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Förord 
Detta examensarbete markerar slutet på min civilingenjörsutbildning i Ergonomisk design och 
produktion, vid Luleå tekniska universitet. Min examensinriktning är industriell produktion 
och därför har det känts oerhört spännande att få möjlighet att arbeta med att ta fram 
produktionstekniska lösningar för kvarnsektion 24 vid LKAB:s anrikningsverk i Kiruna.  
 
Jag har under hela projektets gång fått tillämpa kunskaper erhållna under utbildningstiden, 
samt även fått möjlighet att utveckla dessa och förvärvat nya. Examensarbetet har varit en 
personlig utvecklingsprocess och jag känner mig både säkrare på mig själv och mina 
kunskaper inför framtida arbetsuppgifter. 
 
Två mycket viktiga personer, som varit med i projektet från början till slut, är mina 
handledare, universitetsadjunkt Magnus Stenberg vid institutionen för arbetsvetenskap, Luleå 
tekniska universitet och Kenneth Sennland, processingenjör vid anrikningsverket, LKAB. 
Magnus har under arbetets gång kommit med både goda råd och nya idéer. Kenneth har, 
förutom att stötta och uppmuntra, hela tiden engagerat sig i mitt arbete och varit mycket mån 
om att få fram ett så bra resultat som möjligt. 
 
Dessutom är det flertalet personer som varit involverade i detta projekt och som hjälpt mig att 
komma fram till resultatet. Ett särskilt tack går till Peter Sammelin och Peter Ylivainio, vars 
hjälp varit mycket värdefull. Tack även till personalen vid anrikningsverket, speciellt Jan 
Forss, Thomas Lundgren och Peter Norén, för hjälp och uppmuntran. Dessutom vill jag tacka 
all personal som jag varit i kontakt med under min tid på LKAB. Ni har alla bemött mig så 
positivt och jag har verkligen trivts tillsammans med er.  
 
Slutligen vill jag passa på att tacka min Kenneth för allt stöd, inte bara under detta projekt, 
utan även i så mycket annat. Samma tack förtjänar mina föräldrar, som alltid funnits som ett 
stöd i livet och med uppmuntran hjälp mig fram under studietiden.  
 
 
Kiruna, maj 2006 
 
 

 
Jill Franzén 



 
 

 
II 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts vid LKAB:s anrikningsverk i Kiruna, där 
produktionssektion 24 har studerats. Denna sektion maler tillsatsmedel, som används vid 
tillverkningen av pellets. Projektets fokusering har legat på att ta fram konkreta förslag på 
förändringar som kan förbättra styrningen av produktionen, uppnå en jämnare produktkvalitet 
och en bättre arbetsmiljö för personalen.  
 
Projektet började med en grundläggande studie av nuläget, för att kunna identifiera de 
problem som finns idag. Metoder som användes till denna studie var arbetsstudier, intervjuer, 
kontroller av produktkvalitén och studie- och benchmarkingbesök. Dessutom gjordes 
litteraturstudier för att i teorin hitta argument till lösningsförslagen. 
 
De problemområden som identifierades var följande: 
1. Kvalitetsbrister på tillsatsmedlet vid uppstart av kvarnsektionen. 
2. Svårigheter med styrning och kontroll av processen.  
3. Laddningen av malkulor är inte effektiv eller väl fungerande.  
4. Stupet in i kvarnen är dåligt konstruerat och orsakar stopp.  
5. Starterna av kvarsektionen orsakar onödigt slitage på drivlinan.  
6. Dålig kontroll av den krossade råvaran som körs in i kvarnen.  
 
Flertalet möjligheter till förändringar av sektionen har diskuterats och arbetet har till slut 
resulterat i nio olika lösningskoncept, som på olika nivåer uppfyller den framtagna 
kravspecifikationen. Dessa lösningskoncept kombinerar på olika sätt faktorer som fastvarvad 
eller varvtalsstyrd kvarn, manuell eller automatisk kulladdning och manuell eller automatisk 
siktanalys. Det förslag som med hjälp av värdering, utifrån kravspecifikationen, bäst uppfyller 
ställda krav är koncept nio – varvtalsstyrd kvarn med hjälp av moment- och lastreglering, 
automatisk kulladdning och en automatisk partikelstorleksmätare för kontroll av kvalitén.  
 
Huruvida detta lösningsförslag är möjligt att genomföra beror på investeringskostnaderna. 
Kostnaden för en investering av varvtalsstyrning kan jämställas med den insparande 
kostnaden som ett minimerande av antalet starter av kvarnen innebär, då materialet inte längre 
behöver köras till avfall. Kostnaden för en automatisk partikelstorleksmätare är troligtvis mer 
eller mindre försumbar, då mätutrustningen redan finns och det endast skulle bli fråga om en 
installationskostnad. Kostnaden för en automatisk kulladdare är relativt låg, speciellt i 
förhållande till kostnaden för varvtalstyrningen. Kostnaderna för moment- och lastregleringen 
är dock okända. Vidare undersökningar av det ekonomiska läget måste genomföras, för att 
veta om lösningskonceptet är genomförbart.  
 
Enligt de rekommendationer, som lämnas i slutet av denna projektrapport, är lösningskoncept 
nio det förslag som LKAB bör jobba vidare med. Rekommendationen grundas på de klara 
förbättringar av produktionen som konceptet medför.  Dessutom innebär detta koncept en klar 
förbättring av arbetsmiljön för driftpersonalen, då ett arbetsmoment som innebär en dålig 
arbetsställning försvinner.  
 
 



 
 

 
III 

Abstract 
This Master’s Thesis has been conducted at the concentrating plant of LKAB in Kiruna, 
Sweden, where production unit number 24 has been the object of interest.  This unit grinds 
additive, which is later used in the process of making pellets. The focus of the project has 
been to present solutions to improve the control of the production, achieve a better quality of 
the product and to gain a better work situation for the working staff.  
 
To be able to identify the significant problems, a detailed study of the present situation was 
conducted. Methods used were work studies, interviews, controls of the product quality and 
field trips. Additionally a study of relevant literature was carried out. 
 
Several possibilities for changing the production unit have been discussed and resulted in nine 
different concepts of solutions. These concepts combines different factors of techniques for 
steering the mill, manual or automatic charge of grinding balls and manual or automatic 
control of the product quality. The concepts have been evaluated with the help of an 
evaluation matrix and the concept best fulfilling the list of demands is concept number nine. 
Whether this concept is possible to implement depends on the costs of investment. Some of 
the possible costs are not entirely known and further investigations have to be carried out.  
 
According to the recommendations, concept nine should be implemented. The reason for this 
is that this concept will result in obvious improvements of the production. Also the concept 
will result in a better working situation for the staff, since the task of charging ball mills will 
disappear.  
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1. Inledning    
I detta kapitel sätts projektet in i en kontext, genom att beskriva bakgrund, syfte, mål och 
avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 
I anrikningsverk 1 vid LKAB:s anläggningar i Kiruna produceras tillsatsmedel, som senare 
blandas in i järnmalmen vid tillverkningen av pellets. Produktionen av tillsatsmedel sker i 
kvarnsektion 24 och det finns flertalet problem med denna produktion, som kommit att bli allt 
mer kritiska. Idag kasseras flera ton tillsatsmedel på grund av att det inte håller rätt kvalité. 
Detta händer varje gång sektion 24 startas efter något av de runt tre produktionsstopp per 
dygn som sker på grund av att pelletsverket inte använder tillsatsmedel i samma mängd som 
produceras. Viktigt är att försöka undvika denna kassering av slutprodukten vid starterna, 
eftersom det leder till höga kostnader i förlorad produkt. Ett annat problem med sektion 24 är 
att styrningen är ineffektiv och svår att förändra eftersom kvarnen är fastvarvad med en 
möjlig hastighet. Effekten i kvarnen förändras med antalet malkulor i kvarnen. Dessa laddas 
manuellt och arbetsmomentet medför en skadlig arbetsställning för driftpersonalen. Dessutom 
försvårar den manuella laddningen möjligheten att ladda exakt rätt mängd kulor.  
 
1.2 Syfte 
För att förbättra produktionen och erhålla en jämnare produktkvalité står ansvariga inför ett 
förändringsarbete som troligen kommer att innebära höga investeringskostnader. Som ett led i 
detta arbete genomförs detta examensarbete, med syftet att produktionsmässigt undersöka 
sektion 24 och lämna förslag som kan ligga till grund för ett framtida beslut om förbättringar 
av sektionen. 
 
1.3 Mål 
Examensarbetets mål är att ta fram konkreta förslag på vilka förändringar som bör 
genomföras för att uppnå en bättre produktion, en jämnare produktkvalitet och en bättre 
arbetsmiljö för driftpersonalen.  
 
1.4 Avgränsningar 
På grund av att kunskap saknas inom området kommer inte malkulornas sammansättning, det 
vill säga vilka material de är tillverkade av och kompositionen av dessa, att undersökas, med 
avseende på eventuella förändringar som skulle kunna leda till en bättre malning och en 
eventuell minskad förbrukning.   
 
I detta projektarbete ingår inte heller att ta fram konstruktionslösningar för de problem som 
definierats. Detta arbete lämnas med glädje över till personer med kompetens inom detta 
område.  
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2. Företagspresentation 
I detta avsnitt presenteras Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) och själva 
produktionsprocessen. Framförallt syftar beskrivningen av produktionsprocessen till att ge 
läsaren en förståelse för vart i produktionskedjan den i examensarbetet undersökta 
produktionssektionen, sektion 24 i anrikningsverket, befinner sig.   
 
2.1 Företaget LKAB 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en högteknologisk mineralkoncern och 
världsledande inom förädling av järnmalmsprodukter för ståltillverkning, samt en växande 
leverantör av mineralprodukter till andra branscher. Företagets koncernkontor finns i Luleå. 
Utskeppning av produkter sker från egna hamnar i Luleå och Narvik. Anläggningar för 
industrimineraler finns i ett flertal länder i Europa och Asien. Företagets huvudprodukt är 
pellets, som är centimeterstora malmkulor tillverkade med hög järnhalt och jämn kvalitet.  
[Fakta om LKAB 2005] 
 
LKAB har cirka 3 500 medarbetare och järnmalmsgruvor och malmförädlingsverk finns i 
Malmberget, Kiruna och Svappavara. Malmkroppen i Kiruna är cirka fyra kilometer lång med 
ett bedömt djup på två kilometer. Hittills har mer än en miljard ton av malmbasen utvunnits. 
Malmreserverna för den nuvarande huvudnivån beräknas räcka till 2015 med dagens 
produktionsvolym. För att öka malmbasen bryter LKAB även den del av malmkroppen som 
går in under den torrlagda sjön Södra Luossajärvi. Samtidigt har planeringen för en ny 
huvudnivå startat. [Fakta om LKAB 2005] 
 
Enligt LKAB:s affärsidé ska verksamheten ”med utgång från Malmfälten för 
världsmarknaden tillverka och leverera förädlade järnmalmsprodukter och tjänster som skapar 
mervärden för kunderna. Andra närbesläktade produkter och tjänster, som bygger på LKAB:s 
kunnande och som stödjer huvudaffären, kan ingå i verksamheten.” [www.lkab.se] 
 
Visionen är att LKAB ska ”av kunderna, uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde 
och därmed ledande inom sina utvalda marknadssegment”. [www.lkab.se] 
 
Företagets kvalitetspolicy säger att ”LKAB ska överträffa kundernas nuvarande och framtida 
förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt 
vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.” [Fakta om LKAB] 
 
LKAB menar att kvalitet är och förblir det viktigaste konkurrensmedlet och att det inte bara 
handlar om produkter, utan om all verksamhet i företaget. Begreppet totalkvalitet används, 
som står för en helhetssyn på kvalitetsarbetet. Detta begrepp omfattar hela verksamheten och 
bygger på kundorientering, och framför allt ständiga förbättringar. [www.lkab.se] 
 
LKAB-koncernen är uppdelad i fyra olika divisioner: 
Market Division säljer järnmalmsprodukter till stålindustrin.  
Mining Division bryter, förädlar och levererar järnmalmsprodukter.  
Minerals Division utvecklar, producerar och marknadsför industrimineralprodukter. 
Special Businesses stödjer koncernen med tjänster och teknisk utveckling. 
[www.lkab.se]  

http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
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2.2 LKAB:s produktionsprocess 
LKAB:s produktionsprocess är integrerad och pågår dygnet runt, året runt. Produktionen 
börjar med själva brytningen av malm och slutar med transport ut till kund. I figur 1 nedan 
visas produktionsprocessen vid anläggningen i Kiruna. [Fakta om LKAB 2005] 
 
 
 
 
 

Figur 1. Schematisk bild över LKAB:s produktionsprocess, vid verken i Kiruna. 
 
För att ge en tydligare bild över LKAB:s produktionsprocess ges nedan en mer detaljerad 
beskrivning av de olika steg som presenteras i figur 1 ovan.  
 
2.2.1 Gruva 
Processkedjan börjar med brytning av råmalm i 
underjordsgruvan. Det första steget i brytningen är 
tillredning av gruvortar, se bild 1. Borrningen av 
ortarna, som kan vara upp till 80 meter långa, sker 
med elhydrauliska borraggregat. Ortens väggar och 
tak förstärks vid behov med bultar och/eller 
betongsprutas. När tillredningen är klar, det vill 
säga när ett antal tvärortar inom samma område är 
färdigdrivna, påbörjas nästa steg i  
produktionskedjan, nämligen rasborrningen. [www.lkab.se] 
 
Rasborrningsaggregaten, som är fjärrstyrda, borrar uppåtriktade hål i 
kransar, en solfjädersform, se bild 2. Varje krans innehåller tio 
borrhål, som normalt är cirka 40 till 45 meter långa. Hålen borras 
raka, för att efterföljande laddning och sprängning skall fungera 
effektivt. När en krans är färdigborrad, backas aggregatet tre meter, 
innan det börjar borra upp en ny hålkrans. En ort som är cirka 80 
meter lång, rymmer cirka 20 kransar. När borrningen är avslutad i 
hela orten, är det klart för laddning. [www.lkab.se] 
 
Borrhålen i en krans laddas med en laddrobot, som 
sprutar in sprängmedlet. Vid varje salva i 
rasbrytningen lossgörs cirka 10 000 ton malm. 
Eldrivna lastmaskiner lastar och transporterar 
därefter ut malmen. När det arbetet, se bild 3, är 
färdigt laddas nästa krans och så vidare, till dess att 
hela produktionsorten är utlastad. [www.lkab.se] 

Gruva Transport 
till kund 

Pellets-
verk 

Anriknings-
verk 

Sovrings-
verk 

Bild 1. Tillredning av ortar och tvärortar. 

Bild 2. Rasborrning.

Bild 3. Sprängning och lastning. 

http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
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Bild 5. Krossning & 
uppfodring 

Lastmaskinerna transporterar malmen till så kallade störtschakt, som är 
vertikala bergschakt utplacerade längs med malmkroppen, se bild 4. 
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. Huvudnivån i Kirunagruvan 
ligger på 1 045 meters djup. Malmen tappas via fjärrstyrning från 
bergfickorna till järnvägsvagnar. [www.lkab.se] 
 
Förarlösa tåg bestående av lok och 24 vagnar, transporterar malmen till en av fyra 
lossningsstationer. När tågen passerar över stationen öppnas botten på 
vagnarna och malmen faller ner i en bergsficka och matas sedan in en 
av fyra krossar, se bild 5. Malmen krossas till cirka 100 mm stora bitar. 
När malmen har krossats går den vidare med bandtransportörer till 
uppfodring (transport upp till marknivå), som sker med stora 
malmhissar (skipar). I Kirunagruvan sker uppfodringen i två steg. Först 
via en av fyra skipar till nivå 775, där malmen omlastas för att sedan 
lyftas vidare i en av sex skipar till sovringsverket. Både krossningen 
och uppfordringen övervakas och styrs från kontrollrum. [www.lkab.se] 
 
2.2.2 Sovringsverk 
Förädlingen av råmalmen ovan jord startar i sovringsverket. Här genomgår rågodset ett flertal 
steg för att avskilja huvuddelen av det gråberg som finns kvar i råmalmen. Processerna som 
materialet genomgår är siktning, separering i flertalet steg och krossning, till lämplig storlek 
och kvalitet. Resultatet av sovringsprocesserna är en relativt ren malm, som transporteras 
vidare för ytterligare förädling, som sker i mullverket, anrikningsverk 1 (Kiruna) och 
anrikningsverket i Svappavaara. [Kerona 2004] 
 
I mullverket, som tillhör sovringsverket, tillverkas en av de två finessorter som produceras av 
LKAB. Fines framställs genom att den krossade och malda råmalmen (sligen) renas från 
oönskade ämnen som gråberg och fosfor. Den levereras i form av sinterfines, en finkornig 
sandliknande produkt som sintras innan den kan användas i masugnen. Övrig malm 
vidareförädlas ytterligare. [www.lkab.se] 
 
2.2.3 Anrikningsverk 
Den malm som anländer till anrikningsverken är en mellanprodukt, som kräver fortsatt 
bearbetning. Processen i anrikningsverket avlägsnar finkorniga och mycket finkorniga 
förorenade mineraler. Detta görs genom att, i kvarnar, mala ner den inkommande råvaran till 
mindre fraktioner. Efter malning våtsepareras malmen och en malmslurry, nästan helt fri från 
föroreningar, erhålls. [Kerona 2004] 
 
De föroreningarna som finns i malmen kan delas in i två kategorier – kvalitetspåverkande och 
processstörande. Fosfor är ett exempel på en förorening som påverkar kvaliteten negativt 
genom att vid för hög halt ge ett järn/stål som är sprött. De processtörande föroreningarna kan 
generera en ökad energiåtgång eller riskera att slagga igen smältugnar. För att ytterligare 
avskilja fosfor och andra icke önskvärda mineraler går slurryn igenom ett fosforreningsverk, 
där de oönskade ämnena tvättas bort. Innan kulrullning avvattnas slurryn med hjälp av filter. 
[Kerona 2004] 
 
Utöver dessa processer tillverkas även tillsatsmedel, mer om detta i kapitel 4.  

Bild 4. Störtschakt. 

http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
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2.2.4 Pelletsverk 
I pelletsverket sker produktionen av pellets, som är den mest förädlade produkten och svarar 
för 76 procent av malmförsäljningen. Pellets (se bild 7) framställs genom att finmald 
järnmalm blandas med olika binde- och tillsatsmedel och formas till centimeterstora kulor. 
LKAB tillverkar två olika varianter av pellets, masugnspellets och direktreduktionspellets. 
Masugnspellets används i koksbaserade masugnsprocesser, vilket är den vanligaste metoden 
för att framställa råjärn. En annan metod är att med hjälp av direktreduktionspellets framställa 
järnsvamp, en så kallad direktreduktionsprocess, vilket är ett första led i förädlingskedjan från 
järn till stål. [www.lkab.se] 
 

 
Bild 7. Pellets. 

 
Kulsinterprocessen startar med att godsblandningen (järnmalm, binde- och tillsatsmedel) 
matas in i stora rulltrummor där råkulorna tillverkas. Därefter transporteras råkulorna in i en 
roterande ugn och bränns till pellets i 1250 gradig värme. Denna process ger pelletsen en hård 
yta och gör att den tål den långa transporten med tåg och båt till kunder runt om i världen. 
[www.lkab.se] 
 
Efter ugnen kyls kulorna ner i en kylare. Vid för snabb kylning riskerar kulorna att spricka 
sönder och vid för långsam kylning finns det risk för bränder, samt att kulorna kan kleta ihop.  
När kulorna har rätt temperatur transporteras de till järnvägsfickor för vidare transport med 
tåg till utskeppningshamnarna. LKAB har utskeppningshamnar i Narvik och Luleå och 
merparten av den pellets som tillverkas i Kiruna transporteras till Narvik. [Kerona 2004] 

http://www.lkab.se
http://www.lkab.se


Kapitel 3 – Metod och genomförande 
 

 
6 

3. Metod och genomförande 
För att kunna genomföra arbetet så effektivt och smidigt som möjligt krävdes en klar strategi. 
I detta kapitel presenteras den valda strategin tillsammans med övrig relevant information, 
som haft med genomförandet av examensarbetet att göra.  
 
3.1 Projektorganisation 
Under ett examensarbete är oftast flertalet personer inkopplade i arbetet, så även i detta 
projekt. Av stor vikt har de två handledare knuta till projektet varit. Magnus Stenberg, 
universitetsadjunkt på institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som 
förutom att agera bollplank under diverse diskussioner, gällande allt ifrån metodupplägg och 
projektinnehåll till lösningsförlag, även varit ett stöd under själva rapportskrivningen.    
 
Kenneth Sennland, processingenjör vid LKAB:s anrikningsverk i Kiruna, har i stor grad 
medverkat till att ge projektet rätt inriktning och bidragit med nödvändig kunskap inom 
området. Dessutom har han hela tiden funnits som stöd och villigt diskuterat arbetet och hur 
det fortskridit. 
 
Förutom dessa två har flertalet personer kontinuerligt hjälpt till med sina kunskaper inom 
diverse områden. Mer om detta i kapitel 3.3.   
 
3.2 Projektmetodik 
Ett examensarbete är ett lärande projekt, som hela tiden utvecklas och omprövas.  På grund av 
detta planerades projektet utifrån en metod där arbetet sker utifrån en spiralform med tre varv, 
den så kallade projektspiralen. Metoden går ut på att i varje varv bearbeta helheten i projektet, 
men med tyngdpunkten förlagd på olika steg. [Ranhagen 1995] 
 
Under första varvet, se figur 2, ligger huvudfokus på planering av projektet, diagnostisering 
av problem och kvaliteter, formulera mål, krav och önskemål, samt börja söka idéer och 
alternativ. [Ranhagen 1995] 
 

1

2

34
 

Figur 2. Projektspiralens första varv. 

1. Planera 
2. Upptäck, kartlägg och analysera problem 
3. Formulera mål och krav 
4. Sök alternativ och idéer 
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Det andra varvet, se figur 3, fokuserar på formulering av krav, idéer och alternativ. Problem 
som tidigare inte har upptäckts under det första varvet inkluderas. Under detta varv ingår det 
även att börja värdera och välja alternativ. [Ranhagen 1995] 
 

5

4 3

2

1

 
Figur 3. Projektspiralens andra varv.  
 
Under det tredje och sista varvet, se figur 4, ligger fokus på att värdera och välja alternativ, 
samt att detaljbearbeta det valda alternativet. Här kan nya krav uppstå och det gäller även att 
se till att tidigare varv är väl genomgångna. Det är även under detta varv som rapporten 
sammanställs, för att sedan kunna ligga till grund för fortsatt arbete. [Ranhagen 1995] 
 

6

5

1

2

34
     

Figur 4. Projektspiralens tredje varv.  
 
Fördelen med att använda denna form av metodik är att det under hela projektets gång ges 
möjlighet till stegvis utveckling av projektet. Det finns en möjlighet att under hela projektets 
gång tillföra nya kunskaper, erfarenheter, synpunkter och krav. Om en linjär projektmetodik 
används kan det vara svårare att reagera på exempelvis förändringar och nya krav som 
kommer in [Ranhagen 1995].  

2. Upptäck, kartlägg och analysera problem 
3. Formulera mål och krav 
4. Sök alternativ och idéer 
5. Värdera och välj alternativ 

2. Upptäck, kartlägg och analysera problem 
3. Formulera mål och krav 
4. Sök alternativ och idéer 
5. Värdera och välj alternativ 
6. Utveckla och detaljbearbeta valt förslag 
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3.2.1 Tidplan 
I ett projekt av detta slag, som sträcker sig över en lång period, var det viktigt med en 
tidsplan. Detta framförallt för att under arbetets gång kunna avgöra hur det hela fortskridit. 
Den tidsplan som togs fram för detta projekt bygger på den arbetsmetod som tidigare 
presenterats, den så kallade projektspiralen. Den totala arbetstiden för projektet var 18 veckor, 
och de fördelades på de tre varven enligt figur 5 nedan.  
 

v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 
v.1
0 

v.1
1 

v.1
2 

v.1
3 

v.1
4 

v.1
5 

v.1
6 

v.1
7 

v.1
8 

                                    
Varv 1 
5 veckor       

Varv 2 
7 veckor           

Varv 3 
6 veckor         

Figur 5. Tidsdisposition för vardera varv i projektspiralen. 
 
Varv 1 
Projektperioden startade med en introduktion och kartläggning av anrikningsverkets 
produktion, med fokus på sektion 24. Studiebesök i gruvan och pelletsverket genomfördes för 
att få en bättre översiktlig förståelse för LKAB:s produktion i Kiruna.  
 
Under detta varv planerades det fortsatta arbetet, med tonvikt på vilken information som 
skulle samlas in och vilka personer som kunde vara behjälpliga i projektet.  
 
Diskussioner hölls med handledare angående förslag på lösningar och vilka krav som borde 
uppfyllas med dessa lösningar. Under det första varvet var kontakten med handledare varit tät.  
 
Varv 2 
Under det andra varvet fördjupades arbetet med att samla in information, framförallt för att 
kunna arbeta mer i detalj med lösningsförslagen. I detta skede kom även nya idéer fram, som 
togs i beaktning.  
 
Arbetet under detta varv bestod även i litteraturstudier, samt mer detaljerade intervjuer med 
personer med expertkunskaper inom väsentliga områden. Benchmarkingbesök genomfördes 
vid Bolidens gruva i Aitik. Förutom detta lades tid ner på ytterligare bearbetning av arbete 
genomfört under varv ett. Det andra varvet avslutades med att börja utvärdera de förslag till 
lösningar som framkommit.  
 
Varv 3 
Det avslutande varvet, varv tre, startade med en genomgång av det arbete som hittills gjorts, 
för att kunna upptäcka eventuella brister. Därefter tog arbetet med att välja lösningar fart. 
Denna period blev ganska intensiv, med mycket och nödvändig kontakt med handledare.  
 
Varvet avslutades med sammanställningen av rapporten och förberedelse för de två 
redovisningar som genomfördes, en på LKAB och en på universitetet.  
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3.3 Datainsamling 
För att kunna samla in den information som behövdes till projektet användes flertalet olika 
metoder, nämligen observationer, kontrollmätningar och studie- och benchmarkingbesök. 
Denna datainsamling gick ut på att öka kunskaperna om själva processen och den produktion 
som sker vid sektion 24, samt som en hjälp i arbetet med lösningsförslagen.   
 
3.3.1 Arbetsstudier 
För att få grepp om hur arbetet vid sektion 24 går till gjordes arbetsstudier vid två olika 
tillfällen. För att få kunskap om driftpersonalens arbete vid sektion 24 tillbringades en dag 
tillsammans med personal på driften. Detta gav, på ett direkt sätt, möjligheten att se vad som 
händer i verkligen, samt tillfälle att ställa direkta frågor till driftpersonalen. Vid tillfälle 
nummer två spenderades en dag tillsammans med personalen i kontrollrummet. Detta främst 
för att få förståelse för hur styrningen av kvarnsektionen går till, samt för att få möjlighet att 
samtala med personalen rörande frågor om sektion 24. 
  
Dessa arbetsstudier blev en viktig del i kartläggandet av nuläget, samt i det fortsatta arbetet 
med att ta fram lösningsförslag.   
 
3.3.2 Intervjuer 
Intervjumetoder kan delas in i strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid en 
ostrukturerad intervju används inte frågor planerade i förväg och dess främsta egenskap är att 
ge en överblick av arbetet. Den ger också möjlighet till att samla data som kanske förbisätts 
och därigenom inte sammanställts i ett mer strukturerat sammanhang. Vid strukturerade 
intervjuer används förberedda frågor, som är utformade så att de ger en i förväg fastställd 
information. Den information som fås vid strukturerade intervjuer kan vara lättare att 
använda, då de ofta ger mer relevanta och exakta uppgifter. [Karlsson 1994]  
 
Den intervjumetod som använts under detta projektarbete kan sägas vara en kombination 
mellan den strukturerade och den ostrukturerade intervjun. Inför de enskilda intervjutillfällena 
har frågor förberetts, men intervjuerna har också gett möjlighet till diskussioner och 
frågeställningar som legat utanför det förberedda materialet.  
 
Tre intervjuer har genomförts under projektets gång. När det gäller underhållet av sektion 24 
intervjuades Christer Lauri, som jobbar med det förebyggande underhållet vid 
anrikningsverket. Under denna intervju diskuterades de problem som idag finns med sektion 
24 och vilket underhåll som krävs, samt vad eventuella förändringar av styrningen av kvarnen 
i sektion 24 skulle medföra, rent underhållsmässigt. 
 
Jan Forrs arbetar som produktionschef på anrikningsverket och med honom togs frågor 
rörande organisationen och dess uppbyggnad upp, vilka olika ansvarsområden som finns och 
hur arbetet i de olika driftlagen är ordnat.   
 
En intervju genomfördes även med Peter Sammelin, som jobbar med frågor rörande elteknik 
för sovrings-, anriknings-, och pelletsverket. Diskussionerna under denna intervju rörde frågor 
kring styrning av kvarnen, framförallt varvtalsstyrning. Dessutom avhandlades 
motoralternativ och andra elektriska lösningar.  
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3.3.3 Kontrollmätningar 
För att få en uppfattning om vilken kvalité det malda tillsatsmedlet har direkt efter start av 
kvarnsektionen beställdes två mätningar. Vid två separata starter av kvarnsektionen togs 
prover ut, för att kunna undersöka nedmalningsgraden av tillsatsmedlet. Proven togs var femte 
minut under totalt 40 minuter. Dessa prover siktades därefter, både manuellt och med hjälp av 
en maskinell partikelstorleksmätare. Resultatet från analyserna visar på procenthalten för 
ingående partikelstorlekar, där önskvärt värde är att 70 viktsprocent av partiklarna har en 
maximal storlek på 45µm.   
 
Dessutom gjordes en längre kontroll av partikelstorleken hos det malda tillsatsmedlet, genom 
att en partikelstorleksmätare installerades i produktionsflödets utlopp. Denna 
partikelstorleksmätare, hädanefter benämnd Malvern, mätte, under cirka 10 dagar, 
partikelstorleken på tillsatsmedlet. Syftet med denna mätning var att avgöra när 
produktkvalitén blivit stabil och uppnått givet kvalitetsvärde, efter start av kvarnsektionen. 
Anledningen till att denna mätning gjordes, förutom den ovanstående beskrivna, var att få 
fram resultat för en längre period.  
 
3.3.4 Studie- & benchmarkingbesök 
Under projektperioden gjordes flertalet studiebesök på olika produktionsenheter vid LKAB i 
Kiruna. Ett besök gjordes där hela produktionen gicks igenom, från produktionsstarten i 
gruvan till slutproduktionen i pelletsverket. Detta besök anordnades av studentansvarig på 
LKAB och hölls för praktikanter och examensarbetare. Den främsta anledningen var att få en 
övergripande förståelse för hela produktionskedjan.  
 
Ytterligare ett besök gjordes i gruvan, vid detta tillfälle tillsammans med produktionspersonal. 
Vid detta besök fanns tillfället att träffa produktionspersonal och få möjlighet till djupare 
förståelse för processen och den arbetsorganisation som finns. Detta besök gjordes på grund 
av eget intresse och tillförde egentligen ingenting till själva projektet, förutom att hjälpa till 
med beskrivningen av företaget. 
 
För att få kunskap om produktionsprocessen efter anrikningsverket, det vill säga det som sker 
i pelletsverket, genomfördes ett mer djupgående besök även här. En detaljerad rundvandring 
och möjlighet till att ställa frågor, hjälpte till att öka förståelsen för denna del av 
produktionskedjan. Det primära under detta besök var att få förståelse för hur produktionen 
vid sektion 24 påverkar produktionen i pelletsverket. 
 
Förutom de interna studiebesöken gjordes även ett benchmarkingbesök vid Bolidens 
gruvanläggning i Aitik, utanför Gällivare. Denna dagbrottsgruva är en av de största 
koppargruvorna i Europa, men här bryts även guld och silver. Målet med detta besök var att 
titta närmare på det anrikningsverk som finns här och framförallt det bildanalyssystem som 
används för kontroll av den malm som går in i kvarnarna. Önskan var alltså att få kunskaper 
om hur ett bildanalyssystem fungerar och undersöka ifall det kan vara ett alternativt 
kontrollverktyg av det krossade rågodset som går in i sektion 24.  
 



Kapitel 3 – Metod och genomförande 
 

 
11 

3.4 Litteraturstudier 
För att få fram en teoretisk grund att arbeta utifrån gjordes en del litteraturstudier inom 
relevanta områden. Den litteratur som studerats har berört områdena mineralprocesser, 
varvtalsstyrning, kvalité och ergonomi. Den teori som plockades ut och som presenteras i 
kapitel 6, har legat till grund för lösningsförslag och andra kommentarer som lämnas i 
resultatkapitlet.  
 
För sökande efter relevant litteratur har Luleå universitetsbibliotek nyttjats. Därutöver har 
skrivna rapporter producerade av personal inom LKAB:s organisation studerats, för 
information om processen och varvtalsstyrning. Utöver detta material har Internet använts, 
främst för att hitta information från tillverkare av system relevanta för detta projekt och för att 
hitta information om LKAB och dess anläggningar i Kiruna. Tidigare utförda examensarbeten 
har studerats för inspiration och vägledning gällande upplägg och utformning av rapporten, 
samt för att ge uppslag på användbar litteratur.  
 
3.5 Formulering av krav 
Den kravspecifikation som togs fram i och med detta arbete omfattar krav på produktionen, 
produktkvalitén, underhållet, ekonomin och arbetsmiljön. Syftet med kravspecifikationen är 
att få en klar bild över vad som krävs av eventuella lösningsförslag, samt att kunna användas 
som ett verktyg när det kommer till värdering av de framtagna lösningarna. Grunden till 
kravspecifikationen ligger i nulägesbeskrivningen och –analysen (kapitel 4), och har tagits 
fram under diskussioner med handledare. Under arbetets gång har kravspecifikationen 
förändrats, både när det gäller uppbyggnad och omfattning.   
 

3.6 Lösningsarbete 
När det gäller lösningsarbetet är det viktigt att hitta lösningar till problemet/problemen, där 
hänsyn tas till de mål som är uppsatta, det vill säga till kravspecifikationen. Som hjälp i själva 
idéskapandet finns flertalet olika metoder. Vilken metod som passar beror bland annat på 
själva problemet, situationen och vilka personer som är involverade. [Johansson 2003] 
 
Den metod som valdes i detta projekt är den så kallade brainstromingtekniken, där fyra 
grundregler ska följas. För det första är kritik och bedömning absolut förbjuden. Dessutom 
eftersträvas ett stort antal idéer, som gärna får gå ut över det vanliga. Slutligen ska framkomna 
idéer kombineras och kompletteras. [Johansson 2003] 
 
Själva brainstormingen utfördes både enskilt och tillsammans med handledare på LKAB. 
Utgångsläget för brainstormingen var de problem, som framkommit i arbetet med nuläget.  
 
De idéer som kom fram vid brainstormingen diskuterades igenom med handledare på LKAB, 
för att möjliggöra en utveckling av idéerna, samt avgöra huruvida idéerna var möjliga att 
genomföra. För att sedan i detalj kunna utarbeta färdiga lösningsförslag involverades diverse 
personer, som med skiftande tekniskt kunnande hjälpte till med arbetet.  
 
De enskilda lösningsförslagen kombinerades därefter till olika lösningskoncept, som var och 
ett utgjorde ett möjligt framtida scenario för produktionen vid sektion 24.  
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3.7 Värdering och val 
På grund av att arbetet med att ta fram lösningar handlar om att försöka tillgodose en mängd 
samordnande krav, är det svårt att finna den lösning som uppfyller samtliga krav. Istället 
kommer fokuseringen att ligga på att söka efter den bästa möjliga lösningen. Värderingen av 
de framtagna lösningarna kan genomföras genom att lista de värderingskriterier som är 
intressanta. För att rangordna betydelsen av kriterierna kan dessa även viktas.  
[Ranhagen 1994] 
 
Värderingskriterierna kan struktureras i två huvudgrupper, där faktorer som teknik, funktion 
och miljö utgör kvalitetskriterier. Den andra gruppen, där bland annat investeringskostnader 
och kostnader för drift och underhåll ingår, definieras som kriterier rörande genomförbarhet 
och ekonomi. [Ranhagen 1994] 
 
Då höga kvalitetsvärden ofta innebär dyra lösningar bör de två kriterierna, vid en värdering, 
hållas separerade. Detta för att underlätta avvägningen mellan kvalitet och ekonomi. 
[Ranhagen 1994] 
 
Den värdering som valdes var en viktad värdering, där kriterierna avspeglade den framtagna 
kravspecifikationen. Detta för att återkoppla lösningsvärderingen till nulägesbeskrivningen 
och –analysen (kapitel 4).  
 
Vid viktningen av kraven användes en femgradig skala där: 
 
5 = mycket viktigt 
4 = mer viktigt 
3 = viktigt 
2 = mindre viktigt 
1 = ej viktigt 
 
Detta gjordes för att ge de viktigaste kraven en ökad betydelse gentemot de mindre viktiga. 
De ekonomiska kraven togs inte med i denna värdering, utan valdes att tas med i ett senare 
skede av bedömningen.  
 
De olika lösningskoncepten värderades därefter mot kriterierna efter en femgradig skala: 
 
5 = uppfyller helt kravet 
4 = uppfyller stora delar av kravet 
3 = uppfyller kravet acceptabelt 
2 = uppfyller bara delar av kravet 
1 = uppfyller inget i kravet 
 
Efter att denna första viktning var genomförd och vissa lösningskoncept hade utkristalliserats 
som bättre än andra togs det ekonomiska kriteriet in i sammanhanget. Då flera av de 
ekonomiska faktorerna inte var kända eller möjliga att presentera i denna rapport (på grund av 
sekretess) gjordes en sammanställning av de ekonomiska faktorerna, för att ge läsaren en 
uppfattning av det ekonomiska läget och eventuell möjlighet till genomförande.   
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4. Nuläge 
I detta avsnitt beskrivs hur sektion 24 vid anrikningsverket fungerar i nuläget. Därefter görs 
en analys av nuläget för att konkretisera de problem som finns och vad som behöver ändras. 
Detta för att ge en bra grund för förståelse av de förslag på förändringar som tas upp senare 
i rapporten.  
 
4.1 Nulägesbeskrivning 
Tillsatsmedelssektionen vid anrikningsverk 1, sektion 24, maler det tillsatsmedel som senare 
används i pelletsverket för produktion av pellets. Det tillsatsmedel som mals pumpas till en 
tank, från vilken pelletsverket tar det som behövs i deras produktion. Sektion 24 levererar 
färdigmalt tillsatsmedel i en högre takt än vad pelletsverket använder det, vilket resulterar i att 
sektionen får stoppas när tanken är full. Detta sker idag cirka tre gånger per dygn. Sektionen 
står tills dess att nivån i tanken ligger på runt 50 procent, vilket tar olika lång tid beroende på i 
vilken takt pelletsverket använder tillsatsmedel. Vanligt är dock att stoppen blir runt tre till 
fyra timmar långa.  
 
Vid uppstart av kvarnsektionen har brister i kvalitén uppmärksammats. Dessa brister beror på 
att kvarnen direkt efter start inte klarar av att mala enligt ställda krav, vilket resulterar i ett för 
grovt färdigmalt tillsatsmedel. För att detta inte ska påverka produktkvalitén på pelletsen, körs 
malt tillsatsmedel till avfall i cirka 20 minuter efter uppstart. 
 
Förutom att dessa stopp och starter av kvarnsektionen påverkar produktkvalitén slits drivlinan 
från motorn till kvarnen mer än nödvändigt. Något som ökar behovet av underhåll.  
 
4.1.1 Produktionsflödet      
Malningen av tillsatsmedel i sektion 24 sker i en kulkvarn, men godset går även igenom flera 
andra steg innan önskvärd kvalitet är uppnådd, se figur 6 nedan.  
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1. Leverans av omalt tillsatsmedel 7. Kulkvarn 
2. Rågodsficka   8. Trommelsikt 
3. Vibrationsmatare  9. Sump 
4. Bandtransportör med bandvåg 10. Hydrocyklon 
5. Spädvatten   11. Slurrytank 
6. Malkulor 

Figur 6. Tillsatsmedelsektionen – sektion 24. 
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För att skapa förståelse för hur produktionen i sektion 24 går till följer nedan en beskrivning 
av varje steg i processen.  
 
1. Leverans av omalt tillsatsmedel 
Tillsatsmedlet som mals i sektion 24 levereras med lastbil till sektionen. Idag produceras två 
olika sorters tillsatsmedel. Det första består av kalk, kvartsit och olivin, det andra av olivin 
och kalk. De olika ingående ämnena i tillsatsmedlet är av leverantören krossat till önskvärd 
storlek, för att göra själva malningen mer effektiv. Kalk krossas till en partikelstorlek på 12 
mm, kvartsit till 6 mm och olivin till 12 mm. De olika ämnena blandas och levereras som en 
blandning till sektion 241.  
 
En gång i veckan görs separata provkontroller av de krossade materialen. Dessa kontroller 
utförs för att kontrollera att krossningen uppfyller de givna värdena på partikelstorlek.  
 
2. Rågodsficka 
I rågodsfickan lagras det levererade tillsatsmedlet och det är härifrån som det omalda 
tillsatsmedlet matas in i kvarnen. Rågodsfickan rymmer cirka 480 ton omalt tillsatsmedel.  
 
3. Vibrationsmatare 
Med hjälp av vibrationsmatare transporteras det omalda tillsatsmedlet ner på 
bandtransportören. Det finns två vibrationsmatare, men normalt ska en matare klara av hela 
produktionen.  
 
4. Bandtransportör med bandvåg 
Från rågodsfickan går en bandtransportör som levererar omalt tillsatsmedel till kvarnen. 
Bandtransportören är försedd med en bandvåg, som gör det möjligt att få reda på hur mycket 
gods som matas in i kvarnen per timme, vilket är nödvändig kunskap för att kunna styra 
produktionen. 
 
5. Spädvatten 
Förutom gods (tillsatsmedel) tillsätts spädvatten till kvarnen. Detta för att få en fas på 60-65 
viktsprocent fast material inne i kvarnen.  
 
6. Malkulor 
Eftersom kvarnen är en kulkvarn laddas kvarnen med 
malkulor, en laddning som sker manuellt av 
driftpersonal. Hur ofta laddning av malkulor sker beror 
på vilken effekt som kvarnen har, dock minst en gång 
per dygn. Laddningen sker i två steg, enligt bild 7, och 
anses inte vara optimal, varken ur driftpersonalens 
eller produktionens synvinkel. Först fylls den lilla 
behållaren med kulor, handtag 1 och därefter laddas 
kvarnen med kulor med hjälp av handtag 2. Handtag 2 
har en olämplig placering, vilket resulterar i en dålig 
arbetsställnings för driftpersonal.                                        
 

                                                                                                    

                                                 
1 Blandningens sammansättning är hemlig och kan ej avslöjas i denna rapport.  
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Bild 7. Laddning av malkulor. 
Hur mycket kulor som laddas per gång beror även det på effekten i kvarnen. Driftpersonalen 
laddar helt enkelt så mycket kulor som behövs för att få upp effekten till önskat värde, vilket 
gör det svårt att få fram en siffra.  
 
Det finns ytterligare ett annat problem som försvårar laddningen av malkulor och det är det 
faktum att stupet in i kvarnen är dåligt konstruerat. Detta gör att malkulor lätt fastnar i stupet, 
en risk som ökar om driftpersonalen laddar för många kulor åt gången. På grund av detta 
laddas ett fåtal kulor åt gången, vilket gör att själva laddningsproceduren tar lång tid, vilket i 
sin tur innebär en dålig arbetsställning under lång tid. Ungefärlig tid för en laddning är fem till 
tio minuter.  
 
Malkulorna förvaras i en binge och från denna binge fylls laddningskaret på. Bild 7 på sida 14 
visar detta laddningskar. När malkulorna är slut lyfts en tredje binge ner till markplan. I denna 
binge placeras en säck med kulor. I bingen finns knivblad som snittar upp botten på säcken, så 
att kulorna faller ut i bingen. Denna binge lyfts sedan upp ovanför den stora bingen, för 
påfyllning.  
 
De malkulor som används har en diameter på 40 mm och är tillverkade i stål och krom, ett så 
kallat högCr-material. Volymen malkulor inne i kvarnen kallas kulcharge och det är chargens 
roterande rörelse som åstadkommer nedbrytningen (malningen) i kvarnen. Förbrukningen av 
malkulor i sektion 24 ligger på cirka 30 ton i månaden.  
 
7. Kulkvarn 
Kvarnens effekt styrs av mängden malkulor i kvarnen, ju mer kulor som tillsätts desto högre 
blir effekten. Detta sätt att styra kvarnen anses inte fungera bra, eftersom det finns svårigheter 
att kontrollera processen efter det tillverkningsbehov som för tillfället finns. Tillsatsmedlet 
mals så att 70-85 viktsprocent av godspartiklarna har en storlek på maximalt 45µm. 
Utlösningsgallret i kvarnen har rektangulära portar med storleken 6·30 mm, vilket ger en 
maximal partikelstorlek på 10 mm hos utgående produkt. Idag styrs kvarnen av en kortsluten 
växelströmsmotor på 6kV/50Hz. Kvarnen har ett fast varvtal, vilket gör att mängden gods i 
kvarnen, och till följd av detta effekten, hålls mer eller mindre konstant, för att rätt 
malningsgrad ska kunna uppnås.  
 
Det som händer inne i kvarnen kan beskrivas genom att studera hur rotationen transporterar 
kulor och gods runt i kvarnen, se bild 8. Den allmänna rörelsen i chargen kommer att ge 
upphov till krossande, nötande och tryckande malning.  
 

 
Bild 8. Kulchargens roterande rörelse vid skilda tidpunkter efter start av kvarn. 
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8. Trommelsikt 
Efter kvarnen går godset igenom en trommelsikt, med öppningar på 2·10 mm som avskiljer 
partiklar av storleken större än 2 mm. Dessa partiklar återförs till kvarnen med hjälp av en 
returskruv inne i trommeln. De partiklar som inte återförs till kvarnen leds vidare till en sump. 
 
9. Sump 
I sumpen tillsätts ytterligare spädvatten, för att uppnå en fas på cirka 50 viktsprocent fast 
material. I sumpen finns en nivåmätare som styr pumpen som pumpar godset vidare till 
hydrocyklonen. För att sumpen inte ska tömmas mäts nivån, vilket ger möjlighet att reglera 
flödet från sumpen till hydrocyklonen.  
 
10. Hydrocyklon 
I hydrocyklonen avskiljs ytterligare en gång grovt och fint gods. Inloppstrycket i cyklonen 
ligger på 0.6-0.8 Bar. I cyklonunderloppet avskiljs och returneras grov malprodukt till 
kvarnen. Cyklonöverloppet matar färdigt tillsatsmedel vidare i processen, se bild 9 nedan.  
 

 
Bild 9. Hydrocyklon i genomskärning. 

 
För att kontrollera produktkvalitén tas ett siktprov tre gånger per dygn. Detta siktprov är en 
manuell mätning av partiklarnas grovhet i tillsatsmedlet. Kravet är att minst 70 viktsprocent 
av partiklarna har en storlek på maximalt 45µm, med en accepterad avvikelse på ungefär två 
viktsprocent. Resultaten från dessa mätningar tar ungefär fyra timmar att få fram. Kvalitén på 
tillsatsmedlet påverkar sintringsprocessen som sker vid tillverkningen av pellets.  
 
Dessutom önskas en fas på 38-45 viktsprocent fast material i slutprodukten, vilket uppnås 
genom att det grova materialet avskiljs enligt beskrivningen ovan.  
 
11. Slurrytank 
Det färdiga tillsatsmedlet leds till en slurrytank i anslutning till pelletsverket. Tanken har en 
volym på runt 170 m3 och det är i denna tank som det färdiga tillsatsmedlet lagras tills dess att 
det används i pelletsverkets produktion.  
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4.1.2 Organisation 
För att få kunskap om hur arbetet i anrikningsverket fungerar och då framförallt vid sektion 
24, har en studie gjorts av organisationen. Anledningen till detta är framförallt för att 
upptäcka eventuella brister och behov av förbättringar.  
 
Inom anrikningsverket är flertalet personer, på olika sätt, ansvariga för att produktionen sker 
på bästa sätt. Nedan, figur 7, ses ett schematiskt schema över organisationens uppbyggnad.  
 

Figur 7. Anrikningsverkets organisation. 
 
Verksamhetschefens huvudsakliga uppgift är att se till att produktionsplaner och 
kvalitetsåtaganden, för levererade produkter, hålls inom ramen för planerade kostnader. 
Dessutom sitter verksamhetschefen på det övergripande ansvaret för den totala verksamheten 
inom enheten, det vill säga anrikningsverket. [Forrs] 
 
Produktionschefens främsta uppgift är att följa produktionsplaner och kvalitetsåtaganden för 
levererade produkter till pelletsverket, så att det sker inom ramen för budget och 
analysspecifikationer. Produktionschefens uppgift är också att samordna drift, underhåll och 
yttre enheter mot rådande process- och produktionsstatus. [Fors] 
 
Personalen i de olika skiftlagen är de som utför det operativa arbetet vid anrikningsverket. 
Skiftlag ett till fem jobbar femskift, medan skiftlag sex till åtta jobbar treskift, enligt tabell 1 
och 2 nedan. [Forrs]  
 
Tabell 1. Skiftschema 2006, 5-skift. 
5-skift                                                                     

M T O T F L S   M T O T F L S   M T O T F L S   M T O T F L S   M T O T F L S 

E E E E E F F                   F F F F F       N N N N N N N                 

                                         
Arbetstider                                    
FM: 06.00 - 14.00    EM: 14.00 - 22.00    NATT: 22.00 - 06.00            
Helg FM: 06.00 - 18.00   Helg NATT: 18.00 - 06.00                                      

 

Produktions-
chef 

Projekt-
ingenjör 

Produktions-
tekniker 

Process-
ingenjör 

Skiftlag 4 Skiftlag 5 Skiftlag 3 Skiftlag 2 Skiftlag 1 

Skiftlag 8 Skiftlag 7 Skiftlag 6 Verksservice 

Verksamhets-
chef 
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Tabell 2. Skiftschema 2006, 3-skift. 
3-skift                                       
M T O T F L S   M T O T F L S   M T O T F L S 

FM   EM   LEDIG 
                         
Arbetstider                    
FM: 06.00 - 14.24    HELG: 06.00 - 18.00       
EM: 14.00 - 22.30                                 

 
Detta gör att det under förmiddagar och eftermiddagar jobbar 10 personer i driften, medan det 
under nattskiften är sju personer. Själva processen styrs från ett kontrollrum där det sitter två 
personer under varje skift, varav en har ansvar för anrikningsverk 1 och den andra för 
anrikningsverk 2. Arbetet ute i anläggningarna är uppdelade i olika ansvarsområden, totalt sju 
stycken. I anrikningsverk 1 finns fyra olika områden, i verk 2 tre stycken områden. 
Driftpersonalen byter ansvarsområden med jämna mellanrum, men hur ofta det händer beror 
helt på de enskilda lagen. Vissa lag byter efter ett par veckor, medan andra lag jobbar på 
samma område i en månad.  
 
Ansvaret för det operativa arbetet vid sektion 24 ligger på driftpersonalen och utförs av den 
operatör som har ansvar för kvarnplan i anrikningsverk 1. Det egentliga arbete som utförs vid 
denna sektion är endast laddningen av malkulor. Dessutom sker varje natt en kontroll av hela 
sektion 24, för att upptäcka eventuella fel som kräver åtgärder.  
 
4.1.3 Sammanfattning 
Utifrån den gjorda nulägesbeskrivningen kan sex olika problemområden identifieras.  
 
1. Kvalitetsbrister på tillsatsmedlet vid uppstart av kvarnsektionen. 
2. Svårigheter med styrning och kontroll av processen.  
3. Laddningen av malkulor är inte effektiv eller väl fungerande.  
4. Stupet in i kvarnen är dåligt konstruerat och orsakar stopp.  
5. Starterna av kvarsektionen orsakar onödigt slitage på drivlinan.  
6. Dålig kontroll av den krossade råvaran som körs in i kvarnen.  
 
Dessa problemområden medför att produktionen vid sektion 24 inte fungerar optimalt i 
dagsläget, dock är vissa problem av större vikt än andra. De tre första problemområdena kan 
anses vara av större vikt, då de har en direkt avgörande effekt på produktionen och 
produktkvalitén. Att förbättra dessa områden skulle troligtvis medföra markanta förbättringar 
av processen och även ge positiva effekter för efterföljande processer.  
 
Problemet med konstruktionen av stupet kommer inte att beröras vidare i denna rapport, då en 
lösnings av det problemet skulle innebära konstruktionsarbete, vilket inte ingår i detta projekt.  
  
Dessa identifierade problemområden kommer att analyseras i nästa kapitel, för att 
konkretisera orsaken/orsakerna till problemen och varför de bör lösas.  
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4.2 Nulägesanalys 
De största problemen som finns idag orsakas av de framtvingade stoppen av kvarnsektionen. 
Vid uppstart efter dessa stopp blir kvalitén på tillsatsmedlet alldeles för dålig för att kunna 
användas av pelletsverket. När kvarnsektionen startas från stillastående läge kommer det att ta 
en stund innan kvarnen maler godkänt. Detta beror på att kulchargens hastighet från början är 
låg, vilket i sin tur resulterar i att malningen inte blir optimal. Det tillsatsmedel som kommer 
ut ur kvarnen har alldeles för stor mängd grova partiklar. Som tidigare berättats körs därför 
färdigmalt tillsatsmedlet på ränna ut till avfall under cirka 20 minuter efter uppstart. För att ge 
en klar bild av problemet körs ungefär 6.5 ton tillsatsmedel till avfall efter varje uppstart. 
 
Detta resulterar i ett stort ekonomiskt svinn, inte bara i förlorat färdigmalt tillsatsmedel, utan 
även på grund av att kvarnsektionen och annan utrustning används för att producera något 
som inte leder till en inkomst för företaget. Produktionskostnaderna per produktionstimme 
ökar alltså, eftersom viss tid av produktionen inte genererar pengar.  
 
Med dagens styrning av sektion 24 finns ingen möjlighet att genomföra snabba förändringar 
efter skiftande produktionsbehov. Orsaken är att kvarnens effekt styrs av antalet kulor i 
kvarnen. Det problem som idag finns när det gäller kulladdningen är svårigheten för 
operatören att ladda exakt rätt mängd kulor, vilket resulterar i svårigheter med att styra 
kvarnens effekt. Det är relativt enkelt att öka effekten i kvarnen, eftersom det bara är att 
tillsätta fler malkulor. Att däremot sänka effekten tar längre tid. Den enda möjlighet som finns 
för att minska antalet malkulor i kvarnen, och på så sätt minska effekten, är att låta kulorna 
som befinner sig i kvarnen nötas ner, vilket tar väldigt lång tid. Om kvarnen kunde styras på 
ett mer effektivt sätt skulle förmodligen flertalet av stoppen kunna undvikas. Viktigt är dock 
att komma i håg att eventuella investeringar måste kunna återbetalas inom tre år. 
 
På grund av orsaker som förklarats tidigare i rapporten sker laddningen av malkulor i steg, där 
några kulor laddas åt gången. Detta betyder självklart att laddningen tar lång tid och själva 
arbetsmomentet är inte speciellt bra ur arbetsmiljömässig synvinkel. Som synes på bild 7 (sida 
14) sitter spakarna som används vid laddningen olämpligt till och resulterar i en dålig 
arbetsställning.   
 
När det gäller de faktiska underhållskostnaderna för kvarnsektionen så ökar dessa på grund av 
att de stopp och starter som idag är en återkommande del av processen. Starterna av 
kvarnsektionen är nämligen ganska hårda, vilket leder till ett ökat slitage på drivlinan. Detta 
slitage leder till underhåll och utbyte av delar i ett kortare intervall, vilket självklart leder till 
ökade produktionskostnader.  
 
Det finns ytterligare en aspekt som påverkar kontrollen av processen och produktkvalitén, och 
det är det krossade materialet som går in i kvarnen. I dagsläget görs siktanalyser av det 
krossade materialet en gång i veckan, vilket kan resultera i svårigheter att hitta anledningar till 
att kvalitén av det färdiga godset inte är godkänt. Om en kontinuerlig kontroll av det krossade 
materialet hade genomförts skulle driftpersonalen med säkerhet veta vad det är som körs in i 
kvarnen. I dagsläget antas dock att materialet är krossat till de givna dimensionerna, men 
någon säkerhet i det antagandet finns inte.  
 
Den undersökning som gjordes av organisationen vid anrikningsverket och det arbete som 
utförs vid sektion 24, visar att det inte finns några behov av förändring av organisationen och 
hur arbetet är upplagt.  
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4.3 Kontroll av produktkvalitet 
Kvalitén på det malda tillsatsmedlet är av hög prioritet. Om inte rätt kvalitet kan upprätthållas 
måste tillsatsmedlet kasseras, vilket idag sker vid varje uppstart av kvarnen, något som 
medför stora kostnader för materialsvinn. För att få kontroll på hur produktkvalitén egentligen 
ser ut efter uppstart av kvarnsektionen gjordes flertalet mätningar.  
 
4.3.1 Undersökning av dagens materialsvinn 
Att det malda tillsatsmedlet har rätt kvalitet är mycket viktigt för den fortsatta produktionen. 
Ställda krav säger att 70 viktsprocent av ingående partiklar i tillsatsmedlet ska ha en maximal 
storlek på 45 µm. Dessa krav uppfylls inte direkt efter uppstart av kvarnen, och det är av 
denna anledning som malt tillsatsmedel körs på ränna till avfall efter varje start av 
kvarnsektionen.  
 
Det är sagt att tillsatsmedlet ska köras på ränna i cirka 20 minuter och för att undersöka 
huruvida den tidsangivelsen stämmer med verkligheten analyserades data från LKAB:s 
verksamhetssystem, Aspen Process Explorer. Totalt togs data fram för 30 uppstarter, under 
totalt tio dagar.  
 
Dessa tidsdata, se bilaga 1, visar att tillsatsmedel körs till avfall ungefär 18.5 minuter per 
uppstartstillfälle. Fem av de framtagna tiderna skiljer sig dock avsevärt från det givna värdet 
(troligtvis på grund av problem vid uppstarterna) och om dessa värden inte räknas med 
hamnar medelvärdet istället på ungefär 18.0 minuter, det vill säga något under den givna 
tidsperioden på 20 minuter.   
 
4.3.2 Undersökning av produktkvalitén efter uppstart 
För att kontrollera kvalitén på det malda tillsatsmedlet vid uppstart av kvarnsektionen, 
beställdes två provmätningar. Under två separata uppstarter togs prover ut var femte minut, 
under totalt 40 minuter. Dessa prover siktades därefter, både manuellt och maskinellt, och 
resultaten från dessa siktningar analyserades med förhoppningen att få en bild över hur 
produktkvalitén ser ut efter uppstart och hur lång tid det tar innan kvalitén har stabiliserat sig 
runt givet kvalitetsvärde (minst 70 viktsprocent av tillsatsmedlet ska ha en partikelstorlek på 
45 µm eller mindre).  
 
Den manuella siktningen av första provomgången gav följande resultat, för partikelstorleken 
på maximalt 45 µm: 
 
Tabell 3. Mätresultat för manuell siktning nr 1.  
Tid Viktsprocent
8.55 74.5 
9.00 83.3 
9.05 79.0 
9.10 73.9 
9.15 68.3 
9.20 67.9 
9.25 68.1 
9.30 68.2 
9.35 69.7 
9.40 69.4 
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Som synes är kvalitén under de första 15 minuterna godkänd, då det procentuella värdet är 
högre än 70 viktsprocent. Därefter sjunker dock detta värde under det givna kvalitetsvärdet, 
för att mot slutet av testperioden åter börja öka. Det procentuella värdet överstiger inte det 
givna värdet på 70 viktprocent igen, men under de sista två provtagningarna ligger det väldigt 
nära. För mer detaljerade siffror från denna siktning se bilaga 2.  
 
Den manuella siktningen av den andra provomgången gav ett resultat som visas nedan, även 
här för en partikelstorlek på maximalt 45 µm: 
 
Tabell 4. Mätresultat för manuell siktning nr 2. 
Tid Viktsprocent
11.25 73.6 
11.30 77.5 
11.35 70.1 
11.40 68.7 
11.45 67.9 
11.50 68.9 
11.55 69.6 
12.00 69.1 
12.05 70.1 
12.10 69.7 
 
Även dessa mätresultat visar på ungefär samma beteende som resultaten från den första 
mätningen. Här sjunker dock det procentuella värdet ner under 70 viktsprocent redan efter 10 
minuter. Det börjar också stiga tidigare än vid den första mätningen och i slutet av 
mätperioden ligger det procentuella värdet ganska precis på 70 viktsprocent eller strax under. 
För mer detaljerade siffror från denna siktning se bilaga 3.  
 
När det gäller de maskinella analyserna, som gjordes på samma prover som de manuella, så är 
de mätresultaten svårare att analysera, då resultaten visas i volymprocent och inte i 
viktsprocent, som den manuella siktningen gör. De givna kvalitetsvärdena anges också de i 
viktsprocent, vilket försvårar en jämförelse med värdena från den maskinella analysen. Något 
som också komplicerar jämförelsen är att de maskinella resultaten är mycket mer detaljerade, 
och uppdelade i många fler partikelstorlekar, som synes i bilaga 4 och 5. Dessa bilagor visar 
även att det inte finns något värde för 45 µm, utan endast två närliggande, vilket även det 
försvårar möjligheten till att jämföra med det givna kvalitetsvärdet.  
 
Vad som dock kan ses utifrån dessa värden (det vill säga den maskinella analysen) är att de 
följer samma mönster som värdena från de manuella siktningarna. Alldeles efter uppstarten 
ökar värdena, för att efter ungefär 10 – 15 minuter börja sjunka. Det är inte förrän i slutet av 
mätperioden som värdena återigen börjar öka, men inte till så höga nivåer som efter 
uppstarten.  
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4.3.3 Undersökning genom kontinuerlig siktkontroll 
För att få fram ytterligare mätresultat installerades en automatisk partikelstorleksmätare på 
utloppet av sektion 24. Detta gjordes för att under en lång period få mätdata på 
partikelstorleken i det färdigmalda tillsatsmedlet. Denna partikelstorleksmätare, Malvern, 
kördes under cirka tio dagar, vilket gav tillräckligt med mätresultat att analysera. Det 
intressanta var att få fram resultat för partiklar med en storlek på 45 µm eller mindre, eftersom 
det endast för den storleken finns ett rekommenderat värde. Hur Malvern fungerar och hur 
den kopplades in i kvarnsektionens flöde kan ses i bilaga 6. De mätdata som samlades in 
kunde sedan tas fram i LKAB:s verksamhetssystem (Aspen Process Explorer), i form av 
kurvor, se bild 10 nedan. 
 

 
Bild 10. Exempel på kurvor från mätvärden av partikelstorlek 45 µm. 

 
Något som dock skapade problem vid analysen var att mätresultatet presenteras i 
volymprocent och inte i viktsprocent, som det givna kvalitetsvärdet är angett i. Detta gjorde 
det svårt att utifrån Malverns resultat direkt göra en jämförelse med detta givna värde, och på 
så sätt se hur lång tid, efter uppstarten av kvarnen, det tar för produktkvalitén att bli stabil.   
Därför gjordes istället en analys av kurvorna och dess utseende. Genom att undersöka 
kurvorna som skapats kunde ungefärliga tider tas fram för hur lång tid det tar för produkten 
att stabiliseras, vilket de antas göra när rätt kvalitet är uppnådd. Totalt studerades 21 olika 
kurvor och resultaten kan ses i bilaga 7.  
 
Utifrån det resultat som togs fram genom analysen av kurvorna, det vill säga den tid det tar 
för produktkvalitén att bli stabil, beräknades en genomsnittlig tid. Denna tid, 24 minuter och 
23 sekunder, det vill säga knappt 24 minuter.  
 
4.3.4 Analys av kvalitetskontroller 
Resultatet från mätningarna beskrivna i kapitel 4.3.2 visar att produktkvalitén är bra direkt 
efter start, för att sedan sjunka till nivåer under givet kvalitetsvärde. Under de följande cirka 
25 minuterna som provtagningen fortlöpte når inte heller produktkvalitén upp till önskad nivå. 
Dock ligger värdena hela tiden strax under 70 viktsprocent och eftersom det finns en 
accepterad avvikelse på två viktsprocent kan nästan samtliga mätresultat anses vara godkända. 
Detta tyder i sin tur på att tillsatsmedlet inte behöver kasseras, utan kan köras direkt till 
slurrytanken vid start av sektionen. Att dra den slutsatsen med endast två provmätningar som 
grund är dock riskabel, då flertalet faktorer kan ha påverkat resultatet. Då proverna är 
manuellt insamlade och siktade kan den mänskliga faktorn ha påverkat resultatet.  
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Dessutom kan enskilda faktorer i själva processen ha påverkat. För att få en säkrare grund till 
slutsatser bör ytterligare kontrollmätningar genomföras och tillsvidare kommer det därför att 
antas att tillsatsmedlet bör köras på ränna efter start av kvarnen, föra att kunna garantera 
produktkvalitén.  
 
Den kontrollmätning genomförd med Malvern (se kapitel 4.3.3) gav en genomsnittlig tid för 
att uppnå en stabil kvalitet på cirka 24 minuter. Detta kan alltså sägas vara den tid som det 
malda tillsatsmedlet bör köras till avfall efter uppstart av kvarnen, eftersom en stabil 
produktkvalitet inte uppnås innan dess. Idag ligger rekommendationen på att köra till avfall 
under 20 minuter efter uppstart och enligt ovanstående beskrivna undersökning (kapitel 8.1.1) 
körs material idag på avfall under cirka 18 minuter. För att med säkerhet veta att det 
tillsatsmedlet som levereras till pelletsverket är av önskvärd kvalitet borde materialet, enligt 
analysen av kurvorna, köras på ränna i ungefär 24 minuter.  
 
Detta påstående innehåller dock viss osäkerhet, framförallt på grund av att tidsangivelsen 24 
minuter inte bygger på exakta mätresultat, utan på en analys av kurvor och utseendet på dessa. 
En annan person som utför samma analys skulle kunna få fram helt andra resultat. För att få 
en viss säkerhet i resultaten har dock analysmetoden diskuterats med Thomas Lundgren, 
processingenjör vid anrikningsverket. Dessutom har Thomas tittat på några av kurvorna och 
fått fram liknande resultat.  
 
De mätningar och analyser som presenterats i kapitel 4.3 har genomförts för att få vetskap om 
hur produktkvalitén förändras efter start av kvarnsektionen, hur lång tid som tillsatsmedlet 
idag körs till avfall, samt hur länge tillsatsmedlet borde köras till avfall efter uppstarten.  
 
De första mätningarna som genomfördes visar att godset inte uppnår önskad kvalitet under de 
40 minuter som mätningarna gjordes, utan ligger strax under givet värde. Dock ligger de 
flesta av värdena inom ramen för accepterad avvikelse och sålunda kan det konstateras att den 
idag angiva tidsperioden på 20 minuter är tillräcklig.  
 
Resultaten från den kontinuerliga siktkontrollen visar att kvalitén inte stabiliseras förrän efter 
ungefär 24 minuter, vilket är något högre än den idag givna perioden på 20 minuter. Det är 
dock inte säkert att detta resultat visar på att tiden tillsatsmedel körs till avfall bör ökas, 
eftersom detta tidsvärde framkommit genom analys av utseendet på kurvor och inte efter 
exakta mätvärden.  
 
Viktigt att tänka på i detta fall är att kvalitén på tillsatsmedlet påverkar kvalitén på 
slutprodukten, pelletsen. Det är av denna anledning som det finns ett kvalitetskrav som ska 
uppnås och om det inte skulle uppnås skulle det märkas i processen vid pelletsverket.  
 
Bergman och Klefsjö [2001] pratar om interna kunder och att dessa är av lika stor vikt som de 
externa. Då de interna kundernas, det vill säga pelletsverkets, krav uppfylls betyder detta att 
produktkvalitén på tillsatsmedlet är bra. Då det idag inte finns några klagomål från 
pelletsverket, så länge som tillsatsmedlet körs på ränna i dessa 18 minuter, kan det med relativ 
säkerhet sägas att den rekommenderade tidsperioden på 20 minuters körning till avfall av 
tillsatsmedel efter start av kvarnsektionen är tillräckligt. Det finns alltså ingenting som tyder 
på att denna tidsangivelse bör ökas.  
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5. Framtid 
Hur produktionen i anrikningsverket kommer att se ut i framtiden påverkas av hur LKAB:s 
framtid ser ut. I detta kapitel presenteras faktorer som kan komma att påverka framtiden för 
företaget och vad som är viktigt att ha i åtanke när ett förändringsarbete drar igång.  
 
5.1 Framtidsbeskrivning 
Även i framtiden kommer sektion 24 att producera samma sorts tillsatsmedel som nu, då det 
används i LKAB:s huvudprodukt, pellets. Så länge som produktionen av pellets finns kvar, 
kommer alltså produktionen av tillsatsmedel att finnas. Att LKAB skulle lägga ner någon del 
av produktionen ses inte som troligt.  
 
Framtiden ser mycket ljus ut och företaget har under 2005 haft ett av sina mest fantastiska år 
under företagets 115-åriga historia. Detta på grund av dramatiska prisökningar på 
järnmalmsprodukter och flertalet analytiker bedömer att priserna kommer att fortsätta stiga 
under 2006. Den främsta orsaken till detta är en global brist på järnmalm tack vare stor 
efterfrågan från Kina. [www.lkab.se] 
 
Under de senaste tre åren har produktionen höjts i befintliga anläggningar från 20 till 23 
miljoner ton per år och det finns all anledning att tro att utvecklingen kommer att följa samma 
linje. För att klara av den ökade efterfrågan byggs ett nytt pellets- och anrikningsverk och 
drifttagning av det nya verket är planerat till våren 2008. De nya anläggningarna kommer 
initialt att producera 5 miljoner ton pellets per år, vilket innebär att LKAB:s totala 
produktionskapacitet ökar till 30 miljoner ton per år. [www.lkab.se] 
 
De nya anläggningarna kommer att vara separata produktionsenheter, som inte kommer att 
integreras med befintliga anläggningar. Sektion 24 kommer alltså i framtiden att leverera 
tillsatsmedel i samma produktionskedja som idag. Produktionskraven har de senaste åren ökat 
och de kommer troligen att öka även i framtiden. Det finns dock inga direkta problem med 
sektion 24, som skulle försvåra möjligheten att producera mer. Själva kvarnen går inte för 
maximal kapacitet, utan det finns utrymme för ökade krav. Om det i framtiden skulle bli några 
problem med att klara ökade produktionskrav skulle det bero på sådant som transportband och 
pumpar, men idag ses inga sådana problem med anläggningen.  
 

http://www.lkab.se
http://www.lkab.se
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5.2 Framtidsanalys 
Om LKAB även i framtiden ska vara världsledande inom förädling av järnmalmsprodukter 
måste produktkvalitén vara absolut bästa möjliga. För att säkerställa kvalitén på slutprodukten 
måste det tillsatsmedel som produceras hålla en jämn kvalitet och det är just detta som, med 
hjälp av framtida förändringar och investeringar, ska möjliggöras. I nulägesbeskrivningen kan 
läsas att provtagning av det färdiga tillsatsmedlet idag sker tre gånger per dygn. För att kunna 
kontrollera att produktkvalitén är jämn och godkänd måste förslag tas fram som möjliggör 
kontinuerlig kontroll av kvalitén på det färdigmalda tillsatsmedlet.  
 
Historiskt sett har produktionskraven hela tiden ökat och som tidigare nämnts är det troligt att 
de kommer att göra det även i framtiden. Även fast det inte finns någon oro inför framtiden 
och en säkerhet på att kapaciteten i kvarnsektionen kommer att kunna ökas, bör systemet ses 
över. En lösning som förbättrar styrningen och kontrollen av sektionen kommer att förbättra 
möjligheterna för en ökad produktion, framförallt med en lösning som minskar antalet stopp i 
sektionen. Det är betydligt bättre att idag jobba med att optimera kvarnsektionen, istället för 
att i framtiden ställas inför ett akut behov av förbättringar för att klara av produktionen. Ju 
enklare ett system är att styra och kontrollera, desto enklare blir det också att förändra det 
systemet efter nya förhållanden.  
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6. Teori 
I detta kapitel kommer nödvändig teori att tas upp, för att ge läsaren tillräcklig kunskap, och 
därmed öka förståelsen för de lösningsförslag som beskrivs i resultatkapitlet. Teorierna i 
detta kapitel omfattar motorers funktion och konstruktion, varvtalsstyrning och 
frekvensomriktare, moment- och lastreglering, kvalitet och ergonomi.  
 
6.1 Motorers funktion och konstruktion 
En del av de lösningsförslag som presenteras i resultatkapitlet påverkas av den motor som 
driver kvarnen. För att ge läsaren en grundförståelse för de begrepp som kommer att användas 
följer här en kort beskrivning av olika motorer. Fokus kommer att ligga på beskrivning av 
växelströmsmotorer, eftersom det är denna sort som används i anrikningsverkets process.  
 
Roterande elektriska maskiner används för omvandling av energi och en elektrisk motor 
omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. Motorns funktion bygger på samverkan 
mellan elektriska strömmar och magnetiska fält, det vill säga den elektromagnetiska 
principen. [Haag 1998]  
 
En elektrisk maskin har två huvuddelar; den stillastående statorn och den roterande rotorn. 
Dessa båda bildar en magnetisk krets, genom vilken strömmarna i statorns och rotorns 
lindningar2 driver fram ett magnetiskt flöde. Detta passerar i radiell riktning det smala 
luftgapet mellan stator och rotor. [Haag 1998] 
 
De ledare som ligger axiellt i spår utmed luftgapet påverkas av krafter, vilka uppstår genom 
samverkan mellan strömmen i ledarna och det magnetiska flöde som passerar. Dessa krafter 
ger maskinens vridande moment. [Haag 1998] 
 
Det finns flertalet sorters motorer, som synes enligt figur 8 nedan. [Haag 1998] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 8. Indelning av motorsorter.  
 
Den vanligaste växelströmsmotorn är den så kallade asynkronmotorn och av den finns det två 
varianter; en släpringad och en kortsluten. En kortsluten moror har en rotorlindning utförd av 
stavar, som ligger utefter rotorns yttersida och infällda i spår. Stavarnas ändar är anslutna till 
ringar, som kortsluter lindningen. Detta har gett upphov till namnet på motorsorten, eftersom 
rotorlindningen är kortsluten. [Nordgren 1992]   
 

                                                 
2 Lindningar utgörs av koppartråd som lindas runt en axel.  

Likströmsmotor Växelströmsmotor 

Egenmagnetiserad 

Shunt Serie 

En- eller trefas 

Synkron Asynkron 

Separatmagnetiserad 

Kortsluten Släpringad 
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Det som skiljer en släpringad motor från en kortsluten är själva rotorlindningen. En släpringad 
motor har en rotor utförd som en verklig lidning, av ungefär samma typ som statorlindningen. 
För att få en elektrisk förbindelse mellan rotorns lindning och utanför motorn befintligt 
startmotstånd, är lindningens ändpunkter kopplade till tre släpringar. På dessa ringar släpar 
kolborstar, vilket ger att rotorlindningen kan kopplas till startmotståndet. Detta gör att motorn 
tar mindre ström i starten, vilket resulterar i en mjuk start. [Nordgren 1992]                                                       
 
6.2 Varvtalsstyrning 
Varvtalsstyrning är ett starkt styrmedel för att fånga upp och jämna ut variationer i önskad 
produktion. Genom att kontinuerligt variera varvtalet mot en given chargenivå i kvarnen kan 
nedmalningsgraden stabiliseras och styras. [Renberg 1997] 
 
Genom varvtalsstyrning av kvarnar finns en potential att öka genomsättningen i kvarnen med 
fem till tio procent. Dessutom kan malningseffektiviteten förbättras med fem till tio procent, 
samtidigt som en jämnare produktkvalitet erhålls på grund av en mindre variation i 
nedmalningsgraden. [Renberg 1997] 
 
Varvtalet hos en asynkronmotor (växelströmsmotor) kan beskrivas enligt formeln nedan. 
Genom att förändra någon av de tre ingående variablerna kan även varvtalet förändras.  
[Nordgren 1992] 
 

( )s
p

fn −⋅
⋅

= 1120  

 
f  = frekvensen, p = poltalet, s = eftersläpningen 
 
En ändring av poltalet medför, enligt Haag [1998], att omkoppling sker stegvis mellan två 
(eventuellt tre eller fyra) synkrona varvtal. Polomkoppling sker mekaniskt och är vanligen en 
bra metod, speciellt om en motor med enbart två hastigheter efterfrågas. [Nordgren 1992] 
 
Eftersläpningen ändras genom inkoppling av seriemotstånd i rotorkretsen, vilket kräver att 
maskinen är släpringad. Reglermetoden är enkel och därför ganska vanlig. [Nordgren 1992] 
 
Den mest ideala metoden för att ändra varvtalet är genom en förändring av frekvensen. Detta 
eftersom det medför mycket små effektförluster. Dessutom är metoden även driftsäker. 
[Nordgren1992] 
 
6.2.1 Frekvensreglerad styrning 
Vid varvtalsstyrning genom frekvensreglering krävs en frekvensomriktare. Det finns flera 
olika principer för detta, men gemensamt för samtliga är användandet av någon form av 
tyristorströmriktare som växelriktare. Denna omformar en likspänning till en växelspänning 
med varierbar frekvens. [Nordgren 1992] 
 
Tyristorernas uppgift är att i en viss ordning ansluta motorns faser växelvis till den positiva 
och negativa sidan av likspänningen. Detta ger upphov till ett roterande magnetiskt fält i 
motorn, varvid rotorn vrids. Genom att med olika hastighet manövrera tyristorerna kan 
frekvensen varieras och därigenom fås en trefasspänning med varierbar frekvens.  
[Nordgren 1992] 
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Likriktare Mellankrets Växelriktare

Styr- och reglerkretsar 

M3~ 

~L1 

~L2 

~L3 

Frekvensomformare 

Styringång 

Det finns olika sorters frekvensomformare, men samtliga arbetar efter samma grundprincip. 
Nätspänningen likriktas med en tyristorströmriktarbrygga, det vill säga växelspänningen 
omformas till likspänning. Denna är emellertid inte helt jämn. Därför filtreras den i 
mellankretsen, innan växelriktaren omformar (hackar sönder) likspänningen till en ny 
växelspänning med variabel frekvens, se figur 9 nedan. Frekvensen är proportionell mot 
varvtalet. [Haag 1998] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Frekvensomriktarens huvudenheter. 
 
Styr- och reglerkretsarna styr de övriga komponenterna så att förhållandet mellan spänning 
och frekvens ska hållas konstant, för att motorn ska lämna nominellt vridmoment oberoende 
av varvtalet. Detta betyder att spänning och frekvens ändras proportionellt mot varandra. 
[Haag 1998] 
 
De främsta fördelarna med att använda en frekvensomriktare sägs för det främsta vara en 
avsevärd energibesparing, då effektförbrukningen är proportionell mot varvtalet i kubik. 
Dessutom finns det en möjlighet att höja motorns varvtal och på så sätt även öka 
produktionen. Slutligen medför en frekvensomriktare lägre underhållskostnader samt process- 
och kvalitetsförbättringar. [Haag 1998] 
 
6.2.2 Moment- och lastreglering 
Moment- och lastreglering är ett alternativ att styra varvtalet, det vill säga det utgör den 
styrsignal som skickas till frekvensomriktaren. Information om hur detta går till har erhållits 
av Jan Burstedt på Boliden.   
 
Moment- och lastreglering går till så att kvarnens hastighet styrs så att förhållandet mellan 
momentet och lasten hålls konstant.  
 
Momentet förhåller sig till effekten och varvtalet enligt följande: 
 
P = Mv · ω 
 
P = Effekt (W), Mv = Vridmoment (Nm), ω = Varvtal (rpm) 
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Vridmomentet består av två komponenter, en kraft och en hävarm. 
 
Mv = F · l  
 
Mv = Vridmoment (Nm), F = Kraft (N), l = Hävarmens längd (m) 
 
Den punkt där momentet beräknas är i chargens tyngdpunkt, enligt bild 11 nedan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11. Hävstångens och lastens påverkan i chargens tyngdpunkt. 
 
Detta är en grundläggande styrstrategi för en varvtalsstyrd kvarn och påverkas av ett fåtal 
enkla fysikaliska samband – nämligen varvtal, hävstångsarm och nettolast.  
 
Läget på tyngdpunktens vid en given last varierar med varvtalet. Om varvtalsökningen sker 
från ett högt varvtal kan momentet initialt förbli konstant eller direkt minska något beroende 
på att en större andel av chargen kommer att befinna sig i luften och att den åter vid kontakten 
med infodringen tillför rörelse som verkar rotationsmedbringande. Långsiktigt kommer även, 
i detta läge, momentet att sjunka.  
 
Om kvarnens hastighet istället ökar från ett relativt lågt till ett något högre varvtal, så 
förskjuts tyngdpunkten ut från vridcentrum. Detta medför att själva varvtalsökningen ger en 
kortvarig ökning av erforderligt vridmoment. Långsiktigt kommer lasten dock att minska och 
bidra till den momentsänkning som ett ökat varvtal alltid leder till.  
 
Således är reglering av momentet med hjälp av varvtalet något komplicerat eftersom det i 
huvudsak är ett så kallat icke-minfassystem, det vill säga processen svarar åt fel håll i början 
av styringreppet.   
 
För att kunna motverka detta mäts chargevikten i kvarnen, vilket ger en lastreglering. 
Styrningen sker därefter genom att kombinera momentreglering med lastreglering. 
Lastregulatorn styr varvtalet i det kortare perspektivet och momentfunktionen korrigerar 
lastbörvärdet på längre sikt. Problematiken med icke-minfassystemet minimeras och utgör 
inte längre något problem som det skulle göra vid direkt momentreglering.  
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För att kunna mäta lasten har Boliden har försett kvarnen med hydrostatiska lager bestående 
av tre lagerblock på vardera sidan. Chargevikten beräknas genom summan av lagertrycket 
gånger den effektiva lagerytan, med kompensation för den lyftande kraften som piniondrevet 
åstadkommer, se figur 10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Lagerblockens placering.  
 
De krafter som uppstår på grund av kvarnens egenvikt subtraheras och återstoden redovisas 
som chargevikt. Kvarnlasten begränsas av maximalt tillåtet tryck för varje enskilt lagerblock.  
 
Genom att beräkna lasten separat för inmatnings- respektive utmatningssidan kan chargens 
tyngdpunkt bestämmas axiellt.  
 
6.3 Kvalitet 
När en användare av olika produkter pratar om kvalitet baseras detta begrepp oftast på 
produktens lämplighet för användning. Användningsbegreppet omfattar inte bara brukaren av 
produkten utan även aktiviteter före brukarens användning. I framtagning av en produkt ska 
varje fas uppnå en kvalitet som är lämplig för användning i samtliga efterföljande faser, det 
vill säga i tillverkning, emballering, lagring, distribution och slutanvändning.  
[Sandholm 1995]  
 
Begreppet kvalitet relateras oftast till företagets externa kunder, men inom företaget finns det 
interna kunder som även de har behov och förväntningar. För att ge möjligheten för de interna 
medarbetarna måste även deras behov och förväntningar uppfyllas. Om de interna kunderna 
sätts åt sidan kan de i förlängningen ge otillfredsställda externa kunder.  
[Bergman & Klefsjö 2001]   
 
Vid effektivisering elimineras eller minskas de icke värdeskapande kostnaderna. En 
uppskattning av vad som är icke värdeskapande respektive värdeskapande måste utföras för 
att inte riskera att vid en nedskärning ta med de värdeskapande kostnaderna. [Sörqvist 1998] 
 

Oljepumpar 

Från piniondrev 
verkande lyftkraft 

Piniondrev 

Tryckgivare 

Lagerblock 

Krafter som 
påverkar 

lagerblocken

Flödesdelare 
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6.4 Ergonomi 
Arbete i en ställning med ryggen framåtböjd mer än 20º (se bild  
12), samt sidoböjd eller sidovriden mer än 15º, är belastande om  
det pågår under en stor del av arbetsdagen. Överskrids dessa vinklar 
belastas lederna i kotpelaren i ogynnsamma positioner.  
Ges inte tillräckligt tillfälle till omväxling och vila störs diskarnas  
och ledbroskets näringstillförsel. [Andersson 1981] 
 
Eftersom hållningsmuskulaturen aktiveras så snart bålen vrids  
eller böjs utanför medelläget, tröttas de snart om sådana 
ställningar upprepas ofta eller pågår lång tid. [Andersson 1981]  

Bild 12. Framåtböjd, mer än 20º 
En bra arbetsställning kännetecknas av möjligheten att arbeta  
med ryggen i en upprätt ställning. Ett arbete där leder belastas i sina ytterlägen kan skada 
lederna. Dessutom kan detta göra så att musklerna får sämre förmåga att utveckla kraft och 
arbeta på ett samordnat sätt. Riskerna ökar om detta sker ofta eller länge. Att arbeta kraftigt 
böjd, vriden eller sträckt kan medföra belastningar som är direkt olämpliga, eftersom lederna 
då belastas i sina ytterlägen. [Gard & Odenrick 1999]  
 
För att öka människans förmåga att utöva kraft på omgivningen har manöverdon utvecklats. 
Dessa ska hjälpa människan att nå längre med händer och fötter, samt minska ansträngningen 
och riskerna vid utförandet av arbete. Manöverdonen måste vara åtkomliga, identifierbara och 
användbara. [Ericson & Odenrick 1994]
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7. Kravspecifikation 
Följande kravspecifikation har tagits fram utifrån de krav och önskemål som diskuterats med 
ansvariga på anrikningsverket, LKAB i Kiruna. Till grund för kravspecifikationen ligger 
beskrivning och analys av både nuläget och framtiden.  
 
Produktion 

1. Styrningen ska möjliggöra kontroll, flexibilitet och anpassning till skiftande 
produktionsbehov.  

2. Inga stopp/starter av kvarnsektionen, vid normal drift.  
3. Laddningen av malkulor ska göras mer flexibel och effektiv. 
4. En minskning av den höga förbrukningen av malkulor.  
5. Kvarnsektionens kapacitet ska upprätthållas, i dagsläget cirka 100 000 ton/år.  

 
Kvalitet 

6. Uppnå en så jämn produktkvalitet som möjligt, där minst 70 viktsprocent av ingående 
partiklar har en maximal storlek på 45 µm.  

7. En kontinuerlig kontroll av kvalitén av det malda tillsatsmedlet ska möjliggöras.  
8. En bättre kontroll av det krossade materialet som går in i kvarnen.  

 
Underhåll 

9. Underhållet ska kunna skötas av befintlig personal.  
10. Kostnaderna för underhållet ska inte öka i förhållande till dagens nivå3.  

 
Ekonomi 

11. Eventuella investeringar ska kunna återbetalas inom tre år4. 
 
Arbetsmiljö 

12. Skadliga arbetsmoment för driftpersonal ska undvikas. 
13. Arbetet vid kvarnsektionen ska ske säkert.  

 
Denna kravspecifikation kommer att ligga till grund för de lösningar som tas fram, samt för 
den värdering av lösningsförslagen som kommer att göras.  
 
När det gäller kravspecifikationen är det en del av kraven som kan anses vara viktigare än 
andra och som i större utsträckning kommer att avgöra valet av slutlig lösning. En mycket 
viktig del är att det ekonomiska kravet uppfylls, då det ligger till grund för om det 
överhuvudtaget kan bli fråga om en investering, om lösningsförslaget så kräver. Detta krav 
kommer dock att tas bort från den första värderingen, då det anses ha alltför stor vikt, och på 
så sätt kan eliminera de lösningar som är mycket bra för kvalitén och produktionen.  
 
När det gäller kravet på att minska den höga förbrukningen av malkulor så finns det två olika 
aspekter. Det ena är att genom produktionstekniska lösningar försöka minska förbrukningen 
och det är den faktorn som kommer att behandlas i detta projekt. Dessutom finns det en 
möjlighet att minska förbrukningen genom att titta på materialsammansättningen i kulorna 
och hur en ändring av denna skulle kunna minska förbrukningen. Denna faktor kommer dock 
inte att tas med då kunskaper inom området saknas.  
                                                 
3 Dagens kostnadsnivå är sekretessbelagd och kan därför ej redovisas.  
4 Enligt LKAB:s krav vid investeringar.  
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8. Resultat 
I detta kapitel presenteras den information som ligger till grund för de lösningsförslag som 
tagits fram, samt beskrivningar om vad de olika lösningsförslagen innebär. De enskilda 
lösningsförslagen har därefter kombinerats till olika lösningspaket, som i sin tur värderats 
med kravspecifikationen som grund. Kapitlet avslutas med en genomgång av vad det/de valda 
lösningarna har för ekonomiska konsekvenser. När det gäller kostnaderna för olika 
investeringar kommer dessa inte att kunna redovisas då de är sekretessbelagda.  
 
8.1 Varvtalsstyrning 
Alternativen för styrning av kvarnar är att antingen ha en fastvarvad styrning eller en styrning 
där varvtalet kan förändras, en så kallad varvtalsstyrning. Idag är kvarnen fastvarvad och 
effekten påverkas av chargen i kvarnen, det vill säga den volym gods och malkulor som finns 
i kvarnen. Någon möjlighet till förändring av styrningen med en fastvarvad kvarn är inte 
möjligt, så det enda förändringsalternativ som finns är att investera i en varvtalsstyrning.  
 
En positiv effekt med varvtalsstyrning är att eventuella starter av kvarnen blir mjukare. Detta 
medför att slitaget på drivlinan minimeras och då även behovet av underhåll. Dessutom finns 
ytterligare en positiv faktorn. När kvarnen startas idag resulterar den hårda starten i en hög 
energiåtgång, vilket kan leda till att motorn brinner (en kortsluten motor är speciellt känslig 
för detta). En mjukare start kommer att förhindra att detta sker. [Sammelin] 
 
Med en varvtalsstyrning kan kvarnens hastighet förändras, vilket möjliggör en anpassning till 
rådande produktionskrav. När det gäller varvtalsstyrning har flera olika alternativa metoder 
beskrivits i teorikapitlet, men av dessa totalt tre stycken kan endast en användas i detta fall.  
 
När det gäller styrning med hjälp av eftersläpning är det omöjligt i detta fall eftersom den 
motor som finns är en kortsluten motor. För styrning på detta sätt krävs en släpringad motor 
och det är inte ett alternativ att investera i en ny släpringad motor, eftersom en sådan motor 
inte bara har en högre inköpskostnad än en kortsluten, utan även högre underhållskostnader. 
[Sammelin]   
 
Att styra varvtalet genom ändring av poltalet är inte heller ett alternativ. För det första kräver 
denna form av styrning en motor med flera lindningar och den existerande motorn har endast 
en lindning. Att investera i en ny motor är möjlig, men det är en onödig kostnad. Dessutom 
fungerar denna form av styrning som en stegvis omkoppling mellan två, eventuellt tre eller 
fyra, olika varvtal. Det är alltså inte möjligt att förändra varvtalet efter skiftande 
produktionskrav, utan endast efter från början givna behov. Att på förhand begränsa 
styrningen på detta sätt är onödigt och inte på något sätt effektivt. [Sammelin] 
 
Den metod som återstår för styrning av varvtalet är alltså genom ändring av frekvensen. 
Denna metod är den mest användbara i dagens industri och som möjliggör den styrning av 
kvarnen som önskas. [Sammelin]   
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8.1.1 Frekvensomriktare 
För att kunna styra varvtalet genom ändring av frekvensen krävs en frekvensomriktare 
(hädanefter benämnd FRO). Generellt delas de upp i antingen lågspännings-FRO eller 
högspännings-FRO. Lågspännings-FRO används där spänningen ligger under 1 kV och 
högspännings-FRO där spänningen överstiger 1 kV. Den spänning som finns i LKAB:s elnät 
ligger på 6 kV. [Sammelin] 
 
För att få reda på vilka alternativa lösningar som finns har offertförfrågningar skickats ut av 
Peter Sammelin till flertalet företag. Utifrån de svar som inkommit kan tre olika alternativ 
presenteras.  
 
Offerterna är i sig konfidentiella handlingar och kan därför inte presenteras i denna rapport. 
Detta på grund av att lösningarna kan vara skräddarsydda för LKAB och så även priserna. 
Dock görs en beskrivning av de olika förslagen och eventuella för- och nackdelar.  
 
Idag drivs kvarnen av en motor med en spänning på 6 kV. Ett första alternativ är alltså att 
investera i en FRO som klarar en så pass hög spänning. En investering av en FRO av detta 
slag möjliggör installation med befintlig motor, vilket är en klar fördel då kostnaden för en ny 
motor då försvinner. En FRO som klarar en sådan här hög spänning är dock dyr att köpa in5.  
 
Ett billigare alternativ kan vara att investera i en FRO som klarar en spänning på 690 V. Detta 
kräver dock att en transformator, som sänker spänningen från 6 kV till 690 V, installeras. 
Alternativet kräver också en ny motor som drivs med en spänning på 690 V. Kostnaden för en 
lågspännings-FRO är betydligt lägre än för en högspännings-FRO, dock tillkommer 
kostnaderna för transformatorn och för en ny motor. Den slutgiltiga investeringskostnaden 
blir ungefärligt likvärdig med det första alternativet6.  
 
Utöver dessa två alternativ finns det ett ytterligare, som kan sägas vara en kombination av de 
två tidigare. Det tredje alternativet innebär en investering av en FRO som klarar högspänning, 
dock ej lika hög som den i alternativ ett, utan en spänning på 3.3 kV. En transformator behövs 
även här, som sänker spänningen från 6 kV till 3.3 kV. Dessutom så kräver även alternativ 
nummer tre en investering av en ny motor. Denna motor är dock omkopplingsbar, vilket 
innebär att motorn kan kopplas om till att klara en spänning på 6 kV. Om FRO:n av någon 
anledning skulle haverera eller behöva underhåll kan motorn alltså kopplas om och kvarnen 
kan köras fastvarvad. Kostnaden för detta alternativ är något högre än för de två tidigare 
beskrivna alternativen7.    
 
Oavsett vilket av alternativen som väljs kommer något form av kylningssystem för FRO:n att 
behövas. Investeringskostnaden för detta är dock inte alltför hög och driftkostnaden 
försumbar.  
 
Vilket av dessa tre alternativ som väljs har liten betydelse för hur lösningsförslagen kommer 
att utformas, då fokus där endast kommer att ligga på huruvida varvtalsstyrning ska användas 
eller inte. Vilket val som görs påverkar inte heller den ekonomiska faktorn nämnvärt, då totala 
investeringskostnaden för de ovanstående alternativen är ungefär lika.  

                                                 
5 Kostnaden kan inte redovisas då den är sekretessbelagd.  
6 Kostnaden kan inte redovisas då den är sekretessbelagd.  
7 Kostnaden kan inte redovisas då den är sekretessbelagd.  
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8.1.2 Styrsignal 
Oavsett vilket av de tre ovanstående alternativen som väljs, måste en styrsignal skickas till 
FRO:n, för att den i sin tur ska kunna ge rätt varvtal. Två alternativa förslag på hur detta ska 
fungera presenteras nedan. 
  
Styrning med hjälp av siktanalys 
I kapitel 4.3 presenterades mätresultat som tagits fram med hjälp av en automatisk 
partikelstorleksmätare, som inkopplad direkt i produktionsflödet genomför analyser av sikten 
i tillsatsmedlet. En analys av godsets sikt ger alltså de ingående partiklarnas storlek.  
 
Att styra frekvensomriktaren med hjälp av siktanalys betyder en permanent installation av en 
partikelstorleksmätare i produktionsflödet och utifrån de resultat som denna ger styra 
frekvensen. Om sikten skulle vara för grov sänks varvtalet för att på så sätt erhålla en finare 
nedmalningsgrad, och vice versa.  
 
Att styra FRO:n med en siktanalys skulle också ge en direkt återkoppling till kvalitén, 
eftersom det är just den som styr eventuella förändringar i frekvensen och på så sätt även 
varvtalet.  
 
Detta resulterar i en konstant kontroll av produktkvalitén, vilket möjliggör produktion av en 
hög och jämn kvalitet. Sandholm [1995] tar upp det faktum att kvalitet innebär en produkts 
lämplighet för användning. Han menar också att själva framtagningen av en produkt ska 
uppnå en lämplig kvalitet för användning i samtliga efterföljande faser. Styrning av 
produktionen med en siktanalys skapar automatiskt en mycket lämplig produkt för fortsatt 
användning i processen. Genom att producera tillsatsmedel av jämn och hög kvalitet 
underlättas processen i efterföljande fas, det vill säga produktionen i pelletsverket, då kvalitén 
på tillsatsmedlet påverkar sintringsprocessen (som tidigare nämnts i kapitel 4).  
 
Att investera i en partikelstorleksmätare innebär ytterligare en kostnad att ta hänsyn till när 
det gäller återbetalningstiden, men det finns en billigare lösning. Den Malvern som idag 
används för diverse mätningar och kontroller vid de olika produktionssektionerna kommer att 
friställas, då det beslutats om investering och installering av liknande system permanent på 
övriga kvarnsektioner i anrikningsverket, förutom på de två tillsatsmedelssektionerna. Detta 
betyder att möjligheten finns att installera Malvern permanent på utloppet till sektion 24 och 
på så sätt relativt enkelt och billigt möjliggöra styrning av FRO:n med hjälp av en siktanalys. 
 
Ett problem som kan uppstå med en partikelstorleksmätare är att den behöver visst underhåll 
och kan behöva stängas av för detta. I så fall måste också kvarnsektionen stannas. Dock kan 
kvarnsektionen köras fastvarvad under detta arbete, om alternativ ett eller tre väljs vid inköp 
av FRO:n. Det är inte heller troligt att denna mätmetod kommer att ge exakta resultat, 
eftersom densiteten måste anges för godset för att kunna få fram mätvärden. Då tillsatsmedlet 
innehåller tre olika material kommer det att finnas en viss felmarginal när det gäller denna 
densitet, eftersom det är omöjligt att veta om godset är blandat exakt som angivelserna säger.  
 
Slutligen bör det nämnas att en partikelstorleksmätare kan installeras på utloppet, även om 
varvtalsstyrning inte används, eftersom det kommer att förbättra kontrollen av kvalitén.   
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Styrning med hjälp av momentmätning 
Detta alternativ grundar sig på information från Boliden och hur de styr sina kvarnar. Som 
beskrivits i teorikapitlet bygger denna form av styrning på att hålla förhållandet mellan 
momentet och lasten konstant.  
 
Denna metod är relativt enkel, då det som behövs endast är att förse kvarnen med 
hydrostatiskt lager, där lagertrycket kan mätas. Momentet tas fram enligt de formler som 
presenterades i teorikapitlet. Genom att veta vilka varvtal som ger ett visst moment styrs 
kvarnen utifrån förhållandet mellan momentet och lasten. 
 
Denna form av styrning ger dock inte en återkoppling till kvalitén, vilket gör det svårare att 
kontrollera att rätt kvalitet produceras och skickas vidare till pelletsverket. Den kontroll av 
tillsatsmedlet som idag görs, det vill säga manuella mätningar tre gånger per dygn, ger ingen 
bra överblick över kvalitén, särskilt inte eftersom resultatet från dessa mätningar tar cirka fyra 
timmar att få fram. Eftersom kvalitén är en så pass viktig fråga, och enligt LKAB ett viktigt 
framtida konkurrensmedel, borde en förändring av styrningen av sektionen i största möjliga 
mån medföra en förbättrad av kvalitetskontroll, vilket också är något som kravspecifikationen 
tar upp.  
 
Något som dock är positivt med denna form av styrning är att den gör det möjligt för 
driftpersonalen att kontrollera exakt hur mycket gods som finns i kvarnen. Det finns en risk 
att kvarnen överfylls, vilket absolut inte är önskvärt.  
 
Även om kvarnen inte överfylls så är det bra att veta att det inte är för mycket eller för lite 
gods i kvarnen, då det påverkar sådant som nedmalningsgrad och genomströmning. I 
dagsläget, med en fastvarvad kvarn, är det lättare att kontrollera mängden gods i kvarnen, då 
hatigheten hela tiden är densamma. Men med en varvtalsstyrd kvarn blir det svårare att 
kontrollera, eftersom hastigheten ändras efter produktionskrav. Då kan det vara speciellt 
viktigt att ha kontroll på hur mycket gods som egentligen finns i kvarnen.      
 
Kombination som alternativ 
En möjlig lösning till styrning av FRO:n är en kombination av de två alternativ som 
presenterats ovan. Detta skulle möjliggöra både en kontinuerlig kontroll av kvalitén, samt en 
kontroll av mängden gods i kvarnen. Resultatet skulle inte heller i lika stor utsträckning 
påverkas om partikelstorleksmätaren krånglar och måste underhållas. Det finns fortfarande 
möjlighet att köra kvarnsektionen, med för tillfället sämre kontroll av kvalitén.  
 
8.1.3 Fördelar för produktkvalitén 
En stor fördel med varvtalsstyrning är att det skapar möjlighet att styra produktionen efter 
rådande krav, något som idag inte är möjligt. I dagens läge, med en fastvarvad kvarn, måste 
en viss mängd rågods köras in i kvarnen, för att rätt malningsresultat ska kunna uppnås. Med 
en varvtalsstyrning, som möjliggör en höjning eller en sänkning av kvarnens hastighet, kan så 
pass mycket material köras in i kvarnen, som rådande tillverkningskrav önskar, och samtidigt 
uppnå önskat malningsresultat. Detta kommer att resultera i att stopp kan undvikas av 
kvarnen, vilket då även resulterar i att starterna av kvarnen kan undvikas. Dessa starter som 
medför att produktkvalitén inte är godkänd förrän efter cirka 20 minuters produktion.  
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8.1.4 Ekonomiska fördelar 
Att styra kvarnen med hjälp av en FRO, det vill säga ha en varvtalsstyrd kvarn, innebär 
fördelar på många plan. Enligt teorin medför styrning med hjälp av en FRO stora 
energibesparingar, men Björn Norberg (ABB) menar att det inte är säkert att någon 
energibesparing är möjlig. Om process- och produktivitetsvinster finns, kan det vara så att det 
även finns energibesparingar att hämta, men det förutsätter att det i något avseende finns ett 
varierande flöde, så att den använda effekten periodvis kan sänkas genom att sänka varvtalet. 
Norberg påpekar också att en FRO i sig ger en liten energiförlust, på en till två procent. Enligt 
teorin (se [Haag 1998] kapitel 6.2.1) är effektförbrukningen proportionell mot varvtalet i 
kubik. En varvtalsstyrning kommer i praktiken innebära att kvarnen köra med lägre varvtal 
under en längre period, jämfört med dagens höga varvtal under en kort period. Alltså borde en 
varvtalsstyrd kvarn medföra energibesparingar. Hur stora energibesparingarna blir är dock 
svårt att räkna på, mer exakta siffror kan inte fås utan tester och utvärderingar i det verkliga 
systemet. 
 
Genom en varvtalsstyrning kommer, som tidigare påpekats, materialsvinnet att undvikas, 
vilket resulterar att de icke värdeskapande kostnaderna elimineras (se [Sörqvist 1998] kapitel 
6.3). Detta resulterar i ekonomiska besparingar för företaget. Vid varje starttillfälle körs idag 
material till avfall i cirka 18 minuter. I snitt sker tre uppstarter per dygn, vilket då blir totalt 54 
minuter per dygn. 
 
I bild 13 nedan kan bland annat utnyttjandegraden för sektion 24 under 2005 utläsas. Med 
utgång från dessa siffror körs alltså kvarnsektionen 6100 timmar per år. Detta ger att kvarnen 
varje år körs cirka 230 timmar utan att generera vinst, på grund av de 54 minuter per dag som 
material tillverkas med körs till avfall. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 13. Utnyttjandegraden för sektion 24.  
 
Dagens produktionstakt ligger på ungefär 20 ton per timme. Under de 230 timmar som 
produktion sker utan att generera vinst per år är alltså 20·230 ton material till avfall, det vill 
säga totalt 4600 ton per år. Kostnaden för detta ligger på cirka en tredjedel av 
investeringskostnaden för en FRO8.  
 

                                                 
8 De faktiska kostnaderna är sekretessbelagda.  
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En stor kostnad vid dagens produktion är kostnaden för malkulorna. En varvtalsstyrning 
skulle innebära en minimering av stopp/starter av kvarnen och alltså även minska en onödig 
förbrukning av malkulor. Detta eftersom kulor idag används för att tillverka material som 
sedan körs på avfall. Kostanden för dessa kulor ligger under ett år på knappt tio procent av 
investeringskostnaden för en FRO9.  
 
Förutom själva materialkostnaden som går förlorad vid varje uppstart av kvarnen, finns 
kostnaden för den energi som går åt. Den tid som mald produkt körs på ränna genererar ingen 
vinst, vilket betyder att den energi som går åt är en ren kostnad, som skulle kunna utnyttjas till 
att generera vinst utifall en varvtalsstyrning installerades. Energikostnaden för de cirka 230 
timmar varje år som sektionen körs utan att generera vinst är dock inte speciellt stor, utan 
ligger på knappt en procent av investeringskostnaden10.    
 
Kostnaden när det gäller underhållet av kvarnen är inte så pass hög att den har en avgörande 
roll när det gäller tänkbara ekonomiska besparingar vid en investering av varvtalsstyrning 
med FRO. Kostnaderna ligger idag på drygt en procent av investeringskostnaderna för en 
FRO11. Det är inte heller säkert att dessa kostnader minskar vid en investering, eftersom en 
FRO troligtvis kommer att kräva ett visst underhåll.  
 
8.2 Laddning av malkulor 
Som tidigare berättats (se kapitel 4) laddas kvarnen idag manuellt, ungefär en gång per dygn. 
Denna laddning tar mellan fem och tio minuter. Att laddningen sker så pass sällan kan vara ett 
argument för att avfärda arbetet som skadligt, då mycket av teorin i ämnet pekar på att ju mer 
frekvent en arbetsuppgift utförs, då arbetet sker med kroppen kraftigt böjd, desto skadligare är 
det.   
 
Dock bör tidsperspektivet tas med i bedömningen. Mycket av litteraturen som lästs tar just 
upp tidsperspektivet som en faktor, dock utan att vara specifika med hur lång tid som räknas 
som en längre period. Att ladda malkulor, ett arbete som medför en arbetsställning med 
mycket böjd rygg, i fem till tio minuter anses vara en lång period.  
 
Visserligen borde driftpersonalen kunna ta kortare pauser för att sträcka på ryggen, men de 
måste direkt fortsätta med arbetet, så att laddningen blir klar. Anledningen till att laddningen 
sker är för att få upp effekten i kvarnen, eftersom en för låg effekt påverkar 
nedmalningsgraden. För att snabbt få upp effekten till önskat värde bör laddningen alltså ske 
så fort som möjligt. 
 
Det är alltså troligt att arbetet med laddningen av malkulor sker relativt kontinuerligt under en 
period på fem till tio minuter. En bra arbetsställning innebär att arbetet sker med ryggen i en 
upprätt ställning, vilket inte är möjligt i detta fall. Anledningen är den mycket dåliga 
placeringen av handtaget, som används vid laddningen. På grund av handtagets placering 
tvingas driftpersonalen till en arbetsställning där ryggen är böjd mer än 20º, vilket betyder en 
ytterst ogynnsam position, enligt den teori som presenterats, se kapitel 6.4.  
 

                                                 
9 De faktiska kostnaderna är sekretessbelagda.  
10 De faktiska kostnaderna är sekretessbelagda.  
11 De faktiska kostnaderna är sekretessbelagda.  
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Den arbetsutrustning som används, det vill säga handtaget, bör vara reglerbar, så att 
driftpersonalen själva kan påverka arbetsställningen. Idag används ett verktyg med dålig 
åtkomlighet och som innebär en ökad ansträngning och risk vid utförandet av arbetet.   
 
Att åtgärda detta ergonomiska problem är relativt enkelt, då det egentligen bara är att förlänga 
handtaget så att driftpersonalen kan arbeta i en ställning med rak rygg. Det finns dock ett litet 
problem som måste övervinnas och det är att utrymmet vid laddningsstationen är begränsat. 
Vid själva laddningen står driftpersonalen i en gång och ett förlängt handtag skulle sticka ut i 
denna gång och resultera i en försvårad framkomlighet.  
 
Detta är dock inget olösbart problem, utan kan lösas genom ett löstagbart, längre handtag, 
som vid laddningstillfället enkelt kan sättas fast vid det lilla handtag som finns idag. När det 
inte används kan det förvaras i närheten.   
 
Denna lösning tar dock inte bort problemet med att själva laddningen idag inte är speciellt 
effektiv. Om varvtalsstyrning skulle installeras på kvarnsektionen blir det omöjligt att 
fortsätta att ha en manuell laddning. Detta på grund av att syftet med en varvtalsstyrd kvarn är 
att möjliggöra produktion efter skiftande krav. En förändring av varvtalet innebär en 
förändring av behovet av malkulor i kvarnen. Vid manuell ladding laddas kvarnen en gång per 
dygn och om en ändring av varvtalet önskas, till exempel en sänkning, kan det plötsligt finnas 
alldeles för många malkulor i kvarnen. Därför måste en laddning som möjliggör kontinuerlig 
laddning av malkulor i direkt förhållande till varvtalet installeras. Det behövs en automatisk 
laddare av malkulor.  
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Knivblad

Roterande skiva

Lucka 

8.2.1 Automatisk laddning av malkulor 

Arbetet med att ta fram en automatisk kulladdare är redan igång. Ett konsultföretag, Mecon12, 
har redan knutits till projektet, för att ta fram ett konstruktionsförslag. Kostnaden för detta 
förslag, det vill säga investeringskostnaden är inte speciellt hög13.  
 
Det förslag som kommit från Mecon kan ses på bild 14 nedan. Själva laddningsfunktionen 
påminner om en tuggummiautomat, där en roterande skiva (som till utseendet påminner om 
ett kugghjul) fångar upp en kula i 
taget och släpper ner det i en ränna 
som går in i kvarnstupet. 
Konstruktionen säkerställer att endast 
en kula plockas upp åt gången, vilket 
leder till att kulorna laddas en och en. 
Denna lösning medför, förutom 
vetskap om hur många kulor som 
laddas, även att stopp i stupet (på 
grund av malkulorna) blir mer eller 
mindre omöjlig.  
 
Kulor från den stora bingen rinner 
med hjälp av gravitationen ner i den 
mindre behållaren, där de ligger tills 
dess att de bli uppfångade av den 
roterande skivan. När kulorna tar slut 
fälls en lucka ner mellan den stora 
bingen och den lilla behållaren.  

Bild 14. Automatisk kulladdare – konstruktionsförslag. 
 
Därefter kan driftpersonalen med hjälp av travers lyfta ner den stora bingen till marknivå och 
fylla på malkulor, det vill säga på exakt samma sätt som idag sker, se bild 15 nedan.  
 

De fyra lyftöglorna, en i vardera hörn av bingen, 
gör att lyftet av densamma blir stabilt och säkert, då 
bingens vikt kommer att fördelas jämt på 
lyftanordningen.  
       
Knivbladen i den stora bingen gör att säcken med 
malkulor bara behöver lyftas ner i bingen, som själv 
snittar upp botten på säcken. Detta ökar säkerheten 
för driftpersonalen, som inte själva måste snitta upp 
säcken och på så sätt riskera att få malkulor över 
sig. Dessutom slipper de hantera vassa verktyg. 
Denna idé är tagen från hur påfyllningen fungerar 
idag, se kapitel 4.  

  
    Bild 15. Kulladdaren lyfts enkelt med travers. 

                                                 
12 Mecon, Mekaniska Konstruktioner i Norrbotten AB tillhör Akapiagruppen tillsammans med systerbolaget,  
SGT, Svensk Gruvteknik AB.  Mecon driver projekt och bistår SGT med konstruktionsstöd. [www.mecon.se] 
13 Investeringskostnaden kan inte redovisas eftersom den är sekretessbelagd.  

http://www.mecon.se


Kapitel 8 – Resultat 
 

 
41 

Fördelarna med en automatisk kulladdare blir, som nämnts ovan, att laddningen kommer att 
kunna ske direkt beroende av kvarnens varvtal. På grund av detta är riskerna små att antalet 
kulor i kvarnen blir för många eller för få, vilket i båda fallen skulle ha en negativ effekt på 
malningen. För mycket kulor i kvarnen innebär också en onödig förbrukning av malkulor.  
 
Dessutom skulle en automatisk kulladdare förbättra arbetsmiljön för driftpersonalen avsevärt, 
då de helt och hållet slipper arbetsuppgiften med att ladda kulor i kvarnen. Att helt eliminera 
arbetsuppgifter med dålig ergonomi är en klar fördel.  
 
Den enkla och öppna konstruktionen av kulladdaren gör det enkelt att komma åt, då rengöring 
eller underhåll behövs. De ingående delarna är även de enkla så underhållet av laddaren blir 
troligen varken svårt eller kostsamt.  
 
8.3 Kontroll av krossad råvara 
Den kontroll som idag sker av den krossade råvaran är de mätningar som görs en gång per 
vecka. Huruvida dessa mätningar räcker för att kunna ha kontroll på råvaran kan diskuteras. 
För att kunna ställa krav på hur råvaran ska kontrolleras måste det bestämmas till vad dessa 
kontrollresultat ska användas. I detta fall är det önskvärt att ha kontroll för att kunna garantera 
kvalitén och om den inte kan upprätthållas, ha vetskap om de eventuella felkällor som kan 
orsaka dessa kvalitetsbrister.  
 
Om en mer kontinuerlig kontroll av det krossade tillsatsmedlet önskas, finns flera möjligheter 
att genomföra detta. Det första alternativet är att begära in manuella siktprover i ett tätare 
intervall än en gång i veckan. Detta innebär en viss kostnad i arbete, men är ändå det billigaste 
alternativet.  
 
En annan möjlighet är att installera en automatisk partikelstorleksmätare för torrt material. 
Kostnaden för att köpa in en sådan är dock hög och frågan är om kostnaden motsvarar nyttan. 
Visserligen skulle kontinuerliga mätvärden fås, men åter igen måste frågan om 
nödvändigheten ställas. Det är dock inte säkert att det finns någon passande utrustning på 
marknaden, vilket skulle öka kostnaderna för införskaffning avsevärt.  
  
Ett annat alternativ som framkommit under diskussionerna är ett bildanalyssystem, som med 
en kamera fotograferar det material som, på exempelvis ett band, går in i kvarnen. Kameran är 
kopplad till en dator som analyserar bilderna och avgör partikelstorleken. Vidare 
undersökningar har dock visat att partiklarna i det krossade tillsatsmedlet är alldeles för små 
för att analyseras med ett bildanalyssystem.  
 
Om en partikelstorleksmätare installeras på kvarnsektionens utlopp, som diskuterats i kapitel 
8.1.2 (sida 34), försvinner nyttan med att kontrollera det krossade materialet. Detta eftersom 
en mätning på utloppet kommer resultera i full kontroll av kvalitén och skulle avvikelser 
uppstå kan dessa korrigeras genom att öka eller sänka varvtalet. Då kommer det helt enkelt 
inte, i samma utsträckning, spela någon roll om det krossade godset avviker från ställda krav.  
 
De mätningar som idag genomförs görs på de olika beståndsdelarna separat, det finns alltså 
ingen kontroll på hur sammansättningen i det krossade tillsatsmedlet ser ut och om det 
överensstämmer med ställda krav. En sådan undersökning skulle behöva genomföras på det 
material som går in i kvarnen, alltså på det material som har levererats till sektion 24.  
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Frågan är dock om det går att genom enkla mätningar få reda på sammansättningen.  
Manuella eller maskinella siktanalyser ger endast svar på partikelstorleken, inte på de 
ingående partiklarnas sammansättning. Tyvärr har tidsbegränsningen i detta projekt gjort att 
vidare undersökningar av detta inte har hunnit genomföras.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att om en mer kontinuerlig kontroll av det krossade 
tillsatsmedlet ska genomföras så är det ett tätare intervall på den manuella siktanalysen som 
gäller. Frågan är dock fortfarande om detta skulle vara till någon nytta och för att få svar på 
det måste vidare undersökningar göras. Detta har dock inte hunnits med under den tid som 
detta projekt hade till förfogande.  
 
På grund av de många obesvarade frågorna när det gäller dessa kontroller kommer inte några 
lösningsförlag angående kontrollen av krossad råvara att ingå i de lösningskoncept som ska 
värderas mot kravspecifikationen. Inte heller kommer det kravet som berör det krossade 
materialet i kravspecifikationen finnas med som värderingsfaktor vid värderingen av 
lösningskoncepten.  
 
8.4 Lösningskoncept 
Utifrån de presenterade lösningsförslagen har nio stycken lösningskoncept tagits fram. Dessa 
lösningskoncept har värderats utifrån kravspecifikationen, för att ta fram det koncept som bäst 
uppfyller de ställda kraven.  
 
Förutom de lösningskoncept som bygger på lösningsförslagen kommer även ett koncept 
bygga på nuläget, för att kunna avgöra hur det förhåller sig till kravspecifikationen. Nedan 
följer en kort beskrivning av de olika lösningskoncepten.  
 
Koncept 1 
Detta koncept representerar nuläget, med en fastvarvad kvarn, manuella siktkontroller och 
manuell kulladdning.  
 
Koncept 2 
Fastvarvad kvarn, med automatisk partikelstorleksmätare och manuell kulladdning. 
 
Koncept 3 
Fastvarvad kvarn, manuella siktkontroller och manuell kulladdning, men med ett förbättrat 
handtag enligt förslag lämnat i kapitel 8.2.  
 
Koncept 4 
Fastvarvad kvarn, manuella siktkontroller och automatisk kulladdning.  
 
Koncept 5 
Fastvarvad kvarn, automatisk partikelstorleksmätare och manuell kulladdning, men med ett 
förbättrat handtag enligt förslag lämnat i kapitel 8.2.  
 
Koncept 6 
Fastvarvad kvarn, automatisk partikelstorleksmätare och automatisk kulladdning.  



Kapitel 8 – Resultat 
 

 
43 

Koncept 7 
Varvtalsstyrd kvarn, automatisk partikelstorleksmätare och automatisk kulladdning. 
 
Koncept 8 
Varvtalsstyrd kvarn, styrning efter moment och last, samt automatisk kulladdning. 
 
Koncept 9 
Varvtalsstyrd kvarn, styrning efter moment och last, med automatisk partikelstorleksmätare 
och automatisk kulladdning.  
 
8.5 Värdering av lösningskoncept 
De olika lösningskoncepten värderades i en utvärderingsmatris. De utvärderingsfaktorer som 
användes togs direkt från de krav ställda i kravspecifikationen. Bedömningen är gjord utifrån 
hur väl de olika koncepten uppfyller kraven. De olika faktorerna är viktade i en skala från ett 
till fem, där fem anses vara mycket viktigt (se kapitlet 3.7).  
 
Viktningen av kraven gjordes tillsammans med handledare på LKAB, för att med större 
säkerhet kunna göra en korrekt viktning. Dessutom har viktningen diskuterats med Peter 
Norén, processingenjör vid anrikningsverket.  
 
De olika koncepten värderades sedan mot värderingsfaktorerna på en femgradig skala, där 
fem betyder att konceptet helt uppfyller kravet (se kapitlet 3.7). Därefter multiplicerades 
värderingssiffran och viktsiffran ihop, för att få fram en slutsumma. Det koncept med högst 
slutsumma är det koncept som uppfyller de ställda kraven på bästa sätt.    
 
De värderingsfaktorer som använts är som sagt tagna direkt från kravspecifikationen, med 
undantag från krav nummer åtta och elva, på grund av faktorer som tagits upp tidigare i 
rapporten (se kapitel 7 respektive kapitel 8.3).  
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Nedan ses den utvärderingsmatris som använts.  
 
Tabell 5. Utvärderingsmatris.  
Värderingsfaktorer Vikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Flexibel styrning och kontroll 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 16 5 20 5 20 

Inga stopp/starter 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 8 4 8 4 8 

Flexibel och effektiv laddning 4 1 4 1 4 1 4 5 20 1 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

Minskad förbrukning malkulor 3 1 3 1 3 1 3 3 9 1 3 3 9 5 15 5 15 5 15 

Upprätthållen kapacitet 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

Uppnå jämn produktkvalitet 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 5 25 3 15 5 25 

Kontinuerlig kvalitetskontroll 4 2 8 5 20 2 8 2 8 5 20 5 20 5 20 2 8 5 20 

Underhåll av befintlig personal 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

Ej ökade kostnader för 
underhåll 3 5 15 4 12 5 15 4 12 4 12 4 12 4 12 5 15 4 12 

Inga skadliga arbetsmoment 5 2 10 2 10 4 20 5 25 4 20 5 25 5 25 5 25 5 25 

Arbetet ska kunna ske säkert 5 3 15 3 15 3 15 4 20 3 15 4 20 4 20 4 20 4 20 
  

Totalt 126 135 136 165 145 177 211 196 215 
 
Som synes är det koncept nio som får den högsta poängen, dock tätt följd av koncept nummer 
sju. Därefter är det en litet hopp ner till det tredje konceptet, som även det innehåller 
varvtalsstyrning, nämligen koncept nummer åtta. Övriga koncept, som alla har en fastvarvad 
kvarn, ligger inte i närheten av att kunna tillgodose kraven, som de koncepten med en 
varvtalsstyrd kvarn gör. Märk också att koncept nummer ett, som representerar nuläget, får 
sämst resultat. Det är alltså lätt att konstatera att förändringar är nödvändiga.  
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8.5.1 Ekonomiska aspekter  
Eftersom alla kostnader som rör lösningsförslagen är sekretessbelagda är det svårt att konkret 
redovisa för hur mycket de olika lösningskoncepten kommer att kosta, samt hur möjligheterna 
ser ut för att kunna betala investeringen på tre år (enligt ställda krav).  
 
För de lösningskoncept som innefattar varvtalsstyrning är investeringskostnaderna höga. 
Själva investeringen av varvtalsstyrningen kan dock räknas hem med hjälp av den 
materialkostnad som tjänas in (eller snarare som inte förloras) genom att slippa köra material 
till avfall. Denna kostnad ligger enligt beräkningar (se kapitel 8.1.4) på cirka en tredjedel av 
investeringskostnaden per år, vilket gör att investeringen ska kunna återbetalas på tre år.   
 
Koncept nio, som fick högst poäng i värderingen, kräver även en investering i automatisk 
kulladdare, hydrostatiska lager och lagerblock för moment- och lastregleringen, samt en 
automatisk partikelstorleksmätare. En partikelstorleksmätare finns redan i form av Malvern, 
vilket gör att den kostnaden drastiskt sjunker till kostnaden för installationen. Om Malvern av 
någon anledning inte kan användas måste en ny partikelstorleksmätare köpas in. Kostnaden 
för en sådan är hög, runt en tredjedel av kostnaden för en FRO14. Om Malvern inte kan 
användas blir det alltså svårt att klara återbetalningstiden på tre år.  
 
Andra kostnadsbesparingar som detta koncept medför är kostnaderna för malkulor, energi och 
underhåll (se kapitel 8.1.4). Dessa besparingar ökar möjligheten att klara återbetalningstiden 
även om en ny partikelstorleksmätare måste köpas in. Dock gör osäkerheten i en eventuell 
energibesparing att inget säkert kan sägas för tillfället när det gäller möjligheten att återbetala 
alla investeringskostnader som koncept nio innebär. Till de kostnader som redovisats kommer 
även installationskostnader, vilka tenderar att kunna bli ganska höga.  
 
Eventuellt kan besparingar göras i energiförbrukningen, men för att få det klart för sig krävs 
ytterligare undersökningar. Den kostnad för underhållet som finns idag minimeras i och med 
varvtalsstyrning, eftersom slitaget på drivlinan minskar i och med minimeringen av starter av 
kvarnen. Troligt är dock att visst underhålls krävs för de nya investeringarna, eventuellt kan 
kostnaden till och med öka för underhållet.  
 
De koncept som bygger på en fastvarvad kvarn har självklart mycket lägre 
investeringskostnader, men dessa koncept uppfyller inte i lika hög grad de andra krav som 
finns.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det är svårt att, med den osäkerhet som idag finns när 
det gäller investeringskostnader och eventuella energibesparingar, avgöra vilket 
lösningskoncept som bör väljas. Det är lätt att konstatera ett de lösningsförslag som innefattar 
en varvtalsstyrd kvarn har en betydligt högre investeringskostnad, men huruvida denna 
kostnad är möjlig att återbetala inom tre år är svårt att säga. För att kunna göra sådana 
konstateranden måste ytterligare undersökningar göras, som innefattar kontakt med eventuella 
leverantörer. På grund av detta kommer inte de ekonomiska faktorerna tas i beaktning när det 
gäller vilket lösningsförslag som kommer att rekommenderas. Vidare undersökningar får visa 
huruvida det rekommenderade lösningskonceptet är genomförbart eller om något annat 
lösningsförslag kan bli aktuellt.   
 

                                                 
14 Kostnaden kan ej redovisas då den är sekretessbelagd.  
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8.6 Sammanfattning resultat 
Utvärderingen av lösningskoncepten visar tydligt att det är de koncept som innefattar 
varvtalsstyrning som på bästa sätt uppfyller kravspecifikationen. I denna värdering ingår dock 
inte de ekonomiska faktorerna, eftersom osäkerhetsfaktorn när det gäller dessa idag är hög.  
 
Det lösningsförslag som fått bäst resultat är koncept nio. Detta koncept löser de stora problem 
som upptäcktes under studien av nuläget och som alla bör lösas för att en bättre produktion 
ska kunna uppnås vid sektion 24.
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9. Diskussion 
Syftet med examensarbetet har varit att ta fram lösningsförslag som kan förbättra 
produktionen vid sektion 24. Arbetet ska utgöra ett underlag för framtida beslut om 
förändringar och därför har det känts viktigt att ta fram lösningar som är möjliga att 
genomföra. Mycket tid har därför gått till att förstå hur produktionen vid kvarnsektionen 
fungerar och hur den påverkar processer i senare faser. Dessutom har mycket tid fått läggas på 
att förstå den teknik som lösningsförslagen innebär, då mycket inom området varit nytt.  
 
Jag hade önskat att mer tid funnits till att ta fram ytterligare information rörande de 
ekonomiska faktorer som påverkar lösningsförslagen, framförallt i frågan om kostnaden för 
en partikelstorleksmätare och eventuella energibesparingar. För tillfället är det svårt att säga 
huruvida det koncept som enligt värderingen fick bäst poäng, verkligen är genomförbart, 
eftersom det finns osäkerheter när det gäller ekonomin.  
 
Undersökningar av eventuella lösningar för att kontrollera den krossade råvaran har inte 
kunnat genomföras i lika stor utsträckning som varit önskvärd. Jag är osäker på om en mer 
kontinuerlig kontroll är nödvändig. Som diskuterats tidigare i rapporten blir den helt och 
hållet onödig om en partikelstorleksmätare installeras på utloppet. Jag anser det vara av större 
vikt att kunna kontrollera den utgående kvalitén, eftersom den påverkar kvalitén på 
slutprodukten. Kanske kan det vara läge att vänta med att hitta lösningar till detta problem, i 
alla fall tills dess att beslut har tagits för att lösa de andra problemområdena. Därefter kan 
diskussionen angående en mer kontinuerlig kontroll av det krossade rågodset tas upp igen.  
 
En mycket viktig del när det gäller lösningsförslagen är kulladdningen och hur denna kan 
förbättra denna arbetsuppgift för driftpersonalen. Jag hoppas verkligen att de 
konstruktionsförslag som tagits fram när det gäller en automatisk kulladdare kan ligga till 
grund för fortsatt arbete. Arbetsmiljön för operatörerna bör sättas högt upp på listan över 
förändringar och även fast problemet, i detta projekt, har fått stå lite i skuggan av andra 
problem (styrning av kvarn och kontroll av kvalitén), måste arbetet fortsätta på detta område.  
 
De mätningar som har genomförts för att kontrollera kvalitén på det malda tillsatsmedlet kan 
inte garanteras vara säkra, då felkällor alltid kan förekomma. När det gäller de två manuella 
mätningarna som genomfördes kan resultatet ha påverkats av vem som samlat in proverna och 
vem som senare gjort siktanalyserna. Det finns en möjlighet att flera personer varit 
involverade i arbetet och att dessa har gjort saker och ting på olika sätt. Som komplement till 
dessa mätningar gjordes även den kontinuerliga siktanalysen med hjälp av Malvern. Den 
felkälla som kan finnas när det gäller dessa resultat är att själva analysen är gjord efter formen 
på kurvor och inte efter exakta mätresultat.  
 
Jag hoppas att mina resonemang och tankar, som presenterats i denna rapport, kommer att 
vara till stor nytta för företaget, oavsett vilken av lösningarna som genomförs. Syftet med 
projektet var att lämna förslag på framtida förbättringar av sektionen, för att underlätta 
beslutsprocessen. I stort anser jag att jag har lyckats uppfylla målet med att ta fram konkreta 
förslag på förändringar, dock med undantag för hur en eventuell kontroll av det krossade 
rågodset ska kunna utföras. Det frågetecken som finns är de ekonomiska faktorerna och hur 
de påverkar möjligheten till genomförande av de förslag som lämnats.  
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10. Rekommendationer 
Arbetet med detta projekt har gett en bra bild över förutsättningarna och möjligheterna för att 
kunna genomföra förändringar som på bästa sätt löser de problem som idag finns vid sektion 
24. Osäkerheten i de ekonomiska faktorerna utgör en riskfaktor, men trots detta 
rekommenderas att lösningskoncept nio genomförs. 
 
Koncept nio innefattar en varvtalsstyrning som möjliggör produktion efter skiftande krav. 
Moment- och lastregleringen möjliggör en kontroll av materialet i kvarnen, för att inte riskera 
att köra in för mycket eller för lite gods i kvarnen. Med den automatiska 
partikelstorleksmätaren kan full kontroll över kvalitén uppnås, något som inte bara garanterar 
att rätt produktkvalitet levereras till pelletsverket, utan även uppfyller den kvalitetspolicy, som 
ställs av LKAB. Dessutom medför koncept nio en klar förbättring av arbetsmiljön, i och med 
den automatiska kulladdaren.  
 
För att säkerställa att detta förslag kan genomföras rekommenderas att fortsatta 
undersökningar av de ekonomiska faktorerna utförs. En noggrann undersökning om 
eventuella energibesparingar bör genomföras i samarbete med leverantör. Genom att fastställa 
alla eventuella kostnader och besparingar, som detta förslag innebär, kan beslut tas i frågan 
om förändring.  
 
I väntan på att ett beslut ska fattas i frågan om investeringar rekommenderas att energi läggs 
ner på att enkelt lösa arbetssituationen för driftpersonalen vid sektion 24. I kapitel 8.2 
föreslogs att en enkel hävarm tillverkas och används vid laddningen av malkulor, så att 
driftpersonalen kan arbeta med upprätt rygg, något som varken är dyrt eller svårt att 
genomföra.    
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Tidskontroll för material Bilaga  1, sida  1 (1)

Datum Starttid Sluttid Tid

2006-04-25
22:57:49 23:14:24 00:16:35
17:49:00 18:07:36 00:18:36
07:19:04 07:39:44 00:20:40
01:12:48 01:31:47 00:18:59

2006-04-24
18:37:40 18:55:51 00:18:11
11:09:43 12:03:53 00:54:10
00:31:51 00:50:58 00:19:07

2006-04-23
17:23:20 17:38:52 00:15:32
10:22:17 10:40:53 00:18:36
03:12:16 03:29:53 00:17:37

2006-04-22
15:44:54 15:50:34 00:05:40
00:35:23 00:54:57 00:19:34

2006-04-21
18:18:57 18:35:33 00:16:36
11:00:55 11:19:04 00:18:09
08:27:09 08:44:50 00:17:41
02:23:18 02:41:56 00:18:38

2006-04-20
18:54:15 19:12:24 00:18:09
11:10:11 11:29:46 00:19:35
02:42:40 03:01:48 00:19:08

2006-04-19
21:01:13 21:15:48 00:14:35
12:54:34 13:03:45 00:09:11
01:43:20 02:01:58 00:18:38

2006-04-18
17:55:08 18:11:53 00:16:45
14:53:04 15:06:12 00:13:08
04:56:20 05:28:58 00:32:38
00:27:28 00:44:41 00:17:13

2006-04-17
18:34:39 18:52:48 00:18:09
10:43:37 10:53:11 00:09:34

2006-04-16
23:44:49 00:03:56 00:19:07
08:21:46 08:42:26 00:20:40

Genomsnittlig tid: 00:18:42
00:17:59 (med avvikande tider (gulmarkerade) borträknade)

I denna bilaga redovisas de tider som tagits fram för att undersöka hur länge malt 
tillsatsmedel körs till avfall, efter start av kvarnsektionen. Starttiden är den tid då kvarnen 
startades och sluttiden den tid då materialet började köras till pelletsverket (det vill säga då 
materialet ej längre kördes till avfall). Därefter beräknades tiden mellan starttid och sluttid, 
för att få fram den tid material körs till avfall. Det är denna tid som enligt bestämmelser ska
ligga på cirka 20 minuter. 



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 2, sida 1 (5)

ID-nr: Sign: LEWH
Projekt:

Nr: 1 Nr: 2
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 07-feb Datum: 07-feb
Tid: 8,55 Tid: 9,00

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 91,15 Invägn. 103,03
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,08 0,1 99,9 180 0,00 0,0 100,0
125 0,69 0,8 99,2 125 0,12 0,1 99,9

90 3,16 3,5 95,7 90 0,68 0,7 99,2
63 8,13 8,9 86,8 63 4,24 4,1 95,1
45 11,14 12,2 74,5 45 12,13 11,8 83,3

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 23,20 Återf +45 17,17
Siktförl. 67,95 Siktförl. 85,86
Tot -45 67,95 74,5 Tot -45 85,86 83,3
Summa 91,15 K(80)= ######### Summa 103,03 K(80)= #########

KS2005-0173-M
KA1 Mala Tillsatsm.

Denna bilaga redovisar de resultat som fåtts fram från den första kontrollen av 
produktkvalitén direkt efter start. Totalt togs tio prover på produkten under 40 minuter, med 
det första provet taget direkt vid starttillfället av kvarnsektionen. Resultaten i denna bilaga 
är från den manuella siktningen. Det intressanta värdet att titta på är för partikelstorleken 45 
µm, som markerats för varje prov.  



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 2, sida 2 (5)

Nr: 3  Nr: 4
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 07-feb Datum: 07-feb
Tid: 9,05 Tid: 9,10

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 84,11 Invägn. 84,02
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,02 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,04 0,0 99,9 180 0,04 0,0 100,0
125 0,19 0,2 99,7 125 0,30 0,4 99,6

90 0,97 1,2 98,5 90 2,16 2,6 97,0
63 5,68 6,8 91,8 63 8,07 9,6 87,4
45 10,73 12,8 79,0 45 11,32 13,5 73,9

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 17,63 Återf +45 21,89
Siktförl. 66,48 Siktförl. 62,13
Tot -45 66,48 79,0 Tot -45 62,13 73,9
Summa 84,11 K(80)= ######### Summa 84,02 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 2, sida 3 (5)

Nr: 5 Nr: 6  
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 07-feb Datum: 07-feb
Tid: 9,15 Tid: 9,20

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 93,45 Invägn. 100,46
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,09 0,1 99,9 180 0,09 0,1 99,9
125 0,68 0,7 99,2 125 0,94 0,9 99,0

90 4,56 4,9 94,3 90 5,33 5,3 93,7
63 11,42 12,2 82,1 63 12,53 12,5 81,2
45 12,91 13,8 68,3 45 13,31 13,2 67,9

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 29,66 Återf +45 32,20
Siktförl. 63,79 Siktförl. 68,26
Tot -45 63,79 68,3 Tot -45 68,26 67,9
Summa 93,45 K(80)= ######### Summa 100,46 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 2, sida 4 (5)

Nr: 7  Nr: 8
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 07-feb Datum: 07-feb
Tid: 9,25 Tid: 9,30

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 80,07 Invägn. 91,96
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,07 0,1 99,9 180 0,09 0,1 99,9
125 0,75 0,9 99,0 125 0,91 1,0 98,9

90 4,48 5,6 93,4 90 4,93 5,4 93,6
63 9,87 12,3 81,1 63 11,37 12,4 81,2
45 10,41 13,0 68,1 45 11,91 13,0 68,2

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 25,58 Återf +45 29,21
Siktförl. 54,49 Siktförl. 62,75
Tot -45 54,49 68,1 Tot -45 62,75 68,2
Summa 80,07 K(80)= ######### Summa 91,96 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 2, sida 5 (5)

Nr: 9 Nr: 10  
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 07-feb Datum: 07-feb
Tid: 9,35 Tid: 9,40

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 90,56 Invägn. 92,86
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,08 0,1 99,9 180 0,07 0,1 99,9
125 0,66 0,7 99,2 125 0,63 0,7 99,2

90 4,35 4,8 94,4 90 4,29 4,6 94,6
63 10,88 12,0 82,4 63 11,50 12,4 82,2
45 11,50 12,7 69,7 45 11,91 12,8 69,4

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 27,47 Återf +45 28,40
Siktförl. 63,09 Siktförl. 64,46
Tot -45 63,09 69,7 Tot -45 64,46 69,4
Summa 90,56 K(80)= ######### Summa 92,86 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 3, sida 1 (5)

ID-nr: Sign: LEWH
Projekt:

Nr: 11 Nr: 12
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 08-feb Datum: 08-feb
Tid: 11,25 Tid: 11,30

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 92,76 Invägn. 88,87
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,13 0,1 99,9 180 0,00 0,0 100,0
125 1,18 1,3 98,6 125 0,20 0,2 99,8

90 3,66 3,9 94,6 90 1,17 1,3 98,5
63 8,86 9,6 85,1 63 6,98 7,9 90,6
45 10,65 11,5 73,6 45 11,63 13,1 77,5

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 24,48 Återf +45 19,98
Siktförl. 68,28 Siktförl. 68,89
Tot -45 68,28 73,6 Tot -45 68,89 77,5
Summa 92,76 K(80)= ######### Summa 88,87 K(80)= #########

KS2005-0173-M
KA1 Mala Tillsatsm.

Denna bilaga redovisar de resultat som fåtts fram från den andra kontrollen av 
produktkvalitén direkt efter start. Totalt togs tio prover på produkten under 40 minuter, med 
det första provet taget direkt vid starttillfället av kvarnsektionen. Resultaten i denna bilaga 
är från den manuella siktningen. Det intressanta värdet att titta på är för partikelstorleken 45 
µm, som markerats för varje prov.  



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 3, sida 2 (5)

Nr: 13  Nr: 14
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 08-feb Datum: 08-feb
Tid: 11,35 Tid: 11,40

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 88,89 Invägn. 93,03
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,05 0,1 99,9 180 0,08 0,1 99,9
125 0,45 0,5 99,4 125 0,75 0,8 99,1

90 3,30 3,7 95,7 90 4,55 4,9 94,2
63 10,55 11,9 83,9 63 11,34 12,2 82,0
45 12,27 13,8 70,1 45 12,37 13,3 68,7

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 26,62 Återf +45 29,09
Siktförl. 62,27 Siktförl. 63,94
Tot -45 62,27 70,1 Tot -45 63,94 68,7
Summa 88,89 K(80)= ######### Summa 93,03 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 3, sida 3 (5)

Nr: 15 Nr: 16  
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 08-feb Datum: 08-feb
Tid: 11,45 Tid: 11,50

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 101 Invägn. 88,04
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,10 0,1 99,9 180 0,09 0,1 99,9
125 0,98 1,0 98,9 125 0,78 0,9 99,0

90 5,31 5,3 93,7 90 4,54 5,2 93,9
63 12,67 12,5 81,1 63 10,74 12,2 81,7
45 13,41 13,3 67,9 45 11,23 12,8 68,9

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 32,47 Återf +45 27,38
Siktförl. 68,53 Siktförl. 60,66
Tot -45 68,53 67,9 Tot -45 60,66 68,9
Summa 101,00 K(80)= ######### Summa 88,04 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 3, sida 4 (5)

Nr: 17  Nr: 18
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 08-feb Datum: 08-feb
Tid: 11,55 Tid: 12,00

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 91,72 Invägn. 89,94
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,08 0,1 99,9 180 0,07 0,1 99,9
125 0,74 0,8 99,1 125 0,74 0,8 99,1

90 4,48 4,9 94,2 90 4,42 4,9 94,2
63 11,08 12,1 82,1 63 11,13 12,4 81,8
45 11,48 12,5 69,6 45 11,41 12,7 69,1

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 27,86 Återf +45 27,77
Siktförl. 63,86 Siktförl. 62,17
Tot -45 63,86 69,6 Tot -45 62,17 69,1
Summa 91,72 K(80)= ######### Summa 89,94 K(80)= #########



Protokoll för manuell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 3, sida 5 (5)

Nr: 19 Nr: 20  
Produkt: Sek.24 Produkt: Sek.24
Datum: 08-feb Datum: 08-feb
Tid: 12,05 Tid: 12,10

Vikt Vikt Ack Vikt Vikt Ack
um gram % % um gram % %

Invägn. 94,35 Invägn. 88,05
13330 0,0 100,0 13330 0,0 100,0

9423 0,0 100,0 9423 0,0 100,0
6680 0,0 100,0 6680 0,0 100,0
5600 0,0 100,0 5600 0,0 100,0
4000 0,0 100,0 4000 0,0 100,0
2800 0,0 100,0 2800 0,0 100,0
2000 0,0 100,0 2000 0,0 100,0
1400 0,0 100,0 1400 0,0 100,0
1000 0,0 100,0 1000 0,0 100,0

710 0,0 100,0 710 0,0 100,0
500 0,0 100,0 500 0,0 100,0
355 0,00 0,0 100,0 355 0,00 0,0 100,0
250 0,00 0,0 100,0 250 0,00 0,0 100,0
180 0,08 0,1 99,9 180 0,07 0,1 99,9
125 0,73 0,8 99,1 125 0,70 0,8 99,1

90 4,52 4,8 94,4 90 4,29 4,9 94,3
63 11,59 12,3 82,1 63 10,64 12,1 82,2
45 11,27 11,9 70,1 45 11,00 12,5 69,7

Torrt -45 Torrt -45
Vått  -45 Vått  -45
Återf +45 28,19 Återf +45 26,70
Siktförl. 66,16 Siktförl. 61,35
Tot -45 66,16 70,1 Tot -45 61,35 69,7
Summa 94,35 K(80)= ######### Summa 88,05 K(80)= #########



Protokoll för maskinell sikt, kontrollomgång 1 Bilaga 4, sida 1 (10) 

Protokollen i denna bilaga är resultaten av den maskinella sikten av proverna tagna under den 
första provomgången, som genomfördes för att kontrollera produktkvalitén direkt efter start 
av kvarnsektionen. Totalt togs tio prover under 40 minuter, med första provet taget direkt vid 
starten av kvarnen. Resultaten redovisas i volymprocent, vilket försvårar jämförelsen med det 
givna kvalitetsvärdet som anges i viktsprocent. Dessutom finns inget värde för 45 µm, utan 
endast närliggande.  
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Protokoll för maskinell sikt, kontrollomgång 2 Bilaga 5, sida 1 (10) 

Protokollen i denna bilaga är resultaten av den maskinella sikten av proverna tagna under den 
andra provomgången, som genomfördes för att kontrollera produktkvalitén direkt efter start 
av kvarnsektionen. Totalt togs tio prover under 40 minuter, med första provet taget direkt vid 
starten av kvarnen. Resultaten redovisas i volymprocent, vilket försvårar jämförelsen med det 
givna kvalitetsvärdet som anges i viktsprocent. Dessutom finns inget värde för 45 µm, utan 
endast närliggande.  
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Malverns funktion  Bilaga 6, sida 1 (1)  

Malvern är en partikelstorleksmätare som mäter partikelstorleken i godset med hjälp av laser. 
Själva mätningsprocessen fungerar så att laserstrålen sprids på grund av godspartiklarna och 
intensiteten i ljuset mäts med hjälp av fotodetektorer. Därefter används Mie:s teori, med 
vilken partikelstorleksdistributionen kan bestämmas. Mie:s teori är en matematisk/fysisk teori 
om spridningen av elektromagnetisk strålning av sfäriska partiklar. 
[http://www.malvern.co.uk]  
 
Malvern kopplades in i kvarnsektionen produktionsflöde enligt figur 11 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Inkopplingsschema för Malvern.  

 
 
Från själva kvarnsektionen, det vill säga från hydrocyklonens överlopp, går godset igenom en 
provuttagningslåda. Från denna låda pumpas en del av godset med hjälp av en slangpump till 
en fyravägsventil. Denna ventil öppnas var tionde sekund och släpper in gods till det 
vattenflöde som kommer ifrån vattentanken. Vattentanken rymmer en kubikmeter vatten och 
flödet med vatten går konstant igenom Malvern. Godset som släpps in i detta flöde späds 10-
15 gånger innan det når Malvern. Det gods som inte går genom Malvern, samt det gods/vatten 
som går genom Malvern, går därefter ut till avfall.  [Peter Ylivainio] 
 

Provuttagslåda 

Vattentank 

Avfall Avfall

Malvern 

Kvarnsektion 24 

http://www.malvern.co.uk


Resultat från kontinuerlig siktkontroll Bilaga 7, sida 1 (1)

Datum Starttid Sluttid Tid

1 2006-04-20 18:56:06 19:16:10 00:20:04
2 2006-04-21 02:25:10 02:50:21 00:25:11
3 11:02:13 11:23:02 00:20:49
4 2006-04-22 00:37:43 00:50:35 00:12:52
5 15:47:02 16:02:35 00:15:33
6 2006-04-23 03:14:10 03:35:25 00:21:15
7 10:22:25 10:50:08 00:27:43
8 17:24:28 18:02:07 00:37:39
9 2006-04-24 00:32:55 00:59:49 00:26:54

10 18:39:57 19:10:30 00:30:33
11 2006-04-25 01:12:40 01:40:53 00:28:13
12 07:22:05 07:49:20 00:27:15
13 12:00:55 12:29:07 00:28:12
14 17:51:50 18:14:36 00:22:46
15 22:59:30 23:26:45 00:27:15
16 2006-04-26 04:26:00 04:45:19 00:19:19
17 08:52:45 09:15:43 00:22:58
18 13:15:02 13:38:46 00:23:44
19 18:58:50 19:25:53 00:27:03
20 2006-04-27 02:54:25 03:18:21 00:23:56
21 2006-04-28 18:37:15 19:00:01 00:22:46

Genomsnittlig tid: 00:24:23

Tid det tar för att få stabil kvalitet

00:00:00

00:07:12

00:14:24

00:21:36

00:28:48

00:36:00

00:43:12

I denna bilaga redovisas de tider som tagits fram genom analys av de kurvor 
framtagna med hjälp av resultaten från den kontinuerliga siktkontrollen av malt 
tillsatsmedel. Starttiden är den tid då kvarnsektionen startats och sluttiden den 
tid då kvalitén stabiliserats. Utifrån dess tider beräknades tiden det tog för 
produktkvalitén av bli stabil. Diagrammet nedan förtydligar skillnaderna i 
tiderna.  




