-2005 
 
gYULJD�GRNXPHQW�
�
Spelplan PBU och PBP Underhåll fasta anläggningar under jord Malmberget.�
Förebyggande underhåll 2004, Bergtransportanläggningar Malmberget under jord. �
Blockschema konfig MUJ. xls 
Felobjekt i Avbrottstatistiksystemet MUJ-2.xls 
Konfigurering U&A MUJ.xls 
Signaler från IP21 till Avbrottsstatistiksystemet.  
TAG_mall.xls 
Skut_ny.xls, (JRQ�6XQGOLQJ 
 
,QWHUQHW�
www.lkab.se 
www.contitech.se 
http://www.abb.se 
 
0XQWOLJD�NlOORU�
�
Håkan Gustafson, underhållsingenjör, LKAB, Malmberget 
Kenneth Henriksson, produktionschef (Gruvans Styrcentral), LKAB, Malmberget 
Bengt Arvola, produktionschef (el fasta anläggningar under jord), LKAB, Malmberget 
Patrik Johansson, produktionschef (lastning/bergtransport), LKAB, 
Malmberget 
Kjell Häggkvist, systemtekniker (Systemgruppen), LKAB, Malmberget 
Kent Werdin, systemtekniker (Systemgruppen), LKAB, Malmberget 

http://www.lkab.se
http://www.contitech.se
http://www.abb.se


 

 
 54

Marcus Karlsson, produktionsplanerare (under jord), LKAB, Malmberget 
Tomas Johansson, projektingenjör, LKAB, Malmberget 
Solveig Danskog, verksamhetschef (pelletsverken), LKAB, Malmberget 
Lars Erkki, systemingenjör, LKAB, Kiruna 
 
 
 
Fundamentritning TR010 M5950-x1 
Fundamentritning TR020 M5950-x2 
Fundamentritning tr021 M5950-X3 
Fundamentritning tr022 M5950-X3 
Uppst.ritn Kellve 
Conveyor 18tr001-004 

164862 

Källa för 12tr001 Ritning 1-8369-101 
Källa 12tr002 Ritning nr 1-8369-201 
Källa 12tr003 Ritning nr 1-8369-300 
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%LODJD���7HNQLVN�GDWD�EDQGWUDQVSRUW|UHU�

�
���75���� ���75����

Kapacitet 3000 ton/h 3000 ton/h 
Material Järnmalm och gråberg Järnmalm och gråberg 
Partikelstorlek 0-150 mm 0-150 mm 
Längd C/C 200,3 m 1691,6 m 
Stigning 13,2 m 223 m 
Vinkel 0,1__8,8 7,6 
Bandhastighet 3 m/s 3 m/s 
Transportband 1600 EP100/4-8/3 1600 ST4000-14/7 
Motor 250 kW 2800 kW 
� �
� ��75���� ��75���� ��75��������
Kapacitet 3000 ton/h 3000 ton/h 1500 ton/h 
Material Järnmalm och gråberg Järnmalm och gråberg Järnmalm 
Partikelstorlek 0-150 mm 0-150 mm 0-100 mm 
Längd C/C 51,6 m 26,875 m 88,4 m 
Stigning 5,2 m 2,1 m 0,9 m 
Vinkel 8,7º  1,15 
Bandhastighet 2,1 m/s 2,1 m/s 2 m/s 
Bandtyp 1600EP1000/4-8/3 1600EP1000/4-8/3 1200 mm 
Motor 90 kW 37 kW CS-U120-30T-159/45 
   30 kW 
 
� ��75���� ��75���� ��75����
Kapacitet 2000 ton/h 2000 ton/h 3000 ton/h 
Material Järnmalm och gråberg Järnmalm och gråberg Järnmalm och gråberg 
Partikelstorlek 0-100 mm 0-100 mm 0-100 mm 
Längd C/C 37,8 m 56,5  m 338,4 m 
Stigning 0,8 0,8 m 105 m 
Vinkel 3º 3º 18º 
Bandhastighet 1,8 m/s 1,8 m/s 2,5 m/s 
Bandbredd 1600 mm 1600 mm 1600 mm 
Typ 1600EP1000/4 1600 EP1000/4 1600St2500 
Motor 30 kW 30 kW 2 st *630 kW 
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%LODJD����2EMHNWOLVWD�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � �

2EMHNW� )|UNODULQJ� 2EMHNW� )|UNODULQJ�

10SK001 Skip 1 ViÖstra 18FD200 Fördelarvagn till 18FI210, 18FI220 

10SK002 Skip 2 ViÖstra 18FI110 Ficka under 18KR100 

10SK003 Skip 3 ViVästra 18FI110 Ficka under 18KR100 

10SK004 Skip 4 ViVästra 18FI120 Ficka under 18KR100 

12BE001 Bergspel ViVästra 18FI120 Ficka under 18KR100 

12BE002 Bergspel ViÖstra 18FI210 Ficka under 18KR200 

12FI003 Lagringsfickan Lappkyrkan 18FI210 Ficka under 18KR200 

12FI005 Omlastning till 12TR003 18FI220 Ficka under 18KR200 

12FI058 Tömningsficka från bergspel 18FI220 Ficka under 18KR200 

12FI059 Tömningsficka från bergspel 18FL101 Frånluftsfläkt för 18KR100 

12MA001 Matare till 12TR001 18FL102 Frånluftsfläkt för 18KR100 

12MA002 Matare till 12TR002 18FL201 Frånluftsfläkt för 18KR200 

12TR001 Transportör till 12FI005 18FL202 Frånluftsfläkt för 18KR200 

12TR002 Transportör till 12FI005 18HA010 Hydraulaggregat påmatningen Vi 890 

12TR003 Långband till lappkyrka 12TR003 18HA020 Hydraulaggregat påmatningen Vi 890 

18AD110 Avstängningsdon för 18FI110 18HA021 Hydraulaggregat för 18FD021 

18AD110 Avstängningsdon för 18FI110 18HA100 Hydraulaggregat för 18KR100 

18AD120 Avstängningsdon för 18FI120 18HA200 Hydraulaggregat för 18KR200 

18AD120 Avstängningsdon för 18FI120 18KR100 Kross 100 nivå 815 

18AD210 Avstängningsdon för 18FI210 18KR200 Kross 200 nivå 815 

18AD210 Avstängningsdon för 18FI210 18LU100 Servicevagn för kross 18KR100 

18AD220 Avstängningsdon för 18FI220 18LU200 Servicevagn för kross 18KR200 

18AD220 Avstängningsdon för  18FI220 18MA111 Matare från 18FI110 till 18RÄ113 

18FD021 Fördelarvagn till 18TR021, 
18TR022 

18MA112 Matare från 18FI110 till 18RÄ114 

18FD100 Fördelarvagn till 18FI110, 18FI120 18MA121 Matare från 18FI120 till 18RÄ123 

6 1 0 K R 1 0 0

Område

Nivå

Individnummer

Komponentgrupp
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2EMHNW� )|UNODULQJ� 2EMHNW� )|UNODULQJ�

18MA122 Matare från 18FI120 till 18RÄ124 18RÄ123 Ränna till 18TR003 

18MA211 Matare från 18FI210 till 18RÄ213 18RÄ124 Ränna till 18TR004 

18MA212 Matare från 18FI210 till 18RÄ214 18RÄ211 Ränna från 18FI210 

18MA221 Matare från 18FI220 till 18RÄ223 18RÄ212 Ränna från 18FI210 

18MA222 Matare från 18FI220 till 18RÄ224 18RÄ213 Ränna till 18TR001 

18MÄ001 Mätficka till 10SK001 18RÄ214 Ränna till 18TR002 

18MÄ002 Mätficka till 10SK002 18RÄ221 Ränna från 18FI220 

18MÄ003 Mätficka till 10SK003 18RÄ222 Ränna från 18FI220 

18MÄ004 Mätficka till 10SK004 18RÄ223 Ränna till 18TR003 

18OA100 Oljeaggregat för 18KR100 18RÄ224 Ränna till 18TR004 

18OA200 Oljeaggregat för 18KR200 18TR001 Transportör till 18MÄ001 (ViÖ) 

18PU021 Pump för 18FD021 18TR002 Transportör till 18MÄ002 (ViÖ) 

18PU101 Pump för 18KR100 18TR003 Transportör till 18MÄ003 (ViV) 

18PU102 Pump för 18KR100 18TR004 Transportör till 18MÄ004 (ViV) 

18PU103 Pump för 18KR100 18TR021 Transportör till 18KR100 

18PU104 Pump för 18KR100 18TR022 Transportör till 18KR200 

18PU105 Pump för 18KR100 18VB101 Varmvattenberedare för 18KR100 

18PU201 Pump för 18KR200 18VB102 Varmvattenberedare för 18KR100 

18PU202 Pump för 18KR200 18VB201 Varmvattenberedare för 18KR200 

18PU203 Pump för 18KR200 18VB202 Varmvattenberedare för 18KR200 

18PU204 Pump för 18KR200 610FF102 Frånluftsfläkt för Kross 610KR100 

18PU205 Pump för 18KR200 18TR003 Transportör till 18MÄ003 (ViV) 

18RÄ001 Ränna till 18MÄ001 18TR004 Transportör till 18MÄ004 (ViV) 

18RÄ002 Ränna till 18MÄ002 18TR021 Transportör till 18KR100 

18RÄ003 Ränna till 18MÄ003 18TR022 Transportör till 18KR200 

18RÄ004 Ränna till 18MÄ004 18VB101 Varmvattenberedare för 18KR100 

18RÄ005 Ränna till 10SK001 18VB102 Varmvattenberedare för 18KR100 

18RÄ006 Ränna till 10SK002 18VB201 Varmvattenberedare för 18KR200 

18RÄ007 Ränna till 10SK003 18VB202 Varmvattenberedare för 18KR200 

18RÄ008 Ränna till 10SK004 610FF102 Frånluftsfläkt för Kross 610KR100 

18RÄ022 Ränna till 18TR021 610FF104 Frånluftsfläkt för Kross 610KR100 

18RÄ023 Ränna till 18TR022 610FF105 Frånluftsfläkt för Kross 610KR100 

18RÄ024 Ränna till 18FI021 610FF202 Frånluftsfläkt för Kross 610KR100 

18RÄ025 Ränna till 18KR100 610FF203 Frånluftsfläkt för 610MA201, 
610MA202 

18RÄ026 Ränna till 18KR200 610FF204 Frånluftsfläkt för Kross 610KR200 

18RÄ111 Ränna från 18FI110 610FF205 Frånluftsfläkt för Kross 610KR200 

18RÄ112 Ränna från 18FI110 610FI011 "Skrotficka" vid 610TR010 

18RÄ113 Ränna till 18TR001 610FI101 Biltömningsficka till 610KR100 

18RÄ114 Ränna till 18TR002 610FI102 Bergstig till 610KR100 

18RÄ121 Ränna från 18FI120 610FI103 Ficka under 610KR100 

18RÄ122 Ränna från 18FI120 610FI104 "Skrotficka" vid matare 610MA103 
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2EMHNW� )|UNODULQJ� 2EMHNW� )|UNODULQJ�

610FI201 Biltömningsficka till 610KR200 610OA100 Oljeaggregat för 610KR100 

610FI202 Bergstig till 610KR200 610OA200 Oljeaggregat för 610KR200 

610FI203 Ficka under 610KR200 610PU020 Pump för 610TR020 

610FI204 "Skrotficka” vid matare 610MA203 610PU021 Pump för 610TR020 

610FL020 Fläkt för 610TR020 610PU101 Pump för Kross 610KR100 

610HA021 Hydraulaggregat för 610TR020 610PU102 Pump för Kross 610KR100 

610HA100 Hydraulaggregat för 610KR100 610PU103 Pump för Kross 610KR100 

610HA101 Hydraulaggregat för 610MA101, 
610MA102 

610PU104 Pump för Kross 610KR100 

610HA200 Hydraulaggregat för 610KR200 610PU105 Pump för Kross 610KR100 

610HA201 Hydraulaggregat för 610MA201, 
610MA202 

610PU106 Pump för Kross 610KR100 

610FI201 Biltömningsficka till 610KR200 610PU107 Pump för Kross 610KR100 

610FI202 Bergstig till 610KR200 610PU108 Pump för Kross 610KR100 

610FI203 Ficka under 610KR200 610PU109 Pump för 610MA101, 610MA102 

610FI204 "Skrotficka” vid matare 610MA203 610PU110 Pump för 610MA101, 610MA102 

610FL020 Fläkt för 610TR020 610PU111 Pump för 610MA101, 610MA102 

610HA021 Hydraulaggregat för 610TR020 610PU112 Pump för Kross 610KR100 

610HA100 Hydraulaggregat för 610KR100 610PU113 Pump för Kross 610KR100 

610HA101 Hydraulaggregat för 610MA101, 
610MA102 

610PU201 Pump för Kross 610KR200 

610HA200 Hydraulaggregat för 610KR200 610PU202 Pump för Kross 610KR200 

610HA201 Hydraulaggregat för 610MA201, 
610MA202 

610PU203 Pump för Kross 610KR200 

610KR100 Kross 100 610PU204 Pump för Kross 610KR200 

610KR200 Kross 200 610PU205 Pump för Kross 610KR200 

610LU101 Stängn. biltömningsficka 610PU206 Pump för Kross 610KR200 

610LU102 Stängn. bergstig 610PU207 Pump för Kross 610KR200 

610LU103 Servicevagn  610PU208 Pump för Kross 610KR200 

610LU104 Stängningslucka för kross 610KR100 610PU209 För 610MA201, 610MA202 

610LU201 Stängn. biltömningsficka 610PU210 För 610MA201, 610MA202 

610LU202 Stängn. bergstig 610PU211 För 610MA201, 610MA202 

610LU203 Servicevagn  610PU212 Pump för Kross 610KR200 

610LU204 Stängningsficka för kross 610KR200 610PU213 Pump för Kross 610KR200 

610MA101 Matare till 610KR100 610RÄ204 Ränna till 610TR010 

610MA102 Matare till 610KR100 610RÄ205 Skrotränna 

610MA103 Matare till 610TR010 610TF101 Tilluftsfläkt För Kross 610KR100 

610MA201 Matare till 610KR200 610TF201 Tilluftsfläkt för Kross 610KR200 

610MA202 Matare till 610KR200 610TR010 Transportör 010 

610MA203 Matare till 610TR010 610TR020 Transportör 020 

610OA020 Oljeaggregat för 610TR020 610VÅ011 Våg bandtransportör 610TR010 

610RÄ203 Ränna till RÄ204-TR010 610VÅ012 Våg bandtransportör 610TR010 

 
�
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%LODJD����8QGHUKnOOHW�DY�GH�ROLND�REMHNWHQ�

Nedanstående kontrolleras på objekten vid förebyggande underhåll; 
 
Skutgaller 

• Sprickbildningar och slitage på 
skutgaller och tvärarmar. 

• Låsning av tvärarmar. 
• Fundamentets kondition. 

Krossar 
• Funktions kontroller. 
• Smörjning av drivaxel. 
• Smörjning av labyrint. 
• Hydrauloljenivå. 
• Smörjoljenivå. 
• Värme och missljud i krossen samt 

tillhörande utrustning. 
• Rensning av skrot i krossar. 
• Städning runt krossar. 
• Kontroll av spaltöppning 

Fickor 
• Nivåmätare 

Utskov 
• Slitage av slitplåtar och acellerator. 
• Sprickor i konstruktioner. 
• Hydraulläckage i cylindrar och 

tillhörande utrustning. 
• Värme och missljud i hydraulik. 
• Funktionskontroll.  
• Skummlucka med tillhörande konsoll 

och cylinder. 
Matare 

• Slitage av slitplåtar. 
• Sprickor i konstruktioner. 
• Hydraulläckage i cylindrar och 

tillhörande utrustning. 
• Värme och missljud i hydraulik och 

konstruktion. 
• Funktionskontroll. 

Ränna 
• Slitplåtar 
• stupvakt 

Bandtransportörer 
• Över och underpartsrullar. 
• Driv och ändtrummor. 
• Bandbänkar. 
• Bandskrapor. 

• Funktions kontroller. 
• Missljud och värme i växellådor. 
• Oljenivåer i växellådor. 
• Bromsutrustningar med tillhörande 

utrustning. 
• Hydraulläckage i bromsutrustningar. 
• Bandvåg 
• Bandskador 

Mätfickor 
• Slitage av plåtar 
• Vågar 

Bergsspel 
Schakt:�

• Kontroll av bryggor och 
arbetsställningar. 

• Inspektion av Gejderlinor. 
• Underlinssyn. 
• Kontroll av underlins vagga 
• Överlinssyn 
• Hydraul- och smörjoljenivå till 

spelet. 
• Hydraul- och smörjoljeläckage 

Tömningen:�
• Slitage av slitplåtar. 
• Infästning och lagringar i 

tömningskurvan. 
• Smörjning av tömningskurva. 
• Värme och läckage i 

hydraulcylindrar och ventiler. 
• Funktionskontroll. 

Hydraulcontainer: 
• Hydrauloljenivå. 
• Värme och läckage i 

hydraulsystemet. 
• Filtervakter. 

Skip: 
• Slitage slitplåtar. 
• Låshakar. 
• Smörjning eller fettnivå i kagge av 

linvåg och skip. 
• Gejdskor och gejdskohus. 
• Linlekare, eventuell smörjning. 
• underlinsfästning under flaska. 
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%LODJD�����)|UWHFNQLQJ�|YHU�DOOD�VWRSSRUVDNHU�VDPW�GHVV�VWnWLGHU�IUnQ�$YEURWWVVWDWLVWLNV\VWHPHW�I|U�nU�
������
~��.���#�
�N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q��� �N� ��� � � ���;� ���
M1000 KR100 Extern störning Åska 0,2 1,0 
    Övrigt ej kod 5,9 1,0 

  Extern störning Totalt   6,1 2,0 

  FI101 M1000 Hydraulikfel 1,3 1,0 
    Nivåmätning 4,6 2,0 
    Reparation/Underhåll 14,8 4,0 
    Slitgods 16,3 3,0 

  FI101 M1000 Totalt   37,0 10,0 

  FI102 M1000 Reparation/Underhåll 10,0 2,0 

  FI102 M1000 Totalt   10,0 2,0 

  KR100 M1000 Dammutsug 0,4 1,0 
    Ej definierat 9,4 3,0 
    El/Kraft 14,1 8,0 
    Häng/Skut 255,7 285,0 
    Nödstopp 8,9 4,0 
    Reparation/Underhåll 23,4 10,0 
    Skrot 1,6 2,0 
    Slitgods 9,1 1,0 
    Smörjfel 0,7 1,0 
    Stupvakt 7,5 4,0 

  KR100 M1000 Totalt   330,8 319,0 

M1000 KR100 Totalt     383,8 333,0 

M1000 KR200 Extern störning Elavbrott 0,7 1,0 
    Åska 2,3 1,0 
    Övrigt ej kod 0,8 1,0 

  Extern störning Totalt   3,8 3,0 

  FI201 M1000 Reparation/Underhåll 4,9 2,0 

  FI201 M1000 Totalt   4,9 2,0 

  FI202 M1000 Häng/Skut 1,4 2,0 
    Lägesfel 1,3 1,0 
    Reparation/Underhåll 8,8 2,0 

  FI202 M1000 Totalt   11,5 5,0 

  KR200 M1000 Ej definierat 0,3 1,0 
    El/Kraft 20,2 19,0 
    Hastighetsövervakning 29,1 7,0 
    Hydraulikfel 8,3 3,0 
    Häng/Skut 149,1 205,0 
    Inspektion/Smörjning 2,1 3,0 
    Nödstopp 9,4 5,0 
    Reparation/Underhåll 10,2 10,0 
    Skrot 12,1 5,0 
    Slitgods 35,8 1,0 
    Smörjfel 9,4 5,0 
    Stupvakt 7,7 19,0 
    Styrsystem 0,2 1,0 

  KR200 M1000 Totalt   293,8 284,0 

1000 KR200 Totalt     314,0 294,0 
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 �N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q��� �N� ��� � � ���;� ���
M1000 MA103 Extern störning Fullt framåt 23,7 7,0 
    Okänd 1,5 1,0 
    Rågodsbrist 12,0 4,0 

  Extern störning Totalt   37,1 12,0 

  MA103 M1000 El/Kraft 4,0 1,0 
    Rensning/Avställningsarbete 1,3 2,0 
    Reparation/Underhåll 5,0 6,0 
    Skrot 14,6 46,0 
    Slitgods 0,5 1,0 
    Stupvakt 4,0 7,0 

  MA103 M1000 Totalt   29,4 63,0 

M1000 MA103 Totalt   66,6 75,0 

M1000 MA203 Extern störning Fullt framåt 23,7 7,0 
    Okänd 1,5 1,0 
    Rågodsbrist 12,0 4,0 

  Extern störning Totalt   37,1 12,0 

  MA203 M1000 Reparation/Underhåll 1,6 2,0 
    Skrot 43,3 74,0 
    Stupvakt 0,4 1,0 

  MA203 M1000 Totalt   45,3 77,0 

M1000 MA203 Totalt   82,4 89,0 

M1000 TR010 Extern störning Fullt framåt 23,7 7,0 
    Rågodsbrist 4,7 1,0 

  Extern störning Totalt   28,3 8,0 

  TR010 M1000 Ej definierat 5,2 4,0 
    El/Kraft 7,7 5,0 
    Häng/Skut 0,3 1,0 
    Nödstopp 6,1 4,0 
    Reparation/Underhåll 6,8 11,0 
    Sidovandring 15,9 36,0 
    Skrot 10,4 60,0 
    Skrot TR010 från MA103 25,6 64,0 
    Skrot TR010 från MA203 50,0 173,0 
    Smörjfel 0,2 1,0 
    Stupvakt 3,6 21,0 
    Styrsystem 0,5 1,0 
    Varvtalsvakt 4,7 1,0 

  TR010 M1000 Totalt   137,0 382,0 

M1000 TR010 Totalt     165,3 390,0 

M1000 TR020 Extern störning Elfel 0,8 1,0 
    Fullt framåt 29,2 11,0 
    Rågodsbrist 12,2 3,0 

  Extern störning Totalt   42,2 15,0 

  TR020 M1000 Bromsfel 2,9 3,0 
    Ej definierat 3,3 11,0 
    El/Kraft 9,4 14,0 
    Fullt framåt 1,3 2,0 
    Häng/Skut 0,2 1,0 
    Inspektion/Smörjning 0,4 1,0 
    Lägesfel 1,1 1,0 
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 �N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q��� �N� ��� � � ���;� ���
    Nödstopp 34,4 23,0 

    Rensning/Avställningsarbete 0,9 1,0 
    Reparation/Underhåll 30,5 46,0 

    Rågodsbrist 6,4 2,0 
    Sidovandring 7,9 33,0 
    Skrot 70,2 205,0 
    Skrot TR010 från MA103 0,1 1,0 
    Skrot TR010 från MA203 0,3 2,0 
    Stupvakt 3,4 12,0 
    Styrsystem 0,7 3,0 

  TR020 M1000 Totalt   173,2 361,0 

M1000 TR020 Totalt     215,4 376,0 �#��� ��� ���� .¡#¡�¡ ��¢#¢7£q¤ ¥ ��¦#¦7£q¤y�
 §�¨ ©Qª�«
�N�#���y� �7� �����.����� �N������� �N�Y�������7���Q�#�

Ståtid Antal 

Vi815 KR100 Extern störning Okänd 0,3 1,0 
    Åska 1,3 1,0 

  Extern störning Totalt   1,6 2,0 

  KR100 Vi815 Ej definierat 12,5 7,0 
    El/Kraft 6,0 5,0 
    Hydraulikfel 1,2 1,0 
    Häng/Skut 38,7 16,0 
    Inspektion/Smörjning 3,8 4,0 
    Nödstopp 0,8 2,0 
    Reparation/Underhåll 25,1 7,0 
    Skrot 4,9 4,0 
    Slitgods 113,4 2,0 

  KR100 Vi815 Totalt   206,5 48,0 

Vi815 KR100 Totalt     208,1 50,0 

Vi815 KR200 KR200 Vi815 Inspektion/Smörjning 0,3 1,0 
    Reparation/Underhåll 0,8 2,0 
    Skrot 1,0 3,0 
    Stupvakt 3,0 4,0 

  KR200 Vi815 Totalt   5,1 10,0 

Vi815 KR200 Totalt     5,1 10,0 �#��� ��� �z¬� ®� .¯ ¢��±°�¤ ¢ ²���¤y�
 ³5´7µQ¶z·�¸;¸�¹�º�»�¶z»<¨ µQ¼½©�¾#¿^À�´QÁÃÂ5Ä�Å7»�¼QÀ�¸�ÅQÆ
�N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q���

Ståtid Antal 

ViV 890 TR003 BE001 ViV El/Kraft 0,8 1,0 
    Inspektion/Smörjning 2,0 2,0 
    Reparation/Underhåll 39,7 16,0 

  BE001 ViV Totalt   42,5 19,0 

  Extern störning Elfel 1,1 1,0 
    Fullt framåt 19,9 3,0 
    Rågodsbrist 20,8 6,0 
    Åska 2,7 2,0 
    Övrigt ej kod 5,5 1,0 

  Extern störning Totalt   49,9 13,0 

ViV 890 TR003 Totalt   92,4 32,0 
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 �N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q��� �N� ��� � � ���;� ���
ViV 890 TR004 BE001 ViV El/Kraft 0,8 1,0 
    Hastighetsövervakning 3,9 1,0 
    Inspektion/Smörjning 2,7 3,0 
    Lägesfel 1,3 3,0 
    Nödstopp 3,3 4,0 
    Rensning/Avställningsarbete 0,8 1,0 
    Reparation/Underhåll 64,3 30,0 
    Rågodsbrist 1,7 1,0 
    Skrot 1,5 5,0 
    Styrsystem 0,1 1,0 
    Tömning/Gejder 1,4 1,0 

  BE001 ViV Totalt   82,0 51,0 

  Extern störning Ej definierat 0,3 1,0 
    Elfel 1,1 1,0 
    Fullt framåt 19,9 3,0 
    Rågodsbrist 20,8 6,0 
    Åska 2,7 2,0 
    Övrigt ej kod 5,5 1,0 

  Extern störning Totalt   50,2 14,0 

ViV 890 TR004 Totalt   132,2 65,0 

ViÖ 890 TR001 BE002 ViÖ El/Kraft 2,1 1,0 
    Fläkt/Ventilation 1,4 1,0 
    Inspektion/Smörjning 9,5 4,0 
    Reparation/Underhåll 27,4 18,0 

  BE002 ViÖ Totalt   40,3 24,0 

  Extern störning Elfel 1,8 1,0 
    Fullt framåt 22,6 4,0 
    Rågodsbrist 25,1 7,0 
    Åska 2,7 2,0 

  Extern störning Totalt   52,2 14,0 

ViÖ 890 TR001 Totalt   92,5 38,0 

ViÖ 890 TR002 BE002 ViÖ El/Kraft 4,3 3,0 
    Hastighetsövervakning 2,6 2,0 
    Hydraulikfel 1,8 1,0 
    Inspektion/Smörjning 9,5 4,0 
    Lägesfel 0,7 2,0 
    Nivåmätning 0,6 2,0 
    Nödstopp 1,8 4,0 
    Nödstopp-Stängningsfel 0,4 1,0 
    Rensning/Avställningsarbete 0,6 1,0 
    Reparation/Underhåll 63,3 29,0 
    Skrot 1,3 6,0 
    Stupvakt 0,3 1,0 

  BE002 ViÖ Totalt   86,9 56,0 

  Extern störning Elfel 1,8 1,0 
    Fullt framåt 10,5 4,0 
    Rågodsbrist 25,1 7,0 
    Åska 2,7 2,0 

  Extern störning Totalt   40,1 14,0 

ViÖ 890 TR002 Totalt   127,0 70,0 �#��� ��� �z¬� ÇÉÈ���ÊÃ�;¬� ¬
  

¥#¥�¥#¤i� ¢��#¦�¤y�
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 Ë ���;�;���;��Ìy���Í�7�<� ���ÏÎ��.���5��Ð7�<�#���
�N�#���y� �7� �����.����� ���q����� �N�y�#�����7���Q��� �N� ��� � �Ñ���;�y�#�
Lappkyrkan TR003 Lappkyrkan El/Kraft 0,6 2,0 
    Häng/Skut 1,3 2,0 
    Nödstopp 1,0 2,0 
    Rensning/Avställningsarbete 0,3 1,0 
    Reparation/Underhåll 54,0 52,0 
    Sidovandring 1,5 1,0 
    Skrot 3,7 11,0 
    Stupvakt 11,3 17,0 
    (tom) 0,3   

  TR003 Lappkyrkan Totalt   74,0 88,0 �#��� ��� ��Ò#�.Ó�Ó7Ô.Õ#ÖyÔ���× Ø.Ù�Ú ¡ ®#®�Úy¡
��� � ���Q�#��� � �7�;�#���y���y�#� � ��Û#¦�Ü�¤�£ �.Û��.��¤y�
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%LODJD����6W|UUH�KDYHULHU�XQGHU������ 

 
Kross 18KR100, drivremmar 
Datum: 2004-01-10 Åtgärdstid: 12 timmar 
Krossen körde fast och drivremmarna blev sönderkörda på grund av för hög bergnivå 
alternativt skrot inne i krossen. Konsekvenserna av detta blev stopp för bergkörning i krossen 
under reparationstiden.  
 
Kross 18KR100, slitgods 
Datum: 2004-02-10 Åtgärdstid: 99 timmar 
Slitgodset till krossen släppte varvid krossen slutade att krossa berget. Orsaken var utslitet 
gods. Konsekvens blev totalstopp för bergkörning till krossen under reparation.  
 
Kross 610KR200, krossplattor  
Datum: 2004-03-24 Åtgärdstid: 31,2 timmar 
Tre krossplattor i övre ringen lossnade. Utslitna krossplattor var orsaken. Konsekvensen utav 
detta blev stopp för bergkörning till krossen under reparationstiden.  
 
Kross 610KR200,  
Datum: 2004-12-23 Åtgärdstid: 16,9 timmar 
En del av tvärliggaren från skutgallret på stig 200 ViRi 882 ramlade ner i stigen. Den större 
delen plockades bort när den kom till mataren men den mindre delen upptäcktes inte, gick 
igenom mataren och fastnade i krossen. Krossen stannade och det blev stopp med 
bergkörningen genom under tiden felavhjälpning pågick.  
 
Matare 610MA101, cylinderfäste 
Datum: 2004-02-07 Åtgärdstid: 168 timmar 
Det bakre cylinderfästet för bordsmataren samt cylindern slets sönder till matarbordet. 
Orsaken var utmattningsskador på cylinderfästet. Konsekvensen av detta blev stopp för 
bergkörning via matare 101 till krossen under reparationstiden.  
 
Matare 610MA202, matarbord 
Datum: 2004-01-16 Åtgärdstid: 400 timmar 
Ett häng i bergstigen till matare 610MA202 skulle tas ned men misslyckades. Detta på grund 
av att minan som hade satts upp i bergstigen ramlade ned på matarbordet och sprängde sönder 
det. Konsekvensen av detta blev då att det blev stopp för bergkörning via matare 610MA202 
under tiden för reparation samt stopp för körning av matare 610MA201 och kross 610KR200 
under vissa delar av reparationstiden på grund av dålig miljö och säkerhet. Trots detta stoppet 
så hölls produktionen och produktionen av färdiga produkter påverkades inte.  
 
Matare 18MA111, frekvensomriktare 
Datum: 2004-08-25 Åtgärdstid: 5 timmar 
Matare 111 larmar för motorkabel varpå kabelfel samt haveri i en FRO (frekvensomriktare) 
konstaterades och repades. Konsekvensen blev att endast enkelskipuppfordring kunde köras 
via Vitåfors Östra bergspel under reparationstiden.��



 

 
 68

 
Transportör 610TR020, Nödstoppskrets/rycklinebrytare 
Datum: 2004-05-31 Åtgärdstid: 8,2 timmar 
Transportören löste ut för säkerhetsrelä. Orsaken var läckande kontakter i säkerhetskretsen 
(rycklinebrytare). Konsekvensen av detta blev att transportören stannade och stoppade 
berguppfordringen. Inga lastmaskiner blev stående så ingen förlust av råmalm p.g.a. detta. 
 
Transportör 610TR010, bandskada 
Datum: 2004-07-07 Åtgärdstid: 5,5 timmar 
En slitplåt skadade bandet i omlastningsstupet till 610TR020 och förorsakade en ca 5 meter 
lång reva på bandet som måste vulkas. Konsekvensen blev stopp för berguppfodring via 
M1000 under reparationstiden.  
 
Transportör 610TR010, uppstart 
Datum: 2004-12-08 Åtgärdstid: 3,7 timmar 
Transportör 10 gick ej att starta vid uppstart efter repstoppet.  
 
Transportör 12TR003, Brytrulle 
Datum: 2004-04-02 Åtgärdstid: 5,1 timmar 
Vid ordinarie FU på transportören upptäcktes att ett lager på brytrullen hade havererat samt 
axelbrott. Konsekvensen av detta blev stopp för bergkörning under reparationstiden. 
Produktionsbortfall: 2,0 kTon råmalm.  
  
Vi Västra Bergspel 12BE001, Hydraulaggregat för bromsarna 
Datum: 2004-05-26 Åtgärdstid: 9,6 timmar 
Fel på bromsarna (defekta hydraulventiler) till bergspelet samt tillhörande felsökning 
förorsakade ett driftstopp på anläggningen. Konsekvensen av detta blev stopp för bergkörning 
med bergspelet under tiden.  
 
Vi Västra Bergspel 12BE001, Bergspelsmotor (rotor) 
Datum: 2004-06-27 Åtgärdstid: 144,2 timmar 
ViVästra bergspel stannade p.g.a. utlöst ljusbågsvakt på rotorn. Vid inspektion konstaterades 
att överslag hade inträffat i rotorns "uppledare" från släpringen. Konsekvensen blev totalt 
stopp för uppfordring av berg med ViVästras bergspel under hela reparationstiden. 
Produktionsbortfall: 68,3 kTon råmalm. 
 
Vi Västra Bergspel, 12BE001, Skip 10SK004 
Datum: 2004-10-19 Åtgärdstid: 10,8 timmar  
Skipluckan sprättade ut och skipen slog fast i schaktet. Konsekvensen blev stopp för 
bergkörning under arbetet med att stänga skipluckan. 
 
Vi Västra Bergspel 12BE001, underlinor 
Datum: 2004-12-13 Åtgärdstid: 10,5 timmar 
En "kardel" i en av underlinorna hade skadats och reparerades provisoriskt. 
Produktionsbortfall 6,1 kTon 
 
Vi Västra Bergspel 12BE001, underlina 
Datum: 2004-12-16 Åtgärdstid: 19 timmar  
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Byte av underlina på Vi Västras bergspel utfördes efter att en "kardel" på linan gått av. 
Produktionsbortfall 10,3 kTon. 
 
Vi Östra Bergspel 12BE002 
Datum: 2004-09-15 Åtgärdstid: 3,5 timmar 
Fördröjd uppstart av Östra bergspelet efter repstopp, konsekvens blev att Bergspelet var satt 
ur produktion en längre tid (ca: 3,5 tim) än vad som hade varit normalt.  
Produktionsbortfall: 2,0 kTon 
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, skip 
Datum: 2004-10-02 Åtgärdstid: 6,9 timmar 
Låsning för skipkorg på Vi Östra bergspels skip 2 lossnade vid en tömningsmanöver och 
rasade genom hela schaktet ner till påmatningsnivån 890. Konsekvens blev stopp för 
bergkörning under tiden låshaken byttes ut.  
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, gejderlina 
Datum: 2004-10-21 Åtgärdstid: 12,8 timmar 
Ett byte av en geiderlina på Vitåfors Östras bergspel tog längre tid att utföra än planerat och 
konsekvensen av detta blev stopp för bergkörning den aktuella tiden. Produktionsbortfall: 
11,6 kTon.  
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, Skip 
Datum: 2004-10-27 Åtgärdstid: 1,6 timmar 
Ett korglager hade lossnat, orsaken var att skipen var i dåligt skick efter att ha havererat för ett 
antal år sedan. På grund av detta så blev det stopp på ViÖstra bergspel under tiden 
reparationen pågick.  
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, Skip 10SK002 
Datum: 2004-10-27 Åtgärdstid: 1,6 timmar  
Återmontage av slitplåtar på grund av att bultar var avslitna i plåtarna. 
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, Ankarströmriktare 
Datum: 2004-05-03 Åtgärdstid: 5,0 timmar 
Felet lokaliserades till en dvärgbrytare inne i strömriktaren samt en 110V DC brytare som 
hade löst ut på grund av att Porjus signal var intryckt. Detta visade sig efter vidare felsökning 
att en kontaktor som tidigare återställts hakat upp sig vilket i sin tur orsakade flödesbortfallet. 
Konsekvensen av detta blev förenade repstoppsarbeten. Inget produktionsbortfall då detta 
hände under det planerade UH-stoppet.  
 
Vi Östra Bergspel 12BE002, ränna 18RÄ005 
Datum: 2004-11-07 Åtgärdstid: 7,0 timmar 
I samband med ordinarie schemalagt plåtbyte i Ränna 005 ("fasta slas 1") på Vi Östra 
Bergspel gjordes en schaktrensning, för att säkerställa arbetsplatsen vid detta arbetsmoment. 
Konsekvensen av detta blev stopp för bergkörning dock ingen produktionsförlust eftersom 
lastningen har EJ blivit stoppad.  
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