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Abstract  

Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process 

and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased 

production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis 

precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. By reconstruction 

of the waste weir for separation of Mp and Mp Rep + S Rep is a further need to invest in a more reliable 

operation and a more well-devised maintenance of the sampling system. By taking the entire life-cycle 

thinking in procurement Aitik can save large resources and also increase the overall reliability of the 

equipment in long term. The project aims to increase the reliability of the analyzes in the concentration 

plant and the goal of the study is to provide a guide for how Aitik, in different ways, can obtain more 

representative samples and higher availability for sampling. With the help from experienced experts in 

the areas of operation, maintenance and analysis in Aitik, Boliden and Garpenberg improvement 

suggestions have been collected, and together with perspectives from a literature study, several potential 

solutions has been found for the sampling system. Redesign will make sampling more functional and 

easier to work with and an optimal sampling will require resources to optimize other parts of the system: 

from the test socket until the sampling equipment. To maintain the system functions for the entire 

sampling system preventive maintenance activities, primarily in the form of cleaning and replacement 

of wearing parts, is required. And by identifying the item number and 5S routines to the application 

Quicktag better conditions for their staff regard the maintenance of the equipment can be created. 

Additional responsibilities of the company to enable longer system life is to develop a detailed 

specification for the supplier containing drawings, exploded diagrams, maintenance manuals and 

maintenance instructions, warranty support and inventory management regarding the spare parts 

warranty, standard parts and recommendations for inventory planning. In addition, the company should 

look into the possibility of coordinating parts management within the koncern and enhance sharing 

information and experiences within the koncern and for staff in Aitik to jointly optimize both operations 

at large and to improve sampling systems in all concentration plants. To apply NBW (New Boliden 

Way) for work on the sampling equipment would also be a step towards Boliden's goal for NBW 

implementation of activities for continuous improvement of sustainable development, improved quality 

and greater competitiveness in the market. 

 

 

 
  



 

Sammanfattning 
Med hjälp av ett mer tillförlitligt provtagningssystem kan Aitik få en större kontroll över 

anrikningsprocessen och därmed ha en större förutsättning för att öka lönsamheten i företaget. En ökad 

produktion, enligt det nya produktionsmålet, sätter ökad press på analysprecision och processtyrning 

för att bibehålla hög kvalitet för kopparkoncentratet. I och med planen av ombyggnation av 

avfallsdammen för separation av Mp och Mp Rep + S finns ytterligare en anledning att satsa på en 

säkrare drift och ett mer välplanerat underhåll för provtagningssystemet. Genom att företaget tar hänsyn 

till hela livscykelperspektivet vid upphandling kan Aitik spara stora resurser och dessutom långsiktigt 

öka den totala driftsäkerheten för utrustningen. Syftet med projektet är att öka tillförlitligheten hos 

analyserna i anrikningsverket och målet med studien är att ge en vägledning för Aitik hur de, på olika 

sätt, kan få mer representativa prover och högre tillgänglighet för provtagningsutrustningen. Med hjälp 

från erfarna experter inom områdena drift, underhåll och analysering från Aitik, Boliden och 

Garpenberg har flertalet förbättringsförslag inhämtats och i samverkan med kunskap ur en 

litteraturstudie har flertalet potentiella lösningar hittats för provtagningssystemet. Omkonstruktion 

kommer att göra provtagningsutrustningen mer funktionell och lättare att arbeta med och för en optimal 

provtagning kommer det krävas resurser för optimering av övriga delar av systemet: från provuttag fram 

till provtagningsutrustningen. För att upprätthålla systemfunktionerna för hela provtagningssystemet 

krävs förebyggande underhållsåtgärder framför allt i form av rengöring och byte av förslitningsdelar, 

och genom att identifiera objektnummer och 5S-rutiner till applikationen Quicktag kan företaget skapa 

bättre förutsättningar för sin personal för underhållet av utrustningen. Ytterligare ansvar från företagets 

sida för att möjliggöra en längre systemlivslängd är att utforma en detaljerad kravspecifikation åt 

leverantören innehållande ritningar, sprängskisser, underhållsmanualer och 

underhållsrekommendationer, supportgaranti samt lagerhantering avseende reservdelsgarantier, 

standardiserade delar och rekommendationer för lagerplanering. Dessutom bör företaget se över 

möjligheten för att samordna reservdelshanteringen inom koncernen samt öka informations- och 

erfarenhetsutbytet inom både koncernen och inom Aitikpersonalen för att tillsammans optimera både 

verksamheterna i stort samt för att förbättra provtagningssystemen i alla anrikningsverk. Att kunna 

tillämpa NBW (New Boliden Way) för arbetet med provtagningsutrustningen skulle dessutom vara ett 

steg mot Bolidens mål för NBW-implementering i verksamheten för ständiga förbättringar avseende 

hållbar utveckling, ökad kvalitet och större konkurrenskraft på marknaden. 
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1. Inledning 

Detta kapitel ger en introduktion till ämnesområdet. Vidare beskrivs bakgrunden till studien samt syftet 

och de forskningsfrågor som studien skall besvara. Avslutningsvis beskriver kapitlet studiens 

omfattning och avgränsningar.

 

Kvaliteten hos slutprodukten från en industri är beroende av analyser från kontinuerliga mätningar av 

representativa prover. För att kunna säkerställa rätt kvalitet till kund krävs ett väl utvecklat analyssystem 

och analysverktyg som håller den precision, standard och tillförlitlighet som krävs för branschen för att 

företaget ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft på marknaden. 

Myndigheten om samhällsskydd och beredskap har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning 

avseende tillämpning av miljöbalken och tydliga direktiv över vilka gränser för utsläpp industrier ska 

följa för att inte den yttre miljön ska riskera att ta skada. Enligt förordningen om utvinningsavfall (SFS 

2013:319) definieras Aitiks avfallsanläggning som riskanläggning och därigenom har verksamheten en 

skyldighet att ha en strategi för förebyggande av allvarliga olyckor, ett säkerhetsledningssystem för 

genomförande av strategin samt en intern beredskapsplan för att inte riskera att skada den yttre miljön. 

Med hänsyn till den yttre miljön är det viktigt att företaget innehar ett provtagningssystem som är 

tillräckligt tillförlitligt för att processen och utsläppen ska kunna styras och regleras till rätt nivå utefter 

de uppsatta direktiv som finns. 

I Aitiks anrikningsverk riktas det nya produktionsmålet nu mot 45 miljoner ton malm per år; en skillnad 

på 9 miljoner ton per år mot produktionsmålet om 36 miljoner ton som var det tidigare målet för 

Aitikgruvan. Ökningen ställer högre krav på dels produktionssystem inom krossning, malning, 

flottering och avvattning men det ställer likväl ökade krav på provtagningsutrustningen och dess 

precisionsmätning. Ökad produktion medför även ökade utsläpp och för att säkerställa att utsläppen 

understiger de direktiv som är satta, samt att slutprodukten håller rätt och jämn kvalitet, krävs 

kontinuerlig och tillförlitlig provtagnings- och analysutrustning. 

1.1. Bakgrund 

Med utgångspunkt ur Aitiks och Garpenbergs system har Boliden utformat en ny 

provtagningsutrustning. Genom förbättringar av utrustningens funktioner, samt genom väl genomtänkt 

ledningsdragning och andra tekniska lösningar, har de lyckats komma åt problemen med stötar och 

kraftiga flöden samt fått ett bättre och mer funktionellt provtagningssystem i anrikningsverket. I 

anrikningsverket i Garpenberg har även där omkonstruktion gjorts för att komma åt problem med stötar 

i flödena. Med målet att installera ett bättre provtagningssystem i Aitik hämtas information och kunskap 

från personal från Garpenberg och Boliden som har varit med vid ombyggnationen av deras system och 

som har erfarenhet av dess drift- och underhållsarbete. 

 

Att ha hela livscykelperspektivet i beaktande vid inköp av ny utrustning är viktigt. Samordning av drift- 

och underhållsplanering vid inköpsstadium innebär stora kostnadsbesparingar eftersom de totala 

livscykelkostnaderna för design och konstruktion står för 5–10% medan kostnaderna för drift- och 

underhåll motsvarar upp till 60–80% under systemets livstid (Federal Facilities Council, 2000). 

Provtagningsutrustningen som byggs i Aitik kommer att ha Bolidens konstruktion som utgångspunkt 

vid omkonstruktion. Med hjälp av intervjuer av personal från Boliden och Garpenberg, fokusgrupper 

med erfaren Aitikpersonal inom olika kompetensområden samt en litteraturstudie är målet att hitta 

lösningar för att förbättra provtagningssystemet på både kort och lång sikt. 
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1.2. Syfte & mål 

Syftet med det här projektet är att öka tillförlitligheten hos analyserna i Aitikgruvans anrikningsverk 

genom att identifiera problemen som finns idag och redogöra på vilka sätt en ombyggnation och 

underhåll av provtagningssystemet kan förbättra analyserna. Målet är att vägleda Aitik i sitt arbete mot 

ett förbättrat provtagningssystem med högre driftsäkerhet där det dessutom är enklare att underhålla 

och ger bättre förutsättningar för personal att arbeta med systemet. 

Frågeställningar 

● Hur fungerar provtagningssystemet idag och hur pålitliga är dagens analyser? 

 

● På vilka sätt kan provtagningssystemet förbättras för att få mer tillförlitliga analyser? 

 

● Vilka effekter skulle förbättringsförslagen få för analyser, processtyrning och personal? 

1.3. Omfattning & avgränsningar 

I detta arbete kommer provtagningsutrustningen att vara största fokuspunkten eftersom att en ny 

utrustning är under konstruktion och kommer inom kort att installeras. Provintag som så kallade 

hajfenor, Thermo Fisher neddelarprovtagare och direktuttag från apparaterna kommer även dessa att 

studeras samt pumparna med dess provtagningsledningar från provuttag till provtagningsutrustningen. 

Arbetet kommer att utgöra en grund för fortsatt konstruktion, utformning, byggnation och installation 

hos Aitiks anrikningsverk där en konsult tar över projektet. Det slutliga resultatet för ombyggnation av 

anläggningen kommer därav inte att inkluderas i arbetet. En fullständig LCC-analys eller RAMS-analys 

kommer, av resursskäl, heller inte att utföras. 
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2. Boliden 

Kapitlet redogör en kortfattad företagsbeskrivning för Boliden och en redogörelse för gruvbrytning, 

anrikning och smältverk. Avsnittet inkluderar även NBW som är koncernens övergripande riktlinjer för 

verksamhetens filosofi och arbetssätt grundad av Bolidenkoncernen. Samtlig information är hämtad ur 

Bolidens offentliga hemsida samt författarens erfarenheter under anställning hos koncernen.

 

2.1. Företagsbeskrivning 

Boliden är ett metallföretag och aktiebolag med kärnkompetenser inom prospektering, gruvor, 

anrikning, smältverk och metallåtervinning. Den 10 december år 1924 genomfördes den första 

provborrningen i orten Boliden och fyndet av Bolidenmalmen kom att ligga till grund för dagens 

Bolidenkoncern (Bolidens hemsida). Hemsidan anger även att det idag arbetar drygt fem tusen 

medarbetare för företaget och att koncernen har en omsättning på 40 miljarder kronor. Företaget är ett 

av världens största gruv- och smältverksföretag inom zinkframställning och dessutom ledande i Europa 

för framställning av koppar och nickel. Numera är Boliden beläget i Sverige, Finland, Norge, Danmark, 

Tyskland, Storbritannien och Irland, varav huvudkontoret är placerat i Stockholm, gruvor är 

stationerade på tre platser i Sverige, två belägna i Finland och en gruva finns i Tara på Irland. 

Smältverken är lokaliserade i Sverige på två orter, i Finland på tre orter samt i Odda i Norge och 

marknadskontoren är placerade ett i Danmark, ett i Tyskland och ett i Storbritannien (Bolidens 

hemsida). Koncernens räckvidd av stationerade verksamheter räcker sig därmed både inom och utanför 

Skandinavien. 

2.2. Från malm till metall 

Från att prospektering har gjorts och malmfyndigheter funnits genomgår malmen ett förlopp från 

gruvbrytning till krossning och malning och till en förädlingsprocess i form av flottering i 

anrikningsverket och smältning och konvertering i ett smältverk. Under flotteringsprocessen i 

anrikningsverket urskiljs olika basmetaller. De huvudsakliga produkterna som framställs av Boliden är 

basmetallerna koppar, zink och bly samt ädelmetaller som guld och silver.  

Anrikning 

I anrikningsverket mals, förädlas och torkas malmen för att därefter skickas som slig till smältverket. 

Malm är beteckningen för bergmaterial som anses lönsamt för gruvbrytning medan slig är beteckning 

för det torkade koncentrat som flotterats och därefter filtrerats. Mp kallas avfallet som genomgått en 

flotationsprocess men inte flotterats, och därav pumpas ut på avfallsdammen. I figur 1 redogörs 

förloppet i ett anrikningsverk. 
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Figur 1. Schematisk bild över anrikningsprocessen (www.boliden.com). 

 

Efter att malmen brutits och krossats i gruvan sänds det till anrikningsverket för bearbetning. Som första 

steg mals den krossade malmen tillsammans med malsten för att uppnå en optimal kornstorlek för 

flotteringsprocessen. Därav sker malning i två steg; först genom en större primärkvarn följt av en mindre 

sekundärkvarn. För att urskilja rätt partikelstorlek till flotation passerar det malda godset genom 

klasserarskruvar som fördelar det finmalda godset till flotation och det grövre för ytterligare malning. 

 

I flotation utvinns bas- och ädelmetaller som koncentrat i flotationsapparater i flera steg i en 

komplicerad process genom upprepad flottering och ommalning för att utvinna en god kvalitet för 

slutprodukten. Den bearbetade malmen från malningen leds in till flotationsapparaterna där kemikalier 

tillsätts och luft blåses in underifrån apparaten. Genom den processen bildas ett skum på ytan där bas- 

och ädelmetallerna fastnat och detta koncentratskum tas tillvara på medan anrikningssand, Mp, 

transporteras till avfallsdammen. Under flotationsprocessen sker kontinuerlig analys i olika sektioner 

för att styrning och reglering av processen ska ske effektivt samt för att ge en utbytesberäkning för 

ingående halter, koncentrat och avfallsprodukt. 

 

Efter flottering sänds koncentratet till förtjockare för att optimera processen innan godset pumpas till 

filtreringssektionen. Efter filtrering av koncentratet är godset, sligen, tillräckligt torr för att sändas till 

förädlingsprocessen i ett smältverk. I smältverket blandas sligen med metallskrot och utefter kundens 

önskemål kan olika bas- och ädelmetaller kombineras för avsett ändamål. 

2.3. NBW 

New Boliden Way (NBW) är riktlinjer framtagna av Bolidens koncernledning som innefattar 

gemensamma värderingar och arbetssätt över vad, hur och varför företaget arbetar som de gör för att 

uppnå stabila processer genom kontinuerliga förbättringar. 
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Figur 2. Urklipp av NBW-hus (Bolidens koncernledning, 2012). 

 

Enligt Bolidens koncernledning (2012) beskrivs grundkomponenterna i NBW-huset i figur 2 enligt: 

❖ Stabilitet - Grunden för allt förbättringsarbete där processer är ändamålsenliga och ger full 

kontroll. 

❖ Hållbarhet - Möta samhällskrav för säkerhet, miljöhänsyn och god affärsetik genom hela 

värdekedjan samt följa principerna i FN:s Global Compact. 

❖ Mäta och utvärdera - Aktiviteter och prestationer behöver mätas och utvärderas för att 

möjliggöra utveckling. 

❖ Entusiasm för förbättringar - Gemensam värdering för ständiga förbättringar för att kunna 

erbjuda det lilla extra. 

❖ Personligt engagemang - Gemensam värdering för att sträva efter att överträffa de krav och 

förväntningar som ställs. 

❖ Ansvar för värdekedjan - Gemensam värdering för att identifiera och standardisera optimala 

processer och arbetssätt för att skapa en förutsättning för förbättringsarbete. 

❖ Ledarskap - Grundat på inflytande framför befattningsnivå för att skapa de bästa 

förutsättningarna för medarbetarna. 

❖ Standardisera - Förenklar mätning och jämförelser mellan arbetssätt och uppsatta krav för att 

observera och korrigera avvikelser. 

❖ Gemensam företagskultur - Gemensamma värderingar ger vägledning för rätt ageranden och 

rätt beslut. 

❖ Rätt från början - Korrigera fel där och när de uppstår för att skapa processer av hög kvalitet 

utan slöseri. 

❖ Inget slöseri - Eliminera det som inte skapar värden för kunder, processer eller företaget själva. 

❖ Låg kostnad - Förbättrad produktivitet kan åstadkommas genom låga kostnader utan slöseri. 

❖ Rätt kvalitet - Uppnås när interna och externa kunder upplever att företagets produkter och 

tjänster ger mervärde. 

❖ Ständiga förbättringar - Hållbart arbetssätt genom utvärdering och implementering av 

förbättringar.  
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3. Teori 

Det här kapitlet avser studiens teoretiska referensram och innefattar olika definitioner inom underhåll, 

konstruktion, grundläggande begrepp för pumpning samt olika metoder för kartläggning av funktionsfel 

och dess effekter hos system. Teorierna är hämtade ur olika standarder, vetenskapliga artiklar samt 

tryckta verk.

 
 

En väl genomtänkt konstruktion med funktion, underhållsmässighet och underhållssäkerhet i hänsyn är 

avgörande för driftsäkerheten hos utrustningen och ett bra underhållsarbete är direkt avgörande för en 

industris lönsamhet. En dåligt konstruerad anläggning kommer aldrig att kunna fungera riktigt bra 

oavsett ifall stora mängder resurser läggs på drift- och underhållsarbete samtidigt som en bra anläggning 

kan upplevas som dålig funktionellt sätt ifall underhållet utförs felaktigt (Mekanpublikation, 1984). Ett 

effektivt underhåll är intäktskapande och ökar tillgängligheten och produktiviteten (Idhammar, 1992). 

Kvaliteten på det utförda underhållsarbetet i produktionsanläggningen har en avgörande inverkan på 

kvaliteten hos slutprodukten och en låg standard hos underhållsverksamheten inverkar dessutom 

negativt på arbetsmoralen hos personalen (Nordin, 1995). En välkonstruerad anläggning är därav 

avgörande för driftsäkerheten och ett bra underhållsarbete ger inte enbart positiva effekter för maskin 

och system utan även för personalen och dess arbetsmiljö.  

3.1. Tekniska grundprinciper 

En förutsättning för att en provtagningsutrustning ska fungera optimalt är tekniska lösningar som verkar 

för en god funktion hos utrustningen samt att provet som tas ut är sanningsenligt gentemot den totala 

mängden gods. Tekniska grundprinciper för provtagningssystem, pumpteknik och ledningar är 

nödvändiga att ta hänsyn till vid konstruktion av provtagningsanläggningar. 

3.1.1. Provtagningssystem 

Förutsättningen för en tillförlitlig analys är ett system som tar ur representativa prover och ett program 

för analys. För att kunna utveckla en flotationsprocess och få bästa möjliga resultat från analys krävs 

ett väl fungerande program och system där alla steg från provuttag till laboratorieanalys är noggrant 

planerade eftersom att även den mest resurskrävande anläggningen är värdelös om provuttagen inte 

genererar representativa prover till analyssystemet (Thompson, 2016).  Representativa prover för analys 

är mycket viktigt ur malmprover och ur en flotationsprocess eftersom att ett prov inte är detsamma som 

ett sanningsenligt prov (Lotter et al., 2014). För att säkerställa kvaliteten för slutprodukten till kund 

krävs därav inte bara att kontroller genomförs, utan att kontroller och analyser håller en god kvalitet 

och är tillförlitliga. 

 

För att ta ut ett representativt prov ur en flotationsanläggning är det viktigt att systemets provuttag är 

rätt konstruerade. Provuttagen för en flotationsanläggning finns av olika slag, alla i olika konstruktioner, 

där målet för samtliga är att ta ut ett sanningsenligt prov där dels snabbt flyktiga, frigjorda partiklar och 

dels långsamt flytande, låsta partiklar och extremt fina partiklar förs för analys (Malhotra, 2015). 

Exempel för olika provuttag inom industrin som innefattas av teorin är Thermo Fisher 

neddelarprovtagare, hajfenor samt provuttag med slang intill godspump och för att få ut ett 

representativt prov krävs därav att dessa provuttag hålls i gott skick för optimal funktion. 
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3.1.2. Pumpteknik & ledningar 

Förluster i rörledningar är beroende av bland annat strömningshastighet, friktion, antal krökar, 

ledningens längd och rördiametern och förutom dessa kunskaper bör kunskap över systemkurvans 

utseende i form av uppfordringshöjd och förluster tas i beaktande vid projektering av en 

pumpanläggning (Henriksson, 1985). En pumpanläggning som är feldimensionerad kan orsaka höga 

underhållskostnader och i värsta fall driftavbrott (Jonsson et al., 1976). Kunskap inom området är därav 

viktigt för rätt dimensionering av anläggningen. 

 

För reglering av pumpens flöde anses varvtalsreglering vara den bästa enligt både Henriksson (1985) 

och Jonsson et al. (1976). Henriksson (1985) menar att varvtalsreglering är den metod som ger störst 

effektbesparing genom att pumpen kan hålla närapå maximal verkningsgrad för alla varvtal utan statisk 

uppfordring. Jonsson et al. (1976) hävdar att flödesreglering med hjälp av varvtalsreglering ibland till 

och med är nödvändigt, speciellt inom processindustrin där flödet kan variera kraftigt över tid. För ett 

anrikningsverk kan därav varvtalsreglering vara nödvändigt för att lyckas hantera de stora mängder 

gods som bearbetas i processen. 

3.2. Driftsäkerhet 

I dagens industrier ställs allt högre krav på driftsäkerheten i anläggningarna för att klara av krav 

avseende ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan, hög leveransförmåga, högt kapitalutnyttjande och 

höga kvalitetskrav - allt detta till minimala kostnader (Hagberg & Henriksson, 2010). Driftsäkerhet 

mäts i tillgänglighet och beskrivs enligt standard 13306 som: “förmågan att vara i ett tillstånd att utföra 

vad som krävs och när det krävs, under givna förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns 

tillgängliga” (Swedish Standards Institute, 2010, s.8). Begreppet driftsäkerhet är beroende av systemets 

funktionssäkerhet, underhållsmässighet respektive underhållssäkerhet, vilket redogörs i figur 3. 

 

 
Figur 3. Driftsäkerhet beroende av funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. 

 

Vid beräkning av tillgänglighet används enligt Hagberg och Henriksson (2010) parametrarna ur 

faktorerna för driftsäkerhet: MTTF, MTTR samt MWT som formeln: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  𝑀𝑇𝑇𝐹 ÷ (𝑀𝑇𝑇𝐹 +  𝑀𝑇𝑇𝑅 +  𝑀𝑊𝑇)  
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I den europeiska standarden EN 50125 för järnvägssystem definieras driftsäkerhet, funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet inom begreppet RAMS (Relialability, Availability, 

Maintainability & Safety). RAMS (driftsäkerhet) uppnås genom olika metoder, tekniker och verktyg 

under systemets livscykel för att identifiera och kategorisera uppkomna fel, se vilken effekt dessa 

förorsakar och hitta en åtgärd för att motverka att de inträffar igen varken för systemtillstånd, 

underhållstillstånd eller drifttillstånd (CENELEC, 1999). Fel som kan påverka driftsäkerheten kan 

exempelvis vara designfel, störningar orsakat av felaktigt underhåll eller fel som getts upphov till under 

drift och genom en RAMS-analys kan dessa fel förhindras. 

Funktionssäkerhet 

Den första påverkande faktorn för driftsäkerhet är funktionssäkerhet. Ur standard beskrivs 

funktionssäkerhet som: “förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under 

ett angivet tidsintervall” (Swedish Standards Institute, 2010, s.8). Funktionssäkerhet mäts i MTBF 

(Mean Time Between Failure) alternativt MTTF (Mean Time To Failure) och förmågan att påverka 

funktionssäkerheten sker vid konstruktion, reservkapacitet i form av redundans eller genom väl 

genomfört underhåll (Hagberg & Henriksson, 2010). Funktionssäkerheten är därav avgörande för om 

systemet kan utföra sin funktion eller inte och att upprätthålla och ha denna aspekt i hänsyn är avgörande 

för systemets drift. 

Underhållsmässighet 

Ytterligare en faktor som påverkar driftsäkerheten är underhållsmässigheten. Underhållsmässighet 

beskrivs enligt svensk underhållsstandard som: “förmågan hos en enhet som används enligt rådande 

förhållande, att vidmakthållas i eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, 

i de fall där underhållet utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser används” 

(Swedish Standards Institute, 2010, s.8). MTTR (Mean Time To Repair) är det mått 

underhållsmässighet mäts i och faktorer som påverkar MTTR är felupptäckbarhet som är förmågan att 

upptäcka funktionsfel, försörjbarhet som syftar till ett effektivt och standardiserat underhållsarbete samt 

reparerbarhet med fokus på hjälpmedel och insatser för underlättning av reparationsarbetet såsom 

ordning och reda på arbetsplatsen (Hagberg & Henriksson, 2010). Utbildning, standardiserade arbetssätt 

och tillräckligt med resurser är därav avgörande för att kunna genomföra ett så effektivt 

underhållsarbete som möjligt. 

Underhållssäkerhet 

Den tredje faktorn som är avgörande för tillförlitligheten hos utrustningen är underhållsorganisationens 

agerande. Ur svensk underhållsstandard anges underhållssäkerhet som: “en underhållsorganisations 

förmåga att tillhandahålla underhållsresurser på erforderlig plats så att krävda underhållsåtgärder utförs 

när så krävs” (Swedish Standards Institute, 2010, s.7). Underhållssäkerhet mäts i MWT (Mean Waiting 

Time) och är beroende av underhållspersonalens möjligheter avseende deras antal, utbildning och deras 

inställelsetid för att ta sig till platsen, reparationsutrustningen och reparationsmöjligheter, 

reservdelstillgång samt tekniska data i form av dokumentation (Hagberg & Henriksson, 2010). För att 

ha en god underhållssäkerhet i företaget krävs därav att personalstyrkan är tillräcklig, att de verktyg den 

dokumentation som krävs finns på plats vid reparation samt att organisationen har en väl planerad 

lagerhantering för reservdelar. 
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3.3. Nyanskaffning & konstruktion 

För att konstruera om ett tekniskt system krävs information och kunskap över systemets funktioner och 

vilka krav som ställs på detta. Omkonstruktion görs framför allt för att göra förbättringar, men även för 

att genomföra modifieringar för ett tekniskt system. Förbättring beskrivs enligt svensk 

underhållsstandard som: “kombination av alla tekniska åtgärder, administrativa åtgärder samt 

ledningsåtgärder, avsedda att förbättra en enhets funktionssäkerhet och/eller underhållsmässighet 

och/eller säkerhet, utan att dess ursprungliga funktion ändras” (Swedish Standards Institute, 2010, s.16). 

Medan en modifiering enligt svensk underhållsstandard lyder: “kombination av alla tekniska åtgärder, 

administrativa åtgärder samt ledningsåtgärder, avsedda att ändra en eller flera av en enhets funktioner” 

(Swedish Standards Institute, 2010, s.16). Därigenom genererar en modifiering av ett system en ny 

funktion jämfört med tidigare konstruktion medan en förbättring leder till en bättre modell av den 

tidigare konstruktionen, men med samma syfte och funktion. 

 

För att minska driftavbrott för ett system är det mest effektivt att avsätta tid och resurser under 

anskaffningsprocessen. Genom att ta del av information från historik, standarder och databaser samt 

kunskap från olika delar av verksamheten och från kollegor inom och utanför branschen, kombinerat 

med förberedelser och informationsdelning till leverantörer för nödvändiga driftsäkerhetsdata och att 

efterfråga LCC-erfarenheter, kan företaget säkerställa en grundnivå för kvaliteten hos utrustningen och 

kan minska behovet av reservdelsinköp och utbildning (Hagberg & Henriksson, 2010). Genom att 

därigenom ha en god planering vid anskaffningsprocessen och involvera drift- och underhållspersonal 

med olika befattningar kan företaget spara resurser under systemets livslängd. 

3.3.1. LCC 

LCC (Life Cycle Cost) är en teknik för att påverka totalkostnaden för ett systems livslängd redan vid 

produktutvecklingsfas och inkluderar kapitalkostnader vid investering, driftkostnader i form av 

personalkostnader och energiförbrukning, underhållskostnader avseende avhjälpande- och 

förebyggande underhåll och kostnader för stillestånd avseende intäktsbortfall och produktionsförluster 

(Sveriges Mekanförbund, 1984). Genom att samordna drift- och underhållsplaner för att optimera en 

anläggnings prestanda redan i inköpsstadium kan det resultera i omfattande kostnadsbesparingar 

eftersom att drift- och underhållskostnaderna för en anläggning kan stå för mellan 60–80% av 

livscykelkostnaderna, vilket kan jämföras mot 5–10% som står för design och konstruktion (Federal 

Facilities Council, 2000). Planering av drift och underhåll och en övervägning för automatiserad 

övervakning bör dessutom göras redan i tidigt projektskedet (Sveriges Mekanförbund, 1984). Sett till 

totalkostnaden över livstid för anläggningen är det därav av stor vikt att ta hänsyn till LCC-perspektivet 

i inköpsstadium för att kunna bibehålla en lägre drift- och underhållskostnad över systemets livslängd. 

 

Planering för reservdelar och förbrukningsartiklar är också viktiga att ta till hänsyn vid inköp av ny 

utrustning. Reservdelsmaterial bör klassificeras i syfte att redogöra hur olika delar av utrustningen 

repareras samt att artiklarnas placering och lättåtkomlighet bör ses över i underhållsorganisationen, att 

planering över buffertlager bör ses över vid dålig leveranssäkerhet från leverantörens sida och att 

företaget, med ett buffertlager, också ser över kostnader för utgående artiklar (Sveriges Mekanförbund, 

1984). Tillgång till ritningar och information från leverantören, säkerställa korta leveranstider, support 

från leverantören för lagerhållning av reservdelar och att det finns möjlighet att köpa utrustning med 

standardiserade reservdelar är också viktiga aspekter enligt Hagberg och Henriksson (2010) som 

dessutom betonar kostnad för stillestånd mot lagerhållningskostnad som reservdelshantering medför. 
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Genom att fokusera på en optimal lagerhantering för företagets reservdelar redan under inköpsstadium 

kan därav både direkta kostnader och stilleståndskostnader reduceras. 

3.3.2. Lean production  

LEAN är ett begrepp som härstammar från TPS (Toyota Production System) från Japan och som 

utformades på 1980-talet. (Björnfelt, 2006). Lean production som berör produktionsförhållandena 

kännetecknas enligt Karlsson och Åhlström (2000, s.87-89) av följande: 

● Eliminera spill i produktionen, det som inte tillför värde för slutprodukt och kund. 

● Sträva efter perfektion med kontroll av alla steg i produktionsprocessen. 

● Just-in-time: Precis före förbrukningstillfället erhålls en detalj i taget för varje steg i 

produktionsprocessen. 

● Materialstyrning genom pull: Varje processteg beställer från föregående steg och kundordern 

ges till slutmonteringen. 

● Mångkompetens och flexibla team med både indirekta och direkta arbetsuppgifter. Dessa team 

ansvarar för produktionen och informeras om produktivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. 

 

Parker Hannifin AB som är ett företag inom rörelse- och styrteknik använder sig av 5S som hos företaget 

står för att sortera, systematisera, städa, se till och standardisera. Hos före detta Saab i Trollhättan och 

Volvo i Skövde används den så kallade sjustegstrappan enligt lean coordinator som enligt Björnfelt 

(2006) innefattar: 

● Steg 1. Rengöring och inspektion av utrustning. 

● Steg 2. Åtgärda orsaker till nedsmutsning. 

● Steg 3. Dokumentation för rengöring och enklare underhåll. 

● Steg 4. Allmän inspektion. Underhållsavdelningen lär ut underhållsteknik till arbetsgruppen 

och modifierings- och förbättringsförslag ses över. 

● Steg 5. Självständig inspektion i form av operatörsrondering fördelad mellan 

underhållsavdelning och arbetslagen. 

● Steg 6. Processkvalitetsförbättringar. Mätningar, ombyggnationer och dokumentering. 

● Steg 7. Självständigt operatörsunderhåll där drift och underhåll kan skötas helt av operatör. 

 

Sjustegstrappan fungerar som verktyg för utvecklingsarbetet avseende städrutiner, organisering i form 

av förvaring av utrustning och verktyg samt för framtagning av beskrivning av underhållsrutiner 

(Björnfelt, 2006). Med hjälp av lean production, 5S och sjustegstrappan kan företag systematisera och 

optimera sitt drift- och underhållsarbete. 

3.4. Underhållsteknik 

Beskrivningen av ämnet underhåll varierar sig inte avsevärt mellan olika källor. Enligt svensk 

underhållsstandard SS-EN 13306 är definitionen av underhåll “kombination av samtliga tekniska 

åtgärder, administrativa åtgärder och ledningsåtgärder under en enhets livstid som är avsedda att 

vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion” 

(Swedish Standards Institute, 2010, s.6). Även i Underhållsteknikens Hörnstenar hävdar Idhammar att 

definitionen av underhåll är ”Alla aktiviteter som utförs i syfte att vidmakthålla en utrustning, eller att 

återställa den i ett sådant skick att planerad verksamhet kan genomföras störningsfritt” (Idhammar, 

1992, s.9). Underhåll handlar därav om att prioritera rätt resurser för att uppnå en störningsfri 

produktion. 
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Detta visar att personalens kunskap över underhållsarbetet är en viktig del för att bibehålla lönsamheten 

hos ett företag. I Produktivt Underhåll av organisationen Idhammar Underhåll nämns det att för att 

kunna ha ett fungerande och effektivt underhåll i anläggningen behöver personalen som jobbar där 

utbildning, detta för att kunna bedriva en fungerande verksamhet. Författaren hävdar att:” för att bedriva 

en effektiv underhållsverksamhet är en kunnig och motiverad personal den viktigaste faktorn” (Nordin, 

1995, s. 25). Med tillräcklig kunskap kan verksamheten därmed genomföra rätt typ av underhåll och 

förbigå oönskade kostnader eller andra konsekvenser orsakade av felaktigt underhåll. 

3.4.1. Definitioner inom drift & underhåll 

Underhåll kan delas in i två kategorier: Förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll (Idhammar, 

1995). En vanligt förekommande tumregel för fördelningen mellan dessa är 80/20-regeln som anger 

80% förebyggande underhåll och 20% avhjälpande underhåll, vilken utgår från paretoprincipen som 

anger att 20% av systemen står för 80% av felen (Wireman, 2003). För ett verkligt exempel för 

paretoprincipen presenteras detta i Measuring and monitoring operational availability of rail 

infrastructure där felstatistik för järnvägssektioner från Trafikverket presenteras i ett paretodiagram 

som anger att 20% av felkällorna representerar drygt 70% av felen (Stenström et al., 2012, figur 5, 

s.1462). Enligt artikeln Preventive and corrective maintenance - cost comparison and cost-benefit 

analysis är 80/20-regeln inte tillämpbar för en organisation om tillräcklig kunskap om organisationen 

inte finns (Stenström et al., 2016) Därmed kan fördelningen av underhållet se olika ut från organisation 

till organisation samt att mätningen avseende underhållsfördelningen kan göras exempelvis genom 

kostnader eller genom antal inrapporterade underhållsordrar. En ytterligare aspekt för 80/20-regeln och 

sambandet från att 80% av problemen härstammar från 20% av systemen är att ett företag med hjälp av 

en känslighetsanalys, baserad på tillförlitlighetsdata, kan identifiera de system som får återkommande 

fel för att nyttja informationen i en LCC-modell (Sveriges Mekanförbund, 1984). 

 

 

 

 
Figur 4. Översikt underhåll ur standarden SS-EN 13306 (Swedish Standards Institute, 2010, s. 21.) 
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Förebyggande underhåll 

Förebyggande underhåll är ingrepp som genomförs för system för att öka dess totala livslängd och 

motverka oväntade konsekvenser som kan skada systemet eller orsaka driftstopp. I standarden SS-EN 

13306 (Swedish Standards Institute, 2010, s. 13) definieras begreppet förebyggande underhåll som 

“Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda kriterier och i avsikt 

att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets funktion”. Genom ett effektivt 

förebyggande underhållsarbete kan livslängden förlängas hos systemen, ersättningskostnaden för en ny 

utrustning kan minskas och dessutom kan effektiviteten för utrustningens underhåll bevaras likväl som 

effektiviteten hos underhållsavdelningen (Cruzan, 2009). Enligt Underhåll i världsklass anges att det 

bästa förebyggande underhållet är att ta hänsyn till underhållsaspekterna redan vid inköpsprocessen 

genom att se till vilka typer av fel som förekommer frekvent och hur dessa kan förhindras under 

konstruktion (Hagberg & Henriksson, 2010). Genom hänsyn till det förebyggande underhållsarbetet 

kan det allmänna tillståndet för systemen förbättras, risker och nödsituationer kan minskas och 

underhållsarbetet blir lättare och mer hanterbart genom underhållsrutiner.  

 

Det förebyggande underhållet kan delas upp i schemalagt underhåll och tillståndsbaserat underhåll 

(Swedish Standards Institute, 2010) och tillämpas för olika system baserat på underhållskostnader och 

med hänsyn till produktionsförluster eller kostnader för oväntat haveri. 

Schemalagt underhåll 

Schemalagt underhåll kan definieras som schemalagt eller direkt förebyggande. Däremot definierar 

Svensk Standard SS-EN 13306 schemalagt underhåll som ”underhåll som genomförs i enlighet med en 

upprättad tidplan eller efter ett bestämt antal användningstillfällen” (Swedish Standards Institute, 2010, 

s.14). Direkt förebyggande underhåll definieras som en handling som sätt in i syfte att förebygga att fel 

på en utrustning inträffar (Nordin, 1995). Dessa underhållsåtgärder vidtas med fasta intervall avseende 

drifttid eller kalendertid, till exempel smörjning, rengöring och olika typer av reparationer som görs i 

intervaller i ett förebyggande syfte. 

Tillståndsbaserat underhåll 

Tillståndsbaserat underhåll beskrivs likvärdigt i standard samt av Idhammar. I svensk standard 

definieras tillståndsbaserat underhåll som ”förebyggande underhåll som omfattar en kombination av 

övervakning eller inspektion eller provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder” (Swedish 

Standards Institute, 2010, s.14). Systematiska tillståndskontroller med hjälp av system, verktyg eller de 

fem sinnena samt genom en god kunskap, erfarenhet och bedömningsförmåga är viktiga för att uppnå 

en ökad tillgänglighet i anläggningen och kan samtidigt leda till att underhållsbehov kan identifieras 

och planeras för att underhåll inte ska göras i onödan (Idhammar, 1995). Med hjälp av tillståndsbaserat 

underhåll kan ett företag därmed optimera sitt underhållsarbete och öka sin lönsamhet. 

 

Underhållsteknikens Hörnstenar Rationellt Underhåll 1 anger att tillståndsövervakning kan ge dessa 

fyra fördelar hos ett företag (Idhammar, 1992):  

1. Sänkt volym genom bättre underhållsplanering för att sänka onödiga underhållsarbeten. 

2. Sänkt förbrukning av reservdelar då företaget minskar bytet av delar genom att bara byta ut de 

delar i anläggningen som är slitna.  

3. En ökad tillgänglighet genom bättre organisering av underhållsarbetet för att planera in t.ex. 

utbyte av systemdelar vid produktionsstopp. 
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4. En högre planeringsgrad i underhållet för att därmed kunna underhålla på bästa sätt för att 

kunna få en högre tillgänglighet på utrustningen.  

 

Tillståndsbaserat underhåll anses därav ge goda ekonomiska förutsättningar då företaget skapar sig en 

bättre kontroll över anläggningen och dess tillstånd och motverka oönskade konsekvenser i tid. 

Avhjälpande underhåll 

Definitionen av avhjälpande underhåll beskrivs likvärdigt i följande tre verk: Definitionen för 

avhjälpande underhåll är enligt standarden SE-EN 13306 “underhåll som genomförs efter det att ett 

funktionsfel upptäckts och med avsikt att få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd 

funktion” (Swedish Standards Institute, 2010, s.14). I verket Underhållsteknikens Hörnstenar Rationellt 

Underhåll1 hävdar författaren att “med avhjälpande underhåll/reparationer avses alla aktiviteter med 

syfte att återföra en skadad utrustning i brukbart skick” (Idhammar, 1992, s.89). Avhjälpande Underhåll 

är “allt arbete som utförs för att avhjälpa fel som uppkommit på en utrustning. AU utförs oplanerat vid 

akut behov eller planerat som en följ av iakttagelser vid tillståndskontroll”. (Nordin, 1995, s. 15). 

Avhjälpande underhåll avser därav reparationer för ett system som fått funktionsfel. 

Underhållskategorin delas upp i akut avhjälpande underhåll och uppskjutet avhjälpande underhåll. 

Akut avhjälpande underhåll 

Akut avhjälpande underhåll är en akut insats. Enligt Standarden SE-EN 13306 (Swedish Standards 

Institute, 2010, s.14) för definition av akut avhjälpande underhåll definieras det som: “avhjälpande 

underhåll som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel har upptäckts så att oacceptabla 

konsekvenser undviks”. Underhåll baserade på akuta haverier är det mest kostsamma underhållet 

eftersom att driftprocessen störts och stilleståndstiden ökar i högre grad eftersom att åtgärden inte 

kunnat planeras i förväg (Idhammar, 1992). Ett akut avhjälpande underhåll är således en brådskande 

åtgärd för att inte stora kostnader i form av driftstopp med produktionsförluster alternativt konsekvenser 

rörande säkerheten. 

Uppskjutet avhjälpande underhåll 

Ett uppskjutet avhjälpande underhåll är inte lika brådskande. Uppskjutet avhjälpande underhåll 

definieras enligt standarden SE-EN 13306 som “avhjälpande underhåll som inte genomförs omedelbart 

efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i enlighet med givna regler” (Swedish Standards 

Institute, 2010, s.14). För att hålla en hög tillgänglighet i en anläggning krävs det att de avhjälpande 

underhållsinsatserna i så hög grad som möjligt sker planerat för att få mindre störning i produktionen 

och ett effektivare underhåll (Hagberg & Henriksson, 2010). Om felfrekvensen för ett system ligger på 

en låg nivå är inte förebyggande underhållsinsatser alla gånger tillräckligt lönsamma och en ny strategi 

kan då innebära att köra utrustningen tills att haveri inträffar för att, vid driftstopp, istället kunna 

förkorta dess stilleståndstid genom att ha viktig information över systemet tillgängligt (Idhammar, 

1992).  Denna typ av underhållsåtgärd kan planeras till ett lämpligt tillfälle exempelvis ett veckostopp 

i produktionen. 

3.4.2. eUnderhåll 

Området eUnderhåll är ett brett område som definieras på flera olika sätt. eUnderhåll ses som en modell 

som kan öka effektiviteten för underhållsaktiviteterna i en verksamhet genom implementering av 

Information and Communications Technology (ICT) för bevaring och bokföring av information (Tsang, 

2002). En del forskare ser det som en typ av support vid planering av kommande underhåll under själva 
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planeringsprocessen (Muller et al., 2008) medan andra forskare väljer att se på eUnderhåll som ett 

underhållssystem för framtida underhåll som tillhandahåller övervakning och förutseende och 

förutsägande funktioner (Koc och Lee, 2001; Liyanage och Kumar, 2004). Dessa underhållsdata kan 

inhämtas digitalt genom mobil utrustning, fjärrsensorer, tillståndsövervakning, telekommunikation, 

internetteknologi samt där även ingenjörsmässig kunskap kan tas in som underhållsdata.   

 

Det finns även andra sätt att se på eUnderhåll. En senare definition talar om eUnderhåll som en 

tillämpning av ICT (Information and Communications Technology) för fjärrunderhåll och framförandet 

av den fysiska världen via digital modell innehållande väl anpassad information för underhållets 

intressenter och som inte är begränsad till styrning av CM data (Condition Monitoring data), tekniska 

lösningar eller specifik support för servicelösningar (Karim och Söderholm, 2009). Exempel på 

hjälpmedel inom eUnderhåll är sensorer, applikationer och andra programvaror som är kopplat med 

produktions- och underhållssystemet för att underlätta underhållsarbetet. 
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4. Metod 

Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts under studien för att komma fram till de resultat och 

slutsatser som beskrivs framöver. En sammanfattning över metoderna som använts är redogjort i 

kapitlet, följt av mer detaljerade beskrivningar.

 

4.1. Process & tillvägagångssätt 

I arbetet för att ta fram en bättre fungerande provtagning i Aitik anrikningsverk har flertalet metoder 

använts. För att koppla samman och analysera resultaten mot teorier har en litteraturstudie gjorts med 

utgångspunkt ur flertalet standarder, vetenskapliga artiklar och tryckta verk. För att identifiera fel och 

dess felorsaker och hitta lösningar för att förhindra feluppkomst har en FMEA utformats av författaren 

med utgångspunkt ur observationer, möten med expertgrupper och genom feedback från leverantörens 

VD. Direktobservationer, intervjuer i form av frågeundersökningar, fokusgrupper och 

semistrukturerade intervjuer genom personlig kontakt, mejlkontakt eller som telefonintervjuer är andra 

metoder som använts i studien. För att ge läsaren en bättre förståelse har även fotografier godkända av 

Boliden och Aitik använts i arbetet samt att det gjorts en kvantitativ undersökning för cellprovtagningen 

och dygnsprovtagningen för att redogöra dess funktionssäkerhet.  

4.2. Direktobservationer  

Direktobservationer är en forskningsmetod där forskaren själv iakttar händelser och dokumenterar dessa 

och där hen inte behöver förlita sig på vad omgivningen relaterar till. Esaiasson et al. (2012, s.304) 

beskriver direktobservationer som “uppmärksamt iakttagande”. De menar att forskare, genom 

direktobservationer, inte observerar vad som sägs utan snarare händelser som sker. Observationer anses 

lämpliga för delar av studier där forskaren vill studera processer som är svåra att beskriva med ord men 

validitetsproblematiken kring metoden gör att det är svårt att genomföra ett projekt baserade uteslutande 

på observationer (Esiasson et al., 2012). Med observationer finns en risk att alla aspekter inte tas till 

hänsyn och det gör det svårt att få en tillräckligt klar bild över området.  

 

Med erfarenhet från Aitiks laboratoriearbete sedan år 2013 och flotationsstyrning sedan 2016 har 

författaren arbetat med provtagningsutrustningen i Aitiks anrikningsverk från olika håll av 

verksamheten. Som operatör har författaren varit ansvarig för operatörsunderhåll och processtyrning 

och som laborant för analyserat dygns- och cellprover för statistisk dokumentation och kalibrering av 

röntgenutrustningen. Som examinerande moment för yrkesexamen har författaren genomfört ett 

gymnasiearbete i form av uppdatering av laboratoriets metodikbeskrivning med mallar och guider för 

personal i Aitik. Författaren har också genomfört en studie avseende Aitiks avfallshantering med 

restriktioner ur miljöbalken. Därav kommer delar av studien bestå av observationer gjorda av 

författaren. Observationerna görs dels för Aitiks nuvarande provtagningssystem samt som 

komplettering tillsammans med intervjuer under ett studiebesök i Boliden för jämförelse med 

provtagningsutrustningen i Bolidens anrikningsverk. 

4.3. Intervjuer 

Flertalet olika intervjumetoder har använts för projektet. Detta för att samla in information dels inom 

ett brett område med hjälp av fokusgrupper med experters utlåtanden, dels genom en undersökning och 
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dels genom semistrukturerade intervjuer för att samla in mer detaljerad information inom olika 

områden. Intervjuer av de olika typer som använts i arbetet är redogjorda i bilagorna 2 till och med 7. 

4.3.1. Frågeundersökning 

Frågeundersökningar är en av samhällsvetenskapens mest vanliga metoder för att samla in information 

och material inom ett visst område. Vid en frågeundersökning används svarspersonerna som vittnen 

som bidrar med information om hur ett visst område fungerar. Esaiasson et al. (2012). I detta arbete har 

en frågeundersökning gjorts med utgångspunkt utefter ett studiebesök i Bolidens anrikningsverk. 

Undersökningen är bifogad i bilaga 4 och gjordes i syfte att redogöra för personalen i anrikningsverket 

hur Bolidens provtagningsutrustning ser ut och fungerar samt för att samla in idéer och 

förbättringsförslag för att kunna konstruera en bättre anpassad utrustning i Aitik. 

Undersökningsblanketterna har varit placerade i kontrollrummet, elverkstan samt i laboratoriet och den 

rödmarkerade texten i undersökningen är tips och idéer som personalen har lämnat in. Denna 

frågeundersökning kom att ligga till grund för mötet med leverantören 17 januari 2017 och låg ute för 

insamling av idéer under en månads tid. 

4.3.2. Fokusgrupper 

Fyra expertgrupper har intervjuats under projektets gång. Fokusgrupper innebär en strukturerad 

gruppintervju där det finns ett avsett syfte och ett eller flera teman för intervjun och där det finns en i 

gruppen som innehar den styrande rollen för intervjun. Denna typ av intervju anses som ett relativt 

resurssparsamt och enkelt sätt att få fram snabba svar och reaktioner hos deltagarna och poängen med 

dessa typer av intervjuer är att få igång gruppen i olika frågor och motfrågor till varandra och behandla 

varje tema på ett djupare plan (Esiasson et al., 2012). Studiebesöket i Boliden med syfte att se över 

provtagningsutrustningen gjordes tillsammans med expertgrupp 1 bestående av sju operatörer 

tillsammans med en processtekniker från Aitik, Bolidens laboratoriechef med en operatör från verket 

samt författaren. Utifrån frågeställningarna redogjorda i bilaga 3 skapade författaren därefter 

frågeundersökningen i bilaga 4 utefter detta besök.  

 

Expertgrupp 2 bestod av totalt sexton deltagare innefattande personal från Aitik, Boliden, leverantören 

samt författaren och träffades under ett arrangerat möte 17 januari 2017. Flertalet av Aitiks operatörer 

som besökte Boliden under studiebesöket var med på mötet tillsammans med teknikern och författaren 

som också deltog. Utöver dessa deltagare deltog även leverantörens VD och mekanikkonstruktör samt 

utvecklingsingenjör, processingenjör, tillförordnad driftchef, laboratoriechef samt en laborant. Med på 

mötet online från Boliden var även Bolidenansvarig för analyser. Syftet med mötet var att definiera 

återkommande problem med provtagningsutrustningen och se hur dessa problem skulle kunnat 

avhjälpas genom omkonstruktion. Diskussionsområden under mötet är redogjorda i bilaga 5 och 

undersökningen från bilaga 4 med dess insamlade förslag kom att ligga till grund för mötet. 

 

Under ett senare besök i Boliden kom ytterligare två expertgrupper att intervjuas för att få in fler 

perspektiv över hur provtagningen kan förbättras. Expertgrupp 3 har bestått av författaren, 

underhållschefen samt analysansvarig för Boliden och syftet med mötet har varit att diskutera kring 

Aitiks nuvarande provtagningsutrustning samt avseende underhållsaspekter och hur Aitik bör tänka för 

ledningsdragning och provtagarpumpar. Inkluderad i expertgrupp 4 var, förutom författaren, 

processchefen och processingenjören från Bolidens anrikningsverk. I det mötet diskuterades Bolidens 

olika provuttag samt hur de gick tillväga vid byte av provtagningsutrustning avseende bland annat 

dragning av nya ledningar och pumpning, samt hur de anser att Aitik bör gå tillväga för att komma 



17 
 

tillrätta med problem som uppstår för det resterande provtagningssystemet innan provströmmarna leds 

in till provtagningsutrustningen. Intervjufrågorna för expertgrupp 3 och 4 finns bifogade i bilaga 6. 

 

En ytterligare fokusgrupp, expertgrupp 5, bestående av personal från Aitik samt den externa konsulten 

som tar över projektet träffades 16 mars 2017 för att stämma av mötena och ta hänsyn till delar av 

projektets slutsatser. Av personalen från Aitik som deltog var det två operatörer, en laborant, en 

tekniker, utvecklingsingenjören samt laboratoriechefen. Dokumentet delades därefter med författaren 

samt VD:n för leverantörsföretaget och finns bifogat i bilaga 8. 

 

Med samtliga expertgrupper har metoden brainstorming använts för att lyckas hålla effektiva möten 

med många nya idéer och förslag. 

Brainstorming 

Brainstorming är en metod som fungerar som en typ av gruppdiskussion där kunniga personer inom ett 

visst område träffas för att identifiera och diskutera potentiella fellägen med medförda risker eller 

kriterier för olika typer av beslut med förslag över korrigeringar. Metoden är vid riskbedömning eller i 

fall där syftet är att uppmuntra kreativt tänkande i gruppen för nya idéer under en riskhanteringsprocess 

och för att kunna genomföra en gruppdiskussion med brainstorming kräver det ett team med kunskap 

inom olika delar för temaområdet med kunskap i likväl organisationen, program och system som 

processen i helhet (ISO/IEC International Standard, 2009). Således krävs en variation av individer i 

gruppen inom olika områden och med olika erfarenheter för att åstadkomma ett bra resultat genom 

brainstorming. 

 

Metoden brainstorming har både styrkor och svagheter. Styrkorna är att den är relativt snabb och enkel 

att introducera till gruppen, den uppmuntrar deltagarna att använda fantasin för att komma på nya 

lösningar och den underlättar kommunikationen, samtidigt som att risken finns att tysta 

gruppmedlemmar inte kommer till tals och att det är svårt att hinna med alla diskussionsteman (ISO/IEC 

International Standard, 2009). Att välkomna en öppenhet inom gruppen samt att ha en plan för mötets 

upplägg är därav viktiga faktorer för en lyckad brainstorming. 

4.3.3. Strukturerade & semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervju är en intervjuform där målen för intervjuerna är tydliga och där en 

uppsättning frågor är förberedda innan intervjutillfället. Under en semistrukturerad intervju har 

intervjupersonen större frihet till skillnad mot en strukturerad intervju och har därmed möjlighet att 

utforska och utveckla de ställda frågorna ytterligare. Frågorna i dessa typer av intervjuformer bör vara 

relevanta, öppna och enkla och eventuella följdfrågor bör vara förberedda för att intervjuaren inte ska 

leda intervjun samtidigt som svaren också tillåtas viss flexibilitet då det kan ge nya inblickar i 

forskningsområdet (ISO 31010, 2006). Semistrukturerade och strukturerade intervjuer kan därav 

användas vid de tillfällen där det finns svårigheter att samla en större grupp intervjupersoner för en 

diskussion eller brainstorming.  

 

Liksom andra intervjumetoder finns begränsningar och styrkor med strukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer. Begränsningarna som finns för dessa typer av intervjuer är att dem är 

tidskrävande i de fall där forskaren vill ha flera uttalanden om området medan styrkorna med dessa 

typer av intervjuer är att de intervjuade personerna tillåts ta tid för det undersökta ämnet samt att man 

kan få arbeta med intervjutemat på en djupare nivå med två parter inblandade (ISO 31010, 2006). För 

att söka information på en djupare nivå kan därav dessa intervjuformer vara att föredra. 
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Semistrukturerade intervjuer har använts främst som komplement till expertgruppernas utlåtanden för 

att inhämta mer kunskap avseende konstruktionsförändringar för provtagningsutrustningen och 

lednings- och pumpsystem, analysarbetet i Boliden, flotationsprocessen i Aitik samt för att inhämta 

kunskaper över lämpliga underhållsrutiner och andra underhållsaspekter med erfaren personal inom 

området. Intervjuerna har skett främst genom mejl samt som telefonintervjuer. De intervjupersoner som 

inkluderats är en flotationsoperatör och en elektriker från Aitik med lång erfarenhet inom flotation 

respektive el i anrikningsverket, laboratoriechefen i Boliden som varit med vid omkonstruktion och 

byggnation av Bolidens provtagningsutrustning, utvecklingsingenjören i Boliden med bakgrund inom 

processen och tidigare underhållschef, leverantörens VD, processchefen i Boliden samt processchefen 

i Garpenberg som varit delaktig i installeringen av stötpulsdämpare i Garpenbergs anrikningsverk. 

Intervju har även gjorts med, samt att information ur projektet tilldelats, konsulten från Svensk 

Industriteknik AB som, mot slutet av detta arbete, tagit över projektet och kommer att driva det under 

byggnation och installation. Intervjufrågorna till de semistrukturerade intervjuerna är bifogade i bilaga 

7. 

4.4. Etik  

Under intervjuerna har de etiska aspekterna tagits till hänsyn och respondenterna i studien är skyddade 

av de fyra individskyddskraven som Vetenskapsrådet tagit fram avseende etiska aspekter. Dessa fyra 

är: informationskravet, samtyckeskravet, upplysningskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att respondenternas medverkan är frivillig och att intervjuerna kan avbrytas om det behövs, med 

samtyckeskravet menas att intervjudeltagarna godkänt sin medverkan i studien men har också möjlighet 

att ångra sitt deltagande, upplysningskravet avser att identitet och material behandlas i förtroende för 

respondenterna och nyttjandekravet anger att det insamlade materialet bara används för studien och dess 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Under frågeundersökningen, semistrukturerade intervjuerna och 

expertgruppens utlåtanden har dessa aspekter tagits i beaktande genom att avidentifiera alla 

intervjupersoner och namnge dessa utefter deras yrkestitlar. Även bilder där personal kommit med är 

redigerade för att avidentifiera personerna vid publicering av arbetet. Alla bilder som är publicerade i 

arbetet är godkända av leverantören, ledningen i Aitik samt av analysansvarig för Boliden och Aitik. 

Även de dokument som är bifogade som bilagor är godkända för publicering. 

4.5. Kvalitativ textanalys 

Genom en kvalitativ analys kan forskaren förmedla det hen anser som viktiga delar i en text och som 

bör belysas. Analysmetoden delas upp i delarna systematisering och kritisk granskning. Systematisering 

syftar till att klargöra olika tankestrukturer och lyfta fram viktig innebörd i texten, att logiskt ordna 

textens innehåll för att bland annat lyfta fram olika ståndpunkter och övertyga läsaren samt att 

klassificera textinnehållet i olika delar, rubriker och underrubriker för att underlätta förståelsen och göra 

det tydligt. Delen kritisk granskning delas också upp i tre delar: idékritik, ideologikritik och 

diskursanalys där idékritik avser att se till vilken omfattning en viss argumentation motsvarar de normer 

och den kritik som kan finnas mot den, ideologikritik riktas till att höja de samhälleliga motsättningar 

som, på olika sätt, kan reflekteras i ett textstycke och en diskursanalys syftar till att visa att det finns 

dolda strukturer som påverkar människors ageranden (Esiasson et al., 2012). Genom en genomarbetad 

kvalitativ textanalys ger det texten en struktur samtidigt som författaren lyfter fram ämnet från olika 

perspektiv. 
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Den kvalitativa delen av projektet innefattar en litteraturstudie som inkluderar fem olika standarder som 

bland andra SS-EN 13306 (2010) och ISO-standarden 31010. Utöver standarder har även andra teorier 

från vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt av tryckta verk inkluderats för att redogöra olika sätt 

att se på underhåll och konstruktion. Underhållsdefinitioner ur standard SS-EN 13306 (2010) är 

definierade som direkta citat i teorin för att författaren inte ska inkludera egna, personliga tolkningar av 

definitionerna. Detta för att få en bättre vetenskaplig grund och stärka analyser och resultat kopplat till 

teorier. I ISO-standarden 31010 och standard IEC 60812 kommer metoderna RCM (Reliability 

Centered Maintenance), RCA (Root Cause Analysis) samt FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

och den utökade FMECA (Failure Modes and Effects and Criticality Analysis) att presenteras. Detta 

för att visa på den bästa metoden för denna studie. 

 

Bröderna Idhammar är välkända namn inom området underhållsteknik och deras teorier är aktuella än 

idag. I projektet har författaren valt att använda sig av det tryckta verket Produktivt Underhåll som 

grundar sig på Underhållsteknik 1 (1979) som utvecklats till Underhåll och Driftsäkerhet och slutligen 

till Produktivt underhåll (1995). Verket är utvecklat av Börje Idhammar som också författat utgåvor 

såsom Underhållsteknikens hörnstenar (1992) och Underhåll Teknik och Metoder (1997) i syfte att 

förmedla ämnet underhållsteknik till högskolor, industrier och offentlig verksamhet (Idhammar, 1992). 

 

Författaren har valt att använda sig av verken Underhållsteknikens hörnstenar (1992), Underhåll Teknik 

och Metoder (1997) samt Produktivt Underhåll (1995) trots att dessa är av äldre karaktär eftersom att 

bolaget Idhammar än idag är ett starkt bolag och underhållssystemet, som grundats av bröderna 

Idhammar, används inom många industrier än idag. Verket Produktivt Underhåll har genomgått 

omfattande förändringar och uppdateringar där 11 av 15 kapitel uppdaterats efter utgåvan 1992 och 

anses av författaren därav mer tillförlitlig i detta projekt som källhänvisning i teorin. För att göra en 

rättvis jämförelse mellan äldre, traditionella verk och nyare teorier har flertalet teorier hämtats från 

Underhåll i världsklass (2010) samt nyare artiklar från 2000-talet. Några ytterligare traditionella verk 

rörande LCC och pumpar har också använts i studien. Trots jämförelser skiljer sig inte riktlinjer för 

underhåll märkbart mellan olika teorier trots att publikationerna är från olika åldrar. 

4.6. Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys innebär att information inhämtad från olika platser eller områden hanteras 

på ett likvärdigt sätt och vägs lika avseende dess information. Med kvantitativ analys är syftet att ha ett 

så pass stort antal insamlade enheter att dessa kan undersökas och uttryckas som siffervärden och 

analysmetoden kan användas då forskaren vill ha reda på hur frekvent en viss händelse sker samt hur 

stort utrymme denna händelse får tidsmässigt eller volymmässigt (Esiasson et al., 2012). Ingen del av 

data anses därav ha mer av vikt än någon annan del av data och med hjälp av denna metod finns 

möjligheter att inhämta data både snabbt och enkelt jämfört med andra metoder. 

 

I detta projekt kommer den kvantitativa analysdelen bestå av data ur provtagningsprogrammet Boxray 

samt ett dokument på laboratoriets dator som kontinuerligt uppdateras. Ur Boxrayprogrammet kommer 

data avseende andel mängd cellprovtagningar tagna under de senaste tre månaderna att presenteras och 

ur laboratoriets dokument presenteras andelen dygnsprover som varit tomma eller närapå tomma och 

där analysering därav inte varit möjlig. 
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4.7. FMEA  

FMEA:n har utformats utifrån observationer, frågeundersökningen och dess respons, utlåtanden från 

expertgrupp 1 och 2 samt genom respons på utformad tabell från VD:n hos leverantören. Analysen har 

tagits fram för att identifiera felorsaker, dess påverkan på provtagningsutrustningen samt möjliga 

förbättringar som skulle kunnat förhindra att felen uppkommer. Riktlinjer för utformningen av FMEA:n 

har gjorts ur den internationella standarden IS0/IEC från 2009 och teorier kring metoden finns redogjort 

i bilaga 1. 

4.8. Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet och validitet avser att forskarens tillvägagångssätt är tillförlitligt samt att det som var tänkt 

att undersökas i studien har undersökts. Reliabiliteten syftar till tillförlitligheten i uppsatsen och om 

uppsatsen har en låg reliabilitet leder det till att den anses ha otillförlitliga resultat samtidigt som en hög 

reliabilitet i en studie gör att andra forskare ska, med samma tillvägagångssätt och metod, kunna uppnå 

ett likvärdigt resultat. Validitet kan definieras på tre olika sätt där det ena sättet syftar till en 

motsvarighet mellan definitioner i teorin och det faktiska arbetssättet, det andra menas med att forskaren 

arbetar för att inte göra systematiska fel och den tredje definitionen syftar på att det tänkta målet har 

undersökts (Esaiasson et al., 2012). Validiteten kan anses vara höjd i studien eftersom att valet av 

respondenter har varit relevanta och trovärdiga, vilket har inneburit att studien mätt det studien haft för 

avsikt att mäta, någon som lett till att syftet och frågeställningar följts genom hela projektets gång. I 

studien har teoretiska definitioner baserat på relevant primär- och sekundärdata jämförts med 

respondenternas kunskaper. Detta skulle kunnat göra att validiteten anses som förhöjd i studien. 

Eftersom att respondenterna i studien har bestått av yrkesmän och yrkeskvinnor med olika befattningar 

och med lång erfarenhet inom sina respektive områden är detta en indikator för en förhöjd reliabilitet 

för studien.  
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5. Provtagning Aitik anrikningsverk 

Detta kapitel grundar sig på information baserad på observationer samt genom intervju med erfaren 

operatör från Aitik. Kapitlet inkluderar även statistik för cellprovtagning och fyllnadsgrad för 

dygnshinkarna hämtade ur analysprogrammet Boxray samt ur Exceldokument i laboratoriets dator.

 

5.1. Flotationsprocess & provtagning 

Vid framställning av kopparkoncentrat i anrikningsverket passerar godset två större 

flotteringssektioner: råserien och repeteringsserien. Dessa är presenterade i bilderna 1 och 2.  

    
Bild 1. Råserie flotationshall.   Bild 2. Repeteringsserie flotationshall. 

 

Flotationsprocessen i Aitik anrikningsverk löper enligt flödesschemat i bilaga 10 samt som översiktsbild 

i mindre format i bild 3. 18 av de totalt 21 punkterna för provtagning tas från flotationsavdelningen i 

anrikningsverket. De resterande 3 punkterna är placerade i samdpumpsavdelningen samt i kvarnhallen. 

Samtliga 21 provtagningspunkter är markerade i bild 3 där varje flödesström är presenterad utefter eget 

nummer enligt listan till höger i bilden. Analyserna för mätningarna som analyseras vid varje punkt 

används dels för kontinuerlig- och dygnsvis beräkning för utbyten mellan kopparhalter för ingående 

malmer, kopparkoncentrat samt de tre flödesströmmar som sänds ut som avfall till sandmagasinet. 

Mätningarna som analyseras kontinuerligt används även för styrning av flotationsprocessen för att hela 

tiden kunna övervaka kopparhalten i de olika stegen och justera nivåer och kemikalietillförsel till 

flotationsapparaterna utefter vilken typ av malm som i realtid flotteras. 
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Bild 3. Flödesschema från Aitiks styrsystem med punkterna för provtagning. 

 

Provtagningspunkterna Ing Malm 1 och 2 (5 & 4) representerar ingående malm från kvarnlinje 2 och 1 

som leds in till råserierna genom blandarna BL4101 och BL4001 tillsammans med godset Ing Flot 1 

och 2 (7 & 6) från repeteringsflotation. Råserie 1 kallas alla flotationsapparater från FA4010 ned till 

FA4022 och Råserie 2 motsvarar andra flotationslinjen från FA4110 ned till FA4122. Ur råserierna 

finns totalt 9 provtagningspunkter varav 6 av dessa är registrerade i bild 3 ur styrsystemet. Provström 

Konc Råflot 2 och 1 (15 & 16) motsvarar det första godset som flotteras och därefter passerar 

ommalningskvarn KV4210 för att därefter ledas in i repeteringsflotation. Det gods som stannar i botten 

av flotationsapparaten och leds vidare underifrån till nästa del motsvarar provströmmarna Mp Råflot 2 

och 1 (8 & 9). Provström Konc Scav 2 och 1 (10 & 11) är det gods som passerat det första ledet av 

råserierna och som flotterats i detta steg. Detta gods leds även det in för malning till en annan 

ommalningskvarn: KV4240. Godset som inte flotterats motsvarar provströmmarna Mp Scav 1 och 2 

(23 & 24) och leds vidare till de sista fyra apparaterna på vardera råserie som kallas för 

depyritiseringssektionen. Denna sektion var installerad utifrån miljökrav för att få ned andelen koppar 

och ädelmetaller ytterligare innan det resterande godset som passerar denna sektion pumpas ut till 

sandmagasinet som provströmmarna med namn Mp 2 och Mp 1 (1 & 2). Godset som flotteras i denna 

sektion heter Konc Svavel (12) och pumpas även det i dagsläget ut på samma sandmagasin tillsammans 

med gods från repeteringssektionen som tillsammans har provnamnet Mp Rep + S (3). Framöver 

kommer avfallsdammen att byggas om i två delar där den ena delen inkluderar Konc Svavel och Mp 

Rep + S och är en damm med högsvavligt gods och den andra dammen tar hand om Mp 1 och Mp 2. 

 

Repeteringsflotation avser alla resterande flotationsapparater i bild 3 där Repeteringssteg A är 

apparaterna i följd från FA4360 till FA4366 och Repeteringssteg B är apparaterna mellan FA4320 och 

12 Konc Svavel 

23 Mp Scav 1 

24 Mp Scav 2 

23 

12 

24 



23 
 

FA4326. Till dessa repeteringssteg pumpas gods från ommalningskvarnen KV4240 och det som 

flotteras i seriernas tre första apparater leds via rännor vidare till nästa repeteringssteg: Konc Rep 2. Det 

gods som inte flotterats och leds vidare till de fyra sista apparaterna motsvarar provströmmarna Mp 

Rårep A och B. Det gods som flotteras i de fyra sista apparaterna motsvarar Ing Flot 1 och 2 (7 & 6) 

och det gods som passerar utan att flotteras representerar den andra delen av godset Mp Rep + S (3). 

 

Apparaterna FA4510 till FA4514 utgör Repeteringssteg Konc Rep 2, apparaterna FA4530 till FA4533 

är Repeteringssteg Konc Rep 3 och de resterande flotationsapparterna FA4550 till FA4552 är 

Repeteringssteg Konc Rep 4. Till Repeteringssteget Konc Rep 2 leds dels det flotterade godset från 

början av repeteringsstegen A och B och dels gods från ommalningskvarnen KV4210. De gods som 

flotteras i steg Konc Rep 2 (18) leds till steg Konc Rep 3 (20) som leds till det slutliga steget Konc Rep 

4 (22). Godset som flotteras i detta steg skickas till filtrering och skickas efter den processen som 

kopparslig till Rönnskär. Det gods som inte flotteras i steg Konc Rep 2 till Konc Rep 4 pumpas åter upp 

till en fördelningslåda för att därefter sändas om igen i repeteringen. Beroende på hur lätt den ingående 

malmen kan flottera används olika många repeteringssteg och flertalet olika reglage i form av att låta 

gods passera olika delar samt att reglera flotationsapparaternas nivåer och kemikaliemängd utgör 

finessen för hur flotationsprocessen styrs och regleras. 

 

De provströmmar nämnda ovan som används i beräkningen för utbyte är ingående malmerna Ing Malm 

1 och 2 (5 & 4), slutprodukten Konc Rep 4 (22) samt avfallsprodukterna Mp 1 och 2 (2 & 1) samt Mp 

Rep + S (3). Dessa strömmar är därav av extra vikt för analyser och tillförlitligheten för dessa mätningar 

bör vara hög. De andra mätningarna är viktiga för styrningen av flotation för att ha möjlighet att göra 

regleringar i tidigt skede för att därmed minska halten ädelmetall och svavel till avfallsdammen samt 

för att kunna reglera kvaliteten på slutprodukten i ett tidigt skede och skapa en jämnare 

produktionsstyrning. 

5.1.1. Provuttag 

För de olika provströmmarna tas proven ut på olika sätt för att provet som leds till analys motsvarar ett 

representativt prov med hänsyn till den stora mängden gods som befinner sig vid just den provpunkten. 

De olika sätt som ett representativt prov tas ut är genom hajfenor, Thermo Fisher neddelarprovtagare 

och genom direktuttag från bottnen av en flotationsapparat. En hajfena och en Thermo Fisher 

neddelarprovtagare presenteras i bilderna 4 respektive 5. 

 

De så kallade hajfenorna är placerade i rännor enligt bild 4 och leds från denna via ledningar ned till en 

pump som pumpar godset till provtagningsutrustningen och röntgenanalys. I bild 4, som illustrerar 

hajfenan för provströmmen Konc 4, visas även en omrörare som installerats innan provuttaget för att 

röra om flödet och därmed leda in ett mer representativt prov i hajfenan. Dessa finns i dagsläget enbart 

installerat för denna ränna. Hajfenor är placerade för följande provströmmar i anläggningen: Konc 2, 3 

& 4 samt Rå Konc 1 & 2. Hajfenor pressar i dagsläget tillbaka en del av godset som pumpen inte klarat 

av att pressa undan, något som tyder på att dimensioneringar skulle kunnat göras annorlunda. 
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Bild 4. Hajfena i ränna. 

 
Bild 5. Thermo Fisher neddelarprovtagare. 

 

Thermo Fisher neddelarprovtagare illustrerad i bild 5 är en provtagare som består av tre sektioner för 

att ta ut ett representativt prov. I det första steget leds hela mängden gods in genom det stora röret till 

höger i bild 5. Denna sektion består av fem spalter som tar ut 5% av den totala godsmängden. I nästa 
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steg följer ytterligare fem spalter som i sin tur urskiljer 5% av det kvarvarande godset och i den sista 

sektionen sker samma process åter en gång där 5% av godset tas ut. Efter alla dessa steg har ett 

representativt prov tagits fram som leds in till provtagningsutrustning och analys, antingen via 

slangpumpar eller genom självrinning. De provströmmar som är försedda med denna typ av provuttag 

är följande: Mp 1 & 2, Mp Rep + S samt Malm 1 & 2. 

 

För att denna typ av provuttag ska fungera optimalt krävs underhåll främst i form av rengöring. Denna 

rengöring görs under driftstoppen och antalet rengöringstillfällen är uppskattade till en gång per år av 

en operatör med lång arbetserfarenhet inom flotation. Problematiken som uppstår i dessa provtagare 

emellanåt är att gods sedimenterar, vilket gör att det prov som tas ut för analys har en lägre procent fast 

material gentemot det totala godset. 

5.1.2. Pumpar & ledningar 

Från provuttagen leds provströmmarna till provtagningsutrustningen på olika sätt. En del av 

provströmmarna har tillräckligt god höjddifferens för att dessa ska kunna ledas genom självrinning 

medan andra strömmar kräver pumpning. De två olika varianterna av pumpar som används till detta 

ändamål är dels godspumpar med en funktion där provtagningsströmmen tas ut vid sidan (bild 7) samt 

speciella slangpumpar som är placerade på golvnivå (bild 6). De båda pumparna styrs via 

frekvensomriktare med ett ställbart regulatorbörvärde mellan 0–100% och något fastställt intervall för 

börvärde med hänsyn till flöden, ledningar och effekt är inte inställt. För slangpumparna innebär 

varvtalsregleringen en direkt effekt för provströmmens flöde medan flödet från en godspump, samt för 

självrinnande provströmmar, styrs via manuella kulventiler intill utloppsledning reglerade utan någon 

standardanpassning till ledningsdimension och flöde. Detta gör att flödesregleringen för 

provströmmarna kan styras olika beroende på den operatör som gör justeringar, vilket gör att för kraftiga 

påslag från gods eller renspolning kan generera i översvämning i provtagningsutrustningen och därmed 

smittade närliggande prover. 

  
Bild 6. Slangpumpar.     Bild 7. Godspump. 
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Ledningar tillverkade av styvare plastmaterial leder provgodset från provuttag, via eventuell pump fram 

till provtagarutrustningen. På en del av ledningarna är det i dagsläget problem med stock samt att 

flertalet av strömmarna ger kraftigare pulserande stötar till tankarna i provtagarutrustningen - något som 

genererar stänk och smitta mellan proverna. Även problem med att ledningen har krökt sig i vågor, 

vilket gör att det finns en risk att godset bygger upp gods från nedre del till övre del inuti ledningen, 

uppstår för några av ledningarna - något som orsakar blockeringar. 

5.1.3. Provtagningsutrustning 

Till provtagningsutrustningen, även kallad pulpröntgenutrustningen, leds alla provströmmar från verket 

in för att dels generera kontinuerliga röntgenanalyser och dels ta ut prover i form av dygnsprover och 

cellprover. Aitiks nuvarande provtagningsutrustning visas på bild 8. Denna skall komma att byggas om 

på grund av att flertalet funktionsfel uppkommer i dagsläget. 

 

.  

Bild 8. Provtagningsutrustningen. 

 

Provströmmarna leds in i provtagningsutrustningen (bild 8) ovanifrån via ledningar kopplade till en 

rätvinklig metallkrök som i sin tur är fast i ytterligare en styv slang som leds ned i neddelartanken för 

varje enskilt prov. Den nedre slangen är fast i en rörlig hållare som pressas fram och tillbaka med hjälp 

av tryckluft. Denna slang med hållare brukar också kallas för provtagararm och visas tydligare i bild 9 

och 10. Dessa bilder är tagna från utrustningens främre del (sett från bild 8) där de kontinuerliga 

mätningarna samt cellproverna tas genom armens förflyttning framåt. I den bakre delen av utrustningen 
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befinner sig dygnsproverna som visas i bild 11 och 12. Rakt under utrustningen befinner sig 

uppsamlingstanken som tar hand om godset från provströmmarna för att därefter, genom pumpar på 

golvplan, pumpa upp godset till flotation. Under uppsamlingstanken befinner sig en barackbyggnad där 

röntgenutrustningen är placerad. 

 

 
Bild 9. Provtagararmar, skrotfällor, nivågivare & spaltprovtagare. 

 

 

 
Bild 10. Neddelartankar, provtagningskranar, uppsamlingstank & slangar till röntgenanalys. 
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Bild 11 & 12. Dygnsburkarna på baksidan av provtagningsutrustningen. 

Kontinuerliga mätningar 

Funktionen för de kontinuerliga mätningarna går till på så sätt att förprogrammerade inställningar görs 

i Boxrayprogrammet (Bild 17). Därefter pressas flödesslangen automatiskt, efter given signal från 

Boxray, ut mot dess avsedda neddelartank med hjälp av provtagararmen som styrs elektroniskt av 

luftventilerna.  Provet passerar därefter neddelartanken genom en skrotfälla (Bild 9) och via en slang 

(Bild 10 och 13) för direktanalys genom röntgen. Bild 13 motsvarar en godtycklig beskrivning av Aitiks 

nuvarande provtagningsutrustning avseende provets förlopp från neddelartank ned till röntgenanalys. 

 

Bild 13. Prototyp med slang från neddelartank ned till röntgenanalys med provtagningskran. 
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Problematiken med de kontinuerliga mätningarna är idag att dessa ofta uteblir antingen på grund av 

blockering i slangen för provströmmarna, fel på röntgenutrustningen, att provströmmen är urlänkad i 

Boxrayprogrammet, att det är en blockering i bottnen av neddelartanken eller i slangen mellan 

neddelartank och röntgenutrustningen eller att nivågivaren indikerar en felaktig signal. 

Cellprovtagning 

Efter inprogrammering i Boxrayprogrammet gör provtagningsutrustningen en liknande insats som vid 

kontinuerlig mätning med skillnaden att en del av provet tappas ur en kran (Bild 10 och 13) ur 

neddelartanken för analysering i laboratoriet. Resterande del av provet analyseras genom röntgen på 

motsvarande sätt som vid kontinuerlig mätning. Laboratoriets prov kalibrerar röntgenutrustningen. 

Statistiken för antal hämtade cellprover perioden 2016-11-01 till 2017-01-31 presenteras i figur 5. 

 

 
Figur 5. Antal hämtade cellprover perioden 1 november 2016 till 31 januari 2017.  

 

Enligt statistiken visas att de cellprover som tas mest frekvent är för de provströmmar som det också 

tas dygnsprover för samt de provströmmar som det görs utbytesberäkning för, vilka är markerade som 

bruna staplar. Andra provströmmar tas inte lika frekvent och två av proverna, Mp Rårep A & B har inte 

alls tagits på dessa tre månader varav den ena togs senast under juni månad 2016 och det andra i oktober 

2016.  

Dygnsprovtagning 

Dygnsproverna har en kontinuerlig provtagning var 20:e minut enligt nuvarande Boxrayinställning. 

Dygnsprovtagarens skena där alla spaltprovtagare (bild 9 och 14) är fästa passerar godsflödet var 20:e 

minut varav provet för varje ström passerar via avsedd spalt genom en slang ned till avsedd dygnshink 

som samlar upp provet. Dessa fraktas till laboratoriet för analys. Bild 14 motsvarar en godtycklig 

beskrivning av Aitiks nuvarande provtagningsutrustning bortsett från att Aitiks utrustning har en 
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annorlunda konstruktion mellan spaltprovtagaren och burk med en hylsa där slangen fästs istället för 

direktmontage på spaltprovtagaren som visas i bild. Dessutom hängs dygnsburkarna upp i krokar för 

dagens utrustning. 

 

 
Bild 14. Prototyp med slang mellan flödesslang, spaltprovtagare & dygnshink. 

 

Problematiken med dagens dygnsprovtagning är att dygnsburkarna antingen överfylls på kort tid eller 

att för lite eller inget gods hamnar i dygnsburken. De bakomliggande orsakerna för detta kan bero av 

spaltbredden, slangbredden, läget för flödesslangen i förhållande till spaltprovtagaren eller en 

blockering i uppsamlingstanken nedtill. Statistik över fyllnadsgraden i dygnsburkarna har förts över 

lång tid men har inte lyckats återfinnas. En dygnsanalys motsvarar ett dygnsprov som samlats in under 

cirka 24 timmar. I figur 6 är statistik över antalet kasserade prov förd under perioden första december 

2016 till sista januari 2017 då provmängden i dygnsburken ansetts som för liten för att kunna analyseras 

och därav fått kastas. 

 

 
Figur 6. Antal uteblivna dygnsanalyser 01-12-2016 till 31-01-2017. 
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I figur 6 framgår att alla burkar utom Rå Konc 1 och 2 används för utbytesberäkningar, inklusive Konc 

Rep 4 som enligt statistiken inte ha haft funktionsfel under statistikens två månader. Rå Konc 1 har, för 

dessa totalt 62 dagar, haft ont om provmängd hela 19 dagar, vilket kan jämföras med Malm 2 som enbart 

haft ont om prov under 3 dagar. 

 

Tidigare analyserades dygnsprover för samtliga provströmmar men detta togs bort då återkommande 

problem upptäckts med provtagningsutrustningen samt att det ansågs att endast utbytesproverna krävde 

dygnsanalys. Proverna förs in till laboratoriet av operatörerna under deras nattskift. I dagsläget används 

en kärra som är otymplig för ändamålet och som gör att det finns risk för smitta mellan proverna vid 

frakt till laboratoriet. För några år sedan var en person anställd i Aitik för att omhänderta 

provtagningsutrustningen men sedan han gick i pension har ingen tagit över och ansvaret är idag fördelat 

till operatörerna. Enligt observationer och samtal med operatörerna har utrustningens tillstånd 

försämrats efter att mekanikern slutat eftersom att det inte finns tillräckligt med tid för 

flotationsoperatörerna att arbeta förebyggande med provtagningsutrustningen. 

5.1.4. Analysutrustning 

Provströmmarna som leds genom slangen mellan provtagningsutrustningen och analysutrustningen 

analyseras med hjälp av röntgenstrålning. Röntgenutrustningen med dess roterande karusell visas i bild 

16 och befinner sig i barackbyggnaden som visas i bild 15. Efter analysering leds godset ned i 

uppsamlingshon och pumpas upp för flottering. 

 

 
Bild 15. Barackbyggnad. 

 

Inuti barackbyggnaden befinner sig röntgenutrustningen med dess karusell samt en dator varifrån 

personal kan styra analysutrustningen och provtagningen utifrån Boxrayprogrammet. Åtkomst till 

programmet finns även i kontrollrummet samt i laboratoriet. 
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Bild 16. Röntgenutrustning, karusell & golvbrunn. 

 

Efter signal från Boxrayprogrammet roterar karusellen för att rätt provström ska placeras framför ögat 

för röntgenstrålningen. När godset därefter leds igenom slangen till cellfönstret analyseras provet och 

förs därefter vidare till uppsamlingshon. Vid slangbrott skrapas godset ned till golvbrunnen som också 

är kopplad till uppsamlingshon. Problemet med golvbrunnen är att den är liten och är heller ej placerad 

i den lägsta punkten, vilket försvårar rengöringen i kuren. 

 

Cellfönstret är de cirkulära plattorna som syns i bild 16. Bakom varje bricka finns två ringar vars en 

tunn plast pressas emellan. Denna plast är den som brukar kallas för cellfönster och det är genom denna 

som röntgenstrålen passerar via analys. Byte av dessa cellfönster sker en gång per vecka av operatörerna 

för att säkerställa kvaliteten för analyserna, och bytet är i dagsläget svårt och komplicerat eftersom att 

det inte finns några lämpliga verktyg tillgängliga. 

 

Boxray (bild 17) är programmet som ger kommando till ventilerna som styr luftreglage för 

provtagararmarna då dessa ska ta prov samt till röntgenutrustningen och karusellen som roterar tills att 

rätt ström befinner sig framför röntgenstrålen. I detta program görs inställningar för hur ofta de 

kontinuerliga mätningarna ska tas, hur ofta egenkalibrering av utrustningen görs samt hur ofta 

dygnsprovtagningen ska ske. I dagsläget är dygnsprovtagningen inställd på provtagning var 20:e minut 

och kalibreringen röntgenutrustningen är inställd för att kalibreras var 180:e minut. Boxrayprogrammet 

och röntgenutrustningen fungerar relativt problemfritt och gör mätningarna utefter inställda intervall. 
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Bild 17. Boxrayprogram kopplat till röntgenutrustning & styrsystem. 

5.1.5. Underhåll & tillståndskontroller för provtagningsutrustningen 

Skötseln av provtagningsutrustningen görs främst av flotationsoperatörerna i anrikningsverket. 

Rengöring, operatörsunderhåll, ronderingar, övervakning och flotationsstyrning är operatörernas 

främsta arbetsuppgifter och för hjälp och stöd finns riktlinjer och tekniska hjälpmedel. Avseende 

reparationer för provtagningsutrustningen och spolning av ledningar sker dessa främst av operatörerna 

medan mekanikerna reparerar pumpar och återställer större haverier för ledningar och 

provtagningsutrustning. Underhållet som genomförs för provtagningssystemet är nästan uteslutande 

avhjälpande underhållsåtgärder, eftersom att reparationerna görs efter att funktionsfel har inträffat. 

Majoriteten av dessa avhjälpande underhållsåtgärder är dessutom brådskande och bör göras på en gång 

eftersom att funktionsfelen hindrar mätanalyserna. Undantagen är tillståndskontrollerna för 

operatörsrondering och tillståndsövervakningen från styrsystemet som indikerar bortfallna mätanalyser 

och gör att funktionsfelen kan åtgärdas fortare. Dessutom rengörs utrustningen av operatörerna vid 

behov. Det operatörsunderhåll som genomförs på utrustningen idag rapporteras inte in i 

underhållssystemet, och statistik för detta finns därav inte. De större arbetena som genomförs av 

mekanikerna rapporteras in som arbetsordrar. I ett skåp intill provtagningsutrustningen finns verktyg 

och reservdelar lättåtkomligt placerade. 

 

För operatörsrondering och felrapportering används en applikation kallad Quicktag. I denna signerar 

varje operatör sina ronderingsområden efter övervakning och kan rapportera in fel och avvikelser 

genom fotografier och beskrivningar direkt i applikationen. Objekten är kopplade till objektnummer 

och avvikelserapporteringen rapporteras in direkt i underhållssystemet. För specifika delar för 

provtagningsutrustningen saknas dock objektsnummer idag.  

 

Avseende rutiner för rengöring har varje skiftlag tilldelat varsitt så kallat 5S-område i anrikningsverket. 

Dessa områden är städområden där varje skift har till uppgift att hålla rent och snyggt på avsett område 

genom att spola, plocka bort skräp och på andra sätt hålla området rent. Genom städningen hålls 

anrikningsverket och dess system i ett bättre skick och fel kan upptäckas lättare och det är dessutom 



34 
 

trevligare för mekaniker och elektriker att genomföra sina arbeten. Att hålla skräp och större bråten 

borta ger dessutom en säkrare arbetsmiljö vid utrymning eller brand. 

5.1.6. Prover & provberedning 

Proverna från anrikningsverket bereds av personalen i laboratoriet. Dygnsproverna ska ge en 

uppfattning över det genomsnittliga utbytet under dygnen och för dessa prover görs dels röntgenanalys 

för samtliga dygnsprover och dels en siktanalys för mätning av partikelstorleken för de ingående 

malmproverna. Utifrån dygnsproverna sparas därefter en viss mängd gods för att vägas in som 

månadsprover utifrån den totala mängden malmgenomsättning i kvarnarna per motsvarande dygn. 

Genom analys av månadsproverna kan ett genomsnittligt värde för månaden tas fram. För att få fram 

ett representativt prov för analys torkas proverna för att därefter neddelas för att rätt provmängd ska tas 

ut. Efter det mals proverna och pressas till briketter som därefter röntgenanalyseras. Resultatet 

dokumenteras i Boxray samt att en direkt överföring görs från brikettanalys till Bolidens program iPak 

i intranätet. 

 

Cellprover tas i syfte att kalibrera röntgenutrustningen. Till skillnad från dygnsproverna tas 

vätskemängden med i beräkningarna för cellproverna för att skapa en uppfattning om hur stor andel av 

provet som är fast gods. Därigenom vägs godset både före och efter torkning. När godset är torkat mals 

och pressas även dessa prover till briketter för att röntgenanalyseras. När resultatet av röntgenanalysen 

kommit registreras dessa i Boxrayprogrammet och efter det avgör laboranterna ifall 

röntgenutrustningen i verket behöver kalibreras för de olika proverna eller inte.  

 

Ett problem laboratorieverksamheten står för idag är pensionsavgångar. Fem personer arbetar nu efter 

omorganiseringen i laboratoriet och nyligen gick en erfaren laborant i pension, varav två till erfarna 

laboranter avgår inom kort. Vid ytterligare observationer fann författaren att det inte finns något schema 

som efterföljs för cellprovtagningen utan valda cellprover tas främst ut utefter resultaten från tidigare 

dygnsprover. Ny personal har inte heller fått utbildning för kalibrering av röntgenutrustningen och 

någon tydlig, uppdaterad guide för exakt hur kalibreringen bör gå till finns inte.  
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6. Förbättringar & underhållsaspekter 

Resultat till detta kapitel har inhämtats ut intervjuer från expertgrupper samt genom semistrukturerade 

intervjuer genom telefonkontakter och mejlkontakter. FMEA:n har baserats på observationer, en 

undersökning samt intervju av expertgrupp och en semistrukturerad intervju för återkoppling mot 

analysen.

 
 

För att få ut ett representativt prov ur olika delar av processen krävs att provuttagen är väl genomtänkta 

samt att pumpar och ledningar är rätt dimensionerade och placerade för att lyckas leverera prover för 

analys. I Aitik uppstår problem idag dels i form av blockerade ledningar orsakade på grund av 

ledningarnas placeringar och vinklar. Idag är även floderna kraftiga och pulserande, vilket orsakar stänk 

och smitta mellan proverna i provtagningsutrustningen. 

 

Detta avsnitt är baserat på intervjuer den 14 februari av två expertgrupper i Boliden varav den ena 

gruppen bestod av en underhållschef och en analysansvarig för Bolidens och Aitiks anrikningsverk och 

den andra gruppen bestod av processchefen och en processingenjör från Bolidens anrikningsverk. I 

Bolidens anrikningsverk gjordes flertalet ombyggnationer för provtagningen när 

provtagningsutrustningen byttes ut och tips och råd inför byggnationen i Aitik avseende pumpning och 

ledningar inkluderas därför i arbetet. Utefter observationer under studiebesöket uppmärksammade 

författaren och kollegorna det lugna flödet till provtagningsutrustningen i Bolidens anrikningsverk. För 

avsnittet har även en telefonintervju gjorts med processchefen i Garpenberg för att undersöka hur dem 

lyckats få bukt på deras problem med pulserande provflöden samt en telefonintervju med 

utvecklingsingenjören. En personlig intervju med en elektriker från Aitik anrikningsverk har även 

inkluderats i detta avsnitt. 

6.1. Provuttag 

Avseende provuttagen anser personal från Boliden att utformningen av dessa är viktiga att 

uppmärksamma. I Bolidens verk finns flertalet olika provuttag som provslang underifrån flödesrännor 

istället för Aitiks hajfenor, provuttag i form av mindre slang kopplad till den grövre flödesslangen samt 

uppsamlingskärl med slang ut flotationsapparat. I Boliden används dessutom ytterligare en lösning där 

slangpumpen är placerad ovanpå flotationsapparaten med provslangen neddragen direkt ned i 

apparaten. Slangpumparna har dels en sug- och dels en pumpfunktion och genom att placera pumpen 

ovanpå flotationsapparaten istället för nedanför kan ledningarna kortas av och höjdskillnaden mellan 

provuttag och pump kan minska. I de tester som gjorts för skillnaden mellan denna lösning jämt emot 

den tidigare konstruktionen med provuttaget placerat i nederkanten av apparaten har någon påfallande 

skillnad för analysen inte upptäckts. Intervjupersonerna medger att några stora omfattande tester inte 

gjorts för jämförelse men de anger att de båda ingenjörerna tror att lösningen fungerar lika bra för analys 

samt att de fått ett jämnare och lugnare flöde för provströmmarna till provtagningsutrustningen. 

 

Avseende Thermo Fisher neddelarprovtagare anser underhållschefen, som varit och sett på dessa i Aitik, 

att spaltbredderna för dessa möjligen bör ses över och minskas samt att ledningarna från dessa också 

kan dimensioneras ned. Genom minskad spaltbredd för och bättre anpassad ledningsdimension skulle 

Aitik kunnat komma åt problemen med att några av provtagarna blockerar igen och därav levererar ett 

prov med lägre andel fast gods än vad som är representativt mot flödet. Dessutom poängterar han vikten 

av frekvent rengöring för provtagarna och att speciella inspektioner enligt rutiner ska följas för att 
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uppehålla funktionen för provtagaren för att den ska ge ett representativt prov. Avseende 

implementering av mindre ledningsdimensioner gäller detta inte enbart Thermo Fisher 

neddelarprovtagare utan även ledningar till hajfenorna som i dagsläget pressar tillbaka en del av godset 

upp igen till rännan - något som tyder på ett funktionsfel enligt analysansvarige. 

 

För att få ett representativt prov ur en ränna poängterar analysansvarig vikten av att godset i rännan 

blandas om för att provet som leds in i hajfenan ska motsvara hela provet i rännan. Nyligen har därför 

en fast utrustning installerats i Aitik vid Konc Rep 4 rännan för att blanda om godset innan provet tas 

ut. 

6.2. Ledningar & pumpar 

Ledningarnas dimensioner och dragningen för dessa samt pumparnas design och placering är viktiga 

aspekter för ett fungerade provtagningssystem. Även på andra platser än vid Thermo Fisher 

neddelarprovtagare ansåg underhållschefen och analysansvarig att ledningarna skulle kunna 

dimensioneras ned, att dragning och placeringar av samtliga ledningar bör ses över samt att Aitik bör 

se över behovet av pulsutjämnare för de provströmmar som är placerade längre bort från utrustningen 

där det krävs mer effekt från pumparna för att pumpa godset till provtagningsutrustningen. De ansåg 

dessutom att en höjdförflyttning av pumpar skulle kunnat avhjälpa problemen med kraftiga flöden med 

stötar. Processingenjören förklarar att, förutom höjdförflyttning av utvalda slangpumpar, togs även 

andra aspekter i beaktande vid ombyggnationen av provtagningsutrustningen. För att komma åt 

problemet med stötar placerades en gummerad slang mellan pump och provtagningsslangen i plast för 

att ta upp större delar av stötarna. För att konstruera mjuka och följsamma krökar (större radier) från 

pump till utloppet vid provtagningsutrustningen fylldes plastledningarna med varmt vatten vid dragning 

av ledningarna. Genom dessa förändringar i Boliden upplever processchefen och processingenjören att 

de har mindre problem med stötar och kraftiga flöden samt att ledningarna inte behöver renspolning i 

lika stor utsträckning som innan ombyggnationen. 

 

Vid redogörelse för Aitiks provtagning och dess utseende och konstruktion anser processchefen att en 

stor del av problemet med stötar skulle kunnat reduceras genom att ersätta metallkrökarna ovanför 

provtagningsutrustningen med mjuka, mer följsamma krökar (större radier) av plastslangen som leds 

från pump. En stor förslitning sker i dagsläget på denna krök på grund av konstruktionen, vilket också 

skulle kunnat avhjälpas med en mjukare böj av plastledningen. Under en intervju med processchefen i 

Garpenberg berättar han att pulsdämpare med luftreglage installerats på samtliga slangpumpar i 

anrikningsverket och att problemen med stötar därav försvunnit. Genom installationen har dem även 

fått ett mindre slitage på pumpar och ledningar. Han menar att en likvärdig installation i Aitiks 

anrikningsverk skulle kunnat reducera även deras problem med stötar och poängterar också vikten av 

att göra rätt inställningar för stötpulsdämparna samt att installera rätt anpassad modell. Aitiks 

anrikningsverk och Garpenbergs anrikningsverk motsvarar varandra avseende process och system med 

skillnaden att storleken för Aitiks anrikningsverk är avsevärt större jämt emot Garpenbergs. 

 

Genom att dels förflytta pumparna från golvplan intill respektive provuttag samt genom att se över dess 

effekter kopplat till tillhörande ledningars dimensioner anser personal från Boliden att Aitik därmed 

skulle kunnat avhjälpa en del av problemen med kraftiga flöden och stötar. En ytterligare aspekt för att 

komma åt problem med kraftiga stötar anger underhållschefen skulle kunnat vara ett byte eller en 

omdesign av slangpumparna. Detta för att få fler tryckpunkter i form av fler så kallade armar som 

pressar mot slangen vid varje rotationsvarv. I dagsläget roterar en cirkulär arm inuti pumpen som endast 
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ger en tryckpunkt. Genom att öka andelen tryckpunkter skulle stötarna kunnat reduceras. Enligt intervju 

med en erfaren elektriker från Aitik anrikningsverk menar han att automatiskt styrda ventiler för flödet, 

kopplade till styrsystemet, skulle kunna ersätta de manuella kulventilerna. Genom att se över optimala 

inställningar och kalibrera ventilerna skulle elektrikerna därefter kunna blockera regleringen för dessa 

för att inställningarna ska kunna hållas på en optimal nivå för att inte ge för mycket flöde och inte 

riskera blockeringar i ledningar. 

 

Efter ett telefonsamtal med konsulten som är fortsatt ansvarig för installation och byggnation av 

provtagningsutrustningen bekräftar han att pulsstötdämpare är beställda och ska installeras för utvalda 

provströmmar. Enligt mötesprotokollet, bilaga 8, kommer Aitik eventuellt att göra en undersökning för 

att ta reda på hur pass representativa proverna ur primärprovtagarna är samt se hur pass kraftiga flödena 

är för respektive provström. 

6.3. Provtagningsutrustning 

Till provtagningen inkommer alla provströmmar och därav är dess funktion en viktig del för att lyckas 

ta ut tillförlitliga analyser. FMEA:n som redogörs i tabellerna på sidorna 48 till och med 51 är utformad 

utifrån observationer och diskussioner under studiebesöket i Bolidens anrikningsverk där operatörer 

och en tekniker från Aitik besökte verket. Besöket gick ut på att se hur Bolidens provtagningsutrustning 

fungerar och vilken utvecklingspotential som finns för provtagningsutrustningen utifrån operatörers, 

laboratoriechefs och ingenjörers perspektiv för att dessa tips ska kunna tas i beaktande vid konstruktion 

av Aitiks utrustning. Utifrån studiebesöket är en undersökning utformad och lämnad i Aitiks 

kontrollrum, laboratorium samt elverkstad för att all personal i verket ska få chansen att se hur 

utrustningen i Boliden ser ut samt att komma med tips och idéer för hur utrustningen kan förbättras och 

anpassas för Aitiks verk. Undersökningen med respons finns bifogad som bilaga 4. Utifrån 

undersökningen och dess respons har synpunkterna tagits med inför mötet med en utvecklingsgrupp 

bestående av personal som var delaktig under studiebesöket samt ingenjörer, laboratoriechef, 

laboratoriepersonal, analysansvarig från Boliden samt VD och mekanikkonstruktör från leverantören. 

Protokoll som förts av författaren under mötet finns bifogat som bilaga 5. Utefter detta möte utformades 

FMEA:n som därefter fått respons från leverantörens VD. FMEA:n visar på de felorsaker som skulle 

kunnat avhjälpas genom omkonstruktion samt vad dessa felorsaker orsakat för problem för analyserna.  
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Funktion
# Fel

M
öjliga fel

Effekt av fel
Funktionsstörande/obetydligt

H
ur detekteras felet?

# O
rsak

M
öjliga felorsaker

H
ur m

otverka fel &
 felorsaker

Feedback VD leverantör

1
Bristfälliga skiljeväggar

Större skiljeväggar mellan dygnsburkar

2
Flöde utanför dygnsburk

Bättre anpassad vinkel,längre slang ned i burken  samt hänsyn till 

kopplingar vid konstruktion (minskad slitagerisk).

3
Smitta vid frakt till laboratoriet

Vakuumsug. Nya burkar med anpassade lock och korgar.

1
Blockering slang till dygnsburk

Grövre slang och bättre anpassad vinkel jmf med Boliden som har ca 

5x mer finkornigt gods (K80 Boliden ca 40, Aitik ca 200). Se över 

ev. vattenspolning ned i spalt.

2
Inget/för lite gods flödesslang till 

provtagn.

3
Spalt för smal

Rätt utprovad spaltbredd

1
Spalt för bred

Rätt utprovad spaltbredd

2
Spalt i fel läge

Flödesslang och spalt monterat i rätt läge i förhållande till varandra 

under konstruktion. Samt riktlinjer för montage vid 

underhållsarbeten.

3
Blockering uppsamlingstank

Överlopp neddelartank för att ej överfylla spalten och förstöra 

prov/närliggande prover. Ökad rördimension till uppsamlingstank.

Ej representativt/inget 

prov

Ej representativt prov

Funktionstörande

Funktionstörande

 Befintliga slangens diameter är i 

storleksordningen 10-30 ggr större än 

partikelstorleken (?) - det låter 

osannolikt att malmkornens skulle rada 

upp sig och orsaka stopp?

Jag tror (kan dock ej bevisa) att stopp i 

dessa troligare orsakas av flagor som 

torkar och bildas pga kontinuerligt stänk 

in i spalten

Inga fel pga befintlig slangdimension 

finns hos exvis Boliden (jag har frågar 

laboratoriechefen 9:e mars), vi har inte 

haft några rapporter från Garpenberg 

heller.

F.ö. kommer ev. grövre slang att 

innebära en omfattande omkonstruktion.

Tom/lite gods i dygnshink

Överfull dygnshink

DYGNSPROVTAGNING

För lite/inget gods 

rinner ned i 

dygnshink

23

Ständigt flöde/för 

mycket gods rinner 

ned i dygnshink

Kontinuerlig provtagning 

var 20:e minut enligt 

nuvarande 

Boxrayinställning. 

Dygnsprovtagarens 

skena med 

spaltprovtagare passerar 

godsflödet var 20:e 

minut varav provet för 

varje ström passerar via 

spalten genom en slang 

ned till avsedd 

dygnshink som samlar 

upp provet. Dessa 

fraktas till laboratoriet 

för analys.

Skvätt vid dygnshink
Funktionstörande

Ej representativt prov
Smitta (skvätt)

1

Tabell 1. FMEA dygnsprovtagning. 
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Funktion
# Fel

M
öjliga fel

E
ffekt av fel

Funktionsstörande/obetydligt
H

ur detekteras felet?
# Felorsak

M
öjliga felorsaker

H
ur m

otverka fel &
 felorsaker

Feedback V
D

 leverantör

1
B

ristfälliga skiljeväggar
Större skiljeväggar m

ellan ström
m

arna sam
t bredare 

neddelartankar m
ed m

er plats m
ellan ström

m
arna.

Längre m
ellan tankarna idag. 

Y
tterligare skiljeväggar kan m

onteras.

2
H

astig arm
 som

 skvätter gods vid 

press m
ot neddelartank

M
er långsam

tgående arm
 m

ed hjälp av reducering av 

luft

V
i använder nipplar m

ed 

flödesjustering, dvs arm
ens hastighet 

är ställbar

3
Pulserande &

 starkt flöde från 

godsslang

A
ng. pulsera nde flöden testa/utred 

användning av pulsdäm
pare, oljefyllda 

eller m
ed lufttryck.

1
Ström

 urlänkad
M

öjlighet att styra B
oxray genom

 m
obil för 

cellprovtagning, in- &
 urlänkning av ström

m
ar m

.m
.

Finns m
ha fjärruppkoppling idag, 

förbättringar kom
m

er senare

2
Inget/för lite gods flödesslang till 

provtagning

3
B

lockering slang från neddelartank 

till röntgen

Större skrotfällor. V
attnet från spolning nivågivare 

rengör slangen.

K
an också bero på slangdragning 

("hängm
atta"), eller hög %

fast som
 

sedim
enterar snabbt

4
Skräp blockerar inuti neddelartank

Större skrotfällor. V
erktyg för enklare uppsam

ling av 

skräp ur neddelartankarna
K

om
m

er m
ed nya tankarna

5
N

ivågivare indikerar nivå felaktigt
N

y, förbättrad, typ av nivågivare m
ed annan typ av 

renspolning
K

om
m

er m
ed nya tankarna

6
B

oxray/röntgenutrustning ur funktion

Funktionstörande
Inget m

ätresultat från B
oxray 

till A
B

B

O
bservationer intill utrustning 

vid m
ätning

1
Sm

itta (skvätt)
Ej representativt 

prov
Funktionstörande

KONTINUERLIGA MÄTNINGAR

K
ontinuerlig 

m
ätning enligt 

B
oxrayinställningar. 

Flödesslangen 

pressas, autom
atiskt 

efter signal från 

B
oxray-program

m
et, 

ut m
ot avsedd 

neddelartank m
ed 

hjälp av en 

provtagararm
 styrd 

av elektriskt styrda 

luftventiler. Provet 

passerar 

neddelartanken via 

en skrotfälla (sil) 

och via en slang för 

direktanalys genom
 

röntgen.

2
Ingen m

ätning
Ingen m

ätstatistik

Tabell 2. FMEA kontinuerliga mätningar. 
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F
unk

tion
# F

el
M

öjliga fel
E

ffek
t av fel

F
unk

tionsstörande/obetydligt
H

ur detek
teras felet?

# F
elorsak

M
öjliga felorsak

er
H

ur m
otverk

a fel &
 felorsak

er
F

eedback
 V

D
 leverantör

1
B

ristfälliga skiljeväggar
S

törre skiljeväggar m
ellan ström

m
arna sam
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Enligt FMEA:n tyder det på att flertalet av felorsakerna kan avhjälpas med hjälp av omkonstruktion och 

rätt underhåll. Efter mötet (bilaga 8) mellan konsulten i Aitik, laboratoriechefen, utvecklingsingenjören 

och processteknikern konstaterar dem, utefter idéer och förslag författaren skickat, att det kommer att 

genomföras ett test hos den befintliga utrustningens dygnsprovtagning. Testet kommer att innebära att 

en slang monteras på ett motsvarande sätt som Bolidens dygnsprovtagning och därigenom får Aitik veta 

om denna lösning fungerar bättre än den nuvarande konstruktionen med hylsa, eller om en 

omkonstruktion trots allt krävs ändå. Testet kommer att pågå under två veckors tid och visar det sig att 

lösningen fungerar kan därmed leverantören och Aitik spara tid och resurser. Visar det sig att den nya 

utrustningen inte ger samma problem kommer det att leda till att reservdelar i standardform kan 

användas.  

 

Under mötet kom gruppen fram till att vattenspolning inte är nödvändigt i Aitik, att omkonstruktion för 

röret ned till uppsamlingstanken inte kommer att genomföras samt att avloppet i barackbyggnaden inte 

kommer att bytas till större variant. Stativet för provtagningsutrustningen kommer att höjas till en mer 

ergonomisk nivå och utrustningens höjd kommer att sänkas för att inte få problem med de ledningar 

som är självrinnande till utrustningen. En avsats framför neddelartankarna kommer att installeras för 

att kunna komma åt vid cellprovtagning, rengöring och underhåll. Ytterligare aspekter för enklare 

omhändertagande av utrustningen är löstagbara neddelartankar, verktyg för att rensa tankarna samt för 

att byta cellfönster, korgar för att på ett bättre sätt frakta dygnsanalyserna till laboratoriet, god belysning 

samt att bättre möjligheter för spolning ska ses över. Provströmmarna kommer också att monteras enligt 

nummerordning samt utefter stigande kopparhalt för enklare arbete och mindre risk för förstörda prover 

orsakat av stänk. Ordningen är presenterade i bilaga 9.  

 

Vid idrifttagning av Bolidens nya provtagningsutrustning användes checklistan för skyddsrond bifogad 

i bilaga 12 där potentiella risker dokumenterades, vilken Aitik enligt laboratoriechefen förslagsvis 

skulle kunnat utgå ifrån vid installationen av den nya utrustningen. 

6.4. Underhållsaspekter 

För att lyckas upprätthålla den nya utrustningens skick krävs ett gott underhållsarbete - något som 

flertalet intervjupersoner tryckt på extra mycket. Utifrån arbetserfarenhet och observationer har 

författaren uppmärksammat att olika typer av underhållsåtgärder utförs på provtagningssystemet idag. 

Reparationer för utrustningen genomförs efter att funktionsfel upptäckts medan förebyggande 

underhållsåtgärder görs schemalagt som vid byte av cellfönster och tillståndsbaserat för rengöring av 

utrustningen. 

 

Utvecklingsingenjören inom underhåll från Boliden betonar vikten av schemalagda rutiner för 

rengöring samt att det bör finnas reservdelar för rörliga systemdelar lagerhållna. Han lyfter även upp 

stopp- och felrapportering och att denna bör rapporteras i underhållssystemet för att kunna följas upp 

och därmed kunna åtgärdas. 

 

Underhållschefen betonar vikten av underhållet för Thermo Fisher neddelarprovtagare för att få ut ett 

representativt prov. Rengöring är den främsta underhållsåtgärden. Rengöring är något även 

processchefen tar upp när han betonar NBW och tankesättet LEAN för att skapa standardiserade 

arbetssätt och underhållsrutiner för den nya utrustningen. 
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Enligt laboratoriechefen i Boliden är cellprovtagningen den viktigaste och mest prioriterade 

arbetsuppgiften. Att i alla avseenden kunna lita på röntgenanalyserna anser hon är avgörande för 

styrning av processen. Alla provströmmar provtags en gång per dag och Mp & Konc två gånger per dag 

av de totalt åtta personer som arbetar där. Relativa felavvikelser accepteras mellan brikett och 

pulpröntgenvärden och vid avvikelser för de andra strömmarna provtags dessa igen. På en dag räknar 

Boliden med att hinna med två till tre cellprovtagningar och även under helger och röda dagar prioriteras 

cellprovtagningen. Efter tre avvikande resultat från pulpröntgenanalysen görs en kalibrering där 

röntgenanalysen justeras och efteråt är det viktigt att ett nytt prov tas för att kontrollera att justeringen 

blev rätt. Laboratoriechefen från Boliden menar att Aitik troligen skulle kunnat optimera sin process 

genom en mer frekvent cellprovtagning och med bättre struktur för rutinerna kring den. 

Laboratoriechefen med hjälp av laboratoriepersonal har delgett deras arbetsrutiner för att Aitik, utifrån 

dessa, ska ha ett hjälpmedel att utgå ifrån för utformning av lathund för kalibrering och cellprovtagning.  

Laborant och laboratoriechefen gör, enligt mötesprotokollet i bilaga 8, upp ett schema med rutiner över 

cellprovtagningen. Aitiks gamla lathund för kalibrering av röntgenutrustningen finns bifogad i bilaga 

11. 

 

Enligt mötesprotokollet från bilaga 8 framgår även att konsulten och leverantören tar fram 

underhållsmanualer, underhållsplaner, reservdelsbehov och om några reservdelar kan återanvändas till 

nya utrustningen samt att teknikern ser över övriga konstruktionsaspekter avseende ledningar och 

stötpulsdämpare. 
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7. Analys & diskussion 

Detta kapitel behandlar analys kring teorier och resultat som redogjorts i arbetets tidigare kapitel samt 

diskussion från författarens perspektiv utifrån det genomförda projektet. Slutligen redogörs en 

metoddiskussion över metodvalet FMEA samt ett stycke över rapportens relevans för Aitik och andra 

företag som står inför liknande problem avseende provtagning inom processindustri. 

 
 

Vid konstruktion och design av en utrustning finns många aspekter att ta hänsyn till för att långsiktigt 

kunna få en funktionell utrustning (Hagberg & Henriksson, 2010) och samtidigt ta hänsyn till 

resursåtgång över tid. Eftersom att drift- och underhållskostnaderna motsvarar omkring 60–80% av 

livscykelkostnaderna medan kostnaderna för design- och konstruktionsfas utgör omkring 5–10% kan 

stora besparingar göras genom att utforma drift- och underhållsplaner i tidigt skede för att optimera 

utrustningens prestanda (Federal Facilities Council, 2000). Att, vid inköp och konstruktion, ta 

underhållsaspekterna i beaktande är nödvändigt för att kunna göra kostnadsbesparingar över 

anläggningens livstid. Enligt NBW betonas också vikten av ständiga förbättringar, rätt kvalitet till rätt 

kostnad, full kontroll över processen och att göra rätt från början för att skapa processer av hög kvalitet 

och utan slöseri. 

 

 
Figur 7. Schematisk kartläggning över problematiken för dagens provtagningssystem. 

Genom studiens gång har jag upptäckt hur olika typer av funktionsfel för olika delar av utrustningen 

påverkar analyser och prover. Figur 7 redogör en schematisk kartläggning över de problem som uppstår 

där toppen av isberget (triangeln) utgör det mest uppenbara problemet som enkelt kan identifieras i form 

av skvätt i provtagningsutrustningen. Det andra området som innebär problem för dagens provtagning 

och som också kan identifieras relativt enkelt är funktionsfelen hos provtagningsutrustningen med 

bortfall av mätningar för de kontinuerliga analyserna och funktionsfel för dygnsprovtagningen som 

genererar ett icke representativt prov. Grundförutsättningen för att mätningarna ska kunna genomföras 

av representativa prover är att provuttagen, pumpar, ledningar och flöden är rätt dimensionerade och 

underhållna, vilket också är det område där det är allra svårast att identifiera funktionsbortfall. För att 
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åstadkomma målet för ett driftsäkert provtagningssystem krävs att alla dessa perspektiv tas i åtanke, 

dels avseende dimensioneringar och konstruktion och dels avseende drift- och underhållsarbetet. 

7.1. Konstruktion 

Genom de förändringar som enligt svensk standard definieras enligt förbättringar (Swedish Standards 

Institute, 2010), som kommer att genomföras enligt FMEA:n för utrustningen tyder mycket på att 

flertalet potentiella funktionsfel kommer att kunna mildras eller motverkas genom omkonstruktion. 

Dygnsprovtagningen anses kunna fungera bättre hos den nya utrustningen antingen utan 

omkonstruktion utifrån Bolidens system, eller med omkonstruktion om så krävs efter Aitiks test, och 

därigenom kan problemet med blockerade slangar minska genom bättre anpassat avstånd mellan 

spaltprovtagare och godsslang, bredare neddelartankar, större skiljeväggar mellan dygnsburkarna, 

vakuumpumpinstallation, rätt utprovad spaltbredd samt ett överlopp för att inte riskera att förstöra 

provet om blockering i uppsamlingstank skulle ske. Någon större dimensionering av rör ned till 

uppsamlingstank kommer inte att göras. Dessa olika konstruktioner anser jag kommer att generera mer 

representativa prover med mindre smittor mellan varandra och med varken tomma eller överfulla burkar 

i lika stor utsträckning som hos den gamla utrustningen. 

Avseende den kontinuerliga provtagningen och cellprovtagningen, som båda har liknande styrda 

funktioner hos provtagningsutrustningen, kommer flertalet av de tidigare uppkomna felen kunna 

mildras eller försvinna genom den nya konstruktionen. Genom större avstånd mellan neddelartankarna, 

justerbar hastighet för provtagararmarna, större skrotfällor samt genom en ny förbättrad nivågivare med 

ny renspolning kommer mätningarna med stor sannolikhet kunna ske mer frekvent än tidigare. 

Framöver kommer det att finnas möjlighet för enklare styrning av Boxrayprogrammet genom 

mobiltelefon, något som i dagsläget är under utveckling. Dessutom finns möjlighet att montera 

provtagningskranar i framtiden ifall behovet finns. Med den nya utrustningen kommer cellprov att tas 

genom ett verktyg kallat päronskopa. För övriga konstruktionsaspekter kommer funktionen för 

provtagningsutrustningen att förbättras genom förstärkning av mer hållfast material samt genom att 

strömmarna dras i ordning utefter stigande kopparhalt. Det gör att proverna, vid eventuella skvätt, inte 

blir lika påverkade om det närliggande provet håller liknande kopparhalt. 

Avseende konstruktionsaspekter för ledningsdimensioner och pumpar anger teorier att 

feldimensioneringar kan orsaka höga underhållskostnader samt att risker för driftstopp ökar (Jonsson et 

al., 1976). I Aitik finns idag problem med kraftiga flöden med stötar samt en problematik med 

blockeringar i ledningar orsakade av felaktiga dimensioner i ledningar, pumpars dimensioner, lägen och 

inställningar samt flöden dels från pumpar och dels från manuella ventiler. Förluster i rörledningar beror 

enligt Henriksson (1985) på strömningshastighet, friktion, antalet krökar, ledningens längd och 

diameter samt systemkurvans utseende och bör undersökas vid projektering av en pumpanläggning. 

Enligt intervjuerna pekar personal från Boliden och Garpenberg på flertalet konstruktionsförbättringar 

i olika resursomfattning som skulle kunnat hjälpa Aitik att komma åt de problem som uppstår. Boliden 

avhjälpte dessa problem i anrikningsverket genom höjdförflyttning av utvalda slangpumpar intill 

flotationsapparaten, genom att koppla en gummerad slang mellan pumpar och plastledningar samt 

genom att dra om ledningarna och, med hjälp av varmvatten, böja till dessa för mjukare rundning på 

krökarna (större radie). Processchefen trodde, bara genom att ersätta metallkrökarna ovanför 

provtagningsutrustningen med mjukt böjd plastslang, att Aitik skulle kunna komma åt en stor del av 

problemen med stötar. För Garpenbergs anrikningsverk kunde stötarna avhjälpas genom installation av 

stötpulsdämpare, något som också minskat slitaget på deras pumpar och ledningar. Underhållschefen i 

Boliden menade att Aitik bör undersöka spaltbredderna i Thermo Fisher neddelarprovtagare för att 

eventuellt minska dessa så att godset som neddelats kan pressas vidare genom ledningarna och inte 

stanna kvar och sedimentera. Dessutom ansåg han att mindre dimensionerade ledningar bör ses över för 

provtagningen samt att en omdesign av slangpumparna med fler tryckpunkter mot slangen skulle kunnat 
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reducera kraftiga stötar. Jag anser att Aitik bör installera de stötpulsdämpare som är beställda och ersätta 

de skarpa metallkrökarna med mjukare krökar (större radie) av plastledning för att i nuläget kunna få 

en överblick över effekterna med stöt- och slitagereducering. Fortsatt, för att få bukt med blockeringar 

i ledningar och kraftiga flöden, anser jag att minskade ledningsdimensioner, utseende för dragning av 

ledningar samt spalter för både Thermo Fisher neddelarprovtagare och hajfenor bör undersökas och 

optimeras. Att dessutom överväga möjligheten att förflytta slangpumparna till en högre nivå närmare 

provuttag skulle innebära kortare ledningar och de positiva effekter som detta medför. Har inte stötarna 

reduceras tillräckligt med hjälp av stötpulsdämpare anser jag att Aitik bör se över omdesign av 

pumparna för att, med fler tryckpunkter (armar) uppnå ett jämnare flöde. 

Varvtalsreglering för pumparnas motorer ger en stor effektbesparing (Henriksson, 1985 & Jonsson et 

al., 1976), vilket finns för att påverka slangpumparnas effekt för provtagningen. För resterande 

provtagning regleras flödena manuellt via kulventiler. Dock finns inget specifikt intervall för börvärde 

rekommenderat för slangpumparnas inställning och inte heller någon rekommendation över hur pass 

mycket de manuella ventilerna bör öppnas för ett optimalt flöde i ledningarna. Enligt Henriksson (1985) 

anses förluster bero bland annat på flödeshastigheten och kan denna inte kontrolleras och varierar 

beroende på vem som öppnar kranen anser jag att det skulle kunnat få effekter, inte bara på hastigheten 

för flödet, utan även på hur pass enkelt ledningen blockerar igen. Jag anser därav att slangpumparna 

bör ha inställt specifika intervall avsett för specifik pump över vilken effekt pumpen ska köras samt att 

ventilerna för de övriga strömmarna ska vara konstruerade för att varken generera för kraftiga flöden 

eller orsaka stopp i ledningarna. Enligt intervju med en elektriker i Aitik finns möjlighet till automatiskt 

reglerbara ventiler kopplade till styrsystemet, som skulle kunna ersätta de manuella kulventilerna för 

att kunna optimera flödet för ledningen och enkelt kunna reglera detta. Efter att dessa är kalibrerade 

enligt optimala flöden kan inställningen blockeras. Därav kommer inte analyserna i lika stor grad riskera 

att bli fel eller ledningar blockeras på grund av felaktiga inställningar för flödena. 

Enligt teorier är uttag av ett representativt prov nyckeln för en tillförlitlig provtagning (Thompson, 

2016, Lotter et al., 2014 & Malhotra, 2015). En undersökning i syfte att kartlägga hastigheter för de 

olika provströmmarna och hur pass representativa proverna från primärprovtagarna anses vara kommer 

eventuellt att genomföras i Aitik. Jag anser att den undersökningen borde göras för att kartlägga, inte 

bara dessa aspekter, utan även se över förslagen från Bolidens personal samt förslag från detta projekt 

och ta dessa i beaktande. Genom att omkonstruera en utrustning där flödena in till utrustningen kan göra 

att funktionsfel ändå uppstår anser jag verkar ogenomtänkt när en flertalet av lösningarna enligt 

intervjupersonerna inte nödvändigtvis skulle innebära omfattande omkonstruktioner. Vill Aitik få 

ordning på provtagningen och säkerställa mer tillförlitliga analyser bör de se över dessa aspekter och 

undersöka hur de olika provströmmarna kan få ett lugnare flöde och mindre problem med blockerade 

ledningar. Genom att tillsätta resurser för justering av de flöden som är möjliga samt genom att se över 

dimensioner och rengöringsrutiner för Thermo Fisher och hajfenor anser jag att funktionen på hela 

provtagningsutrustningen kan bli bättre. 

 

Tabell 5. Sammanställning av konstruktionsförslag, problem & lösningar. 

Konstruktionsförslag Problem (Varför?) Lösningar (Hur?) 

Provtagningsutrustning Funktionsbortfall/Provsmittor 

→ icke representativa prover 

Omkonstruktion hos utrustning 

enl. möten. 

 

Provströmmar ordnade efter 

stigande kopparhalt. 

Krökar Stötar → smittade prover & Ersätta skarp metallkrök med 
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Stötpulsdämpare 

 

Omdesign pumpar 

högre systemslitage mjukare krök (större radie), 

plastledning. 

 

Se över ledningars krökar från 

provuttag till utrustning. 

 

Installation av stötpulsdämpare. 

 

Se över design för fler 

tryckpunkter (antal armar) för 

slangpumpar. 

Ledningsdimensioner. 

 

Spaltbredder Thermo Fisher & 

hajfenor. 

 

Ledningsdragning 

 

Ventil- & varvtalsreglering. 

 

Pumpplacering. 

Kraftiga flöden → smittade 

prover. 

 

Tillbakakast hajfenor & 

sedimenterade Thermo Fisher 

→ icke representativa prover. 

 

Blockerade ledningar → 

provbortfall.  

 

Minska & optimera 

ledningsdim. för alla 

provtagningspunkter. 

 

Dra ledningar i mjuka krökar 

(större radie). 

 

Optimera flödesreglering med 

intervall för varvtalsreglering 

& automatiska flödesventiler. 

 

Optimera spaltbredder hos 

respektive Thermo Fisher & 

hajfenor. 

 

Höjdförflyttning slangpumpar 

→ kortare ledningar. 

 

7.2. Underhåll 

Förutsättningen för att alla funktioner hos provtagningsutrustningen och övriga provtagningssystemet 

ska fungera optimalt över tid är rätt underhåll inte bara önskvärt utan helt nödvändigt. Enligt Sveriges 

Mekanförbund kan en dåligt konstruerad anläggning aldrig fungera riktigt bra utan resurser för drift- 

och underhållsarbetet, samtidigt som en välkonstruerad anläggning fungerar dåligt med bristfälligt eller 

felaktigt underhåll (Mekanpublikation, 1984). Samtidigt påverkas slutproduktens kvalitet av företagets 

underhållsarbete (Nordin, 1995) och därav borde både konstruktion och underhållsrutiner ses som 

precis lika viktiga vid inköp av ny utrustning. Eftersom att en mekaniker, som tidigare arbetade heltid 

med provtagningen, slutat bör Aitik se över ifall de bör se över tillgången för resurser eftersom att 

tillståndet för provtagningsutrustningen försämrats sedan mekanikern slutat. Genom att antingen se över 

behovet av resurser eller se över hur företaget kan skapa bättre förutsättningar för operatörsunderhållet 

anser jag att tillståndet för utrustningen skulle kunna bli bättre över tid. 

För att åstadkomma rätt underhåll med rätt kvalitet krävs en välplanerad underhållsstrategi. I dagsläget 

har Aitik en hög grad av, enligt definition (Swedish Standards Institute, 2010), akut avhjälpande 

underhåll för utrustningen, och majoriteten av det underhåll som utförs är avhjälpande. Dessutom sker 

återkommande fel för flera systemdelar, vilket genererar mätbortfall och felrepresenterade prover. 

Avseende förebyggande underhållsinsatser finns automatisk övervakning för mätningarna kopplat till 

styrsystemet samt att tillståndskontroller och rengöring vid behov görs under operatörsronderingarna. 

Som schemalagd förebyggande underhållsåtgärd är, förutom daglig operatörsrondering, cellfönsterbyte 
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som sker en gång per vecka. Enligt tumregeln (Wireman, 2003) bör 80% av underhållet vara 

förebyggande underhåll och 20% vara avhjälpande underhåll, vilket uppskattningsvis inte gäller för 

Aitiks provtagningssystem som har en högre andel avhjälpande underhåll mot förebyggande underhåll. 

Enligt Cruzan (2009) kan en högre grad av effektivt förebyggande underhåll minska 

ersättningskostnaden för ny utrustning och Idhammar anger att akuta avhjälpande underhåll är mer 

resurskrävande avseende tid och kostnader då dessa inte kunnat planeras i förväg. Genom 

omkonstruktion av utrustningen kommer felfrekvensen för antalet funktionsfel sänkas men för att 

uppehålla skicket för utrustningen krävs en högre andel förebyggande underhållsåtgärder. 

Flertalet intervjupersoner lyfter vikten av underhållsarbetet för utrustningen avseende schemalagd 

rengöring och underhållsrutiner. En av intervjupersonerna betonar också NBW och Lean för att skapa 

standardiserade arbetssätt och underhållsrutiner för den nya utrustningen. NBW anger att 

standardiserade och hållbara arbetssätt är viktiga för Boliden (Bolidens koncernledning, 2012) och 5S 

utformad efter Lean (Björnfelt, 2006) motsvarar 5S som Aitik använder sig av för städning, 

systematisering, sortering, tillsyn och standardisering. Björnfelt (2006) tar även upp sjustegstrappan ur 

Lean production som påminner om 5S för att organisera, utveckla och hålla ordning i en verksamhet. 

Med tillståndsbaserat underhåll kan onödiga underhållsinsatser minska och planeringsgraden för 

underhållsåtgärderna kan öka, vilket dessutom sparar resurser (Idhammar, 1992). Genom att 

implementera 5S och skapa rutiner, både schemalagda och tillståndsbaserade, för 

provtagningsutrustningen avseende organisering och ordning och reda kan Aitik optimera drift- och 

underhållsarbetet och förlänga livslängden och öka driftsäkerheten för utrustningen. Liknande rutiner 

avseende rengöring anser jag dessutom bör optimeras för Thermo Fischer neddelarprovtagare för att 

inte riskera att godset tjocknar i bottnen och provet inte längre är representativt. Dessutom bör rutiner 

avseende byte av hajfenor och spaltprovtagare i provtagningsutrustningen ses över av samma anledning.  

För att få tillförlitliga analyser anser Bolidens laboratoriechef att cellprovtagning och kalibrering av 

röntgenutrustningen är laboratoriets viktigaste arbetsuppgift. Genom att Aitiks laboratoriechef, 

tillsammans med en laborant, kommer att ta fram en rutin för cellprovtagning borde Aitik kunna komma 

åt problemet med missade cellprovtagningar som, för vissa prover, uteblivit under många månader. För 

att ny personal ska ha möjlighet att genomföra cellprovtagning och kalibrering anser jag att också en 

lathund bör utvecklas för när och hur en kalibrering av röntgen ska utföras. Denna skulle kunnat utföras 

utefter den gamla lathunden (bilaga 11) samt utefter erfarenhetsutbyte mellan laboratoriecheferna. 

Enligt NBW är kunskapsutbyte och lagarbete viktigt i Bolidens verksamhet (Bolidens koncernledning, 

2012) och därav anser jag att Aitik bör ta tillfälle att ta hjälp av laboratoriet i Boliden som har mer 

resurser - inte minst idag när Aitiks laboratorium står för pensionsavgångar avseende två av totalt fem 

stycken av personalen. Dessutom anser jag att det är mycket viktigt att ha en god dialog och ett bra 

samarbete mellan laboratoriepersonal och flotationsoperatörer för att kunna åstadkomma en säker 

provtagning på både kort och lång sikt. Säkra analyser är helt och hållet beroende av dels kalibrering 

och dels operatörsunderhåll, och flotationsstyrningen är i sin tur helt beroende av tillförlitliga analyser. 

För att öka samarbetet och möjlighet till dialog bör företaget se över möjligheter för möten mellan 

arbetsgrupperna. 

 

För att uppnå ett bra underhållsarbete och kunna följa den uppsatta underhållsstrategin krävs det att 

företaget skapar rätt förutsättningar för att göra det möjligt. Utefter definitionerna ut svensk 

underhållsstandard (Swedish Standards Institute, 2010) kommer den nya omkonstruerade utrustningen 

inte enbart att medföra positiva effekter på funktionssäkerheten utan även på underhållsmässigheten. 

Underhållsmässighet kan också beskrivas som felupptäckbarhet, reparerbarhet och försörjbarhet och 

god underhållsmässighet syftar till förmågan att återställa funktionsbortfall snabbt, smidigt och effektivt 

och anger hur enkelt underhåll kan genomföras (Hagberg & Henriksson, 2010). Den nya utrustningen 

och de övriga förändringar som görs i samband med ombyggnationen kommer att ge förutsättningar för 

bättre ergonomi och enklare underhållsarbete. Det sker i form av anpassade arbetshöjder, god belysning, 

löstagbara neddelartankar, verktyg för rengöring och cellfönsterbyten, korgar för dygnsburkar, bättre 
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förutsättning för spolning och rengöring samt provströmmarna i rätt nummerordning för bättre 

överblick vid provhantering. Däremot kommer ingen förändring att göras för golvbrunnen i 

barackbyggnaden, vilket i dagsläget skapar problem vid rengöring. 

Företagsorganisationens roll för högre driftsäkerhet är att förbättra underhållssäkerheten (Swedish 

Standards Institute, 2010 och Hagberg & Henriksson, 2010) i form av att förbättra personalens 

möjligheter och kommer att vara nödvändigt för att lyckas uppnå en högre driftsäkerhet hos 

provtagningsutrustningen. Genom att se över personalantal, inställelsetid, utbildning, verktyg, 

reservdelshantering samt hjälpmedel och dokumentation kan företaget hjälpa drift- och 

underhållspersonalen i sitt arbete (Hagberg & Henriksson, 2010). Förutom att tillsätta en grupp för 

undersökning av provströmmars flöden och representativitet samt ta fram rutiner för 5S avseende 

provtagningsutrustningen anser jag att Aitik även bör tillsätta resurser för dessa delar.  

Organisationen bör säkerställa att de får tillgång till ritningar, sprängskisser och underhållsmanualer, 

samt rekommendationer för tillståndsbaserat och schemalagt underhåll såsom indikationer eller 

intervall för rengöring och byten av förslitningsdelar i deras kravspecifikation vid inköp. Manualer bör 

användas för systematiskt arbetssätt bland alla operatörer, mekaniker och elektriker som handskas och 

underhåller utrustningen. Genom manualer kommer underhållet kunna göras rätt och risken för 

funktionsfel orsakat av mänskligt felhavande minskar. Därigenom kan problemet med 

dygnsprovtagningen enligt konstruktören minska avsevärt. Dessa är data som kan vara lättillgängligt 

vid konstruktionsstadium men dessvärre kräva mer resurser i efterhand eftersom att leverantören är 

beroende av företagets tillgång på reservdelar. I kravspecifikationen bör Aitik efterfråga all nödvändig 

data och begära äganderätt till dessa dokument för att alltid ha tillgång och alltid kunna använda sig av 

dessa. Dessutom bör kravspecifikationen inkludera garanti för support från leverantören för möjlighet 

till hjälp vid tillfällen när Aitik stöter på problem med sin utrustning. 

Genom ökat förebyggande underhåll minskar tillgången generellt för reservdelar eftersom att 

utrustningen hålls i gott skick (Idhammar, 1992) men att ha en välplanerad reservdelsstrategi är 

nödvändig för tillgängligheten (Hagberg och Henriksson) och att ta hänsyn till den aspekten redan under 

inköpsstaduim är nödvändig för reservdelstillgången. Enligt Sveriges Mekanförbund (1984) bör 

reservdelsplaneringen inkludera klassificering för reparationsmetoder, placering av artiklarna, 

utformning av buffertlager samt kontroller för utgående artiklar. Att dessutom säkerställa leveranstider, 

om möjligt ha support från leverantören avseende information samt lagerhållning och i största mån köpa 

utrustning med standardiserade reservdelar är viktigt (Hagberg & Henriksson, 2010). Enligt intervjun 

med utvecklingsansvarig i Boliden poängterade han att det är viktigt att ha rörliga reservdelar 

lagerhållna. Konsulten och leverantören kommer att se över möjligheterna för tillgång till data och 

strategin för reservdelshanteringen. 

Genom att fokusera på en optimal lagerhantering för företagets reservdelar redan under inköpsstadium 

kan därav både direkta kostnader och stilleståndskostnader reduceras. Det organisationen skulle behöva 

göra är att kontrollera med leverantören avseende de aspekter som nämns enligt Sveriges Mekanförbund 

(1984) och Hagberg och Henriksson (2010) avseende reservdelshantering och ställa krav över god och 

tillräcklig dokumentation för området. De aspekter jag anser som viktiga för reservdelstillgången är att 

det finns en garanti från leverantören i kravspecifikationen för tillgängligheten för reservdelar för att 

inte utrustningen ska bli stillastående på grund av bristen av dessa. Alltså att kunden kan få en garanti 

över ett visst antal år framöver för att kunna bygga upp ett buffertlager ifall tillgången på reservdelar 

upphör efter en viss tid. Alternativet är att bygga en utrustning med så pass mycket standardiserade 

reservdelar som möjligt för att det ska finnas möjlighet för företaget att få åtkomst till reservdelar från 

flera håll istället för att vara beroende av en enda leverantör. Dessutom skulle det vara en fördel för 

Boliden att ha ett samarbete inom företaget avseende reservdelshantering för provtagningsutrustningen. 

Ifall testet avseende borttagning av hylsan för dygnsprovtagningen fungerar skulle det innebära att några 

större omkonstruktioner för utrustningen inte behöver göras, och dessutom att reservdelar i 



50 
 

standardform kan användas, enligt leverantören. Att dessutom se över verktygsskåpet och förse detta 

med rörliga reservdelar som frekvent byts ut för utrustningen anser jag är viktigt, och Aitik borde ta 

fram en plan för detta med hjälp av driftpersonal och leverantör. Då får de veta vilka reservdelar driften 

använder frekvent och vilka reservdelar leverantören anser bör bytas frekvent för att upprätthålla skicket 

för utrustningen. Att dessutom se över buffertlagret över de gamla reservdelarna anser jag är viktigt för 

att se ifall några av dessa kan användas till den nya utrustningen eller om allt bör bytas ut. Att ha ett 

buffertlager anser jag är viktigt för att inte riskera bortfallna mätningar för alltför lång tid. Att 

dimensionera detta rätt är dessutom en viktig aspekt att ta till hänsyn, och att ställa upp 

stilleståndskostnad mot lagerhållningskostnad betonar Hagberg och Henriksson (2010) är viktigt för ett 

företag. 

 

En ytterligare aspekt som är viktig att ta till hänsyn för att uppnå högre underhållssäkerhet är företagets 

egna data- och dokumenthantering (Hagberg & Henriksson, 2010). Utvecklingsansvarig i Boliden 

poängterade vikten av att rapportera in stopp- och felrapportering i underhållssystemet för att ha 

möjlighet att följa upp återkommande fel och genomföra förbättringar. Enligt teorierna anses ett företag 

kunna effektivisera sitt underhållsarbete genom eUnderhåll för att bevara och bokföra information 

elektroniskt (Tsang, 2002), att förenkla planeringsprocessen (Muller et al., 2008), att övervaka system 

(Koc och Lee, 2001; Liyanage och Kumar, 2004) samt genom fjärrunderhåll (Karim och Söderholm, 

2009). Applikationen Quicktag som används i Aitik är ett bra exempel på eUnderhållslösningar vid 

rondering och fel- och avvikelserapportering. Genom att definiera fler objektnummer för den nya 

utrustningen och koppla samman det med styrsystem och underhållssystem skulle fel- och 

avvikelserapportering för den nya utrustningen kunnat ske på ett enklare sätt och Aitik skulle, till 

skillnad från idag, ha möjlighet att föra statistik över inrapporterade avvikelser för utrustningen. 

Därigenom skulle företaget ha möjlighet att följa upp statistiken och genomföra förbättringar eller 

modifieringar (Swedish Standards Institute, 2010) för att kunna åtgärda problemen genom exempelvis 

känslighetsanalyser, baserade på tillförlitlighetsdata (Sveriges Mekanförbund, 1984). Genom statistik 

och känslighetsanalyser kan förändringar genomföras för att få en bättre konstruktion framöver. 

Genom att dessutom införa leverantörens rekommenderade underhållsrutiner tillsammans med 

organisationens framtagna rutiner för 5S i applikationen Quicktag skulle det kunna leda till att erfaren 

driftpersonal påminns och ny driftpersonal enklare lär sig hur utrustningen bör omhändertas för en bättre 

hållbarhet och längre livslängd. Sprängskisser med manualerna bör även dessa kunna kopplas till 

underhållssystemet för att ha bästa möjliga kontroll på utrustningen. Eventuella förbättringar och 

modifieringar bör justeras och uppdateras för att hålla informationen i underhållssystemet uppdaterad 

och aktuell för mekaniker, elektriker, operatörer, laboranter och annan personal som arbetar med 

utrustningen och behöver tillgång till information. 

Tabell 6. Sammanställning av underhållsförslag, problem & lösningar. 

Underhållsförslag Problem (Varför?) Lösningar (Hur?) 

Konstruktion utrustning Oergonomisk → 

underhållssvårigheter 

Omkonstruktion enl. möten. 

 

Tillgång till nödvändiga 

verktyg enl. möten. 

 

Omkonstruktion av golvbrunn. 

NBW - 

Kunskapsutbyte/Lagarbete 

Optimalt underhållsarbete Samarbete & dialog. 

Kravspecifikation till Stora resursbesparingar. Kravspecifikation, inkluderad 
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leverantör  

Enklare underhållsarbete för 

bibehållen funktion (framför 

allt för dygnsprovtagningen). 

tillgång & äganderätt av: 

- Sprängskisser. 

- Ritningar. 

- Underhållsmanualer. 

- Underhållsrekommend

ationer. 

- Support. 

- Lagerhantering. 

Lagerhantering Kortare funktionsbortfalls- 

eller stilleståndstider → mer 

tillförlitliga/frekventa analyser 

Standardiserade reservdelar. 

 

Reservdelsgaranti. 

 

Reservdelssamarbete inom 

Boliden. 

 

Förrådsplanering: 

- Flotationsskåp. 

- Reservdelsförråd.. 

Data- & dokumenthantering Kontroll över utrustningen Leverantörsdata ur 

kravspecifikation tillgänglig i 

underhållssystemet. 

 

Ytterligare objektnummer 

identifierade för bättre fel- & 

avvikelserapportering. 

Quicktag Statistik- & utbildningssyfte Fel- & avvikelserapportering. 

 

5S-rutiner tillgängliga i 

applikationen. 

5S Fasta rutiner → upprätthålla 

systemskicket för utrustning & 

övrigt system. 

Ta fram 5S-rutiner för 

optimering av: 

- Rengöring. 

- Systematisering. 

- Förbättringsarbete. 

Kalibreringsrutiner Osäkerhet över kalibrering och 

cellprovtagning → missad 

provtagning  

Lathund kalibrering. 

 

Schema cellprovtagning. 

 

7.3. RAMS 

För att kunna åstadkomma en hög driftsäkerhet hos utrustningen krävs, som tidigare nämnt, en god 

funktionssäkerhet, god underhållsmässighet och god underhållssäkerhet (Swedish Standards Institute, 

2010). För den europeiska standarden för järnvägssystem, EN 50125, används uttrycket säkerhet 

framför underhållssäkerhet (CENELEC, 1999), men inom andra industrier är uttrycket 

underhållssäkerhet vanligare. Skulle Aitik genomföra föreslagna åtgärder för provtagningssystemet 

avseende väl genomförd konstruktion med god funktion och med hänsyn till underhållsmässigheten, 

och om organisationen ser över åtgärder för att ge bättre förutsättningar hos personalen skulle det leda 
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till att systemet får en högre driftsäkerhet. Funktionssäkerheten, som enligt Hagberg och Henriksson 

(2010) mäts i MTTF eller MTBF kan räknas ut för statistiken ur dygnsprovtagningen eftersom att en 

dygnsburk motsvarar ett dygnsprov insamlat under cirka 24 timmar. Resultaten enligt figur 6 anger att 

funktionsbortfallet är som mest under perioden 1 december 2016 till 31 januari 2017 för Rå Konc 1 där 

nitton stycken av totalt 62 stycken prover (dagar) inte har kunnat analyserats medan Konc Rep 4 inte 

har haft några funktionsbortfall alls enligt statistiken. 

För att kunna genomföra en komplett RAMS-analys krävs underhållsdata även för den kontinuerliga 

mätningen, samt tidtagning för att få fram statistik för underhållsmässighet och underhållssäkerhet. 

Utan någon insamlad statistik anser jag ändå att driftsäkerheten kommer att öka med den nya 

utrustningen genom alla förbättringar som har gjorts under konstruktionsfas och som jag hoppas 

kommer att göras från organisationens sida för att underlätta för underhållsarbete.  

7.4. Miljövinster med projektet 

Miljöaspekten är mycket viktig att ta till hänsyn för dagens industrier. Genom en omkonstruktion och 

förbättring av provtagningssystemet i Aitiks anrikningsverk kommer det att generera en högre precision 

för analyserna och mer representativa prover. Det gör att företaget kan ha en större kontroll över sina 

utsläpp genom en bättre funktion hos de kontinuerliga mätningarna och genom mer tillförlitliga 

dygnsanalyser. Med en högre kontroll över sin miljöpåverkan ger det en större förutsättning för att 

tillföra ökad mängd resurser för att arbeta ytterligare med miljöfrågor, vilket Bolidens koncernledning 

(2012) poängterar vikten av enligt NBW. Eftersom Aitik har en skyldighet enligt förordningen om 

utvinningsavfall (SFS 2013:319) att ha en strategi för att förebygga allvarliga miljöolyckor skapar 

investeringen av ett förbättrat provtagningssystem en god förutsättning för att bättre hantera uppgiften. 

7.5. Metoddiskussion 

Anledningen till att aspekter tagits från RAMS och LCC, trots att resurser för fullständiga analyser inte 

gjorts, är för att driftsäkerhets- och livscykelkostnadsperspektiven är viktiga att ta i beaktande vid 

konstruktion av en ny anläggning. En metod som däremot använts i projektet är FMEA som jag ansett 

vara den mest lämpliga metoden genom min tidigare erfarenhet av systemet som jag därmed kunde ta 

tillvara, tillsammans med information ur mötet med leverantören (bilaga 5). Analysen anser jag ger en 

tydlig bild över vilka problemområden som finns och orsaker och lösningar kan presenteras på ett tydligt 

sätt för läsaren. FMECA och RCM ansåg jag var irrelevanta metoder för detta projekt då utrustningen 

inte har behov av att klassificeras utifrån kritikalitet på grund av dess storlek eftersom att mätbortfall 

inte genererar ett stillestånd i produktionsanläggningen utan snarare skapar en ovisshet som är svår att 

relatera till specifik kritikalitet. Dessutom är de båda metoderna tids- och resurskrävande, vilket skulle 

leda till att det inte funnits tid att studera hela provtagningssystemet utan enbart 

provtagningsutrustningen. RCA är en metod som skulle kunnat tänkas vara lämplig för projektet då 

denna är av enklare karaktär. Dock kräver denna dokumenterad historik över fel och orsaker för varje 

enskilt fel, vilket inte har funnits att tillgå under projektet.  

 

För att genomföra en tillförlitlig studie krävs det att teorier och resultat som är inkluderade är hämtade 

från källor som anses trovärdiga samt att författaren förhåller sig till texten på ett korrekt sätt. Att hämta 

information och kunskap från olika delar av verksamheten är viktigt för att kunna konstruera en bra 

anläggning (Hagberg & Henriksson, 2010). Under alla möten i projektet har personal från olika delar 

av verksamheten med lång erfarenhet inom respektive arbetsområde inkluderats för att projektets 

resultat ska bli så riktiga som möjligt och för att Aitik ska kunna använda sig av detta under fortsatta 
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arbetet med provtagningsutrustningen. Jag har valt att intervjua personer med erfarenheter av lösningar 

för samma problem som Aitik står inför samt att jag valt ut teorier av olika slag för att visa på ett vidare 

perspektiv för området underhåll och konstruktion. Avseende metodvalen för intervjuerna har jag valt 

att använda mig av olika metoder. Styrkan med brainstorming är att många nya idéer kan uppkomma 

under diskussionen, vilket gör mötena mer effektiva. Nackdelen med brainstorming är dock att det finns 

risk att personer som är blyga håller sig tysta under mötet, vilket gör att värdefull information kan 

missas. Genom en frågeundersökning (bilaga 4) har jag fångat upp ytterligare synpunkter och idéer för 

projektet för att alla, oavsett om de kunnat medverka på mötet eller inte, har haft möjlighet att framföra 

önskemål. Kompletterande information till projektet har hämtats ur semistrukturerade och strukturerade 

intervjuer från experter inom olika områden. Det har varit ett bra sätt att få detaljerad information inom 

specifika områden, men är inte använd för att undersöka vidare perspektiv då fördelarna med 

brainstorming inte kunnat uppnås. 

7.6. Relevans 

Studien och dess undersökningar har redan använts, vilket bland annat framkommer ur bilaga 8 där 

mötet haft delar av projektets slutsatser som centrala diskussioner. Inspiration bör fortsatt tas från denna 

för att kunna förbättra Aitiks provtagningssystem på olika plan för att få en större helhetsbild över 

konstruktionsaspekter och de underhållsaspekter med rutiner som borde införas för att upprätthålla den 

nya utrustningens tillstånd. Projektet riktar sig främst till företaget Aitik och projektansvarig konsult 

som tar över projektet, samt till ledningen för genomförande av organisatoriska delar. Studien riktar sig 

även till andra företag inom branschen för att hjälpa dem med lösningar för en mer driftsäker 

provtagnings- och analysanläggning med bättre och mer representativa prover. 
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8. Slutsatser 

Syftet med det här projektet har varit att öka tillförlitligheten hos analyserna i Aitikgruvans 

anrikningsverk genom att identifiera problemen som finns idag och redogöra på vilka sätt en 

ombyggnation och underhåll av provtagningssystemet kan förbättra analyserna. Målet har varit att 

vägleda Aitik i sitt arbete mot ett förbättrat provtagningssystem med högre driftsäkerhet där det 

dessutom är smidigare för personal att arbeta med systemet. I detta avsnitt redogörs de slutsatser som 

studien lett till. 

 Genom omkonstruktion av den nya utrustningen kommer den att få bra underhållsmässighet 

och bli mer funktionssäker för både dygnsprover, cellprover och för de kontinuerliga 

mätningarna, och blir därmed mer funktionell och mer lätthanterlig att underhålla. 

Konstruktionsförändringarna kommer att generera mer representativa prover med mindre 

smittor mellan varandra.  

 Underhållssäkerheten skulle förbättras om åtgärder avseende kravspecificering och 

organisering av data, dokument och reservdelshantering, vilket skulle resultera i en högre 

driftsäkerhet för anläggningen med mer tillförlitliga analyser.  

 För att åstadkomma bästa möjliga effekt för driftsäkerheten, och för att säkerställa långsiktig 

funktion av provtagningsutrustningen och representativa prover ända från provuttag fram till 

analysering, bör utvecklingsgruppen som omnämnts tillsättas. Deras uppgift skulle vara att se 

över den resterande delen av provtagningssystemet från provuttag fram till 

provtagningsutrustning och optimera systemet med optimal dimensionering för provuttag, 

pumpar, ledningar, ventil- och varvtalsreglering och optimala flöden. Utan att tillsätta resurser 

inom detta området kommer inte en fullt tillförlitlig provtagning kunna uppnås i 

anrikningsverket. Exempel på förbättringsåtgärder för provtagningssystemet är följande: 

o Installation av stötpulsdämpare. 

o Ersättning av skarpa metallkrökar och övriga krökar av plastslang med mjuk krök (stor 

radie). 

o Optimering av pumpar, pumpledningar och spaltbredder för provuttag hos Thermo 

Fischer och hajfenor. 

o Automatiska ventiler framför manuella kulventiler för respektive provuttag för att alltid 

ha rätt flöde. 

o Höjdförflyttning av pumpar. 

o Omdesign för fler tryckpunkter (antal armar) hos slangpumparna. 

 För att uppehålla skicket på provtagningen som helhet i processen bör resurser läggas in för 

underhållsarbeten kontinuerligt och vid behov för att analysresultaten ska bli tillräckligt 

tillförlitliga. Företaget har dessutom ett ansvar för att skapa förutsättningar för sin personal att 

kunna genomföra rätt underhållsarbete på ett högkvalitativt sätt för att bevara en hög 

driftsäkerhet för ett system. Dessutom är det ledningens uppgift att skapa en miljö där samarbete 

och dialog mellan laboranter och flotationsoperatörer kan ske för optimeringar och förbättringar 

av analyser och processtyrning. 

 Organisationens uppgift är att ge en tillräckligt detaljerad och välplanerad kravspecifikation till 

leverantören. Denna bör avse all nödvändig data och dokumentation och företaget bör begära 

äganderätt till denna för att ha möjlighet att koppla data till underhållssystemet och alltid ha 

tillgång till den vid behov. Kravspecifikationen bör innehålla följande för 

provtagningsutrustningen: 

o Sprängskisser & ritningar 

o Underhållsmanualer 
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o Underhållsrekommendationer för kritiska delar av utrustningen (schemalagda och 

tillståndsbaserade) 

o Supportgaranti 

o Lagerhantering, inkluderat: 

o Förrådsplanering, verktygsskåp och reservdelsförråd 

o Möjligheten till standardiserade reservdelar 

o Reservdelsgarantier 

o Kan reservdelar från nuvarande utrustning användas för ny utrustning? 

 Genom en detaljerad och välplanerad kravspecifikation kan företaget spara resurser och få en 

bättre förutsättning att genomföra rätt underhållsarbete för en längre livslängd hos systemet. 

För att upprätthålla utrustningens tillstånd är rengöring den främsta förebyggande 

underhållsåtgärden, följt av utbyte av förslitningsdelar. Utefter leverantörens 

rekommendationer och respons och tips från driftpersonal skulle en mer specificerad planering 

över 5S för provtagningsutrusningen kunnat utformas avseende rengöringsrutiner, 

standardisering med ordning och reda samt förbättringsåtgärder enligt NBW. Om kontinuerligt 

underhåll, i form av framför allt rengöring, görs är sannolikheten större att utrustningen hålls i 

bra skick och funktionsfel kan, i högre grad, undvikas.  

 Förutsättningen för att 5S ska bli en fungerande strategi för provtagningsutrustningen är att 

företaget ser över möjligheten, inte bara för ökat samarbete mellan flotationsoperatörer och 

laboranter, utan även för ökade möjligheter till fel- och avvikelserapportering för utrustningen. 

Genom att identifiera fler objektnummer för provtagningsutrustningen ger det en bättre 

förutsättning för förbättringsarbete genom arbetsorderrapporteringar för förbättrings- och 

modifieringsåtgärder. Därigenom kan statistik för återkommande fel tas tillvara på och 

långsiktiga lösningar kan arbetas fram. Att dessutom integrera applikationen Quicktag med 

rutinerna för 5S ger möjligheter att följa upp och ha koll på arbetet och ha tillgång till allt 

nödvändigt material genom mobiltelefonen. 

 För att åstadkomma en högre driftsäkerhet för utrustningen bör Boliden också satsa på att ha 

ett samarbete inom koncernen för mer optimal reservdelshantering samtidigt som att 

kunskapsutbytet skulle kunna öka mellan anrikningsverken. Genom kunskapsutbyte mellan 

laboratorierna i Boliden och Aitik avseende bland annat rutiner och guider för kalibrering av 

röntgenutrustningen skulle Aitik kunna få hjälp att utveckla en aktuell lathund för kalibrering 

som ny personal kan använda sig av för att enklare genomföra en kalibrering.  

 

Med hjälp av ett mer tillförlitligt provtagningssystem skulle Aitik kunna få en större kontroll över 

anrikningsprocessen och därmed ha en större förutsättning för att öka lönsamheten i företaget. En ökad 

produktion, enligt det nya produktionsmålet, sätter ökad press på analysprecision och processtyrning. I 

och med planerna med ombyggnation av avfallsdammen för separation av Mp och Mp Rep + S finns 

ytterligare en anledning att satsa på en säkrare drift och ett mer välplanerat underhåll för 

provtagningssystemet. Att kunna tillämpa NBW för arbetet med provtagningsutrustningen skulle 

dessutom vara ett steg mot Bolidens mål för NBW-implementering i verksamheten. 
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9. Fortsatt arbete 

Om mer utförliga analyser avseende livscykelkostnader och mätning av driftsäkerhet önskas skulle 

LCC- och RAMS-analyser kunna genomföras för att ligga till grund under inköpsprocessen. En RAMS-

analys skulle dessutom kunnat användas för jämförelse före och efter installationen av ny 

provtagningsutrustning för att se vilken effekt omkonstruktionerna har gjort för utrustningens funktion 

och analyser. Dessutom skulle en RAMS-analys kunnat ge en indikation för reparationstider och 

väntetider för att se ifall utrustningen är lättare att underhålla och om reservdelslagret är bättre 

dimensionerat och har en bra placering med hänsyn till väntetider. 

 

Väljer Aitik att inte genomföra en RAMS skulle de förslagsvis fortsätta föra statistik över 

fyllnadsgraden i dygnsburkarna för att jämföra och se om resultatet med den nya utrustningen blir bättre. 

Verkar problemen med tomma och överfulla hinkar försvunnit borde det tyda på att den nya 

utrustningen medför en jämnare dygnsprovtagning och därigenom har funktionen blivit mer driftsäker. 

Att däremot jämföra antalet inrapporterade fel för utrustningen före och efter bytet skulle kunnat 

generera en felaktig statistik ifall fler objektnummer identifieras för den nya utrustningen och nya 

arbetsrutiner med mer frekvent fel- och avvikelserapportering implementeras. Eftersom att fel- och 

avvikelserapportering sällan rapporteras i dagsläget skulle det med stor sannolikhet innebära att den nya 

utrustningen visar på fler fel och avvikelser även om funktionsbortfallen skulle vara färre till antal. Att 

se över diagrammen för analys ur styrsystemet är inte heller det en tillförlitlig metod att använda sig av 

för att avgöra andelen funktionsbortfall för utrustningen eftersom att oplanerade stillestånd likväl som 

planerade stillestånd för utrustningen indikerar ett likvärdigt, konstant värde. Ett möte med 

flotationsoperatörer och laboranter där de får dela sin uppfattning över förändringen skulle vara en mer 

trovärdig jämförelse.  
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Bilaga 1 

Tekniker för kartläggning av funktionsfel & dess funktionspåverkan 

För att kartlägga uppkomst och effekter av ett funktionsfel på en anläggning kan olika metoder 

användas. Funktionsfel beskrivs enligt svensk standard som: “tillstånd hos en enhet som utmärks av 

oförmåga att utföra en krävd funktion, förutom den oförmåga som kan uppstå vid förebyggande 

underhåll eller vid annan planerad verksamhet eller av brist på externa resurser” (Swedish Standards 

Institute, 2010, s.12). I detta avsnitt redogörs tekniker för hur funktionsfel kan kartläggas, vilken 

påverkan dessa har på anläggningen samt hur en verksamhet kan gå tillväga för att åtgärda felen och 

förhindra att dessa uppkommer. 

 

RCM 

RCM (Reliability Centered Maintenance) är en metod som innefattar riktlinjer för 

funktionssäkerhetsinriktat underhåll med avseende att uppnå högre tillgänglighet, krävd säkerhet och 

ekonomisk lönsamhet under drift. Metoden har ursprungligen utvecklats för flygindustrin på 1960-talet 

och analyser för felstatistik som inhämtas för en RCM kan inkludera underhållsaktiviteter, 

driftförändringar och konstruktionsmodifieringar eller andra åtgärder för att mildra konsekvenserna av 

uppkomna fel (SEK Svensk elstandard, 2010). Användningsområdet för en RCM är således bred, och 

är inte enbart anpassad för flygindustrin utan är en beprövad och accepterad metod som används i olika 

branscher och områden.  

 

Metoden RCM kräver expertkunskap från olika delar av en verksamhet. För att få en god tillämpning 

av RCM krävs en god förståelse av bland annat undersökt utrustning, dess struktur och sammanlänkande 

system, den omgivande driftmiljön samt möjliga uppkomna fel och dess konsekvenser (SEK Svensk 

elstandard, 2010). Enligt samma standard anges att RCM är mest lämpad för utrustningar där 

funktionsfel medför omfattande konsekvenser för yttre miljö, säkerhet, ekonomi eller 

produktionseffekter och för att göra en kartläggning av olika utrustningar används en kritikalitetsanalys 

för att få ett mått för risken för varje utrustning avseende konsekvens- och sannolikhetsrisker (SEK 

Svensk elstandard, 2010). En RCM ger därav ett mått för organisationen över vilka delar av 

verksamheten som kräver extra resurser och specificerar inom vilket riskområde olika utrustningar 

befinner sig inom. 

 

Konsekvens- och sannolikhetskategorisering är det första steget i en kritikalitetsanalys enligt RCM där 

kategorierna delas upp utifrån vilka som är lämpliga för organisationen. Kategorierna konsekvenserna 

delas upp i är: 1. Catastrophic, 2. Major, 3. Marginal och 4. Minor och efter kategorisering av 

konsekvenserna klassificeras sannolikheterna som uppdelas i: 1. Frequently, 2. Likely, 3. Occasional, 

4. Unlikely och 5. Remote (SEK Svensk elstandard, 2010). För att anpassa RCM till en organisation 

krävs därav expertkunskap från organisationen för att kategorisera konsekvens- och 

sannolikhetsintervall för den specifika verksamheten. 

 

RCA 

RCA (Root Cause Analysis) används främst vid en stor förlust orsakad av funktionsfel där de uppkomna 

funktionsfelen kartläggs för att återkommande problem ska kunna undvikas framöver men den kan även 

användas för att avgöra var förbättringsåtgärder bör sättas in. Analysen kan användas vid felanalys för 

tekniska system i samband med tillförlitlighet och underhåll samt vid tillämpning inom riskhantering 

och för att skapa en RCA krävs data från funktionsfel eller förluster samt en en expertgrupp med specifik 
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kompetens för att kunna genomföra analysprocessen och komma med rekommendationer (ISO/IEC 

International Standard, 2009). Rekommendationerna kan ske i form av förbättrade lösningar för det 

undersökta objektet för att de identifierade uppkomna felen ska förhindras utifrån den data och de bevis 

som samlats in för att därmed komma åt den mest sannolika bakomliggande orsaken till problemet. 

 

Metoden har både kända styrkor och begränsningar. Styrkan med analysen är medverkan av experter 

för tillförlitliga rekommendationer, analysformens struktur, dokumentation av resultaten samt att det 

finns ett krav att redogöra slutliga rekommendationer medan begränsningarna som kan uppkomma med 

analysmetoden är att experter kan vara svåra att få tag på, rekommendationer kan vara svåra att 

genomföra samt att metoden kräver en del resurser för att lyckas utvärdera situationen (ISO/IEC 

International Standard, 2009). Därav anses metoden ge ett sanningsenligt resultat med tillräckliga 

resurser, samtidigt som det kan vara svårt att åstadkomma tillförlitliga rekommendationer om historiska 

data för det undersökta systemet inte finns lagrat. 

 

FMEA 

FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) är en teknik för att hitta och identifiera olika felmoder och 

felorsaker som kan inträffa för en process eller ett system som hindrar det undersökta objektet från att 

utföra den krävda funktionen det blev designat för. Tekniken kan ha flera olika tillämpningsområden 

inom tillverkning och montage, inom service och underhåll samt inom mjukvaror och är lämplig att 

tillämpa under design-, tillverknings- eller driftfas (ISO/IEC International Standard, 2009). En FMEA 

kan användas för att välja ut designalternativ för hög driftsäkerhet, att säkerhetsställa att funktionsfel, 

dess effekter och dess möjliga felorsaker har tagits i beaktande, att identifiera mänskligt felhandlande 

och dess effekter, att ge planeringsunderlag för underhåll, att förbättra utformning av olika typer av 

rutiner och processer samt att ge information om analystekniker (IEC International Standard, 2006). Är 

syftet att öka driftsäkerheten hos ett visst system är det därav mest lämpligt att tillämpa tekniken under 

designfasen hos systemet för att ha möjlighet att förutse fel i bland annat tillvägagångssättet för 

underhållsarbetet. 

 

Genom en FMEA urskiljs alla potentiella felmoder hos ett system, effekterna som dessa felmoder 

orsakar för systemet samt möjliga orsaker för dessa felmoder och rekommendationer för att antingen 

kunna mildra effekten av felorsaken eller undvika att felen inträffar genom olika förbättringar eller 

modifieringar tas fram (IEC International Standard, 2006). För att kunna utforma en FMEA krävs 

information och förståelse för det studerade objektets olika delar, funktioner, dess kringliggande miljö, 

effekten av olika specificerade fel samt historisk information och data över uppkomna fel. (ISO/IEC 

International Standard, 2009). Genom kartläggningen finns möjlighet att identifiera problem tidigt 

redan i designprocessen och krav för bland annat säkerhetssystem, redundanta system och 

övervakningsprogram kan utvecklas för att övervaka viktiga funktioner hos det studerade objektet.  

 

Tekniken FMEA har, liksom andra metoder, både styrkor och begränsningar. Tekniken har god styrka 

på grund av tillämpning för olika utrustningar och identifiering av funktionsfel, deras olika orsaker och 

dess inverkan i ett övergripligt och lättläst format, vilket gör det möjligt att identifiera problem redan 

tidigt i designprocessen (IEC International Standard, 2006). Samma standard anger att begränsningarna 

som finns med tekniken FMEA är att den endast kan användas för identifiering av enskilda felmoder 

och inte kombinationer av fel samt att tekniken är tids- och resurskrävande samt att det kan vara svårt 

att genomföra en FMEA för komplexa system (IEC International Standard, 2006). En FMEA kräver 

tillräckliga resurser för genomförande av kartläggningen och resulterar i en lättläst tabell med flertalet 

rekommendationer. 
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För att framställa en FMEA beskriver ISO Standarden 31010 processen på följande sätt (ISO/IEC 

International Standard, 2009, s. 47): 

a) Fastställ och definiera omfattningen och målet med studien 

b) Samla det lag som ska medverka 

c) Ha kunskap och förståelse för systemet/processen där FMEA:n ska tillämpas 

d) Dela upp systemet i dess beståndsdelar eller steg som krävs 

e) Definiera funktionen för varje steg eller beståndsdel som systemets delats upp i 

f) För varje beståndsdel eller steg ska följande identifieras: 

 • Hur kan varje undersökt del tänkas få ett funktionsfel? 

 • Vilka felorsaker skulle kunna uppkomma för funktionsfelet?  

 • Vilka effekter skulle dessa fel kunna få för funktionen? 

 • Är funktionsfelet obetydligt eller skadligt för funktionen? 

 • Hur kan felet detekteras? 

g) Identifiera hur fel och felorsaker kan förhindras eller lindras utifrån designförändringar. 

 

FMECA 

En FMECA (Failure Modes and Effects and Criticality Analysis) bygger på en FMEA genom att varje 

felläge rangordnas efter dess kritikalitet och påverkan för utrustning och process. FMECA kan 

appliceras under konstruktion, tillverkning eller när systemets används fysiskt, den kan också identifiera 

fel och misslyckanden i underhållet (ISO/IEC International Standard, 2009). FMECA är därav ett 

hjälpmedel som kan användas vid olika faser för ett system, allt ifrån tidig konstruktionsfas till genom 

drift- och underhållsprocesserna. 

 

FMECA metoden går ut på att man klassificerar de fel som hittas enligt dess kritikalitet. 

Klassificeringen kan göras på tre olika sätt: 1. Kritikalietsmodell 2. Risknivån 3. Prioritetsrisk där 

kritikalietsmodellen är ett mått på att sannolikheten för feluppkomst, risknivån är kombinationen av 

konsekvenserna av ett fel tillsammans med sannolikheten för att felet ska inträffa och prioritetsrisken 

är ett semi-kvantitativt mått ut konsekvenser av fel, sannolikheten för fel och förmågan att upptäcka fel 

givet i skalan 1–10 (ISO/IEC International Standard, 2009). Det som kommer ut ifrån en FMECA-

analys inkluderar därav en betygsättning och klassificering av sannolikheten att systemet kommer att 

fela och risknivån till följd av fel eller kombinationen utav risknivån samt hur svårt det är att upptäcka 

ett fel. 
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Bilaga 2 

Aitik nuläge: Egna observationer 
Syfte: Syftet med de egna observationerna är att få en klar uppfattning över hur funktionen för 

utrustning och provtagning fungerar i Aitik samt över vilka delar som får återkommande problem 

samt möjliga orsaker till varför problemen uppstår. 

 

Frågeställningar under observationerna: 

 

Hur ser Aitiks utrustning ut idag? 

 

 

Vilka återkommande problem uppstår med utrustningen? 

 

 

Vilka olika orsaker kan dessa problem bero av? 

 

 

Hur skulle möjligen en omkonstruktion kunnat förbättra tillståndet och minska antalet fel hos 

utrustningen?  
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Bilaga 3 

Bolidenbesök 15 december 2016 
Observationer & gruppdiskussioner  

 

Närvarande under studiebesöket:  

Tekniker Flotation/Avvattning Aitik 

Laboratoriechef Boliden 

Bolidenoperatör 

Aitikoperatör 1 

Aitikoperatör 2 

Aitikoperatör 3 

Aitikoperatör 4 

Aitikoperatör 5 

Aitikoperatör 6  

Aitikoperatör 7 

Agnes Nilsson, Ingenjörsstudent LTU 

 

Syfte: Syftet med intervjun är att kartlägga hur Bolidens system fungerar. Eftersom att denna 

utrustning utformats utifrån Aitiks och Garpenbergs är målet att utgå från detta system för att förbättra 

dess funktioner ytterligare innan en beställning av systemet görs. Under besöket är målet att jämföra 

utrustningen med Aitiks utrustning och se vilka delar som går att tillämpa i Aitiks anrikningsverk och 

vilka delar som anses problematiska och som bör konstrueras om i samråd med tillverkaren innan 

installation i Aitik. 

 

Frågeställningar under besöket: 

 

Vad skiljer Bolidens utrustning från Aitiks utrustning? 

 

 

Vad fungerar bra i dagsläget?  

 

 

Vilka problem uppstår hos er? 

 

 

Vad skulle ni önska förändra på grund av problem som uppstår hos er? 

 

 

Utifrån besöket har en undersökning med sammanställning av besöket, bilder och beskrivningar tagits 

fram för Aitiks personal. I undersökningen eftersöks ytterligare information om utrustningen som 

skulle kunnat ha missats samt förslag på förbättringsåtgärder i form av omkonstruktion eller andra 

åtgärder som kan förbättra utrustningen och dess tillförlitlighet med avseende på analyserna. 
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Bilaga 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnes Nilsson 
UNDERSÖKNING INFÖR EXAMENSARBETE AVSEENDE UTFORMNING AV AITIKS 

PROVTAGNING 
  

  

2016-12-17 

Undersökning: 
Förbättringsåtgärder för 
Aitiks provtagning med 
utgångspunkt ur Bolidens 
provtagningssystem 

Bilder i häftet är tagna vid Bolidenbesöket 

15 dec 2016 av deras nya 

pulpröntgenutrustning 
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Genom detta häfte vill jag med er hjälp undersöka hur vi skulle kunna utforma den nya 

provtagningen i Aitik på ett så bra sätt som möjligt. Huvudsyftet med bytet av systemet är att få fram 

mer tillförlitliga analyser med en bättre kvalitet. I och med mina ingenjörsstudier inom 

underhållsteknik kommer jag även att vara intresserad över hur systemet kan utformas på ett sätt 

där så många fel som möjligt redan i konstruktionsfas kan byggas bort, samt att underhållsåtgärder 

på systemet ska kunna utföras på ett så enkelt sätt som möjligt. Jag kommer även att försöka se över 

ifall det är möjligt att inkudera pH-mätningen i detta system samt se över hur Aitik kan förbereda sig 

med avseende på förrådsartiklar för systemet. 

Jag har erfarenhet från arbete både från laboratoriet och flotation och skulle därför vara oerhört 

tacksam ifall ni operatörer, laboranter och även mekaniker som dagligen arbetar med systemet vill 

komma med tips och önskemål för hur ni skulle vilja att systemet skulle vara utformat! Vad har ni för 

idéer och tips på vad som är viktigt att fokusera på? Hur tänker ni kring mina idéer? Bra? Dåliga? 

Skriv gärna namn eller skiftlag efter era åsikter och idéer för att jag ska kunna vända mig till er i 

fortsättningen ifall jag undrar något. 

Det här arbetet kommer att genomföras som ett examensarbete. 

Tack på förhand! 

Varma hälsningar 

Agnes  
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1. Pulpröntgenkuren 
 

              

Bilder tagna ur pulpröntgenkuren. Provtagningsutrustningen är upphöjd och försedd med ben. 

Golvet har en golvbrunn tvärs över golvet för enklare rengöring. 

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 

förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 

Inga kommentarer/förslag/idéer har kommit in för detta område under denna undersökning. 
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2. Överblicksbilder provtagningsutrustningen 
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I Boliden har man dubbla provtagarsystem för mer tillförlitlig analys. Belysning i form av lysrör ger en 

bra överblick kring provtagarna och neddelartankarna. 

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 

förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 

Inga kommentarer/förslag/idéer har kommit in för detta område under denna undersökning.  
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3. Nivågivare och provtagararmar 
 

 

Provtagararmen som förs ut vid provtagning förs sakta ut och sakta tillbaka, något som minskar 

risken för att smitta intilliggande prover. Film över detta finns hos mig ifall någon är nyfiken att se 

skillnaden mellan denna och Aitiks. Nivåmätning görs via två sensorer (inringade på bild) och man 

menar på att mätningar efter denna förändring sällan uteblir. Neddelartanken kan tas lös i handtaget 

längst fram vid behov. Även provtagararmen verkar relativt enkel att ta lös vid behov. 

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

Kommentarer från Aitikpersonal:  

Övre markering på bild är ingen givare utan vattenspolning för att rengöra givaren (som visas som 

undre markering). /Driftpersonal 

Hålrummet inuti neddelartanken mellan skrotfällans övre kant och övre kant för tanken på höger 

bild ovan är ett överlopp. Vid stock nedtill i uppsamlingstanken kan godset ta vägen genom 

överloppet. / Driftpersonal 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 

förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 
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4. Dygnsprovtagningen 
 

 

På baksidan av provtagningen finns ett vakuumbord där dygnshinkarna är placerade. Varje 

halvtimme slås vakuumet till och avlägsnar det vatten som hamnat i hinkarna. På de platser där inga 

hinkar är placerade placeras ett lock för att vakuumet ska fungera som det ska. Genom detta är 

burkarna lättare för operatörerna att bära in samt att risken för vätskespill mellan burkarna inte 

längre behöver orsaka en osäker analys. Vakuumpumpen kan slås till just innan operatörerna byter 

ut burkarna för att vara säkra på att vätskan är borta.  

Avseende storleken på slangarna ned till dygnshinkarna har man inga problem med dessa 

dimensioner i Boliden – dock är det viktigt att veta att kornstorlekarna i deras prover är avsevärt 

mindre än våra. Kanske skulle en större dimension på slangarna passa bättre för Aitiks provtagning? 

Tips från Boliden: 

- Få vakuumpumpen kopplad till ABB-systemet för bättre och säkrare övervakning 

- Ha större avskiljare mellan dygnsburkarna (skvätt kan tydligen ske då och då i systemet enligt bild) 

Övriga förbättringsåtgärder: 

- Dygnsprovtagningen högre upp för lättare hantering av burkarna 

- Viktigt att tänka på är att vakuumbordet i verket bör vara av samma storlek som vakuumbordet på 

laboratoriet 

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

 

 

 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 
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förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 

Förslag från Aitikpersonal: 

En bättre lösning för hämtning av dygnsburkarna. Kärran som finns idag är otymplig. /Driftpersonal  
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5. Spaltprovtagarna 
 

 

Intill spaltprovtagaren och flödesslangen finns en vattenslang som spolar in vatten i spalten i 

samband med dess rörelse under flödet. Det rådde lite delade meningar över ifall vattnet skulle vara 

igång hela tiden eller inte men chefen på labb menade att den likväl skulle kunnat vara det då 

vattnet ändå inte räknas med i analysen. Frågan är då ifall meningen med vattenspolningen var till 

spaltprovtagaren för att minska stock där eller för att minska risken för att ledningarna undertill 

skulle gå tät? Oavsett skulle denna idé kunna fungera med ett vakuumbord på andra sidan och 

spolningen skulle kunna minska risken för att de båda delarna ska gå tät. 

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 

förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 

Förslag från Aitikpersonal: 

Till Aitiks nya pulpröntgen skulle jag gärna se att flödesslangen befinner sig nedanför 

dygnsprovtagarn för att minska risken för att spalten/provburken fylls pga att strålen från 

flödesslangen “sprättar” konstant ner i spalten och antingen fyller provburken och ev 

spaltprovtagaren. Vid själva provtagningen så antingen lyfts slangen (vilket jag tror vore bäst) för att 
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låta spaltprovtagaren passera under eller att provtagaren i sig själv sänks ner just innan provtagning. 

/Driftpersonal  
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6. Cellprovtagning 
 

 

På väggen mellan provtagarna visas en display med den ström som väntas ge ett cellprov. I Boliden 

försöker man nu göra start av cellprovtagning tillgänglig via mobiltelefon. Detta för att det händer 

att laboratoriepersonalen har svårt att hinna i tid från det att cellprovtagningen startas tills att 

provtagningen görs.  

 

Tankar, tips och idéer från er som var med på Bolidenbesöket: Något jag missar att fånga upp? Eller 

något jag missförstått? Hjälp mig snälla att fylla på! Signera gärna med namn ifall jag har några 

följdfrågor till er. 

 

 

Tankar, tips och idéer från er alla som är i kontakt med Aitiks provtagning: Vilka potentiella 

förbättringsåtgärder finns för Aitiks provtagningssystem? Alla förslag välkomnas! Signera gärna er 

idé med namn ifall jag har några följdfrågor till er. 

Inga kommentarer/förslag/idéer har kommit in för detta område under denna undersökning.  
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7. pH-mätning 
 

En ytterligare del jag vill undersöka om den är möjlig att inkludera i ombyggnationen av pulpröntgen 

är pH-mätningen. Jag har pratat med processingenjören i Boliden över deras olika tester som gjorts 

för att se hur man där förbättrat sin pH-mätning och där har man bland annat sett att regelbunden 

spolning har gjort mätarnas hållbarhet mycket längre och dess mätvärden mer tillförlitliga. I 

dagsläget anser el att spolningen ej fungerar som den ska och man är därför osäker på ifall pH-

mätningen går att lita på.  

 

Några tankar om detta? Har ni några idéer för hur detta skulle kunnat utformas? Tips välkomnas 

jättegärna! 

Inga kommentarer/förslag/idéer har kommit in för detta område under denna undersökning.  



77 
 

8. Förrådsartiklar 
 

Under mitt arbete ska jag höra med Boliden avseende hur denna bit ser ut hos dem och vad som är 

viktigt att ha i åtanke inför köpet av den nya utrustningen. 

 

Några tankar om detta? Har ni några idéer för hur detta skulle kunnat utformas? Tips välkomnas 

jättegärna! 

Inga kommentarer/förslag/idéer har kommit in för detta område under denna undersökning.  
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9. Något ytterligare område som bör tas hänsyn till?  
 

Hjälp mig med ytterligare tips som skulle kunnat göra den nya provtagningen ännu bättre! Tack på 

förhand! 

Förslag från Aitikpersonal:  

Tänk på uppsamlingstanken avseende avluftning och evakueringshål för att eventuellt undvika 

överfyllnad. /Laborant 

Tänk på arbetsergonomin. Lättåtkomligt när man skall jobba med provhinkar (att man inte behöver 

stå på knä). Samma sak när man ska jobba med siktkorgar och liknande på neddelartankar, en brygga 

eller liknande. /Arbetsledare i anrikningsverket 

Strömmarna ska vara i nummerordning. Mycket lättare att hålla ordning när man tar prover. 

/Laborant 
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Bilaga 5 

Möte med leverantören 17 januari 2017 
Deltagare: 

Leverantörens VD 

Leverantörens mekanikkonstruktör 

Analysansvarig för Boliden och Aitik (online) 

Utvecklingsingenjör 

Processingenjör 1 Aitik 

Processingenjör 2 Aitik 

Tekniker Flotation/Avvattning 

Chef Laboratoriet 

Aitiklaborant 1 

Aitikoperatör 1 

Aitikoperatör 2 

Aitikoperatör 3 

Aitikoperatör 4 

Aitikoperatör 8 

Aitikoperatör 6 

Agnes Nilsson, Ingenjörsstudent LTU 

 

Syfte: I dagens möte är målet att se över hur Aitiks nya provtagningssystem kan anpassas efter 

anrikningsverkets provtagning, dess strömmar och dess godskvalitet för att kunna uppnå mer 

tillförlitliga analyser. Hänsyn tas också till en god funktionssäkerhet, möjlighet till enklare underhåll 

samt att ergonomiska aspekter ses över. Utgångsmaterial är delvis undersökningen som gjorts för 

Aitiks personal där förslag och idéer från denna sammanställts inför mötet. 

 

 

Sammanställning av åtgärder som bör återställas vid nybygge  

(med utgångspunkt ur Bolidens system) 

 

Dygnsprovtagning: 

Spaltprovtagarens förändringar: 

- Grövre slang från spaltprovtagare till dygnsburk (detta pga grövre gods hos Aitik jämt emot 

Boliden, vilket förorsakar stock i större grad). Slangen ska även vara längre för att minska 

skvätt och risk för smitta mellan prover. 

- Bättre anpassad vinkel på spaltprovtagare och slang mot dygnshink för att minska risken för 

stock samt ta hänsyn till kopplingar för att minska risken för hål och därmed skvätt och smitta 

mellan prover 

- Se över möjligheterna att eventuellt ha vattenspolning ned till spaltprovtagaren vid de 

strömmar där risken för stock är större. Detta för att man vid behov ska ha möjlighet att 

installera detta. 

- Endast 8 stycken spaltprovtagare monteras vid nymontage då Aitik anser att endast 8 av de 24 

prover behöver ha statistik över hur dygnet som helhet sett ut. 

- Bredda spalterna och se över dess olika dimensioner. Förr: 4,6,8 mm. Framöver eventuellt: 

3,5,7 mm. 
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*Skillnaden mellan nuvarande spaltprovtagare och den nya är också att spalten och godsslangen är 

placerade i närmare höjd jämt emot i nuläget då spalten ligger långt under godsslangen. Genom den 

nya utformningen med mindre höjdskillnad minskar man risken för att gods hela tiden spolar in i 

slangen ifall godsslangen eller spalten hamnat snett. 

 

 Dygnshinkar med vakuumbord: 

- Nya dimensioner på nya burkar jämt emot gamla burkarna gör att nya lock bör ses ut samt att 

vakuumbordet inne på laboratoriet måste passa till de nya burkarna. 

- Vakuumpumpen kopplas till styrsystemet och en manuell funktion bör finnas för att kunna 

avlägsna vattnet vid inhämtning av burkarna innan man plockar in dessa. 

- 2 mindre utformade korgar för att hämta in de 8 dygnsburkarna istället för en kärra som är 

oergonomisk enligt operatörerna. 

- Större skiljeväggar mellan dygnsburkarna på vakuumbordet för att minska smitta. 

 

Cellprovtagning: 

- Ny utformning för cellprovtagningsuttag ses över. Eventuellt kommer en konstruktion med 

kran och ställ för burken kunna användas framöver med en renspolningsfunktion för pipen för 

att förhindra stock där. Annars kan det hända att man tar provet direkt kring korgen vid 

neddelartanken med hjälp av avsedda verktyg (päronskopa). 

- Styrning för cellprovtagning utformas för att det ska finnas möjlighet att göra start via 

mobiltelefon. Installationsinstruktioner skickas till Aitik. 

- En display kan komma att installeras för att kunna se vilket prov som är på väg att ges. 

 

Övriga systemförbättringar mot Bolidens system: 

- Större dimension för röret ned till uppsamlingstanken från godsslangen för att denna inte ska 

stocka igen. Risken att förstöra andra prover på grund av detta problem finns inte framöver på 

grund av att det finns ett överlopp på de nya neddelartankarna som leder bort gods vid 

eventuell översvämning. Däremot är det stora problem att lösa upp stocket i dagsläget när 

dessa uppkommer på grund av för liten dimension. 

- Slitskydd där godsflödet ständigt spolar för att bättre vara rustat mot förslitning då godset är 

mycket aggressivt mot materialet. 

 

Omgivning: 

- Se över bryggans storlek för att se om nya provtagningssystemet ryms på befintlig plats. 

- Ergonomisk utformning för systemet för att göra det enklare att ta både dygnsprover och 

cellprover samt för att ha bättre uppsikt över systemet vid underhåll och rengöring. 

- Rätt och tillräckligt stark belysning ovanför systemet. 

- Strömmarnas ledningar dragna i rätt ordning och efter kopparhalt. 

- Galler som golvbrunn över golvet i röntgenkuren för att lättare kunna rengöra utrymmet. 

 

Verktyg vid underhåll: 

- Verktyg för att lättare komma åt och samla upp skräp ur neddelartankarna. 

Press för att enklare byta cellfönster.  
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Bilaga 6 

Bolidenbesök 14 februari 2017 
Expertgrupp 3: 

Underhållschef Boliden. 

Analysansvarig för Boliden och Aitik 

 

Expertgrupp 4: 

Processchef Boliden 

Processingenjör Boliden 

 

Syfte: Syftet med besöket är att redogöra för och visa intervjupersonerna projektets gång så långt samt 

tillståndet för Aitiks provtagningssystem som helhet. Under besöket kommer ny information och tips 

ges för projektet över hur projektet ska fortsätta och vad intervjupersonerna med flera anser vara 

viktigt att ta till hänsyn för att lyckas uppfylla målet om förbättrad provtagning och mer tillförlitliga 

analyser. 

 

Frågorna som diskuterades med de båda expertgrupperna var följande: 

 

Vilka ytterligare perspektiv anser ni är viktiga att ha i åtanke vid ombyggnationen?  

 

Vilka underhållsaspekter anser ni är viktiga att ta till hänsyn? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor under semistrukturerade intervjuer 
 

Telefonsamtal med erfaren flotationsoperatör (drygt 30 år i Aitik anrikningsverk): 

Hur frekvent uppskattar du att Thermo Fisher neddelarprovtagare rengörs? 

Märker ni någon effekt efter rengöring? 

Vad mäter Konc Svavel? 

Vad kallar ni provtagningspumparna för ingående flot, Mp Rep 2 o.s.v.? 

 

Intervju med erfaren elektriker (30 år i Aitik anrikningsverk): 

Hur fungerar styrningen av godspumpar och slangpumpar? 

Vilka möjligheter finns för styrning och reglering av flöden? 

 

Mejlkontakt med laboratoriechef Boliden: 

Vilka ytterligare aspekter anser du är viktiga att ta till hänsyn vid ombyggnation utöver det jag tagit 

med i undersökningen? 

Avseende cellprovtagningen, hur pass högt prioriteras den i Boliden och har du några tips för Aitik? 

 

Telefonsamtal med utvecklingsingenjör inom underhåll i Boliden: 

Vilka ytterligare aspekter anser du är viktigt för underhållet på utrustningen? 

Vilka övriga aspekter anser du är viktiga efter att ha sett skissen över rapporten? 

 

Telefonintervju processchef Garpenberg: 

Ni hade tidigare problem med stötar i provtagningen. Hur löstes dessa problem? 

Vad är viktigt att tänka på för stötpulsdämpare? 

Tror du att samma lösning skulle kunna implementeras i Aitik för att få bukt på problemen med 

pulserande flöden? 

 

Telefonkontakt med konsult på Svensk Industriteknik AB, ansvarig för fortsatt 

konstruktion och installation för provtagningsutrustningen: 

Vad kom ni fram till under mötet 16 mars avseende utrustningens konstruktion samt utifrån mina 

idéer så långt i projektet med FMEA:n och underhållsaspekterna som jag skickade tidigare? 

 

 

 

 

  



83 
 

Bilaga 8 

Mötesprotokoll 16 mars 2017 

 

MÖTESPROTOKOLL 
Ny provtagningsutrustning Aitik. 

Plats: Aitik 

Tid: 2017-03-16, 12.00 

Deltagare: 
Konsult (extern), protokollförare 
Utvecklingsingenjör (Aitik) 
Tekniker Flotation/Avvattning (Aitik) 
Laborant 1 (Aitik) 
Operatör 4 (Aitik) 
Operatör 8 (Aitik) 
Laboratoriechef (Aitik) 

Delges: 
Agnes Nilsson (LTU) 
Leverantör 

 

Agenda 

 Genomgång föregående protokoll. 

 Layoutgenomgång 

 

Se nedan notat från föregående möte uppdaterat med kommentarer från detta möte, beslut i röd 
text. 

 
1. Högre kant mellan dygnsprovtagarburkarna på stativet. Innebär att täcklocket får mindre 

lutning. 
Detta är bortkonstruerat, täcklocket går tätt mot väggen mellan dygnsprovtarburkarna. 
Ok! 
 

2. Pressverktyg för montering av cellfönster.  
Leverantör tar fram förslag på press och verktyg. Dornpress för montering av 

cellfönster: se bild nedan, vi kan komplettera en sådan med metallbrickor 
över/under som passar cellfönstren 
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Bild: Dornpress 
Ok! 
 
 
 

3. Verktyg och slangar för att rensa provslangen från neddelartanken till analysatorn. 
Leverantör tar fram förslag på verktyg och spolslang. Vid installation ingår detta 
 

4. Kontrollera ”0-MAN-AUTO” på dygnsprovtagare och Vacuumpump. Båda har dessa omkopplare 
och funktioner.  

Funktionen finns på både dygnsprovtare och vacuumpump. 
 

5. Renspolning och nivågivare av samma modell som på G1A. 
 

6. Tankarna levereras utan pip för cellprovtagning.  
Om tex trevägskran, enligt ”Garpenberglösningen” ska införas senare, borras hål i 
tankarna. 
 

7. Möjlighet att starta cellprovtagning från ovanvåningen. – Kommer med nya gränssnittet. 
Leverantörsföretagets VD skriver instruktion för hur det kan göras idag med hjälp av 
telefon/pekplatta och tredjepartsmjukvaror.  

Kvarstår tills att programmerarna skall införa funktionerna 
 
8. Elritningar till vacuumpump och lysrör på neddelarstativen. Leverantören tar fram planritning 

med anslutningspunkter till El, vatten och tryckluft i de fall det behövs nya anslutningar.  
Leverantören skickar underlag inför installation. 

 
9. Plastpluggar till rörgenomföring där dygnsprovtagarspalt inte används.  

Leverantören tar fram och monterar vid installation. Endast två spalter används ej idag. 
 

10. Kontrollera sugkoppar på labb, sugkoppar på neddelarstativen samt dygnsprovburkarnas botten 
så att burkarna passar på båda ställena. Leverantören skickar en ny dygnsprovburk till Aitik för 
kontroll mot labbets vacuumbord. Burkarna passar mot stativets sugkoppar.  

Konsulten har med dygnsprovburk från XORE 
Kopparna funkar mot labbets vacuumbord. 
 

11. Kontrollera om de befintliga locken till dygnsprovburkarna passar till de nya provburkarna. 
Leverantören skickar upp en burk för test.  

Konsulten har med dygnsprovburk från leverantör 
Laboratoriechefen har hittat passande lock. 
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12. Kontrollera om display av strömnummer går att lägga till. – Kräver utbyggnad och 
omprogrammering av PLC till analysatorn. Leverantören råder att invänta nytt 
användargränssnitt och att sätta upp en pekskärm på övervåningen när nya gränssnittet blir 
tillgängligt. Då kommer även mer funktionalitet att finnas.  

Installeras av leverantören när systemet är klart. 
 
13. Skicka värdet ”0” när provström är tagen ur drift. Dygnsmedelvärden som beräknas av Boxray-

analysatorn baseras på analyser gjorda under dygnet, dvs endast under tiden en provström varit 
i drift. ABB-systemet beräknar dygnsmedelvärden baserat på alla registrerade värden under 
dygnet, dvs det blir fel oavsett om Boxray-analysatorn skickar värdet ”0” eller någon annan 
siffra. För att det ska bli rätt i ABB-systemet krävs ett större programmeringsjobb som tar 
hänsyn till om/när strömmar varit ur drift.  

Leverantören tar med möjligheten att skicka värdet ”0” när en ström är ur drift till 
framtida programutveckling. 
Den här punkten tas inte med i detta projekt. 
 

14. En fråga kom upp hur spaltprovtagarna kan bytas ut. 
Konsulten kollar med leverantör. 
- Det är lätt, se bifogade bilderna. Lossa de två skruvarna som förbinder spalten med 

dragstången ett par varv, sedan skjuts spalten bakåt och lossas uppåt, genom 

”nyckelhålen”. Provslangen med muff lossas antingen i änden mot spalten eller i 

änden mot dygnsprovburken, beroende på om man vill byta slangen eller inte. 

 
 
 
 

15. Leverantörs VD:n´s anteckning:  
Grövre slang, än 14/10, från dygnsprovtagarspalterna till burkarna. 
Kräver även breddning av provtagarspalten och rörstumpen som 
slangen ansluts till. Möjligt att genomföra till en viss gräns då spalterna 
till slut blir så breda att de tar i tankens innersida. Slangen skall även 
vara längre för att minska skvätt och risk för smitta mellan prover. 
Agnes anteckning:  
- Grövre slang från spaltprovtagare till dygnsburk (detta pga grövre 
gods hos Aitik jämt emot Boliden, vilket förorsakar stock i större grad). 
Slangen ska även vara längre för att minska skvätt och risk för smitta 
mellan prover. 
- Bättre anpassad vinkel på spaltprovtagare och slang mot dygnshink 

för att minska 
risken för stock samt ta hänsyn till kopplingar för att minska risken för hål och därmed 
skvätt och smitta mellan prover 
 
Kommentar från Boliden och leverantören: Detta problem är bortkonstruerat; Notera hur 

slangen från spalterna smiter iväg snett bakåt direkt från spalten. På Aitiks 
nuvarande går slangen först lodrätt neråt och böjer sedan av bakåt - det är detta som 
orsakat att slangen hamnat i slurryströmmen och nötts sönder. Genom att dra 
slangen bakåt direkt ges den ingen chans att hamna i slurryströmmen (se bild 
nedan). Denna omkonstruktion gör också att man eliminerat/minskat risken att få 
stock i slangen p.g.a. en mer gynnsam lutning av slangen. Kornstorlekarna skiljer sig 
åt, 50µm i Boliden och 100µm i Aitik vilket i praktiken inte borde göra någon större 
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skillnad. En annan orsak till stopp i Aitik är förmodligen p.g.a. att det stänker in i 
spalten som orsakar stoppet. 
  

 
Bild: ny konstruktion provtagarspalt 

 
Aitik vill ha en grövre slang för att undvika att det blir stock. Konsulten kollar med 
leverantören vilken dimension på slang som är möjligt att rita in, även kostnad och tid för 
konstruktion. 
 
- Inte lätt att genomföra utan omfattande ingrepp. I nuvarande konstruktion används 

slang 10/14 (id/yd) (svart på bilderna), som muffas fast med silikonslang 14/19 (röd 

på bilderna). Marginal mellan muffslangen och bypasstankens innersida är i 

dagsläget 2.5 mm. Om en grövre slang ska användas (14/19 nästa storlek uppåt) 

kommer denna marginal att ätas upp helt och muffslangen kommer att ligga an mot 

tankens innersida. Med tiden kommer det sannolikt att nöta på muffslangen och/eller 

i sämsta fall börja böja på dygnsprovspalten efter något år i drift (jämför med G1A där 

felaktigt monterade extra spolslangar fått spalterna att böja sig). 

För att kunna konstruera in en större slang måste alltså, förutom arbetet med 

spalter och slangar, även tankarna breddas och slaglängden för spalterna (dvs 

tryckluftcylinder och dragstång) justeras. Det är frågan om ett par veckors jobb 

á ca 750 kr/tim för att göra ett sådant arbete. 

Förutom att det blir en extra kostnad i tillverkningsfasen ska man också vara 

uppmärksam på att Aitik i så fall blir ensamma med denna konstruktion och med 

tanke på reservdelshållning och liknande blir det unika artiklar för Aitiks del. 

Generellt sett är det fördelaktigare att ha standardkonstruktionen då tillgången på 

reservdelar är bättre. 

Den befintliga slangens innerdiameter är 10 mm. Rent teoretiskt är det väl bara när 

de största spalterna, 7-10 mm, används som det finns risk att en tillräckligt stor 

partikel (för att orsaka stopp) kommer in i slangen. Att det skulle hända när spalter 3-

5 mm används känns mycket osannolikt. Eftersom Aitik har mycket högt flöde på 

många provströmmar kommer företrädelsevis mindre spaltstorlekar att användas och 

på grund av detta borde risken för stopp på grund av enskilda partiklar bli liten. 

Jag har pratat med labbchefen i Boliden och hon har efter att ha pratat med ett par 

personer urdriftpersonalen bekräftat att de inte har några problem med stopp i sina 

dygnsprovtagare i det befintliga utförandet. Den ena rapporterade att han aldrig 

varit med om något stopp i dygnsprovtagningsslangen på nya systemet. Den 

andre, Dagge som är försteman, rapporterade att det inträffat på någon ström vid 
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något enstaka tillfälle, han ansåg dock inte att det fanns något problem med den 

befintliga konstruktionen. 

Projektet får ta ställning till om förbättringspotentialen är tillräckligt stor för att 

motivera fördyringen samt reservdelsfrågan. 

Orsaken till stock i slangen kan bero på befintlig genomföring i tanken som 

sker via en ”hylsa” som medfört en mindre inre diameter. Gruppen genomför 

en verifiering genom att testa utan ”hylsa” för att se om det löser problemet 

med stopp i slangen. MP1 och ing.malm testas. Test slutfört v.13, ansvarig: 

tekniker flotation/avvattning. 

16. Ta fram rutin för cellprovtagning i samråd med laboratoriechef och laborant 1 

v.13 skall detta vara genomfört. 
 

17. Kontrollera material till nötningsskydd inne i bypass-tankarna. 
Leverantören tar reda på vilken typ av gummi: Kloroprengrummi (Neopren) 
Konsulten kollar möjlighet att man kan ”spruta” gummi som nötningsskydd för att Aitik 
har haft problem med att bitar av gummi har lossnat. 

 

Leverantören: Vi kollar möjligheter, idag kontaktlimmas kloroprengummi på insidan. 

Tankens insida blästras först och sedan läggs det på en primer på ytan. Efter detta 

läggs ett nötningståligt gummi (kanske naturgummi som är ännu bättre än kloropren) 

på de primade ytan. Denna metod är antagligen bättre ur kvalitet, livslängd och 

nötning, men antagligen dyrare. Vi försöker få fram en budgetsiffra för detta för 

projektet att ta ställning till. 

Gå vidare med detta, konsulten ansvarig 

 

18. Spaltbredder till dygnsprovtagare bestäms till 3, 5, 7, 10 mm, antal av varje bredd bestäms vid 
beställningen.  

Konsulten kollar hur många av varje Aitik behöver, kolla med labbet (Laborant 1?). Jämför 
med dem befintliga.  
Laboratoriechef och laborant 1 tar fram beställningsunderlag till v.13 
 

19. 2 mindre utformade korgar för att hämta in de 8 dygnsburkarna istället för en kärra som är 
oergonomisk enligt operatörerna. 

Laboratoriechef och laborant 1 fixar detta, v.13 (varukorgar) 
 
20. Verktyg för att lättare komma åt och samla upp skräp ur neddelartankarna. 

Laboratoriechefen kollar med operatörerna. Laboratoriechefen köper verktyg 
 
 
 
 

 
 
Layout/konstruktion 

 

21. Kontrollera fallhöjd från bypasstankarnas utlopp till takgenomföringen ner till analysatorn. 
Tillräckligt fall måste finnas för bra funktion dvs undvika stopp i slangen. Leverantören gör CAD-
modell.  
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Sarg ovansida kur tas bort vid installation. Slangar fästes på sådant sätt att dem får ett 
jämnt fall ned till analysatorn. konsulten bygger CAD-modell. 
Ok! 
 

22. Kontrollera behov av extra vattenspolning till neddelartankarna. Behövs ej – finns på G1A p.g.a. 
lokalt problem med provreturerna. 

Detta beror på hur man utformar rör från bypass till uppsamling. Se till att fallet av dessa 
rör är gynnsamt vid utformning. 
 

23. Undersöka möjlighet till större utlopp på bypasstankarna. Kräver ändringar på 
uppsamlingsröret. Leverantören uppskattar tid och kostnad. 

Konsulten undersöker vad som orsakar stoppet. Vilken tank stockar igen och vilket flöde 
har strömmen där. Skall uppsamlingsröret ha en större dimension istället för röret från 
bypasstanken? Skall röret gå förbi uppsamlingsröret till? 
Stockning i bypasstankarna har endast skett i extremfall och därför utgår denna punkt. 

 
24. Kontrollera Navis-modell och ta fram modell för övre gångplanet. Kontrollera om det finns 

”riktiga ritningar” och inte ”bara” en navis-modell.  
Teknikern kontrollerar och meddelar leverantör. Konsulten kollar med ritarkiv 
Ok! 

 
25. Kontrollera längd, bredd och höjd på de befintliga och de nya neddelartankarna.  

Gamla tankarnas mått är ca 230x65x210 (LxBxH). Nya tankarna är ca (250x80x220). 
 

26. Kontrollera höjd på slangar för prover med självrinning till neddelarstativen.  
De provströmmar som ansluter från stativens baksida kommer på ca 250 cm höjd från 
gallerdurken. De provströmmar som ansluter från tankarnas framsida kommer på ca 300 
cm höjd från gallerdurken. Båda dessa höjder är högre än de nya stativen så de ska inte 
orsaka något problem. Övriga provströmmar trycks upp med hjälp av pumpar så där har 
inte höjden någon betydelse. 
 

27. Ska leverantören leverera golvränna till Boxrayrummet? Ska vi skicka ritning först för att se om 

den passar? Rännans storlek: yttermått 1200 x 250 mm. 

Laboratoriechefen kollar med operatörerna. Inget behov finns 

 

28. Kontrollera om eller hur de befintliga uppsamlingsrören för provreturerna kan användas till de 
nya neddelartankarna. Leverantör bygger CAD-modell.  

Konsulten undersöker och ritar eventuellt in lösning. 
Ok! 
 

29. Placering av vakuumpump, uppe eller nere, var på gångplanen mm diskuteras när ritningar och 
modeller för gångplanen granskats. Förslag från operatörerna välkomna. 

Operatörerna tipsar om att placera vakuumpumpen på en närliggande plattform.  
Gruppen beslutar om att bygga ut befintlig pilotplattform. Konsulten tar fram förslag på ny 
plattform. Se punkt nedan. 

 
30. Arbetshöjder behöver troligen vara olika på stativets fram- respektive baksida. Löses med olika 

höjd på gångplanet.  
Konsulten undersöker möjligheten tillsammans med leverantör om att höja det nya 
neddelarstativet , utan att höja totalhöjden. Se punkt nedan 
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31. Placering av stativen, i rad, eller parallella? Parallella bättre för att få kortare slangvägar, men 

kräver ändring av befintliga returrör. Enligt uppmätning, efter mötet, ryms de nya stativen i rad. 
Dessutom är det troligen möjligt att optimera slangdragningen till Boxray.  

När modeller/ritningar på gångplan och stativ kan föras samman diskuteras detta vidare. 
Konsulten tar fram layoutförslag. Se punkt nedan 
 

32. Ta fram ny ordning för strömmarna till neddelartankarna. Skall man här beakta vilka strömmar 
som vid ett produktionsstopp måste vara i drift. 

Leverantören organiserar detta vid installationen av tankarna. 
Utvecklingsingenjören undersöker faktisk kostnad för att ändra strömordningen. Laborant 
1 tar fram förslag på ny strömordning. 
Kostnaden för ny strömordning ligger på ca. [sekretess] sek. 
Gruppen beslutar att ändra strömordningen, (se bifogad fil för ny strömordning) 
 
 

33. Konsulten gick igenom layout nya neddelarstativ samt placering av vakuumpump: 

 Arbetsområde kring de nya neddelarstativen. OK 

 Nya neddelarstativet måste höjas för att få plats med uppsamlingsrör. Totalhöjden får ej 
öka p.g.a. höjden på de självrinnande strömmarna. Konsulten kollar med leverantör. 

 Nya uppsamlingsrör måste omkonstrueras, inklusive möjlighet till spolning. Konsulten 
ansvarig 

 Nya balkar måste monteras för att passa nya stativet. Konsulten ansvarig 

 Stativ till befintliga slangar måste omkonstrueras. Konsulten ansvarig 

 Omdragning av befintliga vattenledningar. OK 

 Placering av ny vakuumpump inkl. skärmtak. Utbyggnad av ”befintlig pilotplattform”. 
Konsulten tar fram konstruktion ny plattform. 

 Ingreppsskydd rörliga delar skall ske där det är möjligt. Konsulten kollar med 
leverantören. 

 
34. Nedan följer några frågor som Agnes Nilsson ville att vi skulle ta upp på mötet: 

 Reservdelar som kan återanvändas: Leverantör/konsult ansvarig 

 Vilka nya reservdelar som behövs: Leverantör/konsult ansvarig 

 Konstruktionsaspekter, pulsdämpning slangar. Tekniker ansvarig 

 Underhåll: Konsult ser till att leverantör levererar manualer och underhållsplan.  

Åtgärder primärprovtagning 

 

35. I nuläget är man osäker på hur stora flödena är på respektive ström och inte heller hur 
representativa strömmarna från primärprovtagarna är. Här bör man diskutera med 
Analysexperter vad omfattningen skall vara vid undersökningen, och vilka primärprovtagare som 
man misstänker ger en missvisande representativitet. 
Konsulten ansvarig och återkopplar till utvecklingsingenjören för beslut. Kvarstår 

 

Vid protokollet/ 
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Konsulten 

Om inga synpunkter kommer in före 2017-03-22 så anses protokollet godkänt. 
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Bilaga 9 

Strömordning 

 

  

Namn % Cu Namn % Cu

1 MP 2 1 MP 1

2 MP 1 2 MP 2

3 MP REP+S 3 MP Scav 1

Självr 4 ING MALM 2 4 MP Scav 2

Självr 5 ING MALM 1 Självr 5 MP RÅ 1

6 ING FLOT 2 Självr 6 MP RÅ 2

7 ING FLOT 1 Självr 7 ING MALM 1

Självr 8 MP RÅ 2 Självr 8 ING MALM 2

Självr 9 MP RÅ 1 9 ING FLOT 1

10 SCAV KONC 2 10 ING FLOT 2

11 SCAV KONC 1 11 MP REP+S

12 KONC-SVAVEL 12

Självr 13 MP RÅREP A Självr 13 MP RÅREP A

Självr 14 MP RÅREP B Självr 14 MP RÅREP B

15 RÅ KONC 2 15 KONC-SVAVEL

16 RÅ KONC 1 16 SCAV KONC 1

17 MP REP 2 17 SCAV KONC 2

18 KONC REP 2 18 MP REP 2

19 19

20 KONC REP 3 20 RÅ KONC 1

21 21 RÅ KONC 2

22 KONC REP 4 22 KONC REP 2

23 MP Scav 2 23 KONC REP 3

24 MP Scav 1 24 KONC REP 4

Uppsamlingsrör returpumpning

Uppsamlingsrör Koncprodukter

Ny OrdningBefintlig ordning

Stativ 1

Stativ 2

Stativ 1

Stativ 2
D

O
LT

P
.G

.A
. 

S
E

K
R

E
T

E
S

S

D
O

LT
P

.G
.A

. 
S

E
K

R
E

T
E

S
S

D
O

LT
P

.G
.A

. 
S

E
K

R
E

T
E

S
S

D
O

LT
P

.G
.A

. 
S

E
K

R
E

T
E

S
S
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Bilaga 10 

Lathund kalibrering från 2010  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrera ej 

Kalibrera med de 3 

senaste cellproven 

Inmatning av labvärden i pulpröntgen 

Titta på plotten för de senaste 20 

proverna i menyn Aut typk.just. 

Skiljer sig dagens prov signifikant 

från den normala avvikelsen? 

Kontrollera om trend finns? 

Kontrollera senaste dygnsprovet 

Finns samma trend? 

Kalibrera ej på detta prov. 

Finns tid för ett nytt prov? 

Ta nytt prov Invänta nästa dag Kalibrera ej 

Invänta nästa 

dag 

Ja 

Ja 

Ja Ja 

Nej 

Nej 

Nej Nej 
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Bilaga 11 

Checklista skyddsrond vid Bolidens byggnation 
 

Arbetsplats 
 

Datum 
 

 

Inför Driftstagning av nya Pulpröntgen G1A 2015-11-30  

Deltagare: NAMN BORTTAGNA AV ETISKA SKÄL 
 

  

  
  Med 

anm.

 

Utan 
anm.

 

Ej 
akt

 

  Med 
anm.

 

Utan 
anm.

 

Ej 
akt

 
 

1 Föregående protokoll 
 

 X 21 Brandskydd X    

2 Allmän ordning X   22 Spräng/-ämnen /-arbeten   X  

3 Första 
hjälpen/ögonsköljning 

  X 23 Egenkontroll och besiktningar   X  

4 Betjäningar X   24 Bergförhållanden   X  

5 Gallerdurk X   25 Utrymning/Räddningskammare   X  

6 Stegar   X 26 Ställningar/trapptorn   X  

7 Avstängningsanordningar   X 27 Belysning  X   

8 Damm    28 Buller/vibrationer  X   

9 Belastningsergonomi    29 Luftkvalité  X   

10 Omklädning/hygien/matsal   X 30 Ventilation/klimat  X   

11 Kontorsergonomi  X  31 Klämrisker X    

12 Halk/snubbelrisker X   32 Elutrustning/elrisker/elsäkerhet X    

13 Fallrisker/fallskydd    33 Trafik/parkering   X  

14 Risk för fallande 
föremål/material 

 X  34 Besökslokaler/-utrustning   X  

15 Lyftredskap/truckar/skylift   X 35 Trivsel/arbetsklimat/stress   X  

16 Maskiner/fordon/hissar   X 36 Utbildning  för arbetsuppgiften X    

17 Maskinskydd  X  37 Krishantering   X  

18 Personlig skyddsutrustning  X  38 Kontroll av entreprenörer   X  

19 Bryt och lås  X  39 Övrigt     

20 Kemikaliehantering  X        
Nr 
 
12 

Fel/Brister som måste åtgärdas 
 
Räcke saknas  

Belägenhet 
 
Provisorisk entre 

Åtgärdas 

senast

 

Ansvarig 
 
LA 
 

Åtgärdat  

datum

 

Nr i 
Centuri 

2 Oordning  Kontor + pulprum     

36 Rutin för vistelse i pulprum saknas, 

Karusellen snurrar – risk för att fastna 

     

 Dragavlastning för ström in till pulp? Ovan pulp     

 Finns möjlighet att höja pulpen? För slangbyte under pulp     

 Vattenslang saknas i pulprum samt vid 

neddelare 

     

 List så att gallerdurk inte fjädrar. Plan fem till gallerdurk     

13 Provisorisk avspärrning alt.galler 
bakom 

puphus 

Hål i golv från fyran till 
trean 

 LA   

 Täta genomföring för kablar Se väggar pulphus     

12 Sparklister Vid neddelare     

31 Plåt  för att minimera klämrisk Vid sidan av 
neddelare,dygnsprovtagning 

    

 

 

 

Förbättringsåtgärder: 

Hylla inne i pulprum (ED) 

Veck på slang + dålig lutning på slang från pulphus till ner i hål genom golv. 
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Tak/hus över kylanläggning. 

Ska det finnas brandsläckare inne i huset? 

Se till så att driftens utrustning är anpassad för nya dygnsnutcherna. 

Göra i ordning rum för vakuumpump. 

Städa plan fem innan gallerdurk. 

Bör hålet för returer nedanför pulpen tätas? 

 

 
 


